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VOORWOORD

De vraag naar de invloed van de gebouwde omgeving houdt de gemoederen van veel

mensen uit verschillende disciplines bezig. Met velen van hen heb ik in de loop

van de jaren over dit onderwerp van gedachten gewisseld en ik doe velen tekort

door hier slechts enkele namen te noemen.

Mijn dank wil ik allereerst betuigen aan de beide promotoren die mij bij het

voorbereiden en schrijven van dit proefschrift behulpzaam zijn geweest. Voor

Prof. Dr. R.A. de Moor geldt dit met name voor zijn begeleiding bij het toepas-

sen van begrippen uit de sociologische theorie en voor het feit dat hij mij dui-

delijk heeft gemaakt dat moeilijke dingen dikwijls eenvoudig gezegd kunnen wor-

den. De heer H. van Leeuwen ben ik met name erkentelijk, omdat hij mij ontvanke-

lijk heeft gemaakt voor de schoonheid die de gebouwde omgeving soms heeft en

mij geconfronteerd heeft met de beginselen van de woonecologie.

Met mijn vrouw J. Pennartz-Hanegraaf heb ik het meest intensief van gedachten

gewisseld over de zaken die in dit boek aan de orde komen. In de totstandkoming

ervan heeft zij dan ook een belangrijk aandeel gehad. Ook binnen de Vakgroep

Wonen zijn de meeste hoofdstukken in discussie geweest. Aan alle leden ben ik

veel dank verschuldigd, omdat zij ieder vanuit hun eigen vakgebied een bijdrage

van betekenis hebben geleverd. Dit geldt ook voor de leden van de niet-gebonden

groep "Onderzoek Bouwen en Wonen" die op de gebruikelijke, vruchtbare wijze en-

kele hoofdstukken onder vuur hebben genomen.

Prof. Dr. C. Presvelou heeft mij talrijke suggesties aan de hand gedaan voor de

vertaling van de samenvatting en conclusies in het engels, suggesties die ik

graag heb overgenomen.

De Stichting COWOM heeft een groot deel van de interviews financieel mogelijk

gemaakt en een aantal waardevolle adviezen gegeven naar aanleiding van tussen-

tijdse verslagen. De interviews konden voorspoedig van start gaan door de goede

diensten van het Sociografisch Bureau van het gewest Arnhem en van een aantal

woningcorporaties ter plaatse.

Mi jn  dank gaat voorts uit  naar het bestuur  van de Landbouwhogeschool  die  niet  al-

leen als werkgever,   maar ook anderszins diverse faciliteiten heeft verleend.   Het

Rekencentrum van de Landbouwhogeschool - m.n. Ir. J. Meuleman en B.A. Scholte -

en de afdeling Verwerking Sociale Faculteit van de Katholieke Hogeschool Til-

burg - m.n. Dr. H. Zanders en A. Crawfurd - zijn mij bij de statistische ver-

werking van onderzoekgegevens zeer van dienst geweest. Tenslotte maak ik van

deze gelegenheid gaarne gebruik om mijn dank te betuigen aan de medewerkers van

de Handbibliotheek 65 waar ik al jaren een regelmatige en veeleisende stamgast

ben.



INLEIDING

Ruimte en ruimtelijkheid worden gekenmerkt door hun onvermijdelijkheid in

ieder menselijk handelen, hun vanzelfsprekehdheid in het leven van alledag,

hun omhulling in mystiek door veel ontwerpers en door de stiefmoederlijke

wijze waarop zij door de sociale wetenschannen behandeld zijn.

Het is vanuit deze laatste optiek - die van de sociale wetenschappen - dat

in deze studie gestreefd wordt naar het scheppen van meer helderheid over

de sociale betekenis van ruimte en ruimtelijkheid. We zouden ook kunnen zeg-

gen: over de betekenis die ruimte en ruimtelijkheid hebben voor het handelen,

in het bijzonder voor het sociale handelen en het samenleven van mensen.

De vraag naar de betekenis van ruimte en ruimtelijkheid is in deze abstracte

vorm zelden gesteld. Georg Simmel moet als uitzondering genoemd worden. Op

zijn werk komen we nog terug.

Talrijk zijn wel de studies die zich concreet met ruimtelijke aspecten bezig-

houden. Voor ons land geldt dit met name voor studies op het gebied van het

wonen. De dissertatie van De Jonge heeft hier in vele opzichten een baan-

brekende rol gespeeld (De Jonge, 1960).

In andere landen is de aandacht minder - in ieder geval minder exclusief -

naar het wonen uitgegaan. Onderzoekers in de angelsaksische landen hebben

hun aandacht vooral gewijd aan ruimtelijke aspecten van kortdurende inter-

acties tussen mensen (Hall, 1959, 1969; Altman, 1972a) en aan ruimtelijke

aspecten van het omgaan van mensen met elkaar in situaties (bv. in inrich-

tingen) die meer duurzaam zijn en meer structuur hebben (Sommer, 1969, ch. 4;

Pastalan and Carson, 1970).

De theorie over de invloed en de beleving van de gebouwde omgeving in het

algemeen is in een rudimentair stadium gebleven. Ook ten aanzien van het

wonen is de theorievorming beperkt. Te lang is het wonen als een uitzon-

derlijke wijze van menselijk bestaan beschouwd en te weinig is van theo-

rie6n en begrippen uit de verschillende gedragswetenschappen gebruik gemaakt.

Theorievorming is belangrijk en het leveren van een bijdrage hieraan is 66n

van de doeleinden van deze studie.

In de tweede plaats wordt beoogd om te laten zien hoe in de alledaagse

werkelijkheid de ruimtelijke omgeving - i.c. de ruimtelijke kenmerken van de

woonsituatie - van betekenis is voor het handelen van mensen, individueel

en betrokken op elkaar. Dit zal kunnen verhelderen hoe de ruimtelijke omge-

ving betekenis krijgt, m.a.w. de wijze waaron zij beleefd wordt.
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In hoofdstuk I worden een aantal proposities gegeven over de sociale beteke-

nis van ruimte en ruimtelijkheid. Zij zijn in hoofdzaak gebaseerd op de

sociologische theorie over het sociale handelen.

In het gebruik van de term "handelen" staat deze benadering overigens niet

alleen. In de ecologie van het wonen treffen we eveneens begrippen als hande-

len, resp. activiteiten en gebruik als kernbegrippen aan (Van Leeuwen,

1969; Van Dam, 1973; Van der Meer, 1973). Hetzelfde is het geval in

de zgn. habitat-benadering (Grunfeld, 1972; Stoppelenburg, 1972; Nicolas, e.a.

1974),voor het theoretisch kader dat ten grondslag ligt aan het evaluatie-

onderzoek experimentele woningbouw (Kropman en Kreukels, 1968; Nelissen en

Kropman, 1969; Kropman, 1973), de benadering via woonactiviteiten (Priemus,

1969; Bergman e.a., 1971; Lans, 1975) en voor het met het wonen verwante

gebied van de huishoudkunde (Spijkers-Zwart, 1973; Zuidberg, 1978; Backus,

1978).

Bijzondere aandacht zal door ons gegeven worden aan de theoretische impli-

caties van het begrip handelen en tevens aan het proces van betekenisgeving

dat in dit handelen essentieel is en de kern van het beleven van de situatie

vormt. In dit hoofdstuk wordt een benadering uiteengezet die uitgaat van

intenties tot handelen van mensen en niet van waarneembaar gedrag of van de

ruimtelijke omgeving zelf.

In hoofdstuk II wordt verslag gedaan van een kwantitatief-empirisch onder-

zoek naar de invloed van de gebouwde omgeving, i.c. ruimtelijke kenmerken

van de woonsituatie, op het handelen van mensen.

Het handelen van mensen is in dit onderzoek betrokken op verschillende as-

pecten van privacy. Het onderzoek is uitgevoerd onder gezinnen met opgroeiende

kinderen. Plaats van handeling is de woning.

Uit de uitkomsten wordt wel duidelijk van hoeveel belang het is om onderscheid

te maken tussen doeleinden, waarneembaar gedrag en beleving  als aspecten

van handelen. De invloed van de gebouwde omgeving is voor deze aspecten

duidelijk verschillend.

In hoofdstuk III en in hoofdstuk IV komen twee belangrijke aspecten van de

beleving van situaties  aan  de  orde, de beleving  van  het "zich thuis voelen"

en  de  beleving van "gezelligheid".
In het onderzoek waarvan   in deze hoofdstukken verslag wordt gedaan,   is  de

zgn. fenomenologische benadering gevolgd.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn in meer opzichten van waarde. We naderen

dichter, concreter en meer integraal de raakpunten tussen menselijk handelen
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en ruimtelijke omgeving. De verkregen informatie is subtieler van aard en

biedt een vervolg waar in het kwantitatieve onderzoek de grenzen bereikt

leken te zijn. De informatie reikt verder dan de situatie van alledag en

betreft ook de maatschappelijke structuur waarin de situatie is opgenomen.

Het is van belang de samenhang tussen de situatie van alledag en de struc-

tuur van de samenleving in het oog te houden. Al te gemakkelijk raken we

anders verzeild in een "sociologie van het kleine geluk".

Om die reden is in hoofdstuk V aandacht gegeven aan maatschappelijke ontwikke-

lingen die momenteel gaande zijn en die zich in de komende 25 jaar vermoe-

delijk verder zullen aftekenen. Deze ontwikkelingen zullen ongetwijfeld

consequenties hebben voor het wonen, de woningbouw en de stedebouw.

De ontwikkelingen die aan de orde komen hebben betrekking op veranderingen

in arbeidstijd en vrije tijd en op veranderingen die zich voordoen in de

functies van de private of huishoudelijke sector.

Nogmaals wordt in dithoofdstuk gebruik gemaakt van het beschrijvend materiaal

waaruit we ten behoeve van de voorgaande hoofdstukken geput hebben. Hier

gaat het evenwel om het verhelderen van een aantal functies van ruimte in

de  woning,  en  met  name  van de "restruimte".  In het gangbare woononderzoek

zijn zij te zeer in de schaduw gebleven, hoewel zij nu reeds van belang

zijn en in de toekomst vermoedelijk van nog groter belang zullen blijken.

Aan het einde van dit hoofdstuk stellen we de privatisering van het maat-

schappelijk leven als mogelijke ontwikkeling aan de orde en ook de maat-

schappelijke verdeling van ruimtelijke middelen.

In het laatste hoofdstuk zullen we de inhoud van de voorafgaande hoofdstukken

samenvatten en een aantal conclusies trekken.
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HOOFDSTUK I EEN THEORIE INZAKE DE RELATIE TUSSEN HET MENSELIJK
HANDELEN EN DE BELEVING VAN DE GEBOUWDE OMGEVING

I.1. INLEIDING

In 1963 worden de uitkomsten van een reeks onderzoekingen gepubliceerd naar

de gevolgen van communicatiestoringen in arbeidsgroepen.

Gedurende een aantal weken zijn op enkele afdelingen van een textielfabriek

de formele en informele contacten tussen de werknemers op systematische

Wijze geobserveerd en genoteerd door twee observators. Tevens zijn de werk-

nemers ondervraagd over hun tevredenheid met de werksituatie, hun contacten

met mensen buiten de eigen arbeidsgroep e.d. (Stemerding-Bartens, 1963).

De afdelingen verschillen van elkaar in lawaai:   er  is een afdeling  met  veel

lawaai en een afdeling met weinig lawaai.

Het aantal onderlinge contacten blijkt, overeenkomstig de verwachting, in

de afdeling met veel lawaai geringer dan in de afdeling met weinig lawaai.

De satisfactie is er zowel bij arbeiders als bij bazen, bij doven en niet-

doven lager.

Het lawaai-op-zich oefent dus - zo zou men kunnen concluderen - een directe

invloed uit op de tevredenheid. Maar dan zouden de doven, die het lawaai

minder horen dan de niet-doven, een hogere tevredenheid moeten vertonen dan

de niet-doven. Dit is echter niet het geval: de doven vertonen juist een

lagere tevredenheid dan de niet-doven.

Deze bevinding is merkwaardig. De doven blijken het lawaai niet als minder

hard te beoordelen dan de niet-doven, en blijken er meer hinder van te

ondervinden.

De beleving van de situatie, i.c. de tevredenheid kan niet toegeschreven

worden aan de zintuiglijke prikkels op zichzelf. Er moet een andere factor

in het spel zijn die voor de betrokkenen met het lawaai samenhangt en die

er kennelijk toe leidt, dat men niet aan dat lawaai kan wennen.

De verklaring is eenvoudig en wordt door de auteur zelf al gesuggereerd: het

is de verstaanbaarheid van het gesproken woord welke in het geding is en de

verstoring hiervan zou een grote rol in de geringe tevredenheid juist van

de doven kunnen spelen.

Dit betekent, dat het effect van het lawaai afhankelijk is van de intentie

tot handelen,in dit geval: het willen verstaan van anderen en het door anderen

verstaan willen worden.

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop de omgeving in de zin van ruimtelijke
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resp. gebouwde omgeving van invloed is op mensen, is inzicht onontbeerlijk

in de intenties waarmee mensen in een bepialde situatie aanwezig zijn. In-

tenties maken altijd deel uit van menselijk handelen.

In eerste instantie zullen we naar een antwoord zoeken op de vraag naar de

specifieke kenmerken van het menselijk handelen en vervolgens de vraag aan

de orde stellen naar de specifieke kenmerken van ruimte en ruimtelijkheid.

Op basis van de beantwoording van deze vraag is het wellicht mogelijk meer

systematisch inzicht te krijgen in de wijze waarop de fysieke omgeving van

invloed is en in de wijze waarop zij in een concrete situatie wordt beleefd.

Deze kenmerken zullen aan de orde warden gesteld in een aantal samenhangende

proposities. Tesamen vormen deze proposities een theorie, opgevat - overeen-

komstig de opvattingen van Weber - als een samenhangend geheel van uitspraken

dat het begrijpen (Verstehen) mogelijk maakt en aldus tot evidentie leidt.

I.2. KENMERKEN VAN HET MENSELIJK HANDELEN

Propositie 1: In de fenomenologische literatuur komt als een van de funda-

mentele aspecten van het menselijk bestaan de intentionaliteit naar voren, de

wezenlijke gerichtheid van een subject op de mensen en dingen in de situatie.

"Cette orientation de la psychologie (i.e. phdnom nologique) est en mdme

temps une orientation vers l'existence de l'homme, et donc vers la portde

de  l' intention  dans le comportement" (Buytendijk,   1954,  p.   10) .

Wanneer deze intentionaliteit wezenlijk eigen is aan het menselijk bestaan,

dan is zij dat ook aan het menselijk handelen. Het menselijk handelen is

intentioneel, d.w.z. heeft een intentie of bedoeling. Het menselijk handelen

is doelgericht.

Deze opvatting over het handelen van mensen, die in scherpe tegenstelling

staat tot bijvoorbeeld het paradigma van het behaviorisme, staat centraal

in de actietheorie: "The actor has goals (or aims, or ends); his actions

are carried out in pursuit of these" (Cohen, Percy S., 1973, p. 69).

Door dit intentionele of doelgerichte karakter is het menselijk handelen ook

zinvol of rationeel handelen. In overeenstemming met Max Weber verstaan we

onder handelen: menselijk gedrag, wanneer en in zover de handelende persoon

daarmee een subjectieve zin verbindt (Weber, 1975, p. 137).

Onder doeleinden verstaan we "de voorziene stand van zaken op welker reali-

sering het handelen gericht is" (De Moor, 1961, p. 135). Doeleinden vatten

we dus in een zeer ruime zin op. Materi6le objecten of goederen zullen in

het algemeen op zich genomen niet als doeleinden gelden. Eerder spelen zij de
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rol van middelen voor het handelen dat gericht is op het bereiken van een

bepaalde stand van zaken.

Propositie 2: Het handelen kan, naar de doeleinden waardoor het geleid wordt,

onderscheiden worden in doel-rationeel handelen en idedel-rationeel handelen.

In het doel-rationeel handelen fungeert - aldus Weber - het verwachte gedrag

als voorwaarde voor of middel bij een rationeel streven naar de verwezenlij-

king van weloverwogen eigen doeleinden. Wij zullen dit laatste interpreteren

in de zin van: op het eigen belang gerichte doeleinden.

Het ideoel-rationeel handelen berust op het geloof dat een bepaald gedrag,

zuiver op zichzelf en onafhankelijk van het resultaat beschouwd, een onvoor-

waardelijke, intrinsieke waarde bezit, die dan ethisch, religieus, esthe-

tisch of hoe ook anders kan worden geinterpreteerd. Zuiver ideZel-rationeel

handelt degene die zich zonder acht te slaan op de voorzienbare gevolgen

in dienst stelt van datgene wat hem volgens zijn overtuiging, op grond van

plicht, waardigheid, esthetische gevoelens... of welk idealisme dan ook,

geboden lijkt (Weber, 1975, p. 161 e.v.).

Bij het doel-rationele handelen kan gedacht worden aan doeleinden die in de

lijn liggen van menselijke behoeften zoals die bijvoorbeeld in de humanis-

tische psychologie worden genoemd. Zij hebben betrekking op de handhaving

en ontplooiing van de eigen persoonlijkheid. Maslow zelf gebruikt "goals"

en "needs" overigens in dezelfde betekenis. Belangrijk is ook dat door hem

de nadruk meer op de "pulls" (doeleinden) dan op de "pushes" (aandriften)

wordt gelegd (Maslow, 1954, p. 71).

Ten aanzien van het ide&el-rationele handelen kan gedacht worden aan waarden

als plicht, naastenliefde, schoonheid, kennis en inzicht, die in de concrete

situatie van de handelende persoon de vorm van doeleinden aannemen.

Onder de benaming "Antriebserlebnisse des uber-sich-hinaus-seins" vinden

we deze waarden bijvoorbeeld terug in de personalistische psychologie (Lersch,

1956, p. 143 e.v.).

Modellen als van Maslow of van Lersch moeten op zich niet als "waar" of "on-

waar" worden beschouwd. Zij hebben heuristische waarde bij het zoeken naar

de zin van het handelen van een actor in een concrete situatie.

Propositie 3: In het algemeen zullen voor een subject in een situatie ver-

schillende doeleinden gelden.

"No man, however 'single-minded', has only one goal" (Cohen, Percy S., 1973,

p. 72 e.v.).
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Niet alle doeleinden zullen echter van evenveel belang zijn voor het sub-

ject. Er zal sprake zijn van een zekere ordening of hiirarchie tussen de

verschillende doeleinden. Sommige doeleinden hebben voor de persoon in

kwestie een hogere waarde dan andere.

Een bepaalde stand van zaken kan als doel van groot belang zijn, omdat het

bereiken ervan noodzakelijk is voor het realiseren van andere, op zich meer

belangrijke doeleinden. Een bepaald doel kan ook tijdelijk naar de achter-

grond worden geschoven, omdat onder de gegeven omstandigheden het nastreven

daarvan teveel offers vraagt.

De handelende persoon behoeft zich niet van al zijn doeleinden bewust te

zijn. Doeleinden kunnen zowel manifest als latent een rol spelen.

Het gedrag van iemand die loopt te ijsberen in zijn kamer lijkt doelloos.

Hetzelfde kan gezegd worden van het gedrag van iemand die een sigaret opsteekt.

Dergelijke gedragingen zijn echter schijnbaar doelloos: met het "doelloos"

heen en weer lopen kan in feite beoogd worden om spanning te ontladen. Men

kan een sigaret opsteken om zijn kalmte in een situatie van sociale spanning

te bewaren of om de interactie met bepaalde andere personen gemakkelijker

op gang te brengen.

Het komt vaak genoeg voor dat voorgewende motieven en verdringingen aan de

persoon zelf verhullen waarop zijn handelen in werkelijkheid gericht is, en wel

dermate dat ook oprecht gemeende verklaringen over de eigen bedoelingen

slechts betrekkelijke waarde hebben (Weber, 1975, p. 144).

Personen zullen niet altijd even sterk gemotiveerd zijn tot handelen. Iemand

kan zich "receptief" instellen en zich - schijnbaar - doeleinden laten

aanreiken door de situatie waarin hij zich bevindt. "An actor may enter a

situation in order to achieve some goal, and may be lead by it to pursue

others in addition to or in place of the original goal: but sometimes

situations "present" the actor with certain goals to pursue" (Cohen, Percy

S., 1973, p. 73).

Wil een persoon zich echter door "de situatie" doeleinden laten aanreiken,

dan moeten deze hoe dan ook enige zin voor hem hebben. Dit zal alleen het

geval zijn wanneer hij toch tenminste al latent overeenkomstige doeleinden

koesterde. Door de situatie kunnen deze doeleinden manifest worden of een

hogere prioriteit krijgen.

Propositie 4: Alle handelen is in zekere mate doelgericht en rationeel hande-

len. Dit houdt in dat er sprake is enerzijds van een innerlijk (psychisch)
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proces van besluitvorming en anderzijds van een in veel gevallen uiterlijk

waarneembare   uitvoering   van   handelingen,   van  waarneembaar   "gedrag".

Besluitvorming en uitvoering kunnen zich voltrekken naar aanleiding van ge-

beurtenissen die zich al hebben voorgedaan (reactief handelen). Maar ook

kan men anticiperen op verwachte gebeurtenissen en actief in de situatie

ingrijpen teneinde een bepaalde stand van zaken in de toekomst te bewerk-

stelligen (anticiperend handelen)  (cf. Altman en Lett, 1970).

In de fase van besluitvorming is er sprake van een ori6ntatie op doel, mid-

delen en neveneffecten, van een proces van afweging van middelen en doel-

einden, van doelen en neveneffecten en tenslotte ook van de verschillende

doeleinden tegen elkaar. Weber karakteriseert met deze formulering alleen

het doel-rationele handelen, maar naar onze mening geldt zij ook voor het

ide&el-rationeel handelen. Hierover zegt immers ook Weber zelf, dat de

uiteindelijke oogmerken bewust zijn uitgewerkt en consequent en volgens plan

worden nagestreefd (Weber, 1975, p. 162).

Vormen van handelen kunnen sterk van elkaar verschillen in de mate waarin de

besluitvorming expliciet is. Is zij weinig expliciet, dan kunnen we spreken

van intuitief handelen. Er is geen reden om intuitief handelen als een vorm

van irrationeel gedrag te beschouwen. Irrationaliteit wordt door anderen

aan het gedrag van een actor toegeschreven, wanneer dit door andere doel-

einden wordt gericht dan "men" voor de betreffende situatie normaal en

relevant acht.

Propositie 5: In het proces van besluitvorming komt de "definitie van de

situatie" tot stand. Door Thomas wordt dit begrip beschreven  als "a stage

of  examination and deliberation" (Thomas,   1961,   p.   743) . Wij zullen onder
dit begrip verstaan "het geheel van betekenissen dat door de handelende

persoon aan de situatie wordt toegekend". Deze betekenissen zullen overeen-

komen met de rol die de verschillende onderdelen van de situatie spelen of

zouden kunnen spelen ten aanzien van de doeleinden die de handelende per-

soon zich gesteld heeft.

Het definioren van de situatie maakt, als onderdeel van de besluitvorming,

een wezenlijk deel uit van het menselijk handelen. Het handelen volgt niet

uit de definitie van de situatie - hetgeen wel geldt voor het uitvoeren

van de handeling - maar sluit deze in. Het defini8ren van of betekenis

geven aan de situatie beschouwen we als de kern van het beleven van de

situatie. We zullen dit het projectieve proces noemen.
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De definitie van de situatie heeft een conatief aspect: zij impliceert een

schatting van de mogelijkheden en belemmeringen die de omgeving biedt voor
een mogelijk plan voor actie. De definitie van de situatie heeft voorts

een cognitief aspect, nl. de vorm (begripoen, beelden) waarin delen van de
situatie worden waargenomen en tot kennis worden verwerkt. De definitie
heeft tenslotte een affectief aspect: de elementen die de situatie vormen

krijgen een positieve of negatieve betekenis. Zij kunnen zelfs een

sterk emotionele lading krijgen.

De affectieve of emotionele betekenis is te beschouwen als een gevoelsmatige

reactie op de positieve of negatieve rol die de elementen uit de situatie
bewust of onbewust voor een persoon spelen voor het bereiken van zijn doel-

einden.

Het handelen wordt derhalve uiteindelijk alleen gestuurd door de geldende
doeleinden en niet door emoties, zoals door Weber wel geponeerd wordt

(Weber, 1975, p. 161), noch door cognitieve processen of door zingeving,

zoals elders gesteld wordt (bv. Proshansky e.a., 1970, p. 176).

Propositie 6: Handelen behoeft niet de uitvoering van een of meer handelingen
in te houden. De besluitvorming kan ook resulteren in het niet uitvoeren van
een mogelijk geachte handeling, bijvoorbeeld in nalaten of dulden (Weber,
1975, p. 137).

Deze wijzen van handelen zouden ongetwijfeld buiten ons blikveld vallen

wanneer we ons, zoals in het orthodoxe behaviorisme, zouden beperken tot

het waarneembare gedrag.

Het is zelfs niet noodzakelijk dat de actor overweegt om tot handelen in een

werkelijke situatie over te gaan. Er zijn talloze handelingen die alleen in
fantasie&n en dagdromen tot uitvoering komen. Voor de beleving van de si tua-

tie is niet alleen van belang wat de actor doet, maar ook wat hij zou kunnen
doen; niet alleen wat anderen doen, maar ook wat zij zouden kunnen doen;
niet alleen wat gebeurt, maar ook wat zou kunnen gebeuren.

Wanneer het mogelijk geachte niet als uitgangspunt in beschouwing genomen
wordt, is iedere poging om de definitie of beleving van een situatie door
een persoon te beschrijven en te "begrijpen" bij voorbaat tot mislukken ge-
doemd.

Propositie 7: Al behoeven de doeleinden van handelen niet onmiddellijk ken-

baar te zijn voor anderen, dan toch kunnen zij dit handelen "verklarend be-
grijpen".
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Anderen kunnen begrijpen welke zin iemand met de activi
teit in kwestie ver-

bond en waarom hij dat nu juist op dat moment en in dat v
erband deed. We

begrijpen het richten van een geweer als we weten dat de actor zijn hande-

ling verricht, omdat hij op bevel een executie moet voltrekken,
 of tegen

vijanden vecht, of zijn wraakzucht koelt. En woede begrijpen we tenslotte,

als we weten dat daaraan jaloezie, gekrenkte ijdelheid of geschond
en eer ten

grondslag ligt (Weber, 1975, p. 142).

Uitingen van woede, jaloezie, gekrenkte ijdelheid e.d. worden door Weber
 als

vormen van irrationeel gedrag beschouwd. Emoties
betekenen voor ons evenwel

gevoelsreacties op een situatie waarin de doeleinden van een persoon, die

in het geval van gekrenkte ijdelheid bijvoorbeeld betrekking hebben op het

handhaven van zelfrespect, bewust of onbewust
binnen bereik of in het ge-

drang lijken te komen. Dit geldt voor doeleinden van zowel het doel-ration
ele

als van het ide&el-rationele handelen. De emotionele reactie zal in het al
ge-

meen gevolgd worden door een handelen dat erop gericht is de gewenste s
tand

van zaken te realiseren of te herstellen.

Het "verklarend begrijpen" berust op een interpretatie die op zichzelf nooit

meer is dan een causale hypothese die een meer of minder evident karakter

heeft (Weber, 1975, p. 143). Dit wil zeggen dat de bedoelingen die 
volgens

de veronderstellingen van anderen ten grondslag liggen aan een bepaald

waarneembaar gedrag niet noodzakelijk de werkelijke bedoelingen zijn.

Bepaalde gedragingen kunnen door anderen bijvoorbeeld als kwetsend, vija
ndig

of vriendelijk geinterpreteerd worden zonder dat dit gedrag door de per
soon

in kwestie in werkelijkheid zo bedoeld is. Wellicht wordt zijn gedrag door

anderen negatief ervaren, omdat het "blijk" geeft van nalatigheid, d.w.z. van

het ontbreken van aandacht voor het welzijn en de belangen van die ande
ren.

Propositie 8: Tot nu toe hebben we over het handelen overwegend gesproken 
als

een individueel proces. Het handelen is echter
in veel gevallen - bewust of

onbewust voor de handelende persoon - een sociaal handelen.

Het handelen is sociaal wanneer de handelende persoon intentioneel op het

gedrag van anderen betrokken is en in zijn verloop op dat gedrag is georiSn-

teerd (cf. Weber,   1975,  p.   137) . Dit handelen "met betrekking tot anderen"

is als de kernvariabele van de sociologie te beschouwen (De Moor, 1961, p. 1
52).

Die,anderen kunnen enkele en bekende personen zijn of vele en volkomen o
nbe-

kende personen, personen die aanwezig zijn in de situatie zowel als p
ersonen

die zich elders bevinden.

De oriintatie op elkaar - die kenmerkend is voor het sociale handelen - ge
ldt
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voor alle fasen van het menselijk handelen, voor het feitelijke, waarneembare

gedrag van mensen, maar ook - en dat is veel belangrijker - voor de definii-

ring van de situatie en de fase van besluitvorming in haar geheel.
Mensen ori6nteren zich op elkaar bij de keuze van hun doeleinden. Soms zal

er sprake zijn van gemeenschappelijkheid van doeleinden bij de betrokken

personen, soms van strijdigheid van doeleinden. Van andere partijen is het

vaak mede afhankelijk in hoeverre een actor bepaalde doeleinden denkt te
kunnen bereiken. Terwille van de gewenste medewerking van anderen zal de actor

in kwestie niet alleen handelingen uitvoeren die zijn eigen doeleinden die-
nen, maar ook handelingen die op "vreemde" doeleinden gericht zijn (De Moor,
1961, p. 136).

Het bereiken van een bepaalde stand van zaken in de sociale betrekkingen met

bepaalde anderen zal in veel gevallen voor het handelend subject een belangrijk

doel zijn.

Propositie 9: Het proces van besluitvorming - inclusief de definiaring van

de situatie - behoeft niet noodzakelijk herhaald te worden wanneer een han-
deling meermalen door eenzelfde persoon wordt uitgevoerd of door meer per-
sonen binnen eenzelfde samenleving.

In het eerste geval is er sprake van gewoontevorming, in het tweede geval van
cultuur en - in de loop van de tijd - van cultuuroverdracht. Wij zijn het
voor het grootste deel niet zelf, als individuen, die zin verlenen aan wat
wij aantreffen. Dat is allang gedaan door onze samenleving en deel van het

culturele erfgoed geworden (Schutz, 1960).
Betekenissen maken deel uit van wat Mead instituties noemt, verklarings-
schema's voor onze interpretatie van het gedrag van anderen, van gebeur-
tenissen en van dingen (zie Zijderveld, 1974, p. 66).

Gewoonten en cultuur geven aan deze betekenissen of definities van de situa-
tie het karakter van vanzelfsprekendheid in de dagelijkse ervaring, waardoor
wij ons van hun werkelijke herkomst niet of nauwelijks meer bewust zijn
(Berger and Luckmann, 1973, p. 80).

Dit neemt niet weg dat gewoonten en collectieve betekenissen hun oorsprong
vinden in de wijze waarop een individuele actor - al dan niet in interactie
met anderen - ooit in een concrete situatie tot een bepaalde defini ring
van de situatie en besluitvorming is gekomen. Gewoonten en traditie  zijn
niet als zelistandige motieven voor het handelen te beschouwen, zoals Weber

wel - zij het als grensgeval - stelt (Weber, 1975, p. 161 e.v.).
overigens staat voor de individuele persoon altijd de mogelijkheid open om

11



zijn doeleinden afwijkend van de heersende traditie of gewoonte te kiezen,

andere mogelijkheden voor zijn handelen te zien en de situatie afwijkend van

anderen te defini6ren.

Propositie 10: Het handelen is een geestelijk en lichamelijk proces. Het is

altijd een proces waar het lichaam bij betrokken is, een proces dat ergens

plaatsvindt, dat tijd en ruimte inneemt.

De relatie tussen het Zelf van de handelende persoon en zijn lichaam is meer-

voudig. Enerzijds is hij zijn lichaam, anderzijds heeft hij zijn lichaam.

De persoon ervaart zichzelf als een eenheid die niet identiek is met zijn

lichaam, maar die - integendeel - dat lichaam tot zijn beschikking heeft

(cf. Berger and Luckmann, 1973, p. 68).

Alleen door de lichamelijkheid kunnen we de relatie van de mens met de wereld

en de dingen, kunnen wij zijn ruimtelijk bestaan begrijpen. Door het lichaam

wordt de ruimte actu geconstitueerd.

"Het(d.i. de mens) is een geincarneerd wezen, een wezen dat lichame-

lijk leeft - maar dat telkens anders dan dit lichaam is: op de plaats

waar de bal aanstonds in de goal zal binnenkomen, op de plaats waar

het vallende slachtoffer zal neerkomen, waar ik aanstonds zal zijn...
Echter: dit lichaam dat ik vooruit ben, is tegelijk aan mij gegeven

als dat wat tot het doel aangepast moet worden en als traag, als warm,

als elastisch, als getroffen. Het kind wordt sterk aan het lichaam in

deze modus herinnerd: het kan er niet bij omdat het te klein is, het

kan ons niet bijhouden omdat het niet zulke lange benen heeft... Maar

daarnaast staat de beleving van het gestreelde lichaam, van het ge-
koesterde lichaam,   van het agiele, beweeglijke, ontsnappende, pakkende,
grijpende, bereikende lichaam..." (Langeveld,  1969,  p.  26) .

Door de lichamelijkheid van de mens wordt de ruimtelijke en materiile omge-

ving voor het handelen van belang. Door deze lichamelijkheid ook kan die omge-

ving van invloed zijn op het handelen van mensen.

Niet alleen in het handelen dat gericht is op de voorziening in zgn. materi6le

of fysieke behoeften is de lichamelijkheid van belang, maar ook  - en dat

wordt gemakkelijk over het hoofd gezien - in het sociale handelen. "Doordat

de geest geincarneerd is, geschiedt de dialoog der subjecten via de licha-

melijkheid. Deze lichamelijkheid bezit aldus een ambivalent karakter. Zij

blijft van de ene kant een stoffelijke, biologische grootheid en brengt daar-

door momenten van afstand, ondoordringbaarheid, rivaliteit in het intersub-

jectief verkeer. Van de andere kant wordt het lichaam door die geheimvolle

participatie uit de sfeer van het hebben naar het niveau van het "zijn" op-

getrokken, zodat toch weer enigszins een onmiddellijk contact tussen subjecten
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mogelijk blijkt (Plattel, 1960, p. 57).

Het is dan ook van belang om in het oog te houden, dat in de wijze waarop

mensen de omgeving beleven onvermijdelijk de mogelijkheden en beperkingen

meespelen die door de lichamelijkheid van de handelende persoon gesteld

worden. Voortdurend zullen we - bij het zoeken naar de zin die de dingen

voor de mensen hebben - bedacht moeten zijn op de handelingsimplicaties

die de omgeving heeft, i.e. de mogelijkheden en onmogelijkheden die de

omgeving naar het oordeel van het subject zelf biedt om fysiek bepaalde han-

delingen uit te voeren.

De ruimtelijke omgeving - m.n. in de zin van de gebouwde omgeving - moet in

dit verband niet beschouwd worden als een kapstok waar allerlei betekenissen

naar willekeur aan kunnen worden opgehangen. Zij speelt - bijvoorbeeld in

vergelijking met de taal of de muziek - een bepaalde en specifieke rol.

Voor het inzicht in de wijze waarop de ruimtelijke omgeving betekenis krijgt,

resp. beleefd wordt, is het noodzakelijk om vooraf meer duidelijkheid te

hebben over de eigen aard van ruimte en ruimtelijkheid.

I.3. KENMERKEN VAN RUIMTE EN RUIMTELIJKHEID

Het is eigen aan de menselijke verklaringsdrift - zo opent Georg Simmel zijn

brilliante beschouwing over ruimte en ruimtelijkheid - om formele voorwaarden

zonder welke bepaalde gebeurtenissen niet plaats kunnen vinden voor posi-

tieve en productieve oorzaken te houden (Simmel, 1968).

Een typisch voorbeeld is het denken over de macht van de tijd. Wij zeggen:

"De tijd heelt alle wonden". Het is echter niet de tijd die alle wonden

heelt, maar het is in de tijd dat wonden helen.

Met de betekenis van de ruimte is het vermoedelijk niet anders gesteld, aldus

Simmel. Men heeft de neiging om de geografische grootte van een staat, de

dichtheid of geografische spreiding van de bevolking, de mobiliteit of im-

mobiliteit van de mensen als van de ruimte uitgaande drijfveren ("Motive")

voor het hele maatschappelijke leven te zien.

Men  houdt dan evenwel de noodzakeli jke ruimteli jke hoedanigheid   ( "Be fasstheit")

van al dergelijke sociale constellaties voor de feitelijk werkzame oorzaken.

Een bepaalde geografische omvang maakt een staat niet groot, maar het zijn

psychologische krachten die de bewoners van een gebied van een dominant midden

uit politiek samenhouden  en de staat "groot"  doen  zijn.

Niettemin is Simmel van oordeel dat de ruimtelijke hoedanigheid waarin de

gebeurtenissen zich voltrekken voor het streven naar inzicht in veel gevallen
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van bijzonder belang is. Hij stelt dan ook de vraag naar de specifieke be-

tekenis die ruimte en ruimtelijkheid hebben voor de geaardheid en ontwikke-

lingen van een samenleving in sociologisch opzicht (Simmel, 1968, p. 462 e.v.).

Als fundamentele hoedanigheden van de ruimte noemt hij:

A. De exclusiviteit. Zoals er sprake is van maar 6dn unieke, algemene ruim-

te waar alle afzonderlijke ruimten delen van zijn, zo heeft iedere deelruimte

een soort van uniekheid waarvoor nauwelijks een analogie te vinden is. Een

bepaalde gelocaliseerde ruimte in het meervoud te denken is een absolute

dwaasheid. Van de andere kant is het door deze uniekheid van plaats mogelijk

dat van objecten verschillende, volledig identieke exemplaren gelijktijdig

v66r kunnen komen. Doordat ieder exemplaar een andere ruimte inneemt en deze

ruimten nooit met elkaar kunnen samenvallen, zijn het er verschillende,

ofschoon zij zich naar hun hoedanigheden absoluut niet laten onderscheiden

van elkaar.

De uniekheid van de ruimte deelt zich mede aan de voorwerpen. Dit wordt voor

het practisch handelen van groot belang, met name voor die zaken die juist

ruimtelijk van betekenis zijn, zoals de verdeling en het gebruik van grond

en bodem. In de mate waarin een samenleving met een bepaald bodemareaal ver-

smolten of zogezegd solidair is, heeft die samenleving een karakter van uniek-

heid die op een andere wijze niet te bereiken valt.

Voor sommige samenlevingsvormen is deze ruimtelijke exclusiviteit een absolute

voorwaarde. Voor andere vormen is zij dat veel minder. De staat is een voor-

beeld van de eerste, de kerk een voorbeeld van de tweede soort.

B. Een andere hoedanigheid van de ruimte die van betekenis is voor de maat-

schappelijke ontwikkelingen is, dat wij de ruimte voor ons practisch hande-

len uiteen leggen in delen die zich als eenheden manifesteren en die door

grenzen omgeven zijn.

Hoe de ruimte   ook  door het aardoppervlak "voorgetekend" is, altijd ervaren

wij de ruimte die door een maatschappelijke groepering ingenomen wordt als

een eenheid. Wordt van de ene kant in deze ruimtelijk ervaren eenheid het bij-

eenhoren van die groepering uitgedrukt, van de andere kant berust die eenheid

op het bijeenhoren van die groep. Het ruirntelijk kader sluit - zoals de lijst

om het schilderij - de groep af tegen het omringende buiten en tevens sluit

het de groep  in zich samen. "Man macht sich selten  klar, wie wunderbar  hier

die Extensitdt des Raumes der Intensitat der soziologischen Beziehungen

entgegenkommt" (Simmel,  1968, p. 465) .
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Het stellen van een ruimtelijk kader of grens blijft echter willekeurig.

Zelfs bij een eiland is een grensbepaling willekeurig omdat ook de zee "in

bezit kan worden genomen". Uiteraard wordt hiermee niet ontkend  dat het

stellen van een grens als psychologische activiteit in natuurlijke gebieds-

kenmerken een vergemakkelijking en accentuering vindt. De grens is echter

niet een ruimtelijk gegeven met een sociologische werking, maar een sociolo-

gisch gegeven dat zich ruimtelijk vormt.

Niet de landen, niet de grondgebieden, niet de stedelijke gebieden en platte-

landsdistricten begrenzen elkaar, maar de inwoners of groepen van inwoners

oefenen een wisselwerking op elkaar uit.

C. Op de derde plaats is - aldus Simmel - de ruimte van betekenis voor

sociale groeperingen door het feit dat de ruimte hun inhoud kan fixeren. Of

een groep, of bepaalde leden, of bepaalde relevante objecten ruimtelijk be-

paald dan wel onbepaald zijn, moet van invloed zijn op de structuur ervan.

Men kan dit bijvoorbeeld waarnemen in de verschillen in structuur die zich

voordoen tussen nomadenstammen en groepen met een vaste verblijfplaats.

Fixatie in ruimtelijke zin behoeft zich echter niet te manifesteren in

fixatie van het maatschappelijk leven in de vorm van stabilisering en vaste

orde: "... gerade in sehr konsolidierten, der M6glichkeit 8usserer Ent-

wurzelung enthobenen Zustanden wird man mancher Regulierungen und gesetz-

lichen Kontrollen entraten k6nnen, deren es bei allgemeiner Unsicherheit

und unruhigen, der Zersplitterung leichter ausgesetzten Verhaltnissen dringend

bedarf" (Simmel, 1968, p. 472) .

Hoe primitiever de geestesgesteldheid van de mensen, des te minder is voor

hen het toebehoren tot een bepaalde sociale eenheid mogelijk zonder tegen-

woordigheid ter plaatse en des te meer komen dienovereenkomstig ook de werke-

lijke verhoudingen overeen met de persoonlijke aanwezigheid van de andere

leden van de groep.

Een tweede sociologische betekenis van deze fixatie-functie wordt door Simmel

symbolisch aangeduid met de term draaipunt. Het ruimtelijk verankerd zijn

van een relevant object veroorzaakt bepaalde vormen van sociale relaties die

zich om dat object heen groeperen. Deze betekenis van draaipunt geldt met

name daar, waar personen elkaar slechts op een bepaalde plaats kunnen tref-

fen. Het kerkje is van bijzondere betekenis juist in gebieden waar slechts

een klein aantal gelovigen verspreid woont. Het wordt een spil voor de

betrekkingen en voor het bijeenhouden van deze gelovigen.
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voor de herinnering heeft de plaats, omdat zij zintuiglijk waarneembaar is,

gewoonlijk een sterkere associatieve kracht dan de tijd. In het bijzonder

wanneer het gaat om unieke en emotionele gebeurtenissen worden deze gewoon-

lijk onlosmakelijk met de plaats verbonden.

D. Een vierde omstandigheid waardoor uiterlijke verhoudingen zich transfor-

meren in sociale wisselwerkingen wordt gevormd door de zintuiglijke nabij-

heid of afstand tussen personen die in een bepaalde betrekking tot elkaar

staan.

Twee verenigingen, die door dezelfde interessen, krachten, opvattingen een

eenheid vormen, zullen zich geheel anders ontwikkelen, wanneer in het ene

geval hun leden ruimtelijk in elkaars nabijheid verkeren, in het andere

geval ruimtelijk van elkaar gescheiden zijn.

Groeperingen van de meest uiteenlopende aard kunnen zich voor kortere of

langere tijd handhaven zonder persoonlijk contact. Maar zodra er geen af-

stand meer te overbruggen is, zijn ontelbare kwantitatieve en kwalitatieve

veranderingen in de onderlinge relaties mogelijk.

Nabijheid en gescheidenheid zijn overigens maar tot op zekere hoogte van

elkaar te onderscheiden, omdat het psychologische effect van nabijheid

vergaand door de middelen van indirecte communicatie en nog meer door de

fantasie vervangen kan worden. Juist bij de twee polen van menselijke re-

laties, de zuiver zakelijk-onpersoonlijke relatie en de emotioneel sterk

geladen relatie, is deze vervanging het best mogelijk.

Misschien is er sprake van een gradatie in sociale relaties naar de mate

waarin ruimtelijke nabijheid voorwaarde is, dan wel ruimtelijke gescheiden-

heid verdraagt. Het vermogen van een groepering ruimtelijke scheiding te

verdragen is ceteris paribus afhankelijk van het vermogen tot abstractie.

Hoe primitiever het bewustzijn, des te minder mensen in staat zijn zich als

bij elkaar horend voor te stellen wat ruimtelijk gescheiden is en als niet

bij elkaar horend van datgene wat ruimtelijk bijeen ligt.

Als sociale betrekkingen tot mensen die zich ver weg bevinden een zekere

rust, afgemetenheid, gevoelloosheid vertonen, dan wordt dit in het naieve

denken al gauw geinterpreteerd als een onmiddellijk gevolg van de ruimte-

lijke afstand. In werkelijkheid is de betekenis van de afstand slechts

daarin gelegen dat de prikkels, de wrijvingen, de attracties en de repul-

sies uitgeschakeld worden die door de zintuiglijke nabijheid opgewekt worden.

E. Het vijfde en laatste kenmerk sluit aan op de mogelijkheid van mensen
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zich van plaats naar plaats te bewegen. Ontelbare gevolgen heeft deze ruim-

telijke mobiliteit voor de betrekkingen tussen mensen. Men hoeft maar na

te gaan welke verschillen zich voordoen in de wijze van samenleven tussen

ruimtelijk-mobiele groeperingen, zoals nomadenstammen, volkeren die opge-

nomen zijn in volksverhuizingen, en ruimtelijk-gefixeerde groepen. Bij de

eerstgenoemde groeperingen is er sprake van een terugdringen of elimineren

van de interne differentiatie binnen de groep, van het ontbreken van een

politieke organisatie, hetgeen echter vaak met een despotische alleenheer-

schappij samengaat. Het nomadisme is ook daarom een gunstige vorm voor het

despotisme omdat de enkeling geen ruggesteun in een stuk grondgebied heeft.

De afwezigheid van vast bezit maakt het leven labiel en zonder houvast, zo-

dat de weerstand tegen machtige en opdringerige persoonlijkheden minder groot

is dan waar het bestaan van het individu vast aan zijn domein gekoppeld is.

Nomadenstammen missen in de regel een strakke en vaste organisatie. Door de

ruimtelijke verspreiding en wederzijdse onafhankelijkheid van leden zijn zij

hiertoe niet gedisponeerd, omdat voor een hoger ontwikkelde vorm van orga-

nisatie arbeidsverdeling noodzakelijk is. Deze is op haar beurt weer afhan-

kelijk van nauwe ruimtelijke en dynamische contacten tussen de leden.

De wijze waarop Simmel deze algemene kenmerken uitwerkt is zonder twijfel

op een aantal punten gedateerd. Bovendien heeft ook hij niet altijd weer-

stand kunnen bieden aan de verleiding de ruimtelijke omgeving niet als "Form",

maar als "Produktive Ursache" te zien, een verleiding waartegen hijzelf in
de aanvang van zijn beschouwing waarschuwt.

Simmel heeft echter als een der weinigen de vraag gesteld naar de specifieke

invloed en betekenis van de ruimtelijke omgeving voor sociale processen,

zonder daarbij in een - voor wat de invloed van de omgeving betreft - deter-

ministisch vaarwater verzeild te raken.

De reeks van door Simmel genoemde kenmerken kan teruggebracht worden tot een

drietal "formele kenmerken" van ruimte en ruimtelilkheid.

Aan deze formele kenmerken liggen een aantal fysische eigenschappen van

de omgeving en van het menselijk lichaam - als massa of materie - ten

grondslag: de eigenschappen van de relatieve uitgebreidheid, van de rela-

tieve ondoordringbaarheid en van de relatieve duurzaamheid van de ruimte-

lijk-materiSle omgeving.

Propositie 11: De omgeving biedt exclusief plaats en ruimte voor het uit-

voeren van handelingen.

17



De uitvoering van een handeling vindt altijd ergens plaats en heeft altijd

een lichamelijk aspect. Het is op dit aspect dat handelen en omgeving el-

kaar rechtstreeks raken (Linschoten, 1958).

Het uitvoeren van handelingen impliceert altijd het gebruik van een bepaalde

ruimte, ruimte om te staan, te zitten, te liggen, ruimte om zich te bewegen,

ruimte voor het plaatsen en gebruiken van materiile elementen en voorzie-

ningen. Ruimte kunnen we dus heel in het algemeen opvatten als middel of

samenstel van middelen voor het uitvoeren van handelingen.

Uiteraard staan aan de handelende persoon andere dan ruimtelijke middelen ter

beschikking, zoals tijd, kennis en energie. Het bijzondere van ruimtelijke

middelen is, dat zij een exclusief karakter hebben: een bepaalde ruimte kan

op een bepaald tijdstip slechts door 66n bepaalde massa ingenomen worden.

Dit exclusieve karakter van de ruimtelijke omgeving (Simmel's kenmerk A.) heeft

een tweetal consequenties die voor het sociale handelen van groot belang

zijn.

De eerste consequentie heeft betrekking op de tijdsdimensie, in die zin dat

verschillende ruimtevragende activiteiten wel op dezelfde plaats maar niet

op hetzelfde tijdstip daar uitgevoerd kunnen worden. Dit maakt co6rdinatie

van activiteiten en daardoor ook sociale integratie noodzakelijk, zodra meer

partijen van dezelfde plaats of ruimte gebruik willen maken.

In de tweede plaats krijgt een ruimte door haar exclusiviteit het karakter

van een schaars goed en wordt zij inzet voor competitie, wanneer verschil-

lende partijen met uiteenlopende belangen er een beroep op doen. Dit is te

meer het geval in situaties waarin omgevingselementen of ruimten een ver-

schillende kwaliteit hebben - fysiek gezien - voor het uitvoeren van door

meer partijen gewenste activiteiten.

Niet alleen vormt de ruimtelijke omgeving een samenstel van middelen voor

het handelen van de persoon, zij is ook een van de middelen die (het bestuur

van) een samenleving tot haar beschikking heeft om de betrekkingen tussen

haar leden te reguleren. "The physical structure is at the same time a tool,

serving the functioning of the social system (or sub-system) and a condition

influencing the working  of that system" (Grunfeld,   1970,  p.   3) .

Niet alle activiteiten stellen in even strikte zin eisen aan de omgeving

waarin zij plaatsvinden. Toch vinden ook schijnbaar niet aan ruimte gebonden

activiteiten, zoals het nadenken of het dagdromen, altijd ergens plaats. Al-

tijd nemen zij ruimte in en stellen zij met betrekking tot de aanvoer van

zintuiglijke prikkels zekere eisen aan de omgeving, zonder daarvan in strikte
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zin afhankelijk te zijn.

Propositie 12: De omgeving biedt mogelijkheden voor het (niet) waarnemen en

(niet) waargenomen worden van personen en dingen.

Krachtens fysische eigenschappen is de ruimtelijke of gebouwde omgeving op

talloze manieren van betekenis voor het waarnemen van mensen en dingen.

Waarneming moet niet worden opgevat - in Cartesiaanse zin - als een inac-

tief, receptief en mechanisch verlopend proces. Waarneming is - zeker ten

dele - actief (Van den Berg, 1972, p. 14 e.v.). Het vormt een onderdeel van

het doelgericht handelen van mensen in het algemeen, van het individuele

handelen en van het sociale handelen.

uitwisseling van informatie bijvoorbeeld geschiedt - voorzover dit direct

plaatsvindt - via alle zintuigen, het spreken en het luisteren, het aankij-

ken en het ontwijken van de blik van de ander, het aanraken en het aange-

raakt worden, enz.

Voor een directe uitwisseling van informatie is het noodzakelijk dat de spe-

lers elkaar of elkaars gedrag kunnen waarnemen, danwel voor elkaar bereik-

baar zijn. De omgeving kan hierin op velerlei wijze een rol spelen. De mate

van lichttoetreding in een ruimte kan van belang zijn, de ruimtelijke afstand

die personen tot elkaar kunnen aanhouden, de mogelijkheden die er zijn

om elkaar te ontwijken enz. De betrokkenen kunnen ook zelf allerlei ele-

menten (deuren, schermen) actief aanwenden om waarneming door anderen te

verhinderen, dan wel om daarmee waarneming door anderen juist te vergemak-

kelijken.

Uiteraard dient men daarbij in het oog te houden dat fysieke elementen van

de omgeving niet de enige middelen zijn om de communicatie met anderen te

regelen. Mits alle partijen zich aan bepaalde spelregels houden kunnen de

personen ook zonder deze materi&le middelen een gewenst communicatieniveau

realiseren.   "The work walls   do   (i.c.   to   cut off communication)   they  do  in

part because they are honoured or socially recognized as communication

barriers, giving rise, among properly conducted members of the community,

to the possibility of 'conventional situational closure' in the absence of

actual physical closure" (Goffman,  1966, p.  152) .
De effectiviteit waarmee omgevingselementen aangewend worden is daarom niet

alleen afhankelijk van de aard van die elementen, maar ook van de bereidheid

van de andere spelers om zich overeenkomstig de bedoelingen van het subject te

gedragen.
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Propositie 13: De omgeving biedt mogelijkheden om de continuiteit van de

eigen persoon, van andere personen en van sociale relaties met anderen zin-

tuiglijk te ervaren.

Materi6le elementen hebben de eigenschap relatief duurzaam en - wanneer geen

invloeden van buitenaf werkzaam zijn - onveranderlijk te zijn.

Ook aan de omgeving - in de zin van materi&le en ruimtelijke omgeving - is

dit kenmerk eigen en het is op grond hiervan dat de omgeving nog een andere

specifieke rol in het handelen van mensen kan spelen.

Door haar relatieve stabiliteit in de tijd biedt de omgeving aan personen

mogelijkheden om zichzelf in de loop van de tijd als dezelfde te herkennen,

door anderen herkend te warden en daardoor de eigen identiteit te ervaren

(cf. Erikson, 1971, p. 49).

De handelende persoon kan er naar streven deze identiteit, waaronder eigen

doeleinden, waarden en denkbeelden, middels materiile elementen duurzaam

aanwezig te doen zijn.

"Om  de  waarden,   d.w. z. de ervaring  van de waarden te onderhouden  zijn  wij   erop

uit de waardedragende voorwerpen duurzaam te maken. . .  of als wij "waardevolle"

gebeurtenissen willen verduurzamen door een tastbare herinnering daaraan te

scheppen  en te conserveren: oorkonden, monumenten, huwelijksalbums"   (Laun-

spach, 1967, p. 31).

Voor de samenleving als collectief worden in de gebouwde omgeving de doel-

einden zichtbaar van de partijen die in het besluitvormingsproces een domi-

nerende rol hebben kunnen spelen, en daardoor komen ook de verhoudingen tus-

sen de verschillende partijen tot uitdrukking. "Het blijkt dus een ononval-

lende, maar voor het beeld van de samenleving dat ik moet bezitten... onont-

beerlijke eigenschap van het vaste milieu te zijn, dat het - juist door

zijn relatieve onveranderlijkheid - sociale structuren present kan maken die

ik als zodanig niet kan zien (Launspach, 1967, p. 46).

In deze zin draagt de omgeving ook op een bijzondere wijze informatie over,

anders dan door het gesproken of geschreven woord.

De omgeving is - in tegenstelling tot de taal - niet discursief. Zij geeft

de samenstellende delen niet achtereenvolgens, maar gelijktijdig weer.

"Visual forms. . .  are  just as capable of articulation, i.e. of complex

combinations, as words. But the laws that govern this sort of articulation

are altogether different from the laws of syntax that govern language. The

most radical difference is that visual forms are not discursive. They do

not present their constituents successively, but simultaneously, so the
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relations determining a visual structure are grasped in one act of vision"

(Langer, 1951, p. 86).

Geven we enerzijds betekenis aan de omgeving op grond van onze intenties

tot handelen in de situatie (propositie 5), anderzijds ontlenen we zinvolle

informatie aan die omgeving. Beide processen maken deel uit van het beleven

van de situatie.

Het beleven van de omgeving kunnen we dan ook omschrijven als "een proces

waarin enerzijds betekenissen aan de omgeving worden toegekend (het pro-

jectieve proces) en anderzijds informatie wordt afgelezen uit die omgeving

(het receptieve proces).

I.4. HET BELEVEN VAN DE GEBOUWDE OMGEVING

Bij de keuze van de structurele kenmerken van de omgeving die in het voor-

gaande aan de orde zijn gekomen, zijn we al uitgegaan van een situatie

waarin mensen doelgericht handelen en daarbij van de gebouwde omgeving ge-

bruik maken. We beschouwen deze kenmerken als formele kenmerken van de om-

geving. Op zichzelf heeft de ruimtelijke omgeving geen betekenis (cf. Van

den Berg, 1969, p. 16 e.v.). Zij ontleent haar betekenis aan de personen die

met bepaalde intenties tot handelen in de situatie aanwezig zijn, personen

die soms overwegend individueel, dan weer manifest of latent op anderen

betrokken zijn in hun handelen (Pennartz, 1978).

Deze uitspraken behoeven nadere precisering.

Propositie 14: Voor inzicht in het ontstaan van deze betekenissen biedt de

literatuur weinig aanknopingspunten. Gans voert ter verklaring van de be-

tekenisgeving het begrip predispositie ten tonele, maar laat na om dit

- overigens statisch aandoende - begrip duidelijk te omschrijven. Hij denkt

daarbij aan culturele voorkeuren die van generatie op generatie overgedra-

gen worden (Gans, 1972 , P. 19).

Ook door Cohen wordt de term "dispositie" gebruikt om de wijze waarop een

situatie wordt ervaren te kunnen verklaren. Hij spreekt van ide#en, gevoe-

lens en kennistoestanden die als subjectieve elementen zeer vaak cultureel

gemeengoed zijn (Cohen, Percy S., 1973, p. 74).

In deze aanduiding vinden we een aantal elementen terug die we eerder als

aspecten van de definitie van de situatie hebben onderscheiden (propositie 5).

Als zodanig bieden ze geen verklaring voor de betekenisgeving en beleving

van de ruimtelijke omgeving. Niet in de definitie van de situatie vinden we

de verklaring van de beleving, maar in de doeleinden of intenties van
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handelen die als basis fungeren voor deze definiJring van de situatie.

We gaan er derhalve van uit, dat de beleving van de ruimtelijke omgeving

gericht wordt door de doeleinden die de handelende persoon in zijn situatie

nastreeft. Betekenissen ontstaan op grond van intenties en intenties trans-

formeren - om in Koffka's termen te spreken - de "geografische omgeving"

tot "gedragsomgeving" (Koffka, 1935 , p. 27) of - in termen van Gans uitge-

drukt - zij transformeren de "potenti6le omgeving" tot "effectieve omge-

ving"  (Gans, 1972; Pastor,  1973) .

Ook Maslow wijst in dit proces de hoofdrol toe aan geldende doeleinden.

"If we accept Koffka's distinction between the geographical and the psycho-

logical environment then the only satisfactory way of understanding how a

geographical environment becomes a psychological environment is to under-

stand that the principle of organisation of the psychological environment

is the current goal of the organism in that particular environment (Maslow,

1954 , p. 74).

Propositie 15: In de beleving van de omgeving gaat het handelen aan het

waarnemen en kennen vooraf.

Voordat we de wereld waarnemend, denkend, kennend begrijpen, hebben we

haar door middel van ons lichaam en wel op de oorspronkelijke manier van het

"wi j  kunnen", dat vooraf  gaat aan ieder  "wi j denken". Voorafgaand  aan
ieder bewust-zijn van ruimte kunnen wij ons in de ruimte bewegen, haar in

onze greep hebben. Zogezegd hebben wij een impliciet weten in handen of

voeten, waardoor ons de ruimte gegeven is (Merleau-Ponty, 1945, p. 404; zie

ook Coenen, 1976, p. 134 e.v.).

De ruimtelijke omgeving kan dus voor de handelende persoon van betekenis

zijn zonder dat hij zich daarvan bewust is.

De ruimte waarin iemand zich bevindt wordt altijd beleefd als iets waarin

men zich op een bepaalde wijze beweegt en bewegen kan, als iets dat bepaalde

bewegingen mogelijk maakt en andere bewegingen moeilijk maakt of onmogelijk.

Of de persoon in kwestie zich werkelijk door de ruimte beweegt is niet van

doorslaggevend belang.

De persoon en de ruimte waarin hij zich bevindt vormen samen een geheel. De

zekerheid waarmee men zich beweegt, springt, grijpt is alleen te begrijpen

wanneer men de ruimte niet ziet als iets dat "tegenover" de handelende per-

soon staat maar als iets dat deel van hem uitmaakt.

Zo ook beleeft men de ruimte - zonder zich daarvan bewust te zijn - zintuig-

lijk:
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"Sehend ist der Mensch erfullt von der jeweils eigenartigen
Ganzheit einer anschaubar gegliederten Mannigfdltigkeit farbiger
Gestalten von bestimmter Tiefe und Weite, h6rend erfullt von
einer jeweils eigenartigen Akustik des Raumes, zugleich str6mt

in ihn der diesem Raume eignende Geruch ein; atmend erfahrt
er seine besondere Luft. Auf Bewegung gestellt durchdringt ihn
die Gliederung des Raumes nach Besetztheit des Raumes durch
Dingen und freien Platz, zugleich die bestimmte Nachgiebigkeit

und Widerstandskraft und die Ebenheit oder das Neigungsrelief
des Bodens usw". (Von Durckheim, 1932, p. 412 e.v.).

Op het moment dat de ruimte weerstand biedt, d.w.z. niet geheel beantwoordt

aan de ruimtelijke eisen die het feitelijke of geintendeerde handelen stelt,

worden we ons van die ruimte bewust. Zodra ik mij erop bezin hoe ik de

sprong precies moet uitvoeren, is de eenheid tussen het Ik van de persoon

en de ruimte verstoord (Von Durckheim, 1932, p. 420 e.v.).

Propositie 16: Wanneer de doeleinden van het handelen bepalend zijn voor de

wijze waarop de ruimtelijke omgeving beleefd wordt, dan gelden de kenmerken

van het doelgerichte handelen ook voor de beleving.

De betekenis van de omgeving kan dus bepaald zijn door individuele, op het

eigen belang gerichte doelen, dan wel door ide&ele doeleinden (propositie 2).

Omdat in de regel voor een persoon in een situatie meer doeleinden gelden is

de situatie in verschillende opzichten zinvol voor de persoon (propositie 3).

Verandert de prioriteit van doeleinden, dan zal ook de dominante betekenis

van de situatie zich wijzigen. Voor personen met verschillende doeleinden,

belangen en interessen zal eenzelfde ruimtelijk gebied een verschillende

betekenis hebben, een betekenis waarvan men zich zeker niet voortdurend

bewust is.

Een fraai voorbeeld van de wijze waarop een bepaald omgevingsgebied een ver-

schillende betekenis heeft overeenkomstig de doeleinden van verschillende

personen vinden we bij Launspach in een beschrijving van de "gang" in de

woning.

"In onze cultuursamenhang  zijn de meesten van ons sterk instru-
menteel ingesteld; voorzover dit het geval is, geeft ook het ge-
bouwde milieu op de "vragen" die wij stellen instrumenteel ge-
stemde antwoorden. Wie bouwtechnisch is ingesteld ziet de gang
van een huis als verkeersruimte. De bewoners zullen dit wel kun-
nen beamen, maar mogelijk leggen zij in hun beleving veel meer
nadruk op de gang als ontvangstruimte voor leveranciers en als

eerste ontvangstruimte voor bezoekers. Hij geldt dan (als de deur,
de gevel, de voortuin)  voor het gezin als het "gezicht" dat men
aan de buitenwereld wil tonen en zal een dienovereenkomstige
inrichting krijgen (Launspach, 1967, p. 29-30).
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Launspach ziet echter over het hoofd dat ook het ontvangen van leveranciers

en van (andere) bezoekers doelgerichte activiteiten zijn die ruimte behoeven.

Dat betekent dat de gang ook voor deze activiteiten een geheel van ruimte-

lijke middelen vormt voor het handelen. Het doel en de personen op wie dit

handelen gericht is, zijn alleen meer geconcretiseerd dan bij de abstracte

categorie verkeer.

We hebben ook gewezen op het grote belang van verbeelding en fantasie in het

menselijk handelen (propositie 6). De beleving van de omgeving is in veel

gevallen onbegrijpelijk wanneer met deze Drocessen geen rekening wordt ge-

houden.

Ter illustratie geven wij een passage weer uit het beroemde essay van Lange-

veld over "de verborgen olaats".

"In de volle zolder verbergen  zich - . . .  - de onverwachte plaatsen,
constitueren zich de schuilplaatsen, hutten, holen, horsten en
bergplaatsen... En is het wel zeker, dat achter ginds gordijn deze
"levenloze voorwerpen" niet tot de sprong van het onverwachte
gereed staan? Wij kijken nu achter het gordijn: dociel gebaart een
kachel zich te zijn wat hij is. Dan echter nemen wij het gordijn

op en openen de verborgen ruimte door haar aan te sluiten bij de
doorleefde plaats van ons bedrijven. Even aarzelt de kachel nog,
maar wanneer hij zijn krachten nuttig kan maken als dukdalf of
scheepskanon, verlaat hij toch de nutteloosheid der gebruiksvoor-
werpen..." (Langeveld, 1969, p. 12-13).

Propositie 17: Door een bepaalde ruimte voor onze doeleinden te gebruiken,

of zelfs door alleen al een eventueel gebruik te overwegen, geven we al

zin aan die ruimte en eigenen we ons die ruimte in zekere zin al toe.

"We bewonen een kamer niet omdat het onze kamer  is,  maar een kamer wordt

onze kamer doordat  we haar bewonen",   zegt Van Lennep.   Wat dit bewonen  in-

houdt wordt door hem vervolgens duidelijk gemaakt aan de hand van een be-

schrijving van het in gebruik nemen van een hotelkamer.

"Reeds vanaf het ogenblik dat ik mijn koffer uitpak, merk ik,
dat ik mij ben gaan uitbreiden in deze kamer. Daar is mijn
kast, hier mijn spiegel, ginds mijn raam en daar mijn bed.
Reeds ben ik hier "geori&nteerd". Reeds bewoon ik deze kamer.
Een gevoel van veiligheid omringt mijn vermoeidheid, ik strek
mij even uit op mijn bed, laat mijn ogen gaan over wanden en
nlaf6nd en snel wordt nu het "verwijde" kleed geweven.
Heb ik bovendien een nacht in deze kamer geslapen en kom ik
de volgende avond vermoeid van mijn omzwervingen in mijn

hotel terug, dan ontvangt deze kamer mij reeds als mijn
kamer..." (Van Lennep, 1969, p. 37).
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Het in bezit nemen is een daad, een menselijke activiteit. Wonen is tenslotte

iets doen. Het is de som van het menselijk optreden binnen een afgebakende
ruimte (Habraken, 1961, p. 29).

Het gebruiken van een ruimte of ruimtelijk gebied kan uiteraard ook - en door-

gaans mddr dan bij het "bewonen" van een hotelkamer - tot gewoonte worden.

Het ruimtelijk gebied in kwestie kan betrekking hebben op een kamer in een

woonhuis, een woonhuis en zijn naaste omgeving, maar ook op verder weg

gelegen ruimtelijke gebieden waar men gewoonlijk komt (bijvoorbeeld voor

het verrichten van arbeid, het volgen van onderwijs, voor actieve of pas-

sieve recreatie). Zij vormen met de routes die gewoonlijk gevolgd worden

tezamen wat in de benadering van Grunfeld de "habitat" heet: "de totale

ruimte, die door een individu, een groep of een collectiviteit regelmatig

en met een bepaalde frequentie gebruikt wordt voor zijn/haar activiteiten

en communicaties" (Grunfeld, 1972, p. 6) .

Niet alle delen van deze ruimte zijn echter van gelijk gewicht voor de per-
soon in kwestie. Bepaalde plaatsen zullen voor hem, voor de activiteiten

waar hij persoonlijk sterk bij betrokken is, voor zijn Zelf, van uitzonder-

lijke betekenis zijn. Dan kan de ruimte in kwestie de betekenis krijgen

van habitat in de zin waarin Van Leeuwen deze term gebruikt, nl. de eigen
plek waarop men - in het wonen - meer of minder permanent verblijft en van
waaruit men de wereld verkent en ervaart en waar men steeds terugkeert
(thuiskomt)  (Van Leeuwen, 1972, p. 4).

Propositie 18: Het handelen en dus ook het gebruiken van een ruimte is

echter niet uitsluitend een individueel proces, maar - in veel gevallen -
ook een sociaal handelen, d.w.z. een handelen dat op anderen is georion-
teerd (zie propositie 8). De ruimte zal bel eefd worden overeenkomstig de

betekenis die zij heeft voor het individuele handelen, maar ook voor de
interacties tussen op die ruimte betrokken personen.

Wenn eine Anzahl von Personen innerhalb bestimmter Raumgrenzen
isoliert nebeneinander hausen, so erfullt eben jede mit ihrer
Substanz und ihrer Tatigkeit den ihr unmittelbar eignen Platz,
und zwischen diesem und dem Platz der nachsten ist unerfullter
Raum, praktisch gesprochen: Nichts. In dem Augenblick, in dem
diese beiden in Wechselwirkung treten, erscheint der Raum
zwischen ihnen erf61lt und belebt (Simmel, 1968, p. 461 e.v.).

Het is de wisselwerking tussen ons en de anderen die de tot dan toe lege

ruimte  "vult" en maakt  tot  iets  "voor  ons".
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Deze wisselwerking tussen mensen zal van situatie tot situati
e in duur

verschillen. Wanneer twee personen met elkaar converseren ontstaat al een

soort van domein. De partners houden een zekere afstand ten opzichte van

elkaar aan, buitenstaanders begeven zich daar niet tussen. Om iedere in
ter-

actie   ligt een onzichtbare grens, een soort van "sociaal membraan"   (cf.   Goff-

man,  1963,  p.  151  e.v. ) . Anderen spreken van een "interactional territory"

(Lyman and Scott, 1967).

In andere situaties zal de wisselwerking tussen de personen meer duurzaam

zijn en meer gestructureerd: zij nemen een bepaalde positie ten opzichte
 van

elkaar in, vervullen bepaalde rollen en worden geconfronteerd met bepaalde

verwachtingen of verantwoordelijkheden die hen door anderen opgelegd wor
den.

Voor het vervullen van die rollen is een bepaalde ruimte of zijn bepaalde

voorzieningen soms nodig, waarover de betrokkene een zekere zeggenschap

krijgt: de arbeider in het bedrijf zal spreken over "zijn" machine, de

magazijnknecht over "zijn" voorraad, de employ& over "zijn" bureau.

Doorslaggevend voor de betekenis van een ruimte als domein is de 
zeggen-

schap van personen over die ruimte. Zeggenschap over ruimte berust altijd

op erkenning door anderen. Het domein is, om in termen van Simmel te spre
ken,

niet een ruimtelijk gegeven met sociologische bijwerkingen, maar "eine

soziologische Tatsache die sich raumlich formt" (Simmel, 1968, p. 467) .

Propositie 19: Doeleinden, handelingen en betekenissen behoeven niet al
tijd

en in iedere situatie opnieuw te worden vastgesteld (propositie
9). Dikwijls

worden handelingen en verwachtingen geschematiseerd en de gebouwde omgeving

die oorspronkelijk als middel tot concreet handelen fungeerde, wordt nu

"drager" van dergelijke handelingspatronen en van daaraan gekoppelde bet
eke-

nissen.

Is een situatie eenmaal geschematiseerd dan vormen de handelingspa
tronen

de basis voor de wijze waarop de ruimte of het bouwwerk in kwestie (ge-

schematiseerd) beleefd wordt.

De volgende passage moge ter verduidelijking dienen.

"In onze cultuur zijn "het museum" en "de meubelzaak" in die zin

instituten dat zij handelingspatronen behelzen die aangeven hoe

men zich in hun ruimten moet gedragen. Het uitspreken van beide

woorden bemiddelt ogenblikkelijk diverse vaststaande betekenissen.

In die zin zijn "het museum" en "de meubelzaak" ook verklarings-

schema's voor menselijk gedrag. Dat wil zeggen, onze interacties

worden al geschematiseerd op het moment dat iemand tegen ons zegt:

"dit is een museum" of "dit is een meubelzaak". Nu zal men in de

meubelzaak onmiddellijk op een stoel plaats nemen, indien deze
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door de verkoper wordt toegeschoven. Precies dezelfde handeling
uitgevoerd door een ons rondleidende curator in een museum, zal

deze reactie bij ons niet opwekken. Wij zullen direct begrijpen
dat de curator ons een kans wil geven het meubelstuk beter te
bezichtigen. Dat wil zeggen, wij interpreteren het toeschuiven

van de stoel binnen bepaalde handelingspatronen, die linguistisch
zijn vastgelegd: in de meubelzaak betekent het toeschuiven
van de stoel "probeer  hem  eens  uit",   in het museum betekent  het-
zelfde gebaar "bekijk dit meubelstuk  eens van dichterbij"
(Zijderveld, 1974, p. 66).

Het museumgebouw en het winkelpand zijn geen causale oorzaken maar formele

voorwaarden zonder welke de handelingspatronen niet uitgevoerd kunnen worden.

Zij zijn ontworpen, gebouwd en worden instandgehouden op grond van bepaalde

doeleinden, nl. het tonen van zaken die bezienswaardig worden geacht, resp.

gebruikswaardig worden geacht.

De betrokken ruimte bemiddelt het handelingspatroon in twe&erlei zin. Eerst

biedt zij een geheel van ruimtelijke middelen om de betreffende handelingen

uit te voeren. In de tweede plaats maakt zij de betrokken handelingspatro-
nen zichtbaar en roept daardoor het overeenkomstige gedrag op.
Dit zichtbaar - of algemener nog - waarneembaar maken behoort specifiek tot

de taak van de vormgever.

Propositie 20: Voor dit oproepen van gedrag dient men echter ontvankelijk te
zijn, open te staan. We hebben er eerder op gewezen dat mensen in een si-

tuatie niet altijd even sterk tot handelen gemotiveerd zijn (propositie 3).
Zij projecteren dan niet een bepaalde betekenis op de omgeving maar nemen
een meer ontvankelijke of "receptieve" houding aan.

"Het is (in de dialectiek van het wonen) de kunst van het voeren
van een tweegesprek tussen de mens en datgene wat hem aan materiaal
en ruimte omgeeft.
Daartoe is nodig dat hij de taal leert verstaan, die ruimte en
vorm spreken. Zo goed als een eenvoudig stuk hout vertelt dat je
het schaven kunt, spijkeren, zagen en het ijzer vertelt dat je
daarmee niet hetzelfde kunt doen als met hout, zo vertelt ook een
ruimte iets over zichzelf. De vloer, de wanden, het plafond, alle-
maal hebben ze iets te vertellen. Er moet alleen geleerd worden
om ernaar te luisteren..." (Van Leeuwen, 1969, p. 133) .

Binnen de totaliteit  van de omgeving heeft ieder element een bepaald "Wesen",
een eigen, in zichzelf besloten karakter, is het betrokken op andere elemen-
ten en op de totaliteit. De stemming die de ruimte weergeeft - somber of
vrolijk, dreigend of beschermend - wordt niet bepaald door de enkelvoudige
elementen, maar door de wijze waarop zij samenzijn en zogezegd onderling een
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dialoog voeren.

Expressieve eigenschappen van de ruimte worden wel als eigen aan die ruimte

beleefd, in feite zijn het echter eigenschappen die door het subject aan

die ruimtelijke omgeving worden toegekend (zie Von Durckheim, 1932, p. 453).

Von DQrckheim spreekt  dan van "Wesenraum", Launspach en Kruse spreken  van

"gestemde ruimte" (Launsoach,  1967, p. 14; Kruse,  1974, p. 60) .

Wij zullen hiervoor de term expressieve ruimte gebruiken: de ruimtelijke

omgeving, ervaren als expressie van de fysische processen die tot een be-

paalde verschijningsvorm hebben geleid (zoals in het natuurlijke landschap)

of als expressie van de doeleinden waarvoor die omgeving is gevormd, van de

wijze waarop zij is gebruikt en van de wijze waarop zij gebruikt zou kunnen

worden.

Wanneer het gaat om artefacten, zoals de door mensen gebouwde omgeving, speelt

in het bijzonder in de beleving mee de zin of intentie die tot het tot-

standkomen geleid heeft. Als men niet op deze zin en het daarop gebaseerde

handelen teruggrijpt, blijft zo'n artefact onbegrijpelijk (cf. Weber, 1975,

p. 140-141).

Van belang is dat de expressieve ruimte niet in directe zin van invloed is

op het gedrag. Daarvoor dient de persoon zich allereerst handelend in te

stellen. De expressieve ruimte dient voor hem eerst deel van zijn definitie

van de situatie en daardoor tot handelingsruimte geworden te zijn.

Wat is nu het doel en de bruikbaarheid van deze theoretische uiteenzetting?

We zullen er in eerste instantie een probleemstelling voor een kwantitatief-

empirisch onderzoek aan ontlenen.

Vervolgens zullen we van deze theoretische proposities gebruik maken bij het

interpreteren van belevingsbeschrijvingen in het kader van kwalitatief-

empirisch onderzoek.

Wanneer we in de volgende hoofdstukken naar "proposities" verwijzen, dan

gelden deze verwijzingen voor de proposities die in dit eerste hoofdstuk

opgenomen zijn.
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HOOFDSTUK 11 DE INVLOED VAN DE GEBOUWDE OMGEVING OP HET
MENSELIJK HANDELEN: EEN KWANTITATIEF-EMPIRISCH
ONDERZOEK NAAR HET VERSCHIJNSEL 'PRIVACY'

II.1. INLEIDING

Wanneer we meer inzicht willen hebben in de vraag in hoeverre het handelen

van mensen beinvloed wordt door de gebouwde omgeving, dan zullen we overeen-

komstig onze theorie in het handelen tenminste onderscheid moeten maken ten

aanzien van de doeleinden, het waarneembare of uitvoerende gedrag en as-

pecten van de beleving.

Nu is het onmogelijk deze vraag in haar algemeenheid te beantwoorden. We

zullen ons moeten beperken tot een bepaald verschijnsel, dat belangrijk is

in situaties van (tussen-) menselijk handelen, een verschijnsel waarin

ruimtelijk-materi&le elementen een rol van betekenis kunnen spelen en waar-

aan de bovengenoemde drie aspecten van handelen te onderkennen zijn.

We hebben onze keus laten vallen op privacy. Ons in hoofdzaak op Jourard

baserend omschrijven we privacq als "een situatie waarin iemand informatie

over zichzelf, zijn verleden, zijn denken en doen in het heden en zijn

intenties voor de toekomst, ten aanzien van andere personen naar eigen be-

lieven kan beperken" (cf. Jourard, 1966, p. 317-318).

Privacy is geen doel op zichzelf, maar gericht op vrijheid van handelen, als

individu of als partner in een gezamenlijke en intieme relatie, ten opzichte

van buitenstaanders (zie ook Proshansky e.a., 1970, p. 178 e.v.).

Het belang dat mensen aan privacy hechten en de manier waarop zij privacy

proberen te bewerkstelligen zal van situatie tot situatie verschillen. De

sociale structuur van de situatie is van belang, omdat vrijheid van hande-

len voor een groot deel bepaald wordt door de positie die de handelende

persoon inneemt in het netwerk van machtsverhoudingen en door de "ruimte"

welke de betrokkenen elkaar in hun relatie toestaan. "Thus the boss can

interrupt an assistant at will, but the reverse is unlikely to be true...

The rights of parents to have virtually total access to the lives of their

children while keeping large portions of their own lives private..."
(Laufer, c.s., 1973, p. 357).

Ook de normen en verwachtingen die in de situatie gelden ten aanzien van het

gedrag van bepaalde spelers zijn van belang: hoe behoort de assistent zich

te gedragen tegenover zijn baas en hoe behoort het kind zich te gedragen

tegenover zijn ouders? De machtsverdeling is in dit verband in die zin nog

29



van belang, dat de machtige meer invloed dan de minder machtige zal hebben

op de regels die in de situatie gelden en op de striktheid waarmee die

regels gehanteerd worden (Goffman, 1966, p. 198).

Zowel voor het handhaven als voor het veranderen van de bestaande toestand

is de privacy die toegestaan wordt van belang. Ieder sociaal systeem kent

een evenwicht tussen de mate van groepscontrole en van interactie tussen

de leden enerzijds en de mate van privacy anderzijds. Teveel privacy leidt

tot desintegratie van het systeem, te weinig privacy legt een belasting

op de afzonderlijke leden die zo groot kan zijn, dat het systeem evenzeer

in gevaar komt (Nauta, 1973, p. 19 e.v.).

In het op privacy gerichte handelen spelen zowel aan ruimte gebonden als

niet aan ruimte gebonden handelingen een rol. Rolseparatie is een vorm van

niet-ruimtelijk handelen (Nauta, 1973, p. 2). Aan ruimte gebonden handelen

voltrekt zich - globaal gesproken - middels manipulatie (gedragsvormen die

een verandering van een of meer materi&le factoren van de omgeving tot doel

hebben), en locomotie (gedragsvormen die een verplaatsing van de ene omge-

ving naar een andere inhouden)  (zie Van Hoogdalem, 1973, p. 56).

Voor het onderzoek zal een situatie gekozen moeten worden waarin de wens

naar privacy vermoedelijk een rol van betekenis speelt. We kiezen daarvoor

de situatie van gezinnen met oudere kinderen. Deze situatie zal eerst vanuit

de betrokken personen zelf, vanuit de posities die zij ten opzichte van

elkaar innemen in de dagelijkse gang van zaken beschreven moeten worden.

Pas in het kader hiervan is de vraag naar de rol van de gebouwde omgeving

zinvol (propositie 14).

II.2. BESCHRIJVING VAN DE SITUATIE WAARIN HET ONDERZOEK PLAATSVINDT

In ieder gezin dat in ons onderzoek betrokken wordt zal tenminste ddn kind

aanwezig zijn dat in de adolescentieleeftijd verkeert. We kunnen dus spre-

ken van adolescentiegezinnen.

De spreiding van de gezinnen naar gezinsfase is bijgevolg niet groot. Wel ko-

men er in de onderzoekgroep gezinnen voor die nog aan het begin van de ado-

lescentiefase staan, andere gezinnen hebben nagenoeg uitsluitend kinderen

in de adolescentieleeftijd. Weer andere gezinnen bevinden zich in de over-

gang naar de volgende fase.

Bij het doorlopen van de adolescentieperiode doen zich belangrijke verande-

ringen voor die van belang zijn voor het streven naar privacy en vrijheid

van handelen.
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"De puberteit betekent een (tijdelijk) ontredderingsproces binnen
het gehele gezin, waarin alle gezinsleden naar een nieuwe eigen
plaats zoeken en tot een nieuwe houding trachten te komen tot elk

van de anderen, waarbij strijd en verzoening, elkaar zoeken en af-
Stoten in telkens andere groeperingen tot de dingen van de dag be-
horen"(Beets, 1973, p. 109).

Er is sprake van het losser worden van de onderlinge relaties. Een grotere

vrijheid en verantwoordelijkheid worden mogelijk. Materi5le elementen spelen

daarin een bepaalde rol. Vrijheid en verantwoordelijkheid worden echter

niet zonder spanningen verworven.

"Het gezin met tieners gaat geleidelijk aan zijn rituelen herzien.
Riten die de nadruk leggen op volwassenheid en verantwoordelijkheid
komen meer op de voorgrond. Jongens en meisjes krijgen een sleutel
van de voordeur en een rijbewijs. Veel rituelen komen tot stand op
basis van gelijkheid, vaak weloverwogen ontwikkeld om ogenblikken
van gezinsintimiteit, openheid en vertrouwen te creiren.
In het stadium waarin de kinderen het huis uitgaan breekt er een
fase door waarin gemakkelijk spanningen ongeroepen worden en gezins-

rituelen afgebroken worden. De ouders proberen dan uit alle macht deze
rituelen in stand te houden, terwijl de kinderen alle moeite doen

om zich hieraan te onttrekken" (Bossard and Boll, 1960, p. 291).

Nu is het te verwachten dat deze ontwikkeling voor ieder van de gezinsleden

op andere wijze verloopt of in ieder geval door de gezinsleden op verschil-

lende wijze ervaren zal worden. We zullen onderscheid moeten maken naar de

posities die de spelers in de gezinssituatie innemen.

Leden van een gezin nemen een bepaalde positie in: de positie van man en

vader, van vrouw en moeder, van kind en zoon, van kind en dochter, van

kind-oudste, kind-jongste e.d. Aan iedere positie zijn rollen gekoppeld:

complexen van rolgedragingen en rolverwachtingen ten aanzien van iemand

die een bepaalde positie inneemt.

In en door middel van een bepaalde positie en in en door middel van de daar-

aan gekoppelde verwachtingen ontwikkelt het individuele gezinslid zich. Maar

de persoonlijkheidsontwikkeling voltrekt zich niet alleen doordat men zich

conformeert aan de verwachtingen van anderen, maar ook doordat men een eigen

koers gaat varen. Het deelnemen aan gemeenschappelijke activiteiten, het

zich richten naar de verwachtingen van anderen en ook het ingaan tegen deze

verwachtingen stellen ruimtelijke eisen.

De persoonlijkheidsontwikkeling vindt geen afsluiting in het bereiken van

de leeftijd van volwassene. De ruimtelijke eisen die voor de persoonlijk-

heidsontwikkeling van kinderen gelden, zullen in principe ook gelden voor de
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vader en de moeder in het gezin.
In hoeverre geeft de situatie waarin de verschillende gezinsleden zich op           I

grond van hun positie bevinden er aanleiding toe, dat men belang hecht aan

privacy en dat men zich van tijd tot tijd in een eigen ruimte terug wil

trekken?

De positie van de moeder

Aan Beets ontlenen we een aantal passages die ons een inzicht geven in de

situatie waarin de moeder van een gezin met opgroeiende kinderen zich be-

vindt (Beets, 1973, p. 87 e.v.).

"Voor  ons  is  het van belang  om  vast te stellen,   dat  zi j, wanneer
Wij haar als moeder van kinderen boven de twaalf jaar ontmoeten,

al een heel leven met man en kinderen achter de rug heeft. Welke
plaats neemt ze, op het moment dat wij haar aantreffen, in het ge-
zin en in de samenleving in? Er valt over die plaats - in het al-
gemeen - wel iets te zeggen.
Laten we eens van dichterbij bekijken welke taken en plichten aan
de vrouw en moeder toevallen in een gezin met grotere kinderen.

Waarmee wordt haar dag gevuld? Zij draagt de zorg voor de woon-
ruimte en voor de dingen in de woonruimte: de bedden, de tafels, de

stoelen, de kasten, de andere meubels... ze houdt in ieder geval
een oog op het geheel.
Schoonmaken en opbergen, in eindeloze en soms troosteloze herhaling.
Dan zijn er plant en dier om te verzorgen, die aandacht vragen, soms
tot haar in relatie kunnen staan als extra kinderen... Een der voor-
naamste taken die zij moet volbrengen is het verzorgen van de maal-
tijden, de aankleding  van  de  etenstafel,  de  afwisseling  der  spijzen..."

Er is dus sprake van een bundeling van taken en daarmee van rollen ten

aanzien van de materiale verzorging van de gezinsleden, maar de moeder

moet ook aan verwachtingen voldoen die de regeling van de onderlinge re-

laties betreffen.

"In de "gemeenschappeli jke  ti jd", de tijd waarin ze niet allddn
thuis is,... leeft ze vaak onder zware druk. Vooral wanneer er
meerdere kinderen zijn van uiteenlopende leeftijd. Thee zetten en
schenken, naar het ene kind en naar het andere kind luisteren, de
een manen aan het werk te gaan, de ander herinneren aan een af-
spraak, zich herinneren waar iets opgeborgen is, ruzies beslech-

ten, eten gaan koken, iemand uitsturen om iets te gaan halen, onge-
hoorzaamheid en brutaliseren riskeren, on allerlei vragen antwoord
geven houden haar in hoogspanning".

Leven onder hoogspanning houdt het gevaar in van een verlies van de eigen

persoon, van het Zelf. We vinden dit uitdrukkelijk in de volgende passage

terug.
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"Van de levensopgave waarvoor de vrouw als moeder is gesteld,
valt vooral de gecompliceerdheid op. Er valt moeilijk orde op
zaken te stellen. De taak lijkt "eindeloos"; je moet voortdu-
rend "achter jezelf aanhollen", "je komt nooit eens aan jezelf
toe en eigenlijk  ook  niet  meer  aan de anderen";   het  is  mij   soms
allemaal ineens teveel"; "ik zou er eens helemaal uit willen":
Als mens van deze tijd gaat de vrouw gebukt onder de last van
een teveel, een teveel omvattende taak, te veel uiteenlopende
behoeften en verlangens. Zij wordt voortgedreven van moment tot

moment, kan niet tot zichzelf komen, krijgt geen gelegenheid om
tot bezinning te komen en tot zelfkennis. Zij neemt onvoldoende
distantie van wat om haar heen gebeurt en onvoldoende distantie
tot zichzelf. Er ontstaat een verlangen naar ontspanning, naar
opgaan ergens in, naar zich laten gaan en zich verliezen".

Vatten we het voorafgaande kort samen dan kan gezegd worden dat voor de

vrouw in het gezin het "zorgend handelen" centraal staat (Zuidberg, 1978,

p. 8), de zorg voor de woning, de voorzieningen daarin, voor de maaltijden

en de kleding. Ook de verhoudingen binnen het gezin en de relaties die

gezinsleden en met name de kinderen buiten het gezin onderhouden zijn voor-

werp van haar zorg. Zij gaat gebukt onder een "teveel", een veelheid van

taken en een grote mate van gecompliceerdheid van taken.

Er is sprake van onzekerheid die ook samenhangt met de verandering in de

positie die zij inneemt, allereerst ten opzichte van de kinderen.

"De moeder neemt bij het kind - bij de intrede der puberteitsjaren -
niet helemaal meer die centrale positie in die zij als de hare was
gaan beschouwen. Daarmee wordt ook haar houding onzekerder. Maar
nu begint zij ddn-der-velen te worden. Haar opvattingen zijn niet
meer doorslaggevend. Daarmee vindt zoiets als een onttroning plaats.
Van haar wordt verwacht dat zij afstand doet, dat zij afstand accep-
teert, dat ze afstand neemt...".

Er  dreigt het gevaar van "niemand"  meer  te  zijn,   dat wil zeggen:   "zelf  niet

i6mand meer te zijn". Maar dit geldt niet alleen voor de plaats die zij in-

neemt in de interne gezinsbetrekkingen, maar ook voor haar positie ten op-

zichte van de buitenwereld.

"Overigens mag niet worden vergeten dat in onze samenleving de
vrouw in haar omgeving bekend staat als de-vrouw-van... Het aanzien
dat ze heeft is in hoge mate afhankelijk van de plaats die haar man
in  de samenleving inneemt".

Deze beschrijving behoeft niet noodzakelijkerwijze algemeen geldig te

zijn. Zelf spreekt de schrijver van het "upper-middle class" gezin dat hij

bezig is te beschrijven, al "spreidt de typologische beschrijving zich ook
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uit tot de lagen daarboven en daarbeneden".

Er hebben zich inmiddels veranderingen voorgedaan - bijvoorbeeld ten aan-

zien van het buitenshuis werken van de gehuwde vrouw - die de geldigheid

van deze beschrijvingen relativeren. Twijfels rijzen ook wanneer we lezen:

"Tot zichzelf komen betekent voor de vrouw toch in het bijzonder wel dat

zij tot zichzelf komt als echtgenote en als moeder... Het betekent dus al-

tijd ook: tot de anderen komen..." (Beets, 1973, p. 226) .

Er is geen reden om aan te nemen dat juist voor de vrouw het tot zichzelf

komen de betekenis heeft van het tot de anderen komen.

Het tot zichzelf komen lijkt ons wezenlijk in te houden dat men ook afstand

kan nemen van de verwachtingen en verplichtingen die door anderen gesteld

worden. En de mogelijkheid daartoe zal, naar we verwachten, voor de vrouw

in het gezin evenzeer van belang kunnen zijn als voor andere gezinsleden.

De positie van de vader

De aandacht die door deze schrijver aan de positie van de vader wordt gegeven

is minder uitvoerig (Beets, 1973, p. 95 e.v.).

"Men krijgt vaak de indruk, dat de vrouw een triomfale intocht in het
huwelijk maakt, de man een nogal bedeesde. Huis en toekomstig gezin
worden daarmee al direct het primaire gebied van de vrouw, waarin de
man inwonend is".

Ook bij de man doen zich gevoelens van onzekerheid voor. Deze onzekerheid

berust echter niet zozeer op een verlies van functies zoals daarvan bij de

moeder sprake is. Aanvankelijk viel hem - toen de kinderen nog klein waren -

een zeer ondergeschikte taak ten deel: hij mocht erbij zijn, iets vast-

houden, iets aandragen, hij mocht steunen. Het belangrijke werk moest hij

aan zijn vrouw overlaten.

Wanneer de kinderen ouder worden, in de puberteit gaan komen, naar een

middelbare school moeten, blijkt vaak plotseling dat hij zich er meer mee

bemoeien moet. Heeft de moeder een continue aandacht voor de opvoedings-

problemen van alledag, de vader heeft een spasmodische aandacht: hij wordt

telkens voor problemen gesteld die hij momentaan tracht op te lossen.

"Hij krijgt bijna nooit een duidelijk beeld van wat er gaande is.

Hij wordt nooit "deskundig" zoals zijn vrouw. De situatie die ont-
staat is gecompliceerd en bijzonder kwetsbaar. Bij een redelijk
goede moeder-zoon of moeder-dochter verhouding, kunnen zowel de
moeder als het kind voor de vader verzwijgen, wat er gaande is:
"hij   snapt  er toch niets  van",   en "hij windt  zich  maar op, terwij 1
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er niets aan de hand is". Verzwijgen en verbergen gaan geleidelijk
in elkaar over, gesteund door een wel iets aanvoelen maar niets
zeggen van de zijde van de vader. Tot het de vader begint te ver-
velen, zijn ergernis lucht moet krijgen,  en hij uitbarst,  of  zich
verongelijkt toont..."

De vader kan aan deze gevoelens van onzekerheid en onmacht op verschillende

manieren het hoofd trachten te bieden. Hij kan op verschillende manieren

"afstand nemen", zowel in sociale  zin  als in ruimtelijke  zin.

"Vaak sluit hij zich af, kropt op of vlucht in extra-werkzaamheden:
bijbaantjes, commissies, avondvergaderingen. Hoe meer verantwoor-
delijkheden elders en hoe beter hij buitenshuis slaagt, des te
beter kan hij zijn gevoel van eigenwaarde redden, maar ten koste
van het gevoel thuis  niet  erg  mee te tellen".

Huiselijke problemen kunnen ontweken worden door het buitenshuis tot in de

avonduren bijzonder druk te hebben. Maar ook binnenshuis kan men zich aan de

waarneming door anderen onttrekken of de waarneming van anderen verhinderen

door een bepaald ruimtelijk gedrag.

"Ook binnenshuis kan men in het werk een alibi vinden: stapels dossiers
en stukken mee naar huis nemen, studeren, boeken verslinden om cul-
tureel bij te blijven en te "ontspannen". Men kan in een hobby zich
zodanig opsluiten,   dat er "niemand  meer  bij   kan" en daardoor niets
bemerken van wat er in de naaste omgeving voorvalt...".

Ook bij deze situatiebeschrijving moet aangetekend worden dat zij slechts

een beperkte geldigheid heeft. Niet iedere vader zal dergelijke gevoelens

van onzekerheid en onmacht ervaren. Tenminste voor een deel zullen zij toe

te schrijven zijn aan een gebrekkige rolverdeling en een tekort aan sociale

integratie binnen het gezin en zijn zij daardoor voor verandering vatbaar.

Voorzover echter van dergelijke gevoelens sprake is kunnen zij aanleiding

geven tot de hier beschreven vormen van ruimtelijk gedrag.

De positie van het kind

Zich aan waarneming door anderen kunnen onttrekken en kunnen beschikken over

een eigen ruimte of "plek" zijn van wezenlijk belang voor kinderen in de

adolescentiefase.

"De jonge mens blijft vitaal-expansief met behoeften om zich in het
dagelijks leven zover mogelijk te ontplooien... Er zijn hele ge-
bieden in zijn leven die geheel buiten de bemoeienis van zijn ouders
omgaan. Toch blijft hij eveneens in een afhankelijke en tot zijn
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ouders ondergeschikte positie staan. Hij moet zich ook aan bepaalde
regels, waaraan het gezin zich moet houden wil het kunnen blijven
functioneren, onderwerpen (Beets,  1973, p.  109) .

Er is sprake van een zich los willen maken van bestaande relaties en van de

andere kant van een gebonden blijven aan algemene regels en aan de macht van

anderen. De sociale afstand tot anderen in het gezin neemt toe, de positie

ten opzichte van de anderen verandert.

"Bij toenemende distantie tot de ouders, bij grotere zelfstandigheid
komt de puber in de positie van gedeeltelijke buitenstaander en
daarmee toeschouwer te verkeren. Hij gaat niet meer geheel in het
gebeuren binnenshuis op zoals het kleine kind dat kon doen...
Hij beproeft zijn mensenkennis, hij speelt deze uit... weet vaak dat
hij dat doet, voelt zich als degene die daarbij aan de touwtjes
trekt... En wanneer het spel hem begint te vervelen? Dan verlaat
hij het huis: dan gaat hij gewoon uit. De jonge mens is thuis toe-
schouwer en speler . llet huis is voor een deel zijn speelterrein,
waarin hij spelend met mensen toch ook wereldwijs wordt. Maar het is
niet zijn enige speelterrein. Hij kent vele speelvelden. En verwisselt

het ene met het andere..." (Beets, 1973, p. 111; zie ook Bossard and
Boll, 1960, p. 455).

Een grotere sociale afstand aanhouden en de rol van toeschouwer kunnen

spelen, zijn vormen van sociaal handelen die onmiskenbaar eisen aan de

ruimtelijke situatie stellen. Het moet niet alleen mogelijk zijn de anderen

te kunnen waarnemen zonder bij hun interacties betrokken te zijn, men moet

zich ook aan de waarneming van anderen kunnen onttrekken. Zich onttrekken

is het sleutelwoord tot het begrijpen van wat er thuis gebeurt, aldus

Beets (1973, p. 146).

Bij het voortschrijden van de adolescentiefase gaat het kennelijk echter

niet alleen om het zich onttrekken aan de waarneming van anderen, niet

alleen om het opzoeken van de "verborgen plaats". Het verlangen ontstaat

naar het hebben van een eigen vertrek:

"Parallel begint de periode der verborgen plaatsen en na enige tijd,
als de Dersoonlijke vormgeving duidelijk zelfvormend gericht is,
daalt het kind van de zolder in de "eigen kamer" van de pubescent...
De leegte, het donkere enz. wordt motief, maar niet meer verblijf.
De pubescent is er niet meer thuis. Hij is reeds gesocialiseerder en
re&ler: hij wil zijn kamer. Hij wordt steeds afhankelijker van zijn
plaats en door een zwerfzieke periode heen wordt hij de adolescent
die zijn plaats zoekt, de volwassene die zijn plaats heeft"
(Langeveld, 1969, p. 25).

Ook in andere literatuur wordt er op gewezen dat het van belang is, in het
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bijzonder voor de kinderen, om de gelegenheid te hebben thuis op zichzelf te

zijn, een eigen slaapkamer te hebben, een bed, een kast, een studeerkamer,

een plek om te luisteren naar eigen muziek, zoals kinderen ook met eigen

bezoekers samen moeten kunnen zijn (Bossard and Ball, 1960, p. 354).

De behoefte om op zichzelf te zijn hangt ook samen met de biologische ont-

wikkeling. Adolescenten hebben een sterke behoefte aan privacy, want in deze

periode brengen lichamelijke veranderingen een scherpe bewustheid mee van het

eigen lichaam en dit resulteert vaak in grote gevoeligheid en verwarring.

De talloze experimenten met lichamelijke verzorging en de daaraan bestede

tijd dragen eveneens bij aan hun behoefte tot privacy (Kira, 1970, p. 273).

Naast de leeftijd is de plaats in de rangorde naar geboorte bij de kinderen

wellicht een factor die van betekenis is voor het belang dat aan privacy

gehecht wordt.

Voor wat betreft de sociale situatie in het gezin zullen gespecialiseerde

rollen al gauw door de oudsten in het gezin op zich worden genomen en door

hen in de loop van de tijd ook stevig in handen worden gehouden. Jongere

kinderen in het gezin zullen er meer moeite mee hebben om voor hen bevredi-

gende rollen in de gezinsgroeD te vinden, en dit kan hen ertoe leiden een

rebellerend gedragspatroon te ontwikkelen (Bossard and Boll, 1960, p. 63;

Toman, 1969). Voor hen zou dit een reden kunnen zijn om zich in relatief

sterke mate aan de waarneming van anderen te onttrekken.

In de literatuur treffen we hier en daar gegevens aan die zouden kunnen wij-

zen op verschillen tussen jongens en meisjes in het belang dat aan privacy

wordt gehecht. Het is mogelijk dat de eigen kamer voor meisjes meer betekent

dan voor jongens. Meisjes zouden een groter deel van hun activiteiten op

hun eigen kamer uitvoeren dan jongens, die hun veld van activiteiten meer

naar buiten de woning verleggen. Meisjes zouden er niet alleen meer activi-

teiten uitvoeren, zij zouden ook meer zelf initiatieven nemen met betrek-

king tot de inrichting van hun kamer (Altman e.a., 1972b, p. 41; Pitrou,

1972, p. 135).

Langeveld suggereert in dit verband een verschil in de mate waarin de eigen

kamer van betekenis is:

"Bij het meisje betekent de eigen kamer ook het scheppen der eigen
huiselijkheid. Bij de jongen wordt de kamer licht "pied A terre" in
de adolescentie of late puberteit, bij het meisje wordt zij steeds
meer de kamer waar zij huist..." (Langeveld, 1969, p. 25).
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Deze gerichtheid op de eigen kamer is overigens niet alleen afhankelijk van

de persoonlijke voorkeur van de betrokken zoon of dochter, maar kan ook

gesuggereerd en wellicht zelfs opgelegd worden door de andere leden van

het gezin. Meisjes worden meer beschermd en krijgen minder mogelijkheden

voor zelfstandig handelen. Jongens worden eerder "uit het gezin" geiman-

cipeerd dan meisjes (Komarovsky, 1968, p. 258). Voor de andere gezinsleden

kan het toewijzen van een eigen ruimte aan een kind ook een kwestie van

zelfbescherming zijn: tegen de lawaaierige activiteiten van hun tieners

met hun radio's op volle sterkte... het kletsen en het giechelen en de

eindeloze telefoongesprekken die zoveel voor hen betekenen... (Duvall, 1971,

p. 339).

Andere kenmerken van de situatie

Er zijn tal van factoren die er toe kunnen leiden dat in bepaalde gezinnen

die in de adolescentiefase verkeren m66r belang aan privacy wordt gehecht,

m66r naar ruimtelijke afzondering wordt gestreefd dan in andere gezinnen.

Ruimtelijke kenmerken van de woonsituatie kunnen in dit opzicht een rol van

betekenis spelen. Onmiskenbaar lijkt bijvoorbeeld de last te zijn die een

te kleine ruimte met zich mee brengt voor het functioneren van het huishou-

den en voor de relaties tussen de spelers onderling.

"We keren terug  naar de woning  en  naar het gezin:   er  is geen behoor-
lijke woonruimte. Bij grote gezinnen kunnen allen niet tegelijk aan
tafel zitten.

Sommigen staan of hangen tegen de muur of zitten met hun bord op de
grond. Met brood eten gaat het eenvoudiger: de kinderen verdwijnen
vaak met hun boterham de straat op. De opvoedende waarde van de
gemeenschappelijke maaltijd krijgt op deze wijze geen kans. Men

stoort elkaar voortdurend en wordt zelf ook gestoord bij iedere be-
weging. Orde, tafelmanieren, gesprekken kunnen niet op harmonische

wijze tot ontwikkeling komen...
De huisvrouw is ongeduldig, humeurig. Ze wordt geprikkeld bij iedere
nieuwe storing. Een kind in huis betekent voor haar een voortdurende

dreiging van storingen. Kinderen worden zo vlug mogelijk de deur
uitgewerkt"(Milikowski, 1956, p. 19 e.v.).

Mogelijk is ook de woonvorm van betekenis voor het belang dat aan privacy

gehecht wordt en voor de keuze van de plaats waar men in huis bezig is. Meer-

gezinshuizen en eengezinshuizen onderscheiden zich o.m. van elkaar in de

verticale scheiding van ruimten en daarmee in de mogelijkheid die geboden

wordt tot niet alleen horizontale maar ook verticale polariteit van acti-

viteiten in de woning (De Jonge, 1971, p. 171).
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Aan de druk die het leven in een situatie van volte met zich brengt kan door

de spelers zelf echter ook op een actieve wijze het hoofd worden geboden.

Het ontwikkelen van een bepaalde levensstijl vormt een van de mogelijkheden

daartoe. Zo vonden Caudill en Plath dat gezinnen in Japan, die in het alge-

meen over weinig woonruimte beschikken, een heel specifieke levensstijl

hebben ontwikkeld met betrekking tot het slapen die de kans op conflicten

en hinder verkleint (Caudill and Plath, 1966).

Grote gezinnen ontwikkelen een andere stijl van leven dan kleine gezinnen.

Deze stijl van leven en van omgaan met elkaar lijkt eveneens beinvloed te

zijn door de druk die uitgaat van een verhoogde kans op (ongewilde) inter-

actie met elkaar, is tegelijkertijd de weg waarlangs men spanningen kan ver-

minderen.

Bossard en Boll geven op grond van de analyse van een groot aantal autobio-

grafische gegevens een uitvoerige beschrijving van het specifieke samenle-

vingspatroon in kleine en in grote gezinnen. We geven een passage weer van

deze schrijvers die voor ons onderwerp van belang is.

"In het grote gezin moeten de mensen elkaar accepteren, niet als een

plezierig tussenspel, waaraan men zich naar believen kan onttrekken,
maar als een vaste regel. Het kind is van het begin af aan omgeven
door andere kinderen... Het wordt wakker met een of meer andere kin-
deren in hetzelfde vertrek. Het is met hen samen nog v66r het ont-
bijt en in de weerloze momenten van het slapen gaan. Men moet altijd
met anderen delen en daardoor komt men ertoe de aanwezigheid van
andere personen te accepteren" (Bossard and Boll, 1960, p. 65).

II.3. DE OPZET VAN EN WERKWIJZE BIJ HET ONDERZOEK

In 1974 werd een opzet voor een onderzoek geschreven waarin onder meer een

aantal belangrijke begrippen met betrekking tot het ruimtelijk-sociale ge-

drag, alsmede een aantal relaties tussen deze begrippen worden beschreven

(Pennartz, 1975).

De hierin geformuleerde probleemstelling werd naderhand als volgt gespeci-

ficeerd:

in hoeverre kunnen verschillen die zich tussen respondenten

voordoen-in het belang dat zij hechten aan privacy als doel,

-in de mate van privacy in het gedrag en

-in privacy als aspect van de woningwaardering

verklaard worden uit verschillen in de ruimtelijke kenmerken

van de woonsituatie van deze respondenten?
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Het is te verwachten dat ook andere dan ruimtelijke kenmerken samenhangen

met aspecten van privacy, zoals bijvoorbeeld persoonlijke kenmerken en ge-

zinskenmerken. Bovendien is het te verwachten dat ruimtelijke, persoonlijke

en gezinskenmerken ook onderling samenhangen, bijvoorbeeld de sociaal-eco-

nomische status van het gezin met de beschikbare woonruimte.

Toch willen we inzicht krijgen in de vraag in hoeverre verschillen in as-

pecten van privacy nu juist door specifieke, ruimtelijke factoren te verkla-

ren zijn.

Ter voorbereiding van de vragenlijst werden via enkele plaatselijke vrou-

wenverenigingen een aantal groepsgesprekken georganiseerd met moeders van

kinderen in de tienerleeftijd. Op basis van deze op de band opgenomen ge-

sprekken werd een lijst opgesteld van relevante thema's als leidraad voor

het formuleren van de vragen.

Nadat een aantal proefinterviews waren gehouden, werd besloten de vragen

te verdelen over twee verschillende vraaggesorekken. Bij het eerste bezoek

zou alleen de moeder worden betrokken. Bij het tweede bezoek zou een vragen-

lijst voorgelegd worden aan alle gezinsleden die in staat waren de lijst

- met behulp van de interviewer - zelf in te vullen.

Deze procedure bleek in het definitieve onderzoek goed te voldoen. Aan het

einde van het eerste gesprek - maart 1975 - bleken de respondenten in het

algemeen bereid om de overige gezinsleden aan te sporen tot medewerking aan

het tweede gesprek (april 1975).

Bij de keuze van het veld van onderzoek hebben we ons niet zozeer laten

leiden door overwegingen van representativiteit van de onderzoekgroep, als

wel door de mogelijkheid om over de woonsituatie van de bij het onderzoek

te betrekken gezinnen volledige informatie te krijrren.

Om die reden is besloten het onderzoek te beperken tot d6n grote gemeente

en werden - op aanwijzing van de betreffende Sociografische Dienst - een

aantal woningcomplexen in verschillende wijken voorlopig geselecteerd.

Omdat problemen met betrekking tot privacy en vrijheid van handelen zich

volgens onze verwachting met name voor zouden doen in huishoudens die over

een krappe woonruimte beschikken, werd de keuze van de woningcomplexen be-

perkt tot woningen gebouwd in de woningwetsector.

Een tweede criterium werd gevormd door het aantal gezinnen met kinderen in

de adolescentieleeftijd dat we in de betrokken woningen zouden kunnen aan-

treffen. Tenslotte werd bij de keuze van de woningcomplexen gestreefd naar
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een redelijke vertegenwoordiging van de woningen die na de tweede wereld-

oorlog in deze gemeente waren gebouwd.

Aan de hand van deze criteria zijn uiteindelijk zes woningcomplexen - omvat-

tend 9 woningtypen - geselecteerd, gelegen in verschillende wijken van de

betrokken gemeente. Vier van deze complexen worden gevormd door eengezins-

huizen, 6dn complex bestaat uit maisonette-woningen (in 4 woonlagen op

onderbouw) en Sdn woningcomplex bestaat uit flatwoningen (in 12, resp. 9

woonlagen op onderbouw).

Voor meer uitvoerige gegevens betreffende deze woningcomplexen en daartoe

behorende woningen verwijzen we naar bijlage I.

De onderzoekgroep werd gevormd door (een groot deel van) de gezinnen met

opgroeiende kinderen die in deze complexen woonachtig waren. Om bij het

onderzoek betrokken te worden moest tenminste 6dn kind in de leeftijdspe-
riode van 10 tot 20 jaar deel uitmaken van het gezin. Om de onderzoekgroep

enigszins homogeen te houden werd de keuze van gezinnen beperkt tot volle-

dige gezinnen, d.w.z. bestaande uit vader, moeder en 66n of meer kinderen.

Het aantal onderzochte gezinnen loopt per woningcomplex uiteindelijk uit-

een van 25 tot 68, de aantallen individuele gezinsleden die hun medewerking

verleenden varidren per complex van 99 tot 321. Het totaal aantal gezinnen

die voldoende informatie hebben geleverd bedraagt 250, terwijl het overeen-

komstige aantal individuele gezinsleden in totaal 1066 personen omvat.

Voor een meer uitvoerige beschrijving van de onderzoekgroep verwijzen we

naar bijlage II.

De verzamelde gegevens werden gecodeerd en overgebracht op ponskaarten. In

eerste instantie zijn hiermee een aantal bewerkingen verricht met behulp
van de DEC-10 computer van het Rekencentrum van de Landbouwhogeschool. In

een volgend stadium werden  een aantal contrastgroepenanalyses uitgevoerd
middels de ICL-computer van het Rekencentrum van de Katholieke Hogeschool

in Tilburg.

De contrastgroepenanalyse biedt voor de beantwoording van bovenstaande

probleemstelling goede mogelijkheden. Wij hebben te maken met een groot

aantal factoren, waarvan er telkens aan ddn, nl. een der genoemde aspecten

van privacy, de positie van afhankelijke variabele kan worden toegekend.

De contrastgroepenanalyse stelt voorts geen bijzondere eisen aan het

meetniveau van de te verklaren variabelen, aan lineariteit van onderzochte

41



verbanden en aan homogeniteit van varianties. Zij is niet alleen bruikbaar

voor problemen waarbij de verklarende variabelen interacteren, zij kan

deze interacties juist aan het licht brengen (Segers en Stouthard, 1963,

p. 221-224).

voor een nadere uiteenzetting van deze methode en de toepassing ervan in

dit onderzoek verwijzen we naar bijlage III.1.

Op elk van de onderscheiden aspecten van privacy hebben we een contrast-

groepenanalyse uitgevoerd en in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk

geven we de uitkomsten van deze analyses achtereenvolgens weer.

De verklarende variabelen, de te verklaren variabelen en hun operationali-

sering worden hieronder weergegeven:

De verklarende variabelen (voor detaillering en frequenties

zie bijlage II)

ruimtelijke kenmerken kenmerken van het kenmerken van het
van de woonsituatie individu gezin

het huidige aantal de positie in het ge- de gezinsgrootte
kamers in de woning zin (ouder-kind; vader-
(a.k.) moeder; zoon-dochter) de gezinsfase 1

(op basis van de
het woonoppervlak de leeftijd leeftijd van het
(W.O.) oudste kind)

de rangorde naar ge-
de woningbezetting boorte de gezinsfase 2
(a.k.) (aantal ka- (op basis van dehet niveau van onder-
mers - aantal be- leeftijd van het

Wijs
woners) jongste kind)

het beroepsniveau
de woningbezetting het niveau van on-

(ouders)
(w.0.) (woonopper- derwijs van de man
vlak/aantal bewo- het al dan niet bui-

het beroepsniveau
ners) tenshuis werken (ou-

ders)
van de man

de woonvorm
de gerichtheid op ge-de wijze van woning-
zamenlijkheid

verwarming
de gerichtheid op
orde

het aantal activitei-
ten dat men van be-
lang vindt om in huis
uit te voeren

de taakparticipatie

de machtsparticipatie
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Concept Aspecten Vraagstelling Code Aantallen Totaal
N(1, 2)     %        N

Privacy 1) het belang van in hoeverre is het voor u van belang om in
privacy als doel huis op je eigen te kunnen zijn en een ver-

trek voor jezelf te hebben?
- is voor mij niet van belang 1

(1) 540 50.7-  is  voor  mi j  van enig belang J (1064)
- is voor mij van groot belang (2) 524 49.3

2) privacy als as- waar in huis voert u de volgende activitei-
pect van het ge- ten uit?
drag (het zich - het werken thuis i.v.m. school of beroep
afzonderen) - het doen van schrijfwerk (anderszins)

- het lezen van een boek voor ontspanning
- het luisteren naar muziek
- het alleen willen zijn en door anderen
met rust gelaten willen worden

- het vertrouwelijk praten met anderen
- het bergen van persoonlijke bezittingen

N. = aantal activiteiten op slaapkamer

N  = totaal aantal activiteiten

Ni                            P. < 32 (1) 517 48.5ALLEN         1
 i = N  x 100 (1066)

t                            Pia
32 (2) 549 51.5

P. < 15 (1) 265 53.0
OUDERS        1                                           ( 500)

 i 2 15 (2) 235 47.0

P. < 51 (1) 291 51.4
KINDEREN      1                                           ( 566)

 i a st (2) 275 48.6

3) privacy als as- op je eigen kunnen zijn en een vertrek voor
pect van de wo- jezelf kunnen hebben,

ningwaardering in hoeverre laat de woning daarvoor te wensen
over?

C 790)
- laat niets te wensen over (1) 410 51.9
- laat wel iets te wensen over  (2) 380 48.1
- laat veel te wensen over    J



II.4. UITKOMSTEN VAN DE CONTRASTGROEPENANALYSE

II.4.1. Het belang van privacy als doel

De vraag waarop we middels de eerste analyse een antwoord zoeken is: in

hoeverre kunnen verschillen in het belang dat mensen aan privacy hechten

verklaard worden door ruimtelijke kenmerken van de woonsituatie2 (Voor de

gedetailleerde uitkomsten zie bijlage III.2.).

Stap 1. Onder de ruimtelijke kenmerken van de woonsituatie levert er geen

enkele een bijdrage  van betekenis aan de verklaring van het verschil in

belang dat men aan privacy hecht. Geen enkele van de ruimtelijke variabelen

verklaart meer dan het gestelde minimum, 1% van de zgn. initi6le kwadraten-

som.

De variabele  die de belangrijkste - zij het bescheiden - bijdrage levert

tot de verklaring van verschillen is nadere beschouwing waard.

De variabele "aantal activiteiten dat men van belang vindt om in huis te

kunnen doen"levert het grootste contrast op ten aanzien van het belang

dat men hecht aan privacy (S=10.04): wie veel waarde hecht aan het kunnen

uitvoeren van een groot aantal activiteiten in huis, hecht ook veel belang

aan de mogelijkheid op zichzelf te kunnen zijn en over een eigen ruimte

te kunnen beschikken.

Bij de volgende stap gaan we de onderzoekgroep splitsen in de "meer-actie-

ven"  en de "minder-actieven". Bij beide groepen wordt nagegaan welke  fac-

toren nu als de meest verklarende variabelen naar voren treden (zie schema 1).

Stap 2. Bij geen van beide subgroepen treffen we een ruimtelijk kenmerk aan

dat een bijdrage van enige betekenis levert tot de verklaring van ver-

schillen in het belang dat aan privacy gehecht wordt.

Bij de meer-actieven speelt het kenmerk leeftijd de belangrijkste rol bij

de verklaring van verschillen: onder de jongeren tot 26 jaar is het aantal

personen dat veel belang hecht aan privacy beduidend groter dan onder de

ouderen (S=4.66). Het is wel duidelijk, dat de positie die men als ouder

of als kind inneemt in het gezin in deze samenhang een grote rol speelt.

Kinderen hechten meer dan hun ouders veel belang aan privacy (S=4.61).

Bij de minder-actieven zijn de S-waarden in het algemeen lager. De groot-

ste bijdrage tot verklaring van de genoemde verschillen wordt opnieuw ge-

leverd door het meer of minder actief zijn van de ondervraagde personen:

de "meer-actieven" hechten meer belang aan de mogelijkheid om op zichzelf
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Sb.ema 1

CONTRASTGROEPENANALYSE

 let belang van Drivacu ali
doel

Initille kwadratensom: 265.940
Verklaard: 20.66%

 
belang nrivacy    

N=1064

stap 1

 actie,-zijn Al S=10.04 H actief-zijn

meer (4-12) minder (0-3)
N=583 N=481
63.6% 31.8%

stap 2

leeftijd H  S=4.66      |      leeftild 1
 

leeftijd H s=2.95 H   leeftild                  I

]onger C < 26) ouder ( 2 26) longer C < 19) ouder ( 2 19)
N=356 N=227 N=173 N=308
75.3% 45.4% 45.7% 24.0%

stap 3

,t

 

actief-zijn H S=2.15 H actief-zijn
  |

actief zijn  
meer (6-12) minder (4, 5) meer (3) minder (0-2)
N=108 N=119 N=I 06 N=20211

Ul 62.0% 30.3% 41.5% 14.9%



te kunnen zijn en over een eigen ruimte te kunnen beschikken dan de overige
*

personen in deze subgroep (S=2.44) .

Voor de samenstelling van de contrastgroepen in de volgende stap kiezen we

de variabele die over de beide subgroepen - dus de meer-actieven en de

minder-actieven - tezamen de hoogste S-waarde oplevert, i.c. de variabele

leeftijd.

Terwijl we nu zowel het actief zijn als de factor leeftijd constant houden,

gaan we opnieuw op zoek naar ruimtelijke kenmerken die binnen de vier

ontstane subgroepen mogelijk nog van betekenis zijn ten aanzien van privacy

als doel.

Stap 3. Ook nu zijn er geen ruimtelijke kenmerken van de woonsituatie te

vinden die van enige betekenis kunnen worden geacht voor de verklaring van

verschillen in de afhankelijke variabele.

Bij de jongere meer-actieven zijn geen variabelen meer vermeldenswaard.
*

Bij de oudere meer-actieven is het actief-zijn  de enige variabele die nog

tot de verklaring van verschillen in het belang dat aan privacy gehecht

wordt bijdraagt (S=2.15).

Bij de jongere minder-actieven levert geen der variabelen nog een bevre-

digende S-waarde op. Bij de oudere minder-actieven is dit opnieuw alleen
*voor wat betreft het actief-zijn  het geval (S=1.86).

Stap 4. Verdere uitsplitsing van de deelgroepen oudere meer-actieven en

oudere minder-actieven resulteert niet in het vinden van variabelen die

voor de verklaring van verschillen in de afhankelijke variabele nog als

relevant te beschouwen zijn.

II.4.2. Privacy als aspect van het gedrag: het zich afzonderen

In deze paragraaf proberen we een antwoord te vinden op de vraag: in hoe-

verre kunnen verschillen in de mate waarin men zich afzondert in de woning

verklaard worden door ruimtelijke kenmerken van de woonsituatie? (Voor de

gedetailleerde uitkomsten zie bijlage III.3., III.4. en III.5.).

----

*  Uiteraard is er sprake van een andere dichotomie op deze variabele dan

in de voorafgaande stap.

46



Stap 1. Er treden een aantal variabelen op de voorgrond die een grote bij-

drage leveren aan de verklaring van verschillen in de mate waarin men zich

binnenshuis afzondert. Hiertoe behoren echter geen variabelen die betrek-

king hebben op ruimtelijke kenmerken. Het gaat om variabelen die direct of

indirect betrekking hebben op de positie van kind of van ouder in het gezin.

Kinderen maken veel meer dan hun ouders gebruik van hun slaapkamer (S=32.97).

Hetzelfde geldt voor degenen die in geringe mate bij beslissingen betrokken

zijn versus degenen die daar meer bij betrokken zijn (S=31.90) en voor de-

genen die jonger zijn - i.c. jonger dan 26 jaar - versus degenen die ouder

zijn (S=31.06). Ook de variabelen die dan in verklarende waarde volgen

(betrokkenheid bij taakuitvoering, het uitoefenen van een beroep, het vol-

gen van onderwijs) hangen zonder twijfel samen met de positie in het gezin.

Ten aanzien van dit aspect van privacy treffen we enkele ruimtelijke ken-

merken aan die althans van enige betekenis lijken te zijn. In een relatief

grote woning maakt men meer gebruik van de slaapkamer voor activiteiten dan

in een kleinere woning (S=2.96, resp. 2.73) en in deze richting doet zich ook

een verschil voor tussen bewoners van een centraal verwarmde woning en be-

woners van een niet-centraal verwarmde woning (S=2.32).

De verschillen tussen ouders en kinderen zijn ten aanzien van deze afhanke-

lijke variabele zo groot dat het weinig zin heeft om het nog niet verklaarde

deel van de kwadratensom te gaan verklaren met behulp van de overige varia-

belen.

We zullen de contrastgroepenanalyse zowel voor de ouders als voor de kinde-

ren opnieuw starten om na te gaan welke variabelen bij de ouders en bij de

kinderen in belangrijke mate een verklaring kunnen leveren voor de ver-

schillen ten aanzien van dit ruimtelijk gedrag.

De ouders

Stap 1. Bij de ouders komen weer ruimtelijke kenmerken naar voren die van

betekenis zijn voor het ruimtelijke gedrag in kwestie. Ouders die in een

grotere woning wonen gebruiken hun slaapkamer voor meer activiteiten dan

ouders die in een kleinere woning wonen (S=3.02). De grootte van de woning

op zichzelf behoeft nog niet tot dit ruimtelijke gedrag te leiden. Het door de

man gevolgde onderwijs (gezinskenmerk) is namelijk een variabele die wel-

iswaar niet in belangrijke mate verschillen in het betreffende gedrag kan

verklaren, maar toch wel in meerdere mate dan de grootte van de woning

(S=6.28).
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Het is aannemelijk dat de kenmerken onderwijsniveau en woninggrootte samen-

hangen. Om te achterhalen of er van een zelfstandige samenhang tussen wo-

ninggrootte en de mate van afzondering sprake is, zullen we de groep van

ouders in de tweede stap verdelen naar het door de'man gevolgde onderwijs

(zie schema 2).

Stap 2. Bij de ouders van gezinnen waarvan de vader minder onderwijs heeft

genoten, leveren een aantal variabelen -naar verhouding - nog een redelijke

bijdrage tot verklaring van de bewuste verschillen. De woninggrootte en

de wijze van woningverwarming behoren hier nauwelijks meer toe.

Als belangrijkste variabele komt naar voren de mate waarin men betrokken is

bij beslissingen in het gezin (S=3.94), onmiddellijk gevolgd door en ver-

moedelijk samenhangend met de positie die men in het gezin inneemt (S=3.43).

In de groep van ouders die behoren tot gezinnen waarvan de man meer onder-

Wijs heeft genoten treffen we wel een ruimtelijk kenmerk aan dat enigszins

van betekenis lijkt te zijn, nl. het al dan niet wonen in een woning met

centrale verwarming. De betreffende S-waarde is echter laag (S=1.66) en

wordt nog voorafgegaan door de in de eerste stap hoogst scorende variabele,

nl. het onderwijsniveau van de man (S=1.68).

In de volgende stap zullen we voor wat betreft de eerste subgroep nagaan of

er ruimtelijke factoren naar voren komen zowel bij degenen die weinig be-

trokken zijn bij beslissingen (geringe machtsparticipatie) als bij degenen

die relatief sterk hierbij betrokken zijn (grote machtsparticipatie).

De andere subgroep   ( "meer onderwij s") wordt opnieuw opgesplitst  naar  het

onderwijsniveau van de man.

Stap 3. In de eerste subgroep geringere machtsparticipatie en minder onder-

wijs van de man treffen we als eerste variabele een ruimtelijk kenmerk aan:

bij een hoge woningbezetting vinden meer activiteiten van de ouders in de

slaapkamer plaats (S=1.71).

In de tweede subgroep grotere machtsparticipatie en minder onderwijs van de

man zijn alleen variabelen die betrekking hebben op de beroepssituatie

(beroep en fulltime buitenshuis werken) nog enigszins van belang (S=1.53,

resp. 1.10).

In de derde subgroep waar de man relatief weinig onderwijs heeft genoten

wordt de grootste bijdrage geleverd door het onderwijs dat de ouder in

kwestie zelf heeft gevolgd (S=1.58), terwijl een ruimtelijk kenmerk, i.c. de

woningbezetting, een bijdrage levert die nog juist boven het gestelde mini-
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mum ligt (S=l.03).

De vierde subgroep relatief veel onderwijs man is te klein (N=26) voor ver-

dere splitsing.

In de volgende stap houden we de variabelen "woningbezetting", "beroepsniveau"

en "opleiding" achtereenvolgens onder controle  voor  de drie subgroepen.

Stap 4. In de subgroep lagere woningbezetting, geringere machtsparticipatie

en minder onderwijs man komen geen S-waarden van betekenis meer voor.

In de tweede subgroep hogere woningbezetting, geringere machtsparticipatie

en minder onderwijs man heeft de enige relevante variabele betrekking op het

belang dat men aan een eigen vertrek hecht (S=1.26), een variabele die bij

de vorige stap in een van de subgroepen al naar voren kwam.

In de derde subgroep lager beroepsniveau, arotere machtsparticipatie,

minder onderwijs man komt evenmin een ruimtelijk kenmerk naar voren. Hier is

het de positie die men inneemt - als vader of als moeder - welke verschillen

in het ruimtelijk gedrag in kwestie nog enigszins kan verklaren (S=2.02).

In de laatste subgroep die voor splitsing in aanmerking komt zelf meer onder-

wijs, relatief weinig onderwijs man zijn het tenslotte opnieuw niet-ruimte-

lijke factoren die nog enige verklaring leveren: de "activiteitsgraad" (S=

1.10) en de "privacy-gerichtheid" (S=1.02).

Voor een volgende stap komen opnieuw enkele subgroepen door te kleine aan-

tallen niet voor verdere analyse in aanmerking. Er resteren nog slechts drie

subgroepen waarmee de analyse voortgezet kan worden.

Stap 5. In de subgroep vaders en lager beroepsniveau, grotere machtsparti-

cipatie en minder onderwijs zien we de woninggrootte als een ruimtelijk

kenmerk van enige betekenis   (S=1.06) , na "gerichtheid  op  orde"   (S=l.28) .

Bij de tweede subgroep van moeders met overigens overeenkomstige kenmerken

treffen we de variabele "taakparticipatie" met een voor deze stap vrij

hoge S-waarde aan: moeders die relatief weinig bij taken betrokken zijn in

het gezin maken voor hun activiteiten meer gebruik van de slaapkamer dan de

andere moeders (S=2.32). Het buitenshuis werken is in deze groep een andere

variabele van betekenis (S=1.94).

De subgroep meer-actieven, zelf meer onderwijs, relatief weinig onderwijs

man levert geen variabelen meer op die nog een betekenisvolle bijdrage

leveren.

Voor de volgende en laatste stap resteren nog slechts twee subgroepen. De

"gerichtheid op orde" en de "taakparticipatie" houden we achtereenvolgens
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constant.

Stap 6. In een van de nieuw ontstane subgroepen meer gericht op orde, posi-

tie vader, lager beroepsniveau, grotere machtsDarticipatie, minder onderwijs

wordt door geen enkele variabele nog iets van betekenis bijgedragen tot de

verklaring van verschillen in het ruimtelijk gedrag.

Ook voor wat betreft de tweede subgroep grotere taakparticipatie, positie

van moeder, lager beroepsniveau, grotere machtsparticipatie en minder onder-

wijs man treffen we geen variabelen meer aan die ten aanzien van het ruimte-

lijk gedrag als relevant kunnen worden beschouwd.

De kinderen

Stap 1. In de reeks van variabelen die een redelijke S-waarde opleveren

treffen we er enkele aan die op ruimtelijke kenmerken betrekking hebben:

het gebruik van de slaapkamer door kinderen is groter wanneer de woning

centraal verwarmd is (S=5.84) en wanneer er sprake is van een relatief lage

woningbezetting (S=4.57).

De variabele die de grootste bijdrage levert heeft echter - zoals bij de

ouders - betrekking op de opleiding: kinderen die voortgezet onderwijs volgen

of geen onderwijs meer volgen maken modr gebruik van de slaapkamer dan

kinderen die nog lager onderwijs volgen (S=9.26).

Het belang hechten aan een eigen vertrek is hier overigens een factor van

betekenis (S=6.85), maar mogelijk is deze betekenis afhankelijk van de

eerder genoemde factoren.

Nader inzicht in deze kwestie kunnen we verkrijgen door in de volgende

stap de groep te splitsen naar het niveau van onderwijs en binnen elke sub-

groep te zoeken naar de variabelen die een S-waarde van voldoende grootte

opleveren (zie schema 3).

Stap 2. In de subgroep van kinderen die nog lager onderwijs volgen heeft

de belangrijkste variabele betrekking op een ruimtelijk kenmerk, nl. de

wijze van woningverwarming. Ook de andere nog relevante variabelen betreffen

ruimtelijke kenmerken van de woonsituatie, nl. de woninggrootte en de

woningbezetting (S=1.81, resp. 1.35).

In de andere subgroep van kinderen die voortgezet of geen onderwijs meer

volgen zijn de S-waarden veel hoger. De privacy-gerichtheid komt opvallend

sterk naar voren, nog sterker zelfs dan in de voorgaande stap (S=8.65).

Ook in deze groep zijn het overigens kenmerken van ruimtelijke aard die in
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redelijke mate bijdragen tot verklaring van verschillen in het bewuste ruim-

telijke gedrag, i.c. de woningbezetting (S=4.90) en de woningverwarming (S=

4.02).

Voor de beide subgroepen kunnen we vervolgens de meest verklarende varia-

belen,woningverwarming, resp. privacy-gerichtheid door splitsing onder

controle houden.

Stap 3. In de eerste - nu ontstane - subgroep woning niet grotendeels ver-

warmd, lager onderwijs volgend treffen we geen enkele variabele aan die aan

de gewenste verklaring iets kan bijdragen.

In de tweede subgroep woning grotendeels verwarmd, lager onderwijs volgend

is dit voor een enkele variabele, nl. "gerichtheid op gezamenlijkheid" wel
het geval, al is de bi jdrage klein (S=1.25).

De derde subgroep is voor splitsing te klein van omvang (N=42), terwijl de

vierde subgroep meer gericht op privacy, voortgezet/geen onderwijs ons

weer enkele "ruimtelijke" variabelen met een redelijk verklarend vermogen

verschaft, nl. woningverwarming (S=3.32) en woningbezetting (S=2.47).

Ten aanzien van enkele subgroepen is de vorming van contrastparen wederom

mogelijk, nl. voor wat betreft het kenmerk "gerichtheid OD gezamenlijkheid" en
voorts het kenmerk woningverwarming.

Stap 4. In de eerste subgroep, gekenmerkt door minder gericht op gezamen-

lijkheid, woning grotendeels verwarmd, lager onderwijs volgend komt alleen

de woonvorm met een bijdrage van enige betekenis naar voren (S=1.36): in

flatwoningen worden activiteiten wat meer dan in andere woonvormen in de

slaapkamer gelocaliseerd.

In de volgende subgroep gekenmerkt door woning grotendeels verwarmd, meer

op privacy gericht en voortgezet/geen onderwijs volgend treffen we nog wel

enkele variabelen aan, zij het met een lage S-waarde. Het is opnieuw de

woningbezetting die nog een zekere bijdrage vermag te geven (S=1.57).

Het aantal respondenten in de laatste subgroep staat nog een volgende stap

toe. We kunnen nog een splitsing aanbrengen tussen degenen die in een situa-

tie met een lage woningbezetting en degenen die in een situatie met een hoge

woningbezetting verkeren.

Stap 5. Hoewel het aantal kinderen, afkomstig uit deze subgroep en qua woon-

situatie gekenmerkt door een lage woningbezetting nog vrij groot is (N=120),

treffen we geen variabelen meer aan die nog enige verklarende rol spelen.
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In de andere subgroep gekenmerkt door hoge woningbezetting, grotendeels ver-

warmde woning, meer gericht op privacy en voortgezet/geen onderwijs volgend

ontmoeten we nog een enkele variabele die een bijdrage boven het gestelde

minimum kan leveren. Deze variabele betreft wederom het niveau van onderwijs

dat men volgt: hoe hoger het niveau van onderwijs, hoe meer personen een

groot deel van hun activiteiten op hun slaapkamer uitvoeren (S=1.38).

Variabelen die op een ruimtelijk kenmerk betrekking hebben ontmoeten we

niet meer, ook niet wanneer we deze subgroep in stap 6 wederom splitsen

naar niveau van onderwijs. Er is geen variabele meer te vinden die meer dan

1% van de initiXle kwadratensom kan verklaren.

II.4.3. Privacy als aspect van de woningwaardering

In de nu volgende analyse zullen we een antwoord proberen te vinden op de

vraag: in hoeverre kunnen verschillen in de waardering die mensen hebben

voor de mogelijkheid tot privacy in de woning verklaard worden door ruim-

telijke kenmerken van de woning2 (Voor de gedetailleerde uitkomsten zie

bijlage III.6.).

Stap 1. Het wordt al snel duidelijk, dat de verschillen in waardering voor

de woning vanuit het gezichtspunt van privacy voor een betrekkelijk groot deel

door ruimtelijke kenmerken verklaard kunnen worden.

De woninggrootte en de woningbezetting leveren een gelijke bijdrage tot de

verklaring (S=12.53). De samenhang gaat in de te verwachten richting: hoe

kleiner de woning, resp. hoe hoger de woningbezetting, des te meer respon-

denten van oordeel zijn dat hun woning op dit punt te wensen overlaat.

Verder in de reeks komen ook niet-ruimtelijke variabelen voor. Of zij een

zelfstandige bijdrage leveren, zal uit de volgende stappen moeten blijken.

We splitsen de groep in eerste instantie naar het kenmerk "grootte van de

woning" (zie schema 4).

Stap 2. In beide subgroepen zijn de S-waarden duidelijk gedaald. In de eerste

subgroep, gekenmerkt door een kleinere woning, spelen ruimtelijke kenmerken

nog maar een zeer beperkte rol. De woningbezetting komt achteraan in de

reeks van variabelen voor, met een lage S-waarde (S=1.85). Een grotere bij-

drage wordt geleverd door het al dan niet nog volgen van onderwijs (S=3.06)

samenhangend met - naar aangenomen kan worden - de factor "leeftijd" (S=3.00).

In de subgroep van personen die in een grotere woning leven, voeren ruimtelijke

kenmerken opnieuw de boventoon. Een hogere woningbezetting gaat samen met een
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Schema 4

eONTRASTGFOVENINALISE

Ir wic" als as'peci van de
woril nnwaarderi ng
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lagere woningwaardering (S=4.54), hetgeen ook geldt voor een kleinere woning

(S=3.36) en een woning die niet grotendeels verwarmd wordt (S=2.77).

Verdere splitsing naar contrasterende groepen zullen we uitvoeren op basis

van het kenmerk dat over deze beide subgroepen samen de hoogste S-waarde

oplevert: de woningbezetting.

Stap 3. In de eerste subgroep gekenmerkt door een hogere woningbezetting

en het beschikken over een kleinere woning treffen we geen ruimtelijk ken-

merk als relevante variabele aan. Leeftijd speelt hier wel een rol: ouderen,

d.w.z. personen die 36 jaar of ouder zijn, zijn vaker van oordeel dat de

woning op dit punt te wensen overlaat (S=2.43).

Het is wel duidelijk dat dit kenmerk en andere kenmerken samenhangen met de

positie van ouder of kind in het gezin, die op zich echter een wat kleinere

bijdrage tot de gewenste verklaring levert (S=2.15) dan de factor leeftijd.

Ook in de tweede subgroep lagere woningbezetting en kleinere woning wordt

de reeks van relevante variabelen aangevoerd door de variabele leeftijd

(S=2.07). De overige variabelen verwijzen weer duidelijk naar de positie

van ouder of kind die in het gezin ingenomen wordt.

In de derde subgroep, gekenmerkt door een hogere woningbezetting en een gro-

tere woning, blijkt don variabele slechts van belang te zijn: mensen die

privacy wel van enig, maar niet van groot belang vinden, waarderen de woon-

situatie op dit punt lager dan de overigen (S=2.06).

De vierde subgroep, die gekarakteriseerd wordt door een laqere woningbezet-

ting en een grotere woning, levert nauwelijks nog een bijdrage voor de ver-

klaring van verschillen in het betreffende aspect van de woningwaardering.

Hoewel hier het aantal personen het grootst is (N=387), ligt de hoogste

S-waarde beneden die van andere subgroepen. Het is de woningbezetting die

in deze subgroep nog de hoogste bijdrage levert (S=1.57).

Ten aanzien van enkele subgroepen zou qua aantal personen de analyse nog

voortgezet kunnen worden.

Voeren we deze analyse inderdaad in een volgende - vierde - stap uit, dan

blijkt in geen van de nieuw ontstane contrastgroepen nog een variabele te

vinden die een vermeldenswaardige bijdrage levert voor de verklaring van

verschillen in de woningwaardering voor wat betreft de mogelijkheid tot

privacy.

II.5. Conclusies

voor de conclusies die we op grond van de uitkomsten van het onderzoek kun-
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nen formuleren, gelden een aantal beperkingen.

Uitspraken over de invloed van de gebouwde omgeving zijn gebaseerd op statis-

tische samenhangen tussen bepaalde kenmerken van die omgeving enerzijds en be-

paalde kenmerken van het handelen van mensen voorzover die betrekking hebben

op "privacy" anderzijds. Slechts een beperkt deel van de verschillen die zich

in dit handelen voordoen hebben we statistisch kunnen verklaren, deels door

niet-ruimtelijke, deels door ruimtelijke factoren.

Bij de operationalisering van de gebruikte concepten is een deel van hun in-

houd verloren gegaan. Dit geldt zowel  voor de betekenis  van "het belang  van

privacy als doel", als voor die van "privacy als aspect van het gedrag" en de

"woningwaardering met het oog op privacy". Van de antwoorden op de vragen is

het niet zeker of de respondent de vraag wel heeft geinterpreteerd overeenkom-

stig de bedoeling van de onderzoeker. De betekenis van een term als "privacy"

kan verschillen naar de leeftijd van de respondenten, zoals ook wel is aange-

toond (Laufer, c.s., 1973).

Voorts hebben de conclusies alleen betrekking op de uitspraken van de leden van

250 gezinnen die bij het onderzoek betrokken zijn geweest. De geldigheid van

de uitkomsten reikt dan ook strikt genomen niet verder dan deze groep.

Gegeven deze beperkingen kunnen we tot het volgende concluderen:

1. De invloed van de gebouwde omgeving op het handelen van mensen dat betrek-

king heeft op privacy is duidelijk verschillend: voor privacy als doel is de

invloed   van   de   gebouwde   omgeving   te   verwaarlozen;    op  privacy als gedragsas-

pect oefent de omgeving in zekere mate invloed uit, m.n. bij de kinderen;

op privacy als aspect van de woningwaardering is de omgeving relatief sterk

van invloed. Het in de theorie - in hoofdstuk I - gemaakte onderscheid tus-

sen aspecten van het handelen blijkt inderdaad van belang.

2. Bij privacy als doel wordt de grootste bijdrage tot de verklaring van ver-
schillen geleverd  door de "activiteitsgraad",  d.w.z. het aantal activitei-
ten dat men graag in huis wil doen. Deze uitkanst zien we als een onder-

steuning voor onze theorie: de behoefte om alleen te zijn en over een eigen

ruimte te beschikken is geen doel op zich, maar kan geinterpreteerd worden

in termen van (vrijheid van) handelen.

Daarnaast wordt nog een bijdrage van enige betekenis geleverd door het
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kenmerk leeftijd dat samenhangt met de positie in het gezin. Kenmerken

als deze zijn echter moeilijk te interpreteren, omdat zij slechts een

indicatie vormen voor zeer complexe, aan een positie gebonden situaties.

Het is mogelijk dat het grote verschil tussen ouders en kinderen in de

mate waarin men bij beslissingen betrokken  is een belangrijke rol speelt

in het belang dat aan privacy in huis gehecht wordt.

3. Bij privacy als aspect van het waarneembare gedrag spelen ruimtelijke

kenmerken van de woonsituatie wel een rol, al is deze van ondergeschikte

betekenis. Bij de ouders blijkt de woningbezetting een ruimtelijk ken-

merk van enige betekenis.

Bij de kinderen treden ruimtelijke kenmerken iets meer op de voorgrond.

Hier zijn woningverwarming en - in mindere mate - woningbezetting van

enig belang.

Opvallend is dat de samenhang tussen woningbezetting en privacy-gedrag

bij de ouders en bij de kinderen verschillend is: bij een hoge woning-

bezetting wijken de ouders voor hun activiteiten relatief sterk naar

de slaapkamer uit, bij de kinderen is dit juist bij een lage woningbe-

zetting het geval.

Overigens wordt in beide groepen de grootste bijdrage tot verklaring van

de verschillen geleverd door het kenmerk onderwijsniveau. Hoe meer onder-

wijs men heeft gevolgd, hoe meer men zich terugtrekt in de slaapkamer.

Los daarvan speelt het belang van privacy als doel althans ten aanzien

van het gedrag van de kinderen duidelijk een rol.

4. De waardering van de woning naar de mogelijkheid die zij biedt voor

privacy hangt overwegend samen met ruimtelijke kenmerken van de woon-

situatie: de woninggrootte en de woningbezetting spelen beide in dit

opzicht een vooraanstaande rol.

Nu zijn ook deze kenmerken niet meer dan een globale indicatie voor een

complexe situatie: wanneer woningen in grootte van elkaar verschillen,

verschillen zij ook dikwijls - meer of minder systematisch - in andere

opzichten van elkaar. Dergelijke interacties konden maar zeer beperkt

onder controle gehouden worden.

Dat de woninggrootte overigens belangrijk is voor de woningwaardering,  is

ook uit ander onderzoek naar voren gekomen (zie bijvoorbeeld Burie,
1 972,

p. 202).
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Naast ruimtelijke kenmerken is het weer de factor leeftijd die een bij-

drage van enige betekenis levert: ouderen - m.n. de ouders die wat ouder

zijn - waarderen de mogelijkheid van privacy in de woning lager dan jon-

geren.

5. De vraag doet zich voor in hoeverre ruimtelijke kenmerken van de woon-

situatie inderdaad als onafhankelijke variabelen - zoals in ons onderzoek-

model - te beschouwen zijn.

Aan de hand van het kenmerk woningverwarming kunnen we dit probleem

goed illustreren. Wanneer de woning grotendeels verwarmd is, voeren kin-

deren een groter deel van hun activiteiten op hun slaapkamer uit. Deze

uitkomst zal weinig opzienbarend genoemd worden. Maar voeren zij daar

meer activiteiten uit, omdat de betreffende kamer verwarmd is, 6f omdat

hun ouders - of zijzelf - vinden dat zij bepaalde activiteiten (bv.

huiswerk maken) beter op hun eigen kamer kunnen uitvoeren en op grond

daarvan een verwarmingselement op de kamer (laten) plaatsen?

In veel gevallen echter hebben bewoners de mogelijkheid tot verandering

van de situatie niet zelf in de hand, en wel minder naarmate hun finan-

ci6le middelen geringer zijn en hun positie ten opzichte van andere bij

de woonsituatie betrokken partijen minder sterk is.

Het vraagstuk van de invloed van de ruimtelijke omgeving is alleen zinvol

te bestuderen in het kader van de bredere maatschappelijke situatie waar

die omqeving onderdeel van vormt.

In dit hoofdstuk hebben we de relatie tussen gebouwde omgeving en menselijk

handelen proberen te verduidelijken door middel van een kwantitatief-

empirisch onderzoek. We hebben gebruik gemaakt van een onderzoekmodel, op-

gebouwd uit begrippen en relaties tussen begrippen, waarbij in hoge mate

is geabstraheerd van de werkelijkheid van alledag.

Sommige aspecten van menselijk handelen bleken niet of nauwelijks, andere

aspecten bleken vrij sterk met ruimtelijke factoren samen te hangen.

Op welke wijze de gebouwde omgeving een rol speelt in het leven van alledag

is een vraag die beter door middel van een kwalitatief-empirisch onderzoek

beantwoord kan worden.
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HOOFDSTUK 111 'ZICH THUIS VOELEN', EEN KWALITATIEF-EMPIRISCH
ONDERZOEK

III.1. INLEIDING

Het is niet eenvoudig een lijn te ontdekken in de veelsoortige literatuur

die betrekking heeft op de beleving van "het zich thuis voelen" en op

daaraan verwante ervaringen.

Bollnow maakt - wanneer  hi j schri j ft  over het begrip "Heimat"  - een onder-

scheid tussen uiterlijke thuisloosheid en innerlijke thuisloosheid. Van

uiterlijke thuisloosheid is sprake in een situatie waarin mensen hun huis

en haard als vluchteling hebben moeten verlaten. Van innerlijke thuisloos-

heid is sprake wanneer mensen uitgestoten zijn uit de "tragende Lebensord-

nungen" in de samenleving waartoe zij eerder behoorden. De oplossing voor

het probleem van de thuisloosheid van mensen kan naar zijn mening dan ook

niet door uiterlijke maatregelen allddn tot stand komen, maar vergt ook

een ingrijpen "im Innersten des menschlichen Weltverhaltnisses" (Bollnow,

1972, p. 196 e.v.).

Bij Van Leeuwen heeft het thuis de betekenis van de plek van waaruit de

wereld wordt verkend en ervaren en waar men steeds weer terugkeert (thuis-

komt). Dit houdt in dat er sprake is van een "binnen" (het leven in pri-

vate zin) en een "buiten" (het leven in publieke zin) . Er is sprake van een

behoefte om de eigen plek ook iets eigens te geven. Dat is wat binnen de

woonecologie het identificatieproces wordt genoemd: het in bezit nemen van

het huis, dat dan tot woning wordt (Van Leeuwen, 1977, p. 6 e.v.). Het

hebben van verantwoordelijkheid voor de woonomgeving speelt daarin een be-

langrijke rol als wezenlijke voorwaarde voor een woonomgeving waarin de

wonende mens "zijn handtekening kan plaatsen" (Van Leeuwen,  1969, p.  132) .

Ook in de sociaal-wetenschappelijke literatuur wordt zich thuis voe
len ge-

noemd als een essenti6le voorwaarde voor een bevredigend woonmilieu. De

woonomgeving speelt daarin een rol door de mogelijkheid die zij biedt voor

het ervaren van vertrouwdheid en voor het zichzelf kunnen zijn (Kok, 1975,

p. 38).

In veel onderzoek wordt voortgebouwd op het werk van Treinen die zowel een

uitvoerige literatuurstudie als een empirisch onderzoek heeft uitgevoerd

naar het verschijnsel "Ortsbezogenheit". Treinen maakt onder meer een on
der-

scheid tussen "Heimatgefehl"  en  "Ortsbezogenheit". Het "Heimatge fuhl"  is

naar zijn opvatting gebaseerd op het behoren tot een intieme of primaire

groep die aan een bepaalde plaats gebonden is en op de ervaring
en die men
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in deze groep heeft opgedaan. "Ortsbezogenheit" daarentegen berust op het

behoren tot een grotere, aan een plaats gebonden kring van relaties en op

het zich rekenen tot een bevolkingsgroep waartoe deze relaties in globale

zin behoren (Treinen, 1965, p. 295).

Ook in het belangrijke onderzoek van Brouwer en·Tacken speelt het begrip

"betrokkenheid" een hoofdrol.   Er is daarbij - aldus deze auteurs   - in ieder

geval sprake van een relatie die iemand met anderen - een persoon, groepe-

ring of organisatie - of met bepaalde dingen heeft. In deze relatie wordt

uiting gegeven aan een houding die iemand tegenover zijn omgeving heeft.

De relatie is van persoonlijke aard: het subject in kwestie is bijvoor-

beeld gevoelig voor kritiek op het object waarop hij betrokken is, hij

koestert een zekere trots ten aanzien van dit object. Het is dan ook niet ver-

wonderlijk dat zij in ditzelfde verband de term identificatie gebruiken

(Brouwer en Tacken, 1977, p. 8 e.v.).

Met het gebruik van deze - uit de persoonlijkheidsleer afkomstige - term

begeeft men zich echter op glad ijs. Het is onduidelijk wat nu precies met

identificatie in relatie tot de gebouwde omgeving bedoeld wordt. Ook begrip-

pen als ruimtelijk-culturele identificatie (Wentholt, 1968, p. 77), "senti-

mental orientation" en "symbolic orientation" (Cohen,  1976) , of cul-

turele oriintering (Cebeon, 1977, p. 71) lijken voorlopig meer te verhullen

dan te verhelderen. Voor zover deze begrippen in onderzoek geoperationaliseerd

worden krijgt voornamelijk het cognitieve aspect van het beleven aandacht.

Hoe een uitweg te vinden in deze betrekkelijke chaos van begrippen en op-

vattingen?

We besloten ons tot don bepaald begrip te beperken, nl. zich thuis voelen.

Het is een begrip, dat in het genoemde onderzoek van Brouwer en Tacken deel

uitmaakt van de "betrokkenheidsschaal" en ook in ander onderzoek is toege-

past (Prinssen en Kropman, 1976; Pas en Kropman, 1977).

In dit onderzoek hebben wij er naar gestreefd de bewoner zelf hierover zo

vrij mogelijk aan het woord te laten. We hebben hen gevraagd om plaatsen te

noemen waar men "zich thuis voelt" en de betrokken situaties zo uitvoerig

mogelijk te beschrijven.

III.2. UITGANGSPUNTEN EN WERKWIJZE

De informatie werd verzameld door middel van 25 vrije vraaggesprekken. In

deze gesprekken stonden drie thema's centraal: zich thuis voelen, de functie

van verschillende vertrekken in de woning en gezelligheid in huis.
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De uitgangspunten

Bij de opzet en uitvoering van dit onderzoek hebben een aantal uitgangs-

punten een belangrijke rol gespeeld.

a) De te verzamelen informatie moet betrekking hebben op eigen ervaringen

van mensen in situaties van alledag. Het moeten belevingsbeschrijvingen zijn,

beschrijvingen van persoonlijke ervaringen. De informatie moet niet het

karakter hebben van een beschouwing waarin de herkomst van de beleving

onduidelijk is of een opsomming zijn van feiten die alleen de buitenkant

van de zaak vormen (Beekman en Mulderij, 1977, p. 27 e.v.).

Bij de verwerking van de gegevens is het van belang het verkregen materiaal

zo lang mogelijk intact te laten, m.a.w. zo lang mogelijk te laten in de

formulering waarin de ervaring door de respondent werd aangeboden en in de

context waarin de ervaring in het vraaggesprek was geplaatst. In de fenome-

nologie wordt bewust gekozen voor de "hele ervaring" (Bleeker en Mulderij,
1978 , p. 51).

Het intact laten van het basismateriaal betekent ook het zoveel mogelijk

gescheiden houden van materiaal en analyse, resp. van materiaal en inter-

pretatie door de onderzoeker. Reductie van informatie is nu eenmaal nood-

zakelijk. Maar in de omzichtigheid waarmee deze reductie uitgevoerd wordt

komen grote verschillen voor.

Bleeker en Mulderij geven - ter illustratie van hun betoog - een voorbeeld

van een erg onomzichtige wijze van reductie:

"Twee meisjes van 10 jaar staan met hun voeten op draad tussen
paaltjes in een onbebouwd terrein. Dat veert: als je bij het
ene paaltje hard trapt, schiet een eindje verder het draad omhoog
en daar staat het Andere meisje te trappen. Ander geval: twee

meisjes van 13 jaar zitten op datzelfde onbebouwde terrein in een
bosje een sigaret te roken. Na reductie blijft dit over: Plaats-
eenheid: onbebouwd terrein. Grootte van de groep: 2. Geslacht:
meisjes. Leeftijd: 10-13 jaar. Activiteit: normovertredende acti-
viteit. Duur: 1 observatiekwartier. En dat geldt voor beide ge-
vallen: Het hele verschil gaat verloren" (Bleeker en Mulderij,
1978 , p. 37).

b). Van een door een respondent geuite bewering wordt aangenomen, dat zij

"waar" is, althans voorzover zij betrekking heeft op de eigen beleving, bin-

nen de context van de concrete situatie. Zij wordt voor waar aangenomen

zolang er geen duidelijke aanwijzingen zijn voor het tegendeel (zoals bij-

voorbeeld het niet serieus nemen door  de respondent van het vraaggesprek).

Beweringen zijn voor zover zij op de eigen beleving betrekking hebben mees-
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tal niet onwaar, zij kunnen wel weinig doordacht en onzorgvuldig geformu-

leerd zijn.

Zijn twee beweringen strijdig met elkaar, dan vormt dit niet aanleiding om

beide of een van beide beweringen als onwaar te beschouwen. Het betekent

dan juist een prikkel om de situatie in kwestie te analyseren en te pro-

beren daarin de factoren te specificeren die de gevonden verschillen kunnen

verklaren.

"De volgende passage is ontleend aan een gesprek tijdens dit
onderzoek, waaraan door moeder en dochter werd deelgenomen.
Het onderwerp wordt op een bepaald ogenblik gevormd door de
vraag "Wanneer is het 't meest gezellig in huis?"
De moeder: "Ja, ik vind het 't meest gezellig als ik helemaal
alleen ben, dan zijn de kinderen naar bed en mijn man is mees-
tal een avond weg, dat vind ik heerlijk, lekker rustig op de
bank, kopje koffie, t.v. kijken dan kom je echt tot rust, geen
geschreeuw, geen gepraat  aan je hoofd  van de kinderen..."
De dochter: "Och ja, als 't hele huis vol is, h&... met ee&
verjaardag, feestdagen... ja, dan ben je met z'n allen en dan
praat je tegen elkaar; daar kan ik niet tegen, helemaal alleen,
dat is niks voor mij..."

De twee respondenten nemen verschillende posities in, zij hebben uiteen-

lopende taken en verantwoordelijkheden, zij zullen de situatie verschil-
*

lend defini ren (propositie 5 ). We kunnen de strijdigheid van hun uit-

spraken als een schijnbare ontmaskeren en ons inzicht scherpen.

c). Het is ons niet te doen om abstracte, objectieve kennis, om het wezen

van verschijnselen waar de filosofische fenomenologie op uit was. Het

gaat erom in de beschrijving allereerst de zaak zelf te laten spreken. Be-

schrijving vindt altijd plaats vanuit een bepaald perspectief. Geldig-

heid van de beschrijving is afhankelijk van de mate waarin men vanuit de

Situatie zelf kan beschrijven. Men zou ook kunnen zeggen: overeenstemming

in de kring van deskundigen is voorwaarde voor geldigheid, in dit geval

ervaringsdeskundigen, de deelnemers aan die bepaalde situatie. Als zij

zich niet kunnen herkennen in een beschrijving, dan is dat een bedenkelijke

zaak voor de fenomenoloog in kwestie (zie Beekman en Mulderij, 1977, p. 33

en p. 72;zie ook Coenen, 1976, p. 140).

-----------

*  Zie hoofdstuk I.
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Tot inzicht in de beleving van een situatie rekenen we ook inzicht in de

wijze van ontstaan van een bepaalde beleving en in de wijze waarop verschil-

lende kenmerken - en met name ruimtelijke kenmerken - in die beleving een

rol spelen.

"Zo  zijn wij volwassenen nogal eens geneigd onze belevingen  bij -
zonder kort en zakelijk te verwoorden... en we zijn er erg sterk
in allerlei oorzaken in de beschrijving te stopoen. Ongeveer zo:
"wij   speelden  vaak  in het koren, omdat iedereen er speelde,  h&".
Kinderen doen het vaak van nature al beter: "wij spelen altijd
in het koren, dat is heel hoog en dan kan niemand je zien..."
(Beekman en Mulderij, 1977, p. 55).

Het is niet onwaarschijnlijk, dat juist de fenomenologische methode moge-

lijkheden biedt om de vermoedelijk subtiele wijze waarop de ruimtelijke

omgeving haar rol ten aanzien van het menselijk handelen speelt te verhel-

deren. Veel zal dan afhangen van de gedetailleerdheid van de beschrijving.

De werkwijze bij de verzameling van gegevens

Van de 250 gezinnen die eerder bij het onderzoek (zie hoofdstuk II) betrok-

ken waren, zijn er een aantal telefonisch benaderd met het verzoek mee te

werken aan een vervolg-onderzoek door middel van open vraaggesprekken.

Uiteindelijk zijn met 25 gezinnen, vier in ieder wooncomplex en een elders,

deze gesprekken gevoerd.

Bij deze vraaggesprekken werd geen vaste vragenlijst gehanteerd. Wel werden

in ieder gesprek de drie in het begin van deze paragraaf genoemde onderwerpen

systematisch aan de orde gesteld.

Aan de respondenten zelf werd overgelaten wat hij of zij over ieder van deze

onderwerpen wilde zeggen en hoe uitgebreid dit onderwerp besproken zou wor-

den. In bijlage IV.1. is het vragenschema voor deze open vraaggesprekken

opgenomen.

Bij het telefonische contact was om deelneming verzocht door verschillende

gezinsleden, bij voorkeur door beide ouders en een of meer kinderen. Deze op-

zet is in zoverre geslaagd dat aan alle gesprekken door meer dan 6dn gezins-

lid is deelgenomen,aan de meeste gesprekken door ouders on kinderen (zie

bijlage IV.2.). Het hele gesprek werd op een band opgenomen. Een hoeveelheid

informatie, nl. het niet-auditieve deel, gaat hierbij verloren. In ddn geval

was een tweede bezoek noodzakelijk, omdat, zoals achteraf bleek, de tech-

nische apparatuur niet had gewerkt.

Alle gezinnen zijn door dezelfde persoon bezocht en geinterviewd. De gespreks-
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duur varieerde van drie kwartier tot verschillende uren.

De tekst van deze gesprekken werd, voorzover deze in ruime zin betrekking

had op de thema's, volledig en letterlijk uitgetypt. Ook bij deze stap vindt

reductie van informatie plaats; bijvoorbeeld de intonatie, waarmee bepaalde

beweringen geuit werden, vervalt.

Ter illustratie is een deel van het verslag van een der vraaggesprekken op-

genomen in bijlage IV.3.

De werkwijze bij de verwerking van de gegevens

Bij de verwerking van de gegevens is ernaar gestreefd de informatie en de

context waarin deze gegeven werd zolang mogelijk intact te houden. Bij

iedere stap van de verwerking moet evenwel een subjectieve keuze worden

gedaan en is reductie van informatie onvermijdelijk.

1. Na herhaalde lezing van de gespreksverslagen werden een groot aantal deel-

thema's genoteerd die ieder op zich voldoende relevant waren voor verdere

uitwerking, elkaar slechts voor een deel overlapten en waarover een

redelijke hoeveelheid gespreksstof beschikbaar was.

2. Per thema werd een lijst aangelegd van de aspecten die in de gesprekken

aan de orde waren geweest en werd per interview daarop aangegeven op

welke pagina's van het protocol relevante informatie over het aspect te

vinden  was.

3. Uit deze thema's werden er voorlopig drie gekozen of samengesteld waar-

over een redelijke hoeveelheid van relevante informatie beschikbaar leek

te zijn. De op de lijst aangegeven tekstdelen werden opnieuw doorgeno-

men, gefotocopieerd en bij de definitieve selectie gevoegd of voorlopig

ter zijde gelegd.

4. Als criteria werden bij deze selectie gehanteerd: (1) heeft het tekstdeel

betrekking op een samenhang van verschijnselen die voor het thema rele-

vant is te achten? (2) is de informatie die in het tekstdeel gegeven

wordt voldoende in concrete termen geformuleerd? (3) geeft het tekst-

deel informatie die elders niet of minder duidelijk gegeven wordt?

Niet in aanmerking voor opname kwamen bijvoorbeeld antwoorden  als :   " 't

komt door de sfeer", "'t is een gevoelskwestie", "'t is iets van jezelf",
wanneer de antwoorden door de respondent niet nader toegelicht waren.
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Soms was het geven van een toelichting te moeilijk voor de respondent,

soms was in het interview nagelaten om d66r te vragen.

5.   In de verzameling van uitgekozen tekstdelen werd gezocht naar "constante

structuren", en werden de tekstdelen vervolgens naar deze structuren als

een soort van zwaartepunten gegroepeerd (Beekman en Mulderij, 1972, p. 15).

Uit de betreffende tekstdelen werd een bepaalde zinsnede gekozen waarmee

het zwaartepunt kon worden getypeerd.

6. De in de regel nog vrij omvangrijke tekstdelen werden voorlopig naar

aspect geordend; bij deze ordening werd naar een zodanige volgorde ge-

zocht dat men bij het doorlezen een bepaalde lijn zou kunnen volgen en

het materiaal inhoudelijk op de best passende en meest effectieve wijze

gerepresenteerd werd.

7. Door tenslotte de meest significante zinsnede uit de citaten te lichten

en te groeperen werd een verdere reductie op het materiaal toegepast. De

lezer kan nu door vergelijking zelf beoordelen in hoeverre deze selectie

een gelukkige is geweestl). Dit geldt ook voor de benoeming van elk der

gevonden structuren die uiteraard een subjectief karakter heeft.

Afzonderlijk is tenslotte geanalyseerd op welke wijze de rol van de ge-

bouwde omgeving ter sprake komt dwars door de verschillende citaten en

gesprekken heen.

In het algemeen werd het onderwerp zich thuis voelen aangesneden met de

vraag: "Kunt u plaatsen noemen waar u zich - behalve in uw eigen woning -

thuis voelt?". Het antwoord van de geinterviewde werd gevolgd door de

vraag: "Kunt u ook zeggen waardoor het komt, dat u zich daar thuis voelt?".

Leverde de beantwoording problemen op, dan werd de vraag in een wat andere

formulering eenmaal of meermalen herhaald.

In het noemen van de plaatsen werd de respondenten uitdrukkelijk de vrije

keuze gelaten teneinde structuren in het zich thuis voelen te kunnen ont-

dekken die voor verschillende situaties gelden.

--------------

1) Voor de verifi&ring van de voorafgaande stappen moet verwezen worden naar

de banden waarop de gesprekken zijn opgenomen en naar de getypte tekst.

Beide data-bestanden zijn voor kennisneming beschikbaar.
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III.3. DE BESCHRIJVINGEN

"Ik weet er overal de weg".

Op de vraag naar plaatsen waar men zich zoal thuisvoelt, worden heel uiteen-

lopende antwoorden gegeven. Als punt van vertrek kiezen we een antwoord waarin

een situatie genoemd wordt die, vanuit de woning gezien, nogal perifeer is en

waarin verschillende aspecten van zich thuis voelen aan de orde komen.

(1)  "Ik voel me daar goed thuis, ik weet er overal de weg en ik ken zo
ongeveer elke plek daar. De meeste mensen die er komen ken ik vrij
goed. Het is er nooit echt vervelend of saai, je bent er altijd

druk bezig" (zo.)*.

We treffen een cognitief aspect aan ("ik ken ongeveer elke plek daar"; de mees-

te  mensen  ken  ik  vri j  goed"), een waarderend aspect   ("het  is er nooit verve-

lend")  en een aspect van actie  ("je bent er altijd druk bezig") .  Alle drie ele-

menten zijn een ingang voor verdere analyse. We kiezen in eerite instantie het

cognitieve aspect.

(2) "Nou ja behalve als je dan verdwaalt, dan niet...
(Doe je dat wel eens?)
Ja ik heb laatst ook weer een verdieping te hoog gezeten, 't zijn
vier verdiepingen, dan moet ik op driehoog zijn en dan loop je met
iemand te praten en dan loop je door, dan kom je automatisch een ver-
dieping te hoog te zitten en dan krijg je op een gegeven ogenblik

in de gaten dat je weer een verdieping lager moet, dan moet ik weer
even zoeken" (zo.).

Het kennen van de weg houden we voorlopig vast als een component die bestand-

deel is van of voorwaarde voor het zich ergens thuis voelen. In het kennen van

de weg speelt de factor tijd ofwel het vaak ergens kamen een rol. Over het zich

thuis voelen op school wordt bijvoorbeeld gezegd:

(3)  "Helemaal, ik denk dat 't haast wel moet als je daar 't grootste
gedeelte van de tijd, tenminste dan breng je 't grootste deel van

je tijd daar wel door en dan moet je je er haast wel thuis voelen"
(ZO.).

Soms werd d66r gevraagd naar de specifieke rol van de gebouwde amgeving. Uit

een ander vraaggesprek:

(4) (Hoeveel doet het gebouw er nou toe? Bijvoorbeeld het schoolgebouw?)
"Nou ik vind niet zo erg veel hoor...(zo.)  (En jij?)
Nou 't kan de sfeer wel verpesten vind ik, maar 't doet toch niet
zoveel dacht ik, 't is natuurlijk als je op zo'n groot college zit

2 (zo.=zoon; do.=dochter; va.=vader; mo.=moeder)
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dan zijn er nog zoveel vreemde dingen, er zijn zoveel mensen die je
nog niet kent dan voel je je er ook niet zo gauw thuis..." (zo.).

Het is nu de vraag of de factor tijd - het al lange tijd of het vaak ergens

komen -, de afmetingen van het gebouw of gebied en het kennen van de weg

onvoorwaardelijk samengaan met het zich ergens thuis voelen. Al pratend

over de werksituatie komt een nieuw gezichtspunt naar voren.

"'t Hier zijn of 't daar zijn, dat vind ik wel een vreselijk verschil".

(5) (op het werk) "Dat moet onderhand wel, want ik werk er al vijf-
entwintig jaar, ja 't is allemaal ook vertrouwd geworden hd, je
bent er bekend, ik zou eigenlijk niet kunnen zeggen of ik m'n
eigen er nou thuis voel, je kunt met je ogen dicht overal naar

toe gaan, dat is allemaal geen punt...
(is het werk dat u graag doet) Nee, ik zou 't niet als een hobby
kunnen beschouwen, ik zie 't werk meer als een noodzaak, echt ple-
zier heb ik er niet in, 't is niet, ja ik heb er wel een slechte

dag tussendoor natuurlijk, maar 't is niet zo dat ik alle dagen
zeg van: god, moet dat zo... 't is gewoon door de omstandigheden
zo'n beetje gegaan, 't is eigenlijk mijn richting niet, ik had 't
vak eigenlijk ook niet gekozen maar ik had op een gegeven ogenblik
geld nodig, ik was getrouwd en in een andere richting kon ik een
keer wat promotie maken en dan voel je dat aan je gezin verplicht,
zo is 't gegroeid eigenlijk... 't hier zijn of 't daar zijn vind
ik wel een vreselijk verschil tussen zitten... 't is eigenlijk
een moeilijk te bepraten onderwerp hd, je thuis voelen..." (va.).

Dat naast de tijd waarin men bij de situatie betrokken is ook het plezier dat men

daarin schept van belang is om zich thuis te voelen, blijkt ook uit de vol-

gende reactie:

(6) (op het werk?) "Ik voel m'n eigen prima op m'n werk thuis, ik
moet u zeggen: ik werk hier bij P., ik ga geen ene morgen... ja
mijn dochter die werkt er zelf ook als coupeuse en als verkoopster...
maar ik ga geen ene dag met tegenzin naar mijn werk, 's maandags-

morgens dan ga ik echt niet met zo'n gezicht, dat is me net zo
lief als een vrije dag, dat bedrijf daar werk ik nu ruim dertig
jaar, dus je bent er een beetje ingeburgerd...
(daar  voelt  u zich thuis?)  Daar  voel  ik me helemaal thuis" (va.) .

Plezier hebben in de situatie, het kunnen doen van dingen die men graag wil

doen is een factor die telkens weer in het materiaal opduikt en ondubbel-

zinnig van betekenis blijkt. Het is zelfs mogelijk dat de ervaring van het

zich thuis voelen daardoor verplaatst wordt van de woning en de woonomgeving

naar elders.
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(7) (waar voelen jullie je nou meer thuis op de camping of hier?) "Op

de camping (do.)...
Ik ook, we trekken veel meer op, veel meer hobby's, te zitten water-
skidn en gewoon zo gezelligheid in de kantine en dan gewoon wande-
len en alles, ik vind ook als je ergens heen wilt gaan, zo 's avonds,
dan heb ik geen zin om elke avond thuis te zitten, dat vind ik hele-
maal niet fijn...
(op de camping of hier?) Hier, thuis, kun je 8ijna nergens heen 's

avonds. Op de camping ga ik graag weg daar heb ik er de kans voor,
hier kun je bijna nergens heen en dan zit je meestal thuis en dat
vind ik niet fijn... " (do.).

Het zich thuis voelen is kennelijk niet zonder meer aan de eigen woning of

woonomgeving gebonden. Of mensen zich daar thuis voelen zal ook afhankelijk

zijn van de mogelijkheden die woning en woonomgeving bieden om te doen wat

men graag wil doen.

(8) (voelen de kinderen zich in de buurt thuis?) "Ja, gaf geen enkel
probleem... U moet wel weten hiernaast is een sporthal, de lagere
school is hier op de hoek, je kan er een ruit doorgooien met een
steen, de mavo-havo is aan 't eind van deze straat, 't zwembad
overdekt dn open is rechts, 't hoekje om de rijnhal waar af en toe
al die sportevenementen zijn... en vier jaar lang hebben ze hier
tegenover enkele hectaren speelgrond gehad, we vielen met de kin-
deren hier met de kont in de boter..." (va.).

"Ik kom daar altijd vreemd binnen".

De betekenis van de factor tijd moet wellicht nog in een andere zin gerela-

tiveerd worden, of wellicht nader gepreciseerd. Het vaak en met plezier

ergens komen biedt op zichzelf in ieder geval nog geen afdoende verklaring

voor het zich (niet) thuis voelen in de volgende situatie.

(9)  "Nou ik heb kennissen hier die wonen in zo'n zelfde flat als wij
en die vrouw had ergens in de bouw moeten zitten want die verandert
twee keer in de week haar inrichting, waarom dat ze 't doet dat
weet ik niet, maar ik kom daar altijd vreemd binnen, ik kan me dat
niet begrijpen, toen ik hier ingekomen ben toen heb ik hier een
bankstelletje neergezet en nou staat dat er nog..." (va.).

Een zekere mate van onveranderlijkheid van de situatie, onveranderlijkheid

van de dingen, en van hun plaatsing zijn eigenschappen die ontstaan in de

loop van de tijd en dan tot deze bepaalde ervaring kunnen leiden.

We volgen de loop van dit gesprek nog iets verder.

(10) "Je probeert 't wel eens voor jezelf om 't een keer anders te doen,

maar nee, dan zet je 't toch weer terug zoals 't stond; ik ben zo
gewend als ik moet weten hoe laat 't is dan weet ik dat ik ddar moet
kijken, daar heb ik al zeven jaar naar gekeken..."  (mo. ) .
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Een belangrijke toevoeging. Onveranderlijkheid en stabiliteit hebben niet

alleen betrekking op de materi6le omgeving als waarnemingsveld. Zij hebben

ook betrekking op de manier van handelen: het gewend zijn om op een be-

paalde wijze te kijken naar de klok omdat men wil weten hoe laat het is.

Het waarnemen is onderdeel van het handelen.

Het vertrouwd zijn van en het gewend zijn aan dingen komen in de gesprekken

vaak aan de orde. Een ervaring zoals in de volgende passage zal aan velen be-

kend voorkomen.

(11)  (het gevoel ergens thuis te zijn. Wat is het belangrijkste in de
woning  zelf?)   "Ik zou zeggen  dat is gehecht  zijn aan dingen,   ' t
hoeft  niet eens van je eigen  te  zijn,   ik  zal  maar een voorbeeld  noe-
men: we hebben eerst vier jaar ingewoond bij m'n ouwelui, toen we
daar weggingen, gingen ze alles veranderen, ze kochten nieuwe meu-
bels, kamer werd opnieuw behangen, nieuwe vloerbedekking, dlles
ging weg en ik kom thuis... ik was vreemd, snap je, alles wat aan
vroeger deed herinneren en ik voelde m'n eigen niet meer op mijn
gemak, ik zou gewoon zeggen, dat 't wennen is aan iets..." (va.).

Dingen fungeren als drager van herinneringen aan situaties van vroeger (cf.

propositie 13 en 19). "'t Hoeft niet eens van je eigen te zijn", zegt de

vader in dit gezin, wanneer hij spreekt over de situatie toen het gezin nog

inwoonde bij zijn ouders. Zijn echtgenote denkt daar anders over en noemt

in de loop van de nu volgende dialoog een nieuw belangrijk element.

"Wat je verandert, dat wil je zelf".

(12) (voelde u zich thuis, toen u daar inwoonde?) "Zij niet... (va.).
Daar heb ik mijn eigen nooit thuis gevoeld... (mo.).
(hoe kwam dat dan?) Nou daar was niks van jezelf, we hadden alleen
een slaapkamer, we woonden echt helemaal in, alles wat je aanpakte
was van een ander... (mo.).
Nou dat zijn dus twee belangrijke factoren, het van jezelf zijn
zoals zij 't zegt en zoals ik 't zeg: 't vertrouwde om je heen...
als je hier ook alles weer zou veranderen zou je terug moeten wen-
nen... (va.).
Nee, want wat je verandert, dat wil je zelf, wat ie koopt of wat je
doet, dat doe je zelf... (mo.).
Moet je je eigen toch weer eerst in thuis voelen... (va.).
(maakt 't verschil, of je zelf hebt kunnen kiezen?) Als een ander
zus of zo doet, dat is mijn smaak misschien helemaal niet, wat ik
zelf uitgekozen heb en wat je zelf doet dat is iets van jezelf..."
(mo.).

Verandering hoeft dus nog niet noodzakelijk te leiden tot het verstoren van

het zich thuis voelen. Het "van je zelf zijn", het zelf willen, het zelf
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doen, het zelf kiezen, zijn kennelijk elementen die ook tot het zich thuis

voelen kunnen bijdragen.

Het zelf willen, in de zin van het afwezig zijn van enigerlei verplichting

gaat uit de aard van de zaak samen met het plezier hebben in de activiteiten

en werkzaamheden die onderdeel zijn van de situatie waar men voor kiest:

(13) "Ik voel me in 't Dorp thuis, maar hier thuis ook, ik voel me daar
helemaal vrij... een hele prettige sfeer, fijn om met die mensen
te werken en waarschijnlijk ook wel: er zit bij mij geen verplich-
ting achter. Ik moet niet, hij moet... ik wil graag en ik doe 't

ontzettend graag..." (mo.).

Naast het kennisaspect van het "de weg weten", het gevoelsaspect van het

"naar de zin hebben" en kunnen doen wat men graag wil, het aspect van on-

veranderlijkheid en vertrouwdheid onderstrepen we nu ook het aspect van

vrijheid van handelen, d.w.z. het zelf kiezen van doeleinden, het ontwikke-

len en uitvoeren van eigen ideden op een wijze die men zelf verkiest. Op

talrijke momenten en betrokken op uiteenlopende situaties kwam dit aspect

van vrijheid van handelen aan de orde.

"De tijd naar je eigen idee indelen".

(14) (wat is belangrijk dat je je thuis voelt, zoals op de camping?) "Ik
weet niet, je hebt thuis jevastetijd natuurlijk, je zorgt dat 't
eten op tijd is, je doet je werk, je hebt een opgejaagd leven, alles
op gezette tijden... een kind komt om elf uur uit school, dus dan

moet je drinken zetten, een ander komt om twaalf uur uit school,
moet je ook weer eten en drinken opzetten, de ander komt om twee
uur thuis dan ook weer eten en drinken zetten, om vijf uur komt
mijn man thuis en zorgen dat je het eten op tafel hebt; op de cam-
ping kun je de tijd naar je eigen idee indelen, 's morgens eten de
kinderen om een uur of zeven, half acht, maar als je dan eens om een
uur of Odn, half twee eet, als de kinderen honger hebben komen ze

wel naar de camping, dus je zorgt dat alles ingepakt ligt, je legt
't in een broodtrommel, je hoeft niet iedere dag warm te eten; als
hij werkt, dan zorg ik natuurlijk iedere avond voor warm eten, maar
de tijden daar, die kun je zelf indelen, je bent veel vrijer h&..."
(mo.).

De factor tijd is belangrijk 66k voor de vrijheid van handelen. Tijd zou

evenals ruimte beschouwd kunnen worden als een schaars middel waarvan men

slechts in beperkte mate ten behoeve van eigen doeleinden gebruik kan maken

(cf. I, propositie 11).

Dit geldt zeker voor deze huisvrouw, wanneer zij thuis - d.w.z. in de eigen

woning - verblijft. Maar ook in andere situaties treffen we de tijdsdruk als
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een factor van betekenis aan. Een vrachtwagenchauffeur over de situatie op

zijn werk:

(15) "Ik ben nou tien jaar bij R. en ik heb er altijd schik gehad en we
hebben 's nachts wel eens gewerkt tot vijf, zes uur, dat je 's mor-
gens thuis kwam en dat 't licht was h  en dat we 's avonds wat te

eten kregen en een flesje bier of een borreltje of een cognacje, zo
met 't werk en met mekaar dat was allemaal gezellig; maar op 't ogen-
blik is 't zo: je liep toen met twintig man en nou loop je maar

met vijf man, maar je moet hetzelfde werk nou ook doen en nou kun je
tegenwoordig niks meer verdragen van mekaar, misschien ook omdat
je ouder wordt, je moet nou voorzichtig zijn dat je geen verkeerd
woord zegt want je krijgt meteen een klap; of iemand nou gespannen
is of wat 't is ik weet 't niet maar dat komt ook: degene die de
leiding geeft die wordt ook weer opgejaagd, ik bedoel om zeven uur
kon je indertijd bij een klant terecht maar nou kun je er pas om
half negen terecht, maar om vier uur 's middags is alles afgelopen
en anders kon je terecht tot half zes, die uren ben je kwijt maar
je moet hetzelfde werk doen wat je toen ook deed..." (va.).

"... en we hebben 's nachts wel eens gewerkt tot vijf, zes uur..."

Het is niet de tijd in absolute zin die - hoewel van belang - doorslagge-

vend is, het is ook, en misschien nog meer, de wijze waarop en de omstan-

digheden waaronder in die tijd moet worden gewerkt.

Elders wordt over de werksituatie heel anders gesproken.

(16)  (op het werk, voelt u zich daar thuis?) "Om de collegialiteit en de

sfeer die er heerst en er wordt bij ons totaal niet gejaagd, geen
druk uitgeoefend, dat moet klaar en dat moet klaar, dat wordt bij
ons niet gedaan..." (va.).

Soms kruisen de invloed van tijd en ruimte elkaar. In het volgende citaat

komt naar voren hoe een bepaalde ruimtelijke structuur leidt tot het erva-

ren van tijdsdruk, resp. tot vermindering van "vrije  tijd".

(17) "... in de eerste klas heb ik op haar school (van mijn zusje) ge-
zeten en daar voelde ik me niet thuis; dat lag me helemaal niet, dat
was ook, daar had je verschillende gebouwen, tussen de lessen door
moest je van het ene gebouw naar het andere en van die noodgebouwtjes
waren daar met houten vloeren en alles, ik voelde me daar gewoon
helemaal niet thuis...
(waar zat 'm dat in?) Je zat iedere keer in een heel andere omgeving,

als je eruit kwam moest je gelijk weer doorrennen naar het andere
lokaal en je had haast nooit een hele pauze..." (zo.).

"En  je  voelt  je  niks  opgedrongen".

In de werkorganisatie, maar ook in het huishouden worden eisen gesteld aan

de leden die de mogelijkheid om naar eigen keuze en inzicht te handelen onder
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druk zetten.

Van een dergelijke druk kan ook sprake zijn in situaties waar de contacten

en betrekkingen tussen mensen kortstondiger zijn en een minder vaste vorm

hebben aangenomen. In de volgende passage gaat het om een situatie waar

mensen als (potentiale) koper en verkoper tegenover elkaar staan. Ook een
winkel kan een plaats zijn waar iemand zich wel of niet thuis voelt:

(18) "... Maar dat is dus ook heel belangrijk, dat 't groot is, dat
als  je dan bijvoorbeeld  naar U. gaat, laten  we   ' t zo zeggen,  als
't winkeltje van U. was ondergebracht in B.  als een aparte stand,
U. zelf stond er niet met de neus bovenop, dan zou ik daar heel
vaak gaan kijken... dat vind ik erg vervelend dus als de mensen
er bovenop staan... als je daar zo maar kon snuffelen zoals in B.,
dan ben je veel vrijer en je voelt je niks opgedrongen..." (mo.).

Of zoals in een ander gesprek dezelfde situatie ter sprake kwam:

(19) "... Of sowieso even om lekker te neuzen, dat er niet gelijk iemand
op je af komt, enne... "mevrouw kan ik u helpen wat mag 't zijn?"
Om even te neuzen..."

Het zal in dit verband niet veel verwondering wekken dat als plaats waar men
zich thuis voelt ook de markt genoemd wordt, een plaats waar van oudsher men-
sen onverplicht met elkaar in contact treden.

(20) "De markt dat trekt me gewoon, de markt ik vind 't gezellig zo tussen
die dingen door te lopen, een boel mensen om je heen, je hoeft niks
te kopen ik vind het alleen al gezellig om er doorheen te lopen, 't
is voor mij een verzet..."  (mo. ) .

"Ik weet niet, ze bekijken je dan allemaal zo".

Voelen dat iets opgedrongen wordt hoeft niet alleen betrekking te hebben op
een bepaalde rol die men speelt, bijvoorbeeld van potentidle koper. Ver-
wachtingen van anderen kunnen het gevoel van vrij te zijn beperken, ook
wanneer deze voor de persoon in kwestie onduidelijk zijn en niet worden uit-

gesproken.

(21) "Als ik bijvoorbeeld bij een vriendin thuis kom en ik ken de ouders
nog niet, de broers en de zusters, dan kom je binnen, handje geven
en dan voel ik me vaak niet zo op m'n gemak, omdat ik weet niet, ze
bekijken je dan allemaal zo, zo van wie is dat? Dan word je gekeurden zo en dan voel ik me niet op mijn gemak..." (do.).

In het bekeken en gekeurd worden speelt niet alleen mee dat door het "lij-

dend voorwerp" in kwestie bepaalde verwachtingen bij anderen verondersteld
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worden.   Er   is ook sprake  van een ongelijkheid  in de relatie tussen  de   "keur-

der"  en de "gekeurde", een ongelijke machtsverhouding.

(22) "Overal eigenlijk wel. . . nou iemand die pijnlijk netjes  is waar je

met schoenen in de hand en pantoffels aan naar binnen moet, daar

ben ik bang om als ik zo zit om dan zo te gaan zitten, hier kan ik

zo gaan zitten en zo gaan zitten net zo als ik wil, ik moet dus m'n

eigen normaal kunnen bewegen en als ik nou in een restaurant kom

en ik krijg bijvoorbeeld in de gaten van: daar letten ze de hele tijd

op je, daar zou ik 't ook niet leuk vinden" (mo.).

In een ander gesprek kwam dit aspect aldus aan de orde:

(23) "Ja ik heb een godsgruwelijke hekel aan die vrouwen die zo super

netjes zijn die met een asbak achter je aan lopen, ik geloof als

je dat zou merken dan ging je niet meer..." (va.).

Het gedrag van anderen kan boekdelen spreken, ook al worden er geen woorden

gewisseld. Het gedrag van anderen behoeft echter niet altijd zo duidelijk

uitdrukking van bepaalde bedoelingen te zijn om een gevoel van onvrijheid

te wekken:

(24) "... en voor de rest ben je niet veel in de tuin omdat je veel op

de camping zit, in de tuin ben je niet zo vrij als op een camping,

als je hier in je bikini zou zitten, je krijgt hier je bekijks

natuurlijk en op zo'n camping, ja daar is alles heel normaal onder

mekaar, al zit je daar in je behaatje en je onderbroekje in de tuin

dan zeggen ze: ha, dag buurvrouw, je zit wel vrij... ik bedoel de
buurvrouw hiernaast die loopt in d'r badpak, dus die vindt dat iets

afschuwelijks als ze iemand in een bikini ziet zitten, 't is een

andere soort mensen hier h&; als je op de camping visite krijgt on-

verwachts en je loopt in je bikini: even een jurkje er overheen

en je ontvangt de visite binnen..." (mo.).

Het bekijken en bekeken worden zijn processen die pas betekenis krijgen, wan-

neer mensen er verschillende opvattingen op na houden over wat past en niet

past.

"... en als we dan niet meededen... dan lag je er gelijk tussen uit...".

Het wel en niet koesteren van dezelfde opvattingen komt herhaaldelijk in de

gesprekken aan de orde bij het antwoord op de vraag waarom men zich on een

bepaalde plaats thuis voelt:

(25) "... op die galerij was dat, op een gegeven moment gingen 3, 4 ge-

zinnen verhuizen en er kwamen allemaal mensen uit G. terug, uit de-

zelfde drie straten en dat klitte aan mekaar, en: hebben jullie 't
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touwtje niet uit de brievenbus hangen? Als we jullie nodig hebben,
dan komen we een keer langs. Ik wil op een gegeven ogenblik ook
nog iets priva houden, maar zoals dat daar bij mekaar inliep dat
was absurd... (va.)
En als we dan niet meededen weet u wel, dan lag je er gelijk tussen
uit, mama had er eigenlijk geen fijn leven en dan hebben ze 't
over ouwe G. dit en dan sta je er als buitenstaander tussen..." (do.).

Op een vraag naar de reden waarom men zich op een bepaalde plaats, in dit

geval de school, niet thuis voelde, werd in soortgelijke zin geantwoord.

(26) "... nou een heleboel bravourschoppers en er zaten een heleboel
zittenblijvers en daar was een groep eigenlijk en daar kwam je
niet tussen als je daar niet rookte, dan hoorde je er helemaal
niet meer bij en vrijwel iedereen in de klas die rookte; als je
dan niet rookte dan was je niks... " (zo.)/

Ook hier is tot op zekere hoogte sprake van een beperking van ind,ividuele
vrijheid. Weliswaar wordt het door de persoon in kwestie gewenste gedrags-
patroon door anderen niet onmogelijk gemaakt, maar hij kan dit alleen maar
volgen wanneer hij bereid is het toebehoren tot de groep daaraan te offeren.

Het "soort" mensen, dat men om zich heen heeft blijkt zoveel gewicht in de
schaal te leggen, dat men zich elders - i.c. op de camping - zelfs m6dr
thuis voelt dan in de eigen woning.

(27) "Ja, daar zitten allemaal van hetzelfde soort mensen, 't zijn
allemaal arbeiders bij wijze van spreken... (va.).
En ook natuurlijk, er zitten er natuurlijk wel jonger dan wij,
maar zo'n beetje in dezelfde leeftijd, dat vind ik toch ook wel
belangrijk...
(waarom?) Ik vind met die hele jonge, die hebben toch heel andere
ideSen dan wij en ouwe mensen daar zou ik toch ook niet bij wil-
len zitten, dan krijg je altijd dat gezeur van ik ben dit en ik
wil dat en ze kunnen weinig verdragen en nou zitten we op de
camping dus met mensen van 25 tot 50 jaar..." (mo.).

"Als  je  eenmaal  hierboven  bent,   je  bent  van  alles  af".
Vrijheid van handelen kunnen mensen zich scheppen door zich aan de inter-
actie met en de waarneming door anderen te onttrekken. Hoewel dit zich

onttrekken in de volgende passages niet expliciet als intentie genoemd
wordt, voelt men zich in de betreffende situaties wel thuis, omdat men er
"van alles af" is, resp. omdat men er zo vrij is.

(28) "... omdat je hier rustig zit, je zit hier veel rustiger h&, 't
is een hoop lawaai en een geduvel beneden als je er aankomt met
auto's, daar ligt het trappenhuis; maar als je eenmaal hierboven
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bent, je bent van alles af, er komt gewoon een stilte je tegemoet

h&; in een benedenhuis, daar heb je de straat dicht bij je, niet?

Mensen hoor je langs het huis lopen maar dat heb je hier niet...".

(29) "'t Park ja, voor te wandelen bijvoorbeeld, dan voel je je ook
thuis daar, dan gaan we wandelen, daar op een stoeltje zitten,

dat is ook gezellig; we gaan zondagmiddag bijvoorbeeld altijd

wandelen, eendjes voeren en dan gaan we daar zitten tot zes uur...

(va.).
Je bent er zo vrij hd, zo vrij is 't daar, 't is open, de natuur

is mooi... tenminste we gaan altijd met ons beiden, de kinderen
willen niet meer mee, je hebt er ook paarden, 't is het enigste

park waar we naar toe kunnen gaan, tenminste lopend..." (mo.).

Zich thuis voelen: een kwestie van "kunnen  doen  wat  men  zelf wil",  van  "zelf

de  tijd in kunnen delen",  van  "je niks opgedrongen voelen",  van  "niet  op

hoeven te letten,  dat je niets verkeerd  doet",  van "van alles  af  zijn".

Is zich thuis voelen dan in hoofdzaak een kwestie van individualiteit, in

de zin van een zo groot mogelijke vrijheid van handelen, een vrijheid die

bestaat krachtens het niet gebonden zijn aan anderen, maar dan ook krachtens

het niet verbonden zijn met anderen?

In de hierna volgende passages is er van een dergelijke vrijheid inderdaad

sprake, maar de situatie wordt toch genoemd als voorbeeld van een plaats

waar de persoon in kwestie zich niet thuis voelt:

"Daar ben je dus een nulletje achter een wagen...".

(30) "0, dat heb ik zelf heel sterk, ik hoor bij de mensen die bood-

schappen een noodzakelijk kwaad vinden... ik koop vaak bij C. dat

is een kleinere zaak en ik heb de indruk dat ze je toch ook wel

kennen omdat je er regelmatig komt; ik koop ook wel bij A. maar

daar ben je dus een nulletje achter een wagen, ik weet 't niet, 't

ligt misschien helemaal aan mij, ik koop er wel, als er nou din-

gen in de reclame of wat ik beter kan krijgen..., dan ga ik daar

gewoon naar toe maar ik vind bijvoorbeeld de slager die hier is

dat vind ik echt een gezellige winkel, 't is een ontzettende
drukke zaak, je wordt er gezellig geholpen dat mag ik wel, dat

vind ik wel gezellig..." (mo.).

"Een nulletje achter een wagen. . . " . Het niemand-zijn betekent  ook  het  niet-

gebonden zijn. Ook in de woonbuurt leidt dit echter bepaald niet onvoor-

waardelijk tot positieve gevoelens.

(31) "Dat is hier niet nee, 't is hier vreselijk stil, de huizen zijn

veel te veel op privacy gebouwd, je kunt hier drie maanden dood

liggen dan vinden ze je nog niet; ja 't is hier verschrikkelijk vind

ik, daar raak ik nooit gauw aan gewend, ik ben dus een mens die
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graag iemand om zich heen heeft en ik vind 't ook wel gezellig als

ik ergens koffie kan gaan drinken..." (mo.).

Niet iedereen zal er even sterk behoefte aan hebben om elders koffie te gaan

drinken of om contact met buurtgenoten te hebben, maar dat is hier niet re-

levant. Relevant is de vraag: welke kenmerken van een situatie zijn van be-

tekenis voor het gevoel van ergens thuis te zijn. Individuele vrijheid van

handelen is een van die kenmerken, maar zij is kennelijk niet onvoorwaar-

delijk van betekenis.

Het is dus nodig om de analyse voort te zetten en naar een nieuwe ingang te

zoeken. Het kan dan verhelderend zijn te zoeken naar factoren die een be-

lemmering vormen om zich thuis te voelen.

(32) "Nou ik heb wel momenten dat ik mijn eigen thuis voel, maar ik heb

ook heel vaak momenten dat ik denk: laat ze allemaal barsten, dat je
ook geen aansluiting krijgt,dat de ene nog banger is als de andere
om je gedag te moeten zeggen bij wijze van spreken, terwijl ze je

een keer gedag zeggen en dan een week er tussen door hebben dat ze
voorbij sluipen net of ze denken: ik hoef niet te kijken, nou dat
vind  ik iets verschrikkelijks  hoor..."   (mo. ) .

Het bijzondere van de situatie die in deze passage wordt beschreven is niet

het ontbreken van contact. Er is sprake van een afwijzen en een afgewezen

worden: "... dat je ook geen aansluiting krijgt...".

Ook nu is het van belang om er rekening mee te houden, dat dit aspect zich

in talloze gradaties en vormen kan manifesteren. De afwijzing of de toena-

dering kan zeer duidelijk uitgesproken worden, zij kan ook zeer subtiele

vormen aannemen.

". . .  die komt  op je  toe en die  zegt:  gos,  leuk dat je er bent. . . ".

(33) "Neem nou M. d'r ouders, je komt bij M. binnen: d'r moeder die
komt op je toe en die zegt: gos, leuk dat je er bent, ga zitten,
M. ga eens wat thee halen... Bij J. d'r ouders: dag mevrouw; dag,
hoe was je naam ook weer? Dag, J. is daar, je kunt met J. mee-
gaan..." (do.).

Juist het gedrag van mensen zoals dat zich in deze situatie ruimtelijk af-

speelt - "... die komt op je toe..." - of verbaal gesuggereerd wordt - "je

kunt met J. meegaan..."  - kan latent van subtiele betekenis  zijn voor de

ander (cf. propositie 7) . Dat neemt niet weg, dat "de boodschap" als een

donderslag ontvangen wordt:
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(34) "Maar kom je nou, 't klinkt voor u misschien wel rot pap, bij
tante T., je komt er binnen, jij doet van jouw kant doe je vrien-
delijk, van hun kant zijn ze vriendelijk maar koud, oerkoud, je
komt er binnen: dag, gefeliciteerd, dank je wel, gefeliciteerd,
ze wachten niet eens totdat je de jas uit hebt, nee ze gaan ge-
lijk terug naar de kamer; nou, 't is wel of je een klap in je ge-
zicht krijgt; van mij hoeft 't dan al niet meer want dan heb je

't idee dat ze liever hadden dat je weg was gebleven, omdat ik
doodeenvoudig geen zin heb om me ergens overbodig te voelen, dan
zal ik er niet vaak komen... " (do.).

Zich overbodig voelen is niet alleen afhankelijk van de andere partij, maar

ook van de persoon in kwestie zelf. Soms liet men zich daar heel open over

Uit:

(35) "... hoewel ik 't best wel lekker vind om ergens te gaan eten , dat

vind ik ook wel gezellig; wat dat betreft ben ik teveel huismus
misschien, ik ben niet zo erg vrij moet ik eerlijk zeggen dat komt
misschien anders over, maar 't is gewoon zo...
(Hoe bedoelt u dat?) Nou, ik voel me eigenlijk vreselijk gauw op-
gelaten, als ik iemand ken niet hoor, want dan geef ik me altijd
voor 100%, maar ik ben niet zo vrij, hoor; mijn man is veel vrijer,
ik ben gauw verlegen, ik zou best eens willen dat ik anders was
hoor, ik kan niet zo maar binnenvallen en zeggen: nou hallo, jongens,
daar gaan we, ik ben ook altijd bang dat ik ergens teveel ben..."
(mo.).

Het positieve of negatieve gedrag van anderen behoeft overigens niet nood-

zakelijk gericht te zijn op de nersoon zelf om bij hem een gevoel van thuis

te zijn te wekken. Het effect doet zich ook voor wanneer het gedrag gericht

is tegen een voor de persoon relevante ander:

(36) "... en dan kan ik je aardig aanvullen. Mijn zwager, daar zit ik
dan (tussen), maar mijn vrouw wordt gewoon genegeerd door mijn
zuster en ook door haar man, dat vind ik zo verschrikkelijk hd,
dan voel ik mijn eigen toch ook niet thuis..." (va.).

Zich ergens overbodig voelen is kennelijk in strijd met zich ergens thuis

voelen. Zich overbodig of ongewenst voelen kan een gevolg zijn van een be-

paald "stilzwijgend" gedrag van anderen of een "uitgesproken" vorm van ge-

drag:

(37) "Waar ik me thuis voel, dat is op school en in 't zwembad en ik
heb hier niemand om mee te spelen, ik vind er niks aan hier in de
buurt, ik kan nergens mee opschieten; overal zeggen ze: wat moet
je en zo, nou, dat vind ik niet leuk, dan zeggen ze: moet je een
klap hebben of zo..." (zo.).
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Opnieuw geldt dat dergelijk gedrag van anderen niet op de persoon in kwestie

gericht hoeft te zijn. Alleen al het belanden in een situatie waar mensen

in conflict met elkaar gewikkeld zijn, verhindert dat men zich er thuis

voelt. Dit geldt voor interactie-situaties van korte duur

(38) "... wat ik erg vind, dat is als mensen elkaar afblaffen en zo waar
ik dus bij ben of ruzie maken, dan voel ik mij eigenlijk ook heel

ongelukkig, dan ben ik ook zo weer altijd vertrokken..." (mo.).

maar ook voor interactie-situaties van langere duur zoals in de omgeving

waarin men woont:

(39) "... nou dan hoeft 't van mij niet, die hele flat niet, dan ga je
alleen louter op de mensen af; als je nou gezellige mensen erin
hebt wonen, ook 't is allemaal leuk voor elkaar, dan voel je je ook
heel anders...
Ik lag laatst een keer te slapen en hoor opeens een geschreeuw zeg,
ik keek op mijn horloge: half twee, staat daar d'r eentje beneden:
"en jij houdt 't met mijn zuster"... en die vent daarboven: "en

als je niet oppast dan sla ik je kop d'r af"; afijn de politie erbij,
nou dat is toch niet bevorderlijk, dat werkt alleen maar averechts
en dan denk je toch bij jezelf: wat woont er nu in godsnaam om je
heen..." (zo.).

"Dat is 't dus... maakt iemand werk van je...".

Het zich ongewenst voelen dat zojuist ter sprake kwam in samenhang met zich

thuis voelen, kan overigens ook het gevolg zijn van het uitblijven van een

bepaald verwacht gedrag of activiteit van de kant van de ander (cf. propo-

sitie 6):

(40) "Maar dan zullen we veronderstellen, dat je opgebeld hebt van te
voren en dat 't goed is dat je komt; dan kom je daar en dan zit
je een hele tijd en dan krijg je geen koffie of iets anders ge-
vraagd, ze hoeven 't niet eens te doen maar gevrddgd, dat is dus
een teken dat ze 't je naar de zin willen maken, dan begin je
je onbehagelijk te voelen... je moet ook niet met surrogaat aan-

komen, van... eh... van mensen op koffietijd een glaasje limonade
aanbieden - tenzij 't heet is - maar dan moet je dus koffie of
thee aanbieden want dat geeft werk, dat is 't dus... maakt iemand

werk van je, dan voel je je eerder thuis; de toon, waarop gevraagd
wordt of je koffie of thee wil... is nescafe ook goed?... (mo.).

(41)   " . . .  dat  is een gebaar, een hartelijk gebaar  van:   ik  vind  dat  nou
zo leuk, dat jij dat toen voor mij gedaan hebt, ik haal gebakjes
in huis... ik zet voor jou een heerlijk kopje koffie al smaakt het
naar de goot het wordt gezdt voor je... en dus aanbieden en twijfe-
len en het niet doen dat vind ik waardeloos..." (mo.).
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Het zetten van koffie of thee is dikwijls een kleine moeite, maar het bete-

kent hoe dan ook: moeite doen, of meer nauwkeurig: moeite willen doen, ener-

gie spenderen. Het is ook niet helemaal onverschillig wie van de ontvangende

partij zich de moeite neemt, soms verwacht men dat van een bepdalde ander:

(42) "... dan gaat 't gewoon vanzelf, 'n kopje thee erbij, dat vind ik
't gezellig maken; 'n kopje koffie schenken als iemand binnenkomt,
dat moet je dan ook niet teveel zijn om te doen; ik heb dus ook
een schoonzuster, nou daar moet zo'n man de hele tijd opstaan, die
heeft de hele dag al opgestaan; dan zegt ze: dat moet jij maar
even doen en dan denk ik: waarom doe jij 't niet; als hij 't niet
doet, krijg je ook niks en dat vind ik raar..." (mo.).

„,
t Gaat erom, of je tijd hebt voor iemand...".

Zich moeite getroosten voor anderen is een vorm van doelgericht handelen

(cf. propositie 2). Tijd hebben, d.w.z. beschikbaar stellen, voor anderen

is daarmee vergelijkbaar. Men geeft daarmee ook te kennen, dat die anderen

van belang zijn.

(43) "... als je nou zo bij iemand binnenloopt h&, ik ben zo van...,
ik weet 't niet, ik vind 't altijd wel gezellig als ze zeggen van:
wat wil je drinken of moet je een kopje koffie of zo, ik bedoel als
ik bij iemand binnenkom en die heeft een hele pot koffie staan en
die zeggen niks, dan denk ik bij mijn eigen: nou verrek maar, ik
vind gastvrijheid, dat is voor iemand klaar staan... (mo.).
't Is net of ze je weg willen hebben als ze geen koffie geven h&
(va.).

Gastvrijheid dat vind ik: kom binnen meid en ga even zitten en dan
hoeft 't niet helemaal zo netjes te wezen, want daar gaat 't hele-
maal niet om, 't gaat erom of je tijd hebt voor iemand en lekker
een sigaretje roken wat ik graag doe met een kopje koffie, er
hoeft dan helemaal geen borrel geschonken te worden, maar als ze
maar aardig zijn en ja, als je 't maar leuk hebt, ja..." (mo.).

De tijd speelt ook in de volgende situatie een rol als middel tot het beto-

nen van gastvrijheid. Overigens komt hier ook een ruimtelijk-materi&el ob-

ject als middel aan de orde, terwijl de plaats van ontvangst ook van bete-

kenis is.

(44)  "Ja en dan zeg je wel van gastvrijheid, ik vind iemand in de keu-
ken koffie aanbieden op een rotstoel, vind ik ook niet gastvrij,
ja ik vind lekker zitten en zo, nou heb ik 't wel in de rug, ik kan
niet op een harde stoel zitten, maar als ik bijvoorbeeld ergens

kom dat heb ik laatst ook meegemaakt, toen kwam ik op een verjaar-
dag om een uur of half elf, toen zeiden ze: god, ben je er nou al?
Nou dan hoeft 't voor mij niet meer en dan moet je in de keuken
blijven zitten en dan krijg je wel een gebakje en een kopje koffie
maar dan maakt dat 't niet gezellig..." (mo.).
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Tijd voor iemand hebben wil zeggen: tijd vrij maken voor iemand. Dat bete-

kent in veel gevallen, dat men aan eigen doeleinden een lagere prioriteit

moet geven. Men kan een plek inruimen voor iemand, men kan ook tijd inrui-

men  voor die ander. Daaruit blijkt  dat die ander "gelegen"   komt.

(45) "Nou snap ik 't, ik heb twee kennissen daar ·kun le nou werkelijk alle
uren  van  de dag terecht;  als  je nou denkt  van:  g6, de muren komen
op me af, wat is 't hier stil - dat heb je heel vaak na een vakantie
dan is iedereen weer weg - nou dan pak ik de fiets en ga daar eens
even heen of daar; nou bij die mensen ben je altijd welkom en 't
komt altijd goed uit en daar voel je je ook echt op je gemak... Ik
heb ook wel kennissen, nou ja dat vind ik wel leuke mensen, maar
nou ja, kun je heel gezellig mee praten, maar toch niet dat je zo
aan de bel trekt...
(waar zit 'm het verschil in?) Die mensen liggen je waarschijnlijk
beter, zijn in mijn ogen ontzettend spontaan; als je daar voor de

deur staat krijg je 't idee: daar hebben we nou net de hele morgen
op zitten wachten, dat hebben sommige mensen over zich, dat ligt
ook aan de mensen zelf en dat ligt beslist toch niet aan het huis
waarin ze wonen..." (mo.).

Toch blijkt het niet een absolute voorwaarde om zich ergens thuis te voelen,

dat men daar altijd en onder alle omstandigheden terecht kan:

(46)  "Nou M.  is een ontzettend goeie schoolvriendin van mi j,  als  ik
daar thuis kom dan voel ik mijn eigen daar helemaal thuis; ik kom
er niet zo gek vaak, maar als ik er kom, de aanhankelijkheid waar-
mee je ontvangen wordt, helemaal niet 't idee dat je ongelegen
komt; al kom je ongelegen dan zeggen ze 't je recht voor je raap
en dan zeggen ze: je moet maar niet naar de troep kijken, je komt
wel ongelegen, maar plof maar ergens neer; je weet waar je aan
toe bent, maar je weet ook dat je gauw weer moet maken dat je weg-

komt; maar voor hetzelfde geld zeggen ze ook: nou plof maar neer,
ik heb tijd zat, je wordt ontzettend hartelijk ontvangen... " (do.).

In het optreden van mensen schuilen kennelijk elementen die bij de bezoe-

kende partij het gevoel geven er thuis te zijn. De manier waarop men te

kennen geeft dat de ander wel of niet gelegen komt zegt wellicht iets

over de instelling van de ontvangende partij ten opzichte van de bezoeker.

Deze - veronderstelde - instelling is mogelijk belangrijker dan een inci-

dentele ervaring dat men inderdaad niet zo gelegen komt.

"Ze moeten mij over de brug helpen, hd, als ik te gast ben...".

Laten we het optreden van anderen - i.c. van de ontvangende partij - wat

nader onder de loupe nemen en daarin zoeken naar elementen die van belang

zijn:

81



(47) "... dat ligt er dus aan, hoe de man of vrouw waar je op visite
bent, hoe die je opvangt h&, ik bedoel, ze moeten mij over de
brug helpen h&, als ik te gast ben bij iemand, dan ligt 't toch
aan degene bij wie je op visite komt of je je er gauw thuis voelt
of niet; en als die mensen een beetje stug of terughoudend zijn
of als ze niet weten hoe ze dat aan moeten pakken, dan moet ik
komen om een gesprek op gang te brengen en dan wordt 't moeilij-
ker..." (va.).

Over de brug helpen kan ook inhouden dat men betrokken wordt in het gesprek

tussen anderen. In verschillende situaties komt dit als een relevant gege-

ven naar voren:

(48) "Ja ik heb er nooit op gelet, ik vind 't belangrijkste: als je
bij iemand binnenkomt, hoe word je dan ontvangen; dat is ook bij
wildvreemde mensen, als je bij iemand binnenkomt en dan zit je daar

wildvreemd bij, en laten we dan zeggen dat 't een collega is en
de gastheer praat wel  met die collega maar minder met  u. . . "  (va. ) .

(49) "Ja, ik heb 't wel eens een keer gehad toen ik met F. ben meege-
reden met de vrachtwagen, daar zaten al die chauffeurs met mekaar
te praten, van die ruwe bonken allemaal... je hoort er eigenlijk
niet bij... (zo.).
Dus dan komt 't er op neer: als de mensen je wel ergens in betrok-

ken hadden, wel met je gepraat hadden..." (va.).

Bij de ene bezoeker zal het gemakkelijker zijn een gesprek op gang te bren-

gen dan bij de andere bezoeker. Van belang is kennelijk of er sprake is

van gemeenschappelijkheid van interessen:

(50) "... nou gewoon als ze heel andere dingen doen die je niet leuk
vindt... Nou als je nou iemand hebt die graag voetbalt en zo en
eentje die doet veel aan electriciteit dan heb je hele andere

belangen eigenlijk of verlangens, en als je praat dan kom je
steeds op een verschillend onderwerp uit... (zo.).
Ja, je kunt gewoon met elkaar niet over dingen praten, dan zou
je de hele tijd een beetje tegen elkaar zitten zwijgen en dan is
er ook niet veel aan h&... je weet meer van een onderwerp af als
je ergens een hobby hebt; als die ander dat niet heeft kan je
er ook niet over praten..." (zo.).

"Daar kun je wel tegen vertellen, maar dan hebben ze hun oren dicht zitten".

Het moet "klikken" zoals dat in het dagelijks spraakgebruik heet, maar dit

wel  of niet "klikken"  is geen onveranderlijk gegeven:

(51) "... ja dat vind ik, en een gesprek, vaak h&, 't moet een beetje
klikken met je eigen interessen en zo, want je hebt ook wel van die
figuren, daar kun je wel tegen vertellen, maar dan hebben ze hun

oren dicht zitten, en luisteren alleen naar hun eigen verhalen bij-
voorbeeld h&..." (va.) .
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De instelling van de ander, in dit geval de bereidheid om te luisteren,

blijkt een belangrijke factor. Deze instelling ten opzichte van de ander

heeft verschillende aspecten. In het volgende citaat komen een aantal van

deze ter sprake:

(52) "... of de manier waarop je tegen zo'n man gaat praten, ik weet bij-
voorbeeld, dat die man bij de gemeentewerken werkt en ik ga over de

zaak... je weet wel, dat je zo'n man niet kleineert, dat je een
beetje in zijn straatje mee kan denken al loopt ie voor mijn part
achter de vuilniswagen, maar dan moet je er juist over praten vind
ik, niet over mijn handel, of dat 't mij zo goed gaat, maar je moet
zo'n man op zijn gemak stellen vind ik, of dat je belangstelling
toont voor hetgeen  wat  hij  doet  of een beetje tegemoet komen..."   (va. ) .

Niet kleineren, in zijn straatje mee kunnen denken, belangstelling tonen,

zijn enkele van deze elementen. In veel gesprekken kwamen zij in de ene of

de andere bewoording aan de orde. Het kunnen luisteren naar en dpen staan

voor anderen lopen daar als een rode draad doorheen:

(53)   "...   ik  vind  ook: je verwacht,   dat  je er alles tegen kunt zeggen,
vaak ook minder leuke dingen en dat je gewoon naar elkaars pro-
blemen kunt luisteren zonder er langs heen te gaan, dat vind ik
echt wel belangrijk en dan voel je je pas thuis als je ook jezelf
kunt zijn en zij andersom bij jou ook; dat als je problemen hebt,
dat je dat aan mekaar kunt vertellen zonder dat je weet, dat 't
aan anderen meteen doorverteld wordt, dat vind ik erg belangrijk...
(mo.).

Opmerkenswaard is dat nu "zich zelf kunnen zijn" als relevante component

terug komt. Het zich zelf kunnen zijn is niet alleen mogelijk in een situa-

tie van "splendid isolation" - zoals in het begin van dit hoofdstuk naar

voren kwam - maar ook in een relatie met anderen. Deze relatie moet ech-

ter  gesloten zijn:"... zonder  dat  je  weet  dat   't aan anderen doorverteld

wordt".

"Ze helpen niet zo goed eigenlijk...".

"Over de brug geholpen worden" kwam als component van het zich thuis voelen

aan de orde in situaties waar mensen voor het eerst met elkaar in contact

treden. Dit aspect van helpen en geholpen worden speelt echter ook in

andere situaties een rol en is ook daar kennelijk van belang om zich thuis

te voelen:

(54) (een winkel waar je je thuis voelt?) "Nou, er is eigenlijk geen
winkel waar ik vaak kom... nou de I., daar voel ik me niet thuis
die zijn niet zo vriendelijk meestal.
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(hoe doen ze dan?) Nou, ze helpen niet zo goed eigenlijk... ze
kijken zo dom... nou, je moet er echt heel goed om vragen h&, want
als je uiensoep wilt bijvoorbeeld: daarachter... en dan zouden ze
eigenlijk met je mee moeten lopen om 't aan te wijzen... en dan moet
je ook  zelf om zegeltjes vragen en  zo..."  (zo. ) .

(55) "Als je bij mij zag, ook op diezelfde havo en je snapte iets niet
dan werd je er ook helemaal niet mee geholpen, daar moest je een
opdracht gaan maken en ook al begreep je 't niet, moest je toch
de opdracht gaan maken, hier moet je 't eerst begrijpen... " (do.).

Geholpen worden blijkt herhaaldelijk in uiteenlopende situaties een fac-

tor van belang te zijn. Geholpen worden kan opgevat worden als een blijk

van belangstelling van de ander, maar ook als uiting van de zorg van de

ander dat de persoon in kwestie  "erbi j hoort" :

(56) "Nou, en de leerlingen, ik heb dus eerst op een havo gezeten en
daar was ik bijna een van de slechtsten, maar dan hoor je nergens
bij; op deze school, als je daar een paar onvoldoendes haalt, dan
helpen ze je ermee en zo, de omgang met de leerlingen is veel makke-
lijker... ik voel me hier veel meer thuis dan op de havo..." (zo.).

Het is mogelijk dat het leveren van goede prestaties - zoals in dit geval

het behalen van goede cij fers - en "iets goed kunnen" tot het zich thuis

voelen bijdragen. Wanneer dit betekent dat men daardoor ook voldoet aan de

eisen die door bepaalde partijen gesteld worden, dan kan dit leiden tot het

gevoel bij de groep te horen.

"Doe jij dit eventjes, dan doe ik dat eventjes...".

Bij het voorgaande kan nog aangetekend worden, dat niet alleen het "gehol-
pen  warden" een basis  is  om zich ergens thuis te voelen.   Ook zelf kunnen

helpen blijkt een factor van belang:

(57) "... ja dat trekt ontzettend (het huis van een tante) nog meer dan
mijn ouderlijk huis, dat is van kindsbeen aan al zo (va.).

Daar voelen wij ons thuis, ja nog meer eigenlijk dan bij jouw vader
en moeder...(mo.).
(waardoor komt dat?) De persoon zelf ha, ze hoeven... (mo.) .

Ze hoeven me niet te paaien of zo, 't is echt een gevoelskwestie...
(va.).

(waar zit dat dan in?) Zijn moeder die is nogal stug; als je er bent:
zal ik even afwassen? Nee, dat doet pa wel; en als je nou bij zijn
tante komt: doe jij dit eventjes, dan doe ik dat eventjes, zie ie,
dat zijn zuiver de mensen natuurlijk..."  (mo.) .

Zelf kunnen helpen kan geinterpreteerd worden als de mogelijkheid de balans

in de relatie met de ander weer in evenwicht te krijgen. Geholpen worden
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betekent immers impliciet - naast alle positieve aspecten - het ontstaan

van ongelijkheid in de (machts-)verhouding tussen bepaalde personen. Twee-

zijdigheid van de relatie houdt in dat men iets betekent, een positie van

betekenis inneemt. Van een dergelijke tweezijdigheid is ook in de volgende

situatie sprake:

(58) "... daar voel ik me helemaal thuis...
(waardoor komt dat?) Ik kan met ieder personeelslid, maar dan ook
geen 66n uitgezonderd ontzettend goed opschieten en dat komt ook
wel: ze vragen eens een keer wat, ik help ze ook allemaal, maar
ik kan ook van iedereen, de baas incluis, van alles gedaan krijgen,
bijvoorbeeld ik wil volgende week een vrije dag en dan zegt ie:
nou als 't met 't werk kan, prima jong, ik bedoel: nooit geen moei-
lijkheden ha, dat is wel iets van de laatste acht jaar...".

Helpen en geholpen worden vormen naar we veronderstellen een basis voor het

horen bij de groep en het hebben van een positie in die groep. Op dat moment

heeft de persoon ook een ruggesteun bij een conflict met buitenstaanders, en

ook dat wordt als een factor van betekenis genoemd voor het zich thuis voelen.

(59) "... en dat vind ik ook ideaal: de sfeer van de collega's onder me-
kaar; als ik er op een gegeven ogenblik niet uit kan komen dan zeg
ik: zeg Frans of Jan, hoe zit dat?... dat ik bij collega's aan kan
kloppen en dat ze ook bij ons aan kunnen kloppen en dat er toch een
samenhoren op een gegeven ogenblik is; als ik op een gegeven ogen-
blik onenigheid krijg met mijn chef, dan heb ik ook 4 man die mij
bijspringen en dat vind ik ook heel belangrijk...".

"'t   Is  misschien  dat   je  vroeger   hier  altijd   gelopen  hebt...".

"Acht jaar...". De factor tijd komt telkens weer naar voren bij het praten

over zich thuis voelen. Maar als de factor tijd niet zelfstandig van beteke-

nis is voor de beleving, waar ontleent zij haar betekenis dan aan?

(60) "Ja ik voel m'n eigen hier wel thuis, ik zou niet graag ergens
anders willen zitten (mo.).
(waardoor komt dat?) Ja, ik weet 't niet, 't is misschien, dat je
hier vroeger altijd gelopen hebt, 't was vroeger wel altijd wei-
land, misschien dat dat nog altijd trekt... Ja, langs de rand van

de spoorlijn aan deze kant van de spoorlijn, dat was vroeger alle-
maal weiland... (mo.).

(zou dat schelen als je 't van vroeger kent?) We hebben hier een
hdle mooie tijd doorgemaakt..." (va.).

Het gebied heeft betekenis - volgens onze veronderstelling - omdat men er

gelopen heeft. Men heeft er iets gedaan, iets beleefd (propositie 17 en 18).
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(61) "Ik voel me hier thuis op het clubhuis van het voetballen.
(waardoor komt dat?) In eerste instantie natuurlijk de omge-
ving, de mensen waar je mee omgaat; in dat clubgebouw daar

voel ik me ook op mijn gemak, omdat ik daar al vanaf mijn
tiende jaar - ik ben nou drie&ntwintig - van kleins af aan ben
je er opgegroeid, je kent iedereen, dan voel je je automatisch
thuis, omdat je iedereen kent... kijk dan voel je je meer op
je gemak direct als je iemand hebt om mee te praten als dat je

daar zit en ze staan allemaal schuchter tegenover je..." (zo.).

Men kent de mensen, men voelt zich op zijn gemak, men heeft iemand om mee

te praten. De tijd kan in het voordeel werken omdat gemeenschappelijke

herinneringen erin hebben kunnen groeien. Nogmaals een passage die handelt

over zich thuis voelen in een sportvereniging:

(62) "Ja, daar voel ik me echt ook helemaal thuis; daar kom je alle
bekenden tegen waar je vroeger altijd mee gevoetbald hebt en

mee gespeeld hebt; niet dat ze allemaal een functie hebben, maar
toch zie je, dan komen er allemaal weer ouwe dingen uit de sloot:
god jong, weet je nog toen we daar gevoetbald hebben, dat zijn
dingen daar kun je uren over blijven praten; kijk, dat zijn ont-
spanningen, je kunt wel tegen de kinderen zeggen: oh, in die tijd
hebben we daar wel eens gevoetbald, veel schik, maar daar kun je
niet echt fijn over praten, die anderen hebben 't zelf ook meege-
maakt die hebben er zelf bij gezeten, zo komt van 't een 't ander

weer, kijk, en dan zit je een uur gezellig dan ben je helemaal
uit je beslommeringen h&..." (va.).

In de woonbuurt waar men al lange tijd met anderen heeft gewoond weet men

mogelijk nog meer van elkaar. Daar is de informatie wellicht ook meer per-

soonlijk en veelzijdig:

(63) "Ik weet nog wel toen we hier kwamen wonen, toen was mijn oudste
twee en mijn dochter die was 6dn, en zij hadden meestal ook in die

leeftijd en nou ja mijn oudste dochter die is dan 28 nou, die heeft
dan ddn dochtertje h& en die mensen hebben dan ook weer kinderen
van... hd, ik bedoel... nou zie je die kinderen wel niet zoveel

meer, ze zijn natuurlijk allemaal uitgevlogen, maar ik bedoel
zoals mijn oudste dochter van de tweede in verwachting, en dan:
"wanneer krijgt   ze 't. . . ?H& , omdat   ze  haar dan kennen ht, kunnen
ze 't vragen en omgekeerd vraag ik dat ook, ja ik bedoel , dat
vind ik wel belangrijk..." (mo.).

De factor tijd werkt - zowel in positieve als in negatieve zin - door in

alle mogelijke situaties, ook in de werksituatie van mensen. In de herin-

nering die zich over een lange periode uitstrekt wordt het concrete hande-

len niet meer genoemd (propositie 19). Men spreekt meer in termen van het

kennen van mensen en van dingen.
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(64) "... toevallig heb ik 't daar van de week nog met mijn vrouw over

gehad, ik zou niet naar een andere baas willen, ik zit er al lang
aan vast en 't heeft toch ook weer zijn bepaalde sfeer, ik bedoel:

je kent iedereen, je loopt er al jaren, je hebt ze zien opgroeien...
Nou ik heb bestellers meegemaakt die nou een hoge functie hebben, je
ziet alles: die heeft dat gedaan en die zit daar, je bent er
helemaal in vastgeroest ergens, ik zou het iets verschrikkelijks
vinden als ik een andere baas had..." (va.).

In de beleving worden op de duur oorzaak en gevolg van het zich thuis voe-

len moeilijk ontwarbaar. Identificeert de persoon zich met het bedrijf omdat

hij er zich thuis voelt, of andersom?

(65) "Daar komt dan bij dat je vaak complimentjes krijgt van klanten
en waar je mee omgaat... complimentjes aan de firma kijk en dan
is 't net of 't aan mezelf is, begrijpt u wat ik bedoel? Je
bent helemaal met zo'n zaak meegegroeid, ingegroeid kijk en dan
staan   ze  wel   eens op andere zaken, zeggen   ze  nou  daar en daar,ben
ik geweest en daar word je zo slecht geholpen, je wordt niet aan-
gekeken en je bent maar een nummer, kijk en bij ons een klant of
die man nou een ding van een tientje koopt of van f 700,= bij
wijze van spreken dat maakt bij ons geen verschil en de klant die
vandaag voor een tientje komt kopen, komt volgend jaar misschien
voor f 500,= kopen: kijk en als u dan netjes wordt geholpen, we
hebben dat aan de lijve ondervonden, dat je ze meer en meer regel-
matig terug gaat zien. Ik bedoel dat is natuurlijk gezond voor 't
bedrijf maar 't is ook gezond voor mezelf, ja want ik voel m'n

eigen een stukje van 't bedrijf h&..." (va.).

"Als je de brug over komt dan krijg je een ander gevoel...".

In het algemeen hebben de plaatsen waar men zich naar zijn zeggen thuis

voelt betrekking op alledaagse situaties, waar sprake is van directe inter-

acties tussen mensen. Noemt men een situatie waar een veel groter ruimte-

lijk gebied in het geding is dan verdwijnt ook het concrete handelen uit

het vizier. De uitspraken nemen - zoals we al eerder opmerkten - meer het

karakter van globale cognities aan. Toch vinden we een aantal eerder ge-

noemde componenten terug in een passage die betrekking heeft op het zich

thuis voelen in een stad.

(66) (hebt u nog steeds het gevoel dat je er thuis komt?) "Ja, ja maar
dat komt natuurlijk ook wel, omdat je al die ouwe bekenden hd, dat
we er dus regelmatig komen in D.; je ziet allerlei bekenden elke

keer weer opnieuw, je bent er eigenlijk thuis en dan de taal die ze
spreken, het dialect, je bent nog niet in D. of je spreekt het
dialect met jan en alleman, dat scheelt ook wel natuurlijk... (mo.).
In 't ouwe D... daar sprak iedereen, de kruidenier en de dominee
en de dokter, alles sprak dialect, ja... en dat geeft ook iets...
cachet aan de zaak... (va.).
(doet de gebouwde omgeving   er   ook  veel   toe,   dat je,je ergens thuis
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voelt?) Nou, 't doet je wel wat, als je de brug over komt en je

ziet daar de kerk staan... dat doet je wel wat... (mo.).
Ja, dan voel je je thuis ja... als je de brug over komt dan krijg
je een ander gevoel... (va.).
Ik bedoel, dat heb je niet als je hier de kerk ziet of zo... (mo.).
Als  je hier binnenkomt  dan  ruik  je de fabriek"  (va.) .

Het zien van oude bekenden, het horen van het plaatselijk dialect, de kerk

die men ziet, de brug die men overkomt... Wat te zeggen over de invloed van

de gebouwde omgeving? Kiezen we bijvoorbeeld de brug. Het gebouwde element

- als ruimtelijk-materi6el object - zelf kan niet van oorzakelijke invloed

zijn. De brug die toegang geeft tot de stad D. is morfologisch gezien na-

genoeg identiek met de brug waarover men de stad A., de huidige woonplaats

van dit gezin binnenkomt. Het zijn bijgevolg andere componenten in de si-

tuatie die leiden tot een bijzondere betekenis van de brug in kwestie.

(67) "D. heeft een heerlijke ouwe, een beetje besloten binnenstad, ja,
omdat je daar geboren en getogen bent en vooral ook, omdat we ook

belangstelling voor de historische kant van D. hebben, met z'n
beiden spreekt het ook allemaal veel meer he... maar ja, omdat we
hier niet met veel plezier naar toe zijn gegaan, heb je ook niet
zo de lust om je te verdiepen in de achtergronden van A. h&.
Daarbij komt natuurlijk dat we binding, familiebinding hebben in
D., de wederzijdse ouders leven nog, dus je gaat er regelmatig
naar toe, de rest van de familie woont er ook...".

III.4.  DE  "STRUCTUREN"  VAN  "ZICH  THUIS  VOELEN"

Om de "constante structuren" van situaties waarin mensen zich thuis voelen

wat aan te kunnen duiden is het nodig opnieuw reductie toe te passen op

het zojuist weergegeven materiaal.

De citaten bevatten in de regel verschillende beweringen die op verschil-

lende aspecten van het zich thuis voelen betrekking hebben. Door deze be-

weringen opnieuw te groeperen worden de "structuren" beter benoembaar,  maar

zij komen daardoor ook op hoger abstractieniveau en de afstand tot de wer-

kelijkheid wordt groter.

"Ik weet er overal de weg" (11 - ik ken zo ongeveer elke plek daar(1) -
*)

de meeste mensen die daar komen ken
ik vrij goed(1) - als je verdwaalt
dan niet(2) - dan moet ik weer even
zoeken(2) - dan zijn er nog zoveel

------

* Tussen haakjes: het nummer van het betreffende citaat.
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vreemde dingen(4) - er zijn zoveel
mensen die je nog niet kent(4) - 't is
allemaal ook vertrouwd geworden, h&(5) -
je bent er bekend(5) - je kunt met je
ogen dicht overal naar toe gaan(5) - ik
kom daar altijd vreemd binnen(9) - dan

weet ik dat ik dddr moet kijken(10) -
't is wennen aan iets(11) - 't ver-

1ste structuur: Het bekend en trouwde om je heen(12).
vertrouwd zijn met het gebied
en met de mensen; het weten
hoe de weg te vinden en hoe
te handelen

.,
t Hier zijn of 't daar zijn, dat - het is er nooit echt vervelend of

vind ik wel een vreselijk ver- saai(1) - ik zou 't niet als hobby kun-
schil" (5) nen beschouwen, ik zie 't werk meer als

een noodzaak, echt plezier heb ik er

niet in(5) - ik ga geen ene dag met
tegenzin naar mijn werk(6) - veel meer
hobby's... gewoon zo gezelligheid(7) -

op de camping ga ik graag weg daar
heb ik er de kans voor(7) - een hele
prettige sfeer, fijn om met die mensen
te werken(13) - er zit bij mij geen ver-
plichting achter... ik wil graag en ik

2de structuur: Met plezier doe 't ontzettend graag(13).
verblijven in de situatie
of verrichten van bezighe-
den

"Wat je verandert dat wil je - daar was niks van jezelf(12) - alles wat
zelf" (12) je aanpakte was van een ander(12) - wat

ik zelf uitgekozen heb en wat je zelf
3de structuur: Van jezelf doet is iets van jezelf(12).
zijn als eigenschap van
dingen, zelf (hebben) kun-

nen kiezen van deze dingen

"De tijd naar je eigen idee in- - je doet je werk, je hebt een opgejaagd
delen" (14) leven, alles op gezette tijden(14) -

maar de tijden daar, die kun je zelf
indelen, je bent veel vrijer, h&(14) -
degene die de leiding heeft die wordt
ook weer opgejaagd(15) - er wordt bij
ons totaal niet gejaagd, geen druk
uitgeoefend(16) - als je eruit kwam
moest je gelijk weer doorrennen naar
het andere lokaal en je had haast nooit

4de structuur: De tijd zelf een hele pauze(17).
kunnen indelen, niet door
anderen onder druk gezet wor-
den
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"En je voelt je niks opgedrongen" - dat vind ik erg vervelend dus als de

(18) mensen er bovenop staan(18) - dat er
niet gelijk iemand op je af komt(19)
- je hoeft niks te kopen, ik vind

het alleen al gezellig om er door-

heen te lopen(20).

"Ik weet niet, ze bekijken je dan - dan word je gekeurd en dan voel ik
allemaal zo" (21) me niet op mijn gemak(21) - waar je

met de schoenen in de hand... naar

binnen moet... hier kan ik zo gaan
zitten net zoals ik wil(22) en ik

krijg bijvoorbeeld in de gaten van:
daar letten ze de hele tijd op je(22)

- die vrouwen die zo super netjes

zijn, die met een asbak achter je

aan lopen(23) - je krijgt hier je
bekijks natuurlijk en op zo'n camping,
ja daar is alles heel normaal onder
mekaar(24).

"Als je eenmaal hierboven bent, - je bent er zo vrij, h&, zo vrij is

je bent van alles af" (28) 't daar, 't is open(29).

5de structuur: Vrij zijn van
sociale controle, niet te
hoeven voldoen aan beoaalde

verwachtingen van anderen,
zich kunnen onttrekken aan

de waarneming door anderen

"Daar ben je dus een nulletje - ik heb de indruk dat ze je toch ook
achter een wagen" (30) wel kennen(30) - 't is hier vreselijk

stil, de huizen zijn veel te veel op

privacy gebouwd(31) - dat je ook
geen aansluiting krijgt... dat ze
voorbij sluipen net of ze denken:

6de structuur: Door anderen ik hoef niet te kijken(32).

opgemerkt worden, gekend
worden

"Die komt op je toe en die zegt: - ga zitten... ga eens wat thee halen...

gos, leuk dat je er bent" (33) je kunt met J.  meegaan (33)  -  ze

wachten niet eens totdat je je jas
uit hebt... dan heb je 't idee dat ze

liever hadden dat je weg was geble-
ven(34) - ik ben ook altijd bang dat

ik ergens teveel ben(35) - maar mijn
vrouw wordt gewoon genegeerd(36) -
moet je een klap hebben of zo(37) - als
mensen elkaar afblaffen en zo waar

ik dus bij ben(38) - en dan denk je
bij jezelf: wat woont er in godsnaam
om je heen(39).
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"'t Gaat erom, of je tijd hebt - gastvrijheid,dat is voor iemand
voor iemand" (43) klaar staan... 't is net alsof ze je

weg willen hebben als ze geen koffie
geven, h6(43) - ik vind iemand in de
keuken koffie aanbieden op een rot-
stoel, vind ik ook niet gastvrij...
toen zeiden ze: god, ben je er nu al?
(44) - daar kun je nu werkelijk' alle
uren van de dag terecht... als je
daar voor de deur staat krijg je 't
idee: daar hebben we nou net de hele
morgen op zitten wachten(45) - nou,
plof maar neer, ik heb tijd zat(46).

"Dat is 't dus... maakt iemand - dat is dus een teken dat ze 't je naar
werk van je" (40) de zin willen maken... de toon waarop

gevraagd wordt of je koffie of thee
wilt(41) - het wordt gez6t voor je(41)
- dat moet je dan ook niet teveel zijn

7de structuur: Zich door an- om te doen ( 42 ) .      '

deren gewenst voelen, de tijd
en moeite die anderen zich
willen nemen, de wijze waar-
op de anderen met elkaar om-
gaan

"Ze moeten mij over de brug - als die mensen een beetje stug of
helpen, h6, als ik te gast terughoudend zijn(47) - en de gastheer
ben" (47) praat wel met die collega maar minder

met u(48) - als de mensen je wel er-
gens in betrokken hadden(49) - dan
heb je heel andere belangen eigenlijk
of verlangens... je kunt gewoon met
elkaar niet over dingen praten(50).

"Daar kun je wel tegen vertel- - 't moet een beetje klikken met je ei-
len, maar dan hebben ze hun oren gen interessen(51) - je weet wel, dat
dicht zitten" (51) je zo'n man niet kleineert, dat je een

beetje in zijn straatje mee kan den-
ken... of dat je belangstelling toont
voor hetgeen wat hij doet(52) - dat
je gewoon naar elkaars problemen
kunt  luisteren.. . zonder dat  je weet,
dat 't aan anderen meteen doorver-

8ste structuur: De interesse teld wordt(53).
die anderen betonen, het heb-
ben van dezelfde interessen,
het bestaan van wederzijds
vertrouwen

"Ze helpen niet zo goed ei- - en dan zouden ze eigenlijk mee moe-
genli jk" (54) ten lopen om 't aan te wijzen(54) -

dan werd je ook helemaal niet ge-
holpen(55).
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"Doe jij dit eventjes, dan doe - ik hielp ze ook allemaal, maar ik kan

ik dat eventjes" (57) ook van iedereen... van alles gedaan

krijgen(58) - dat ik bij collega's

aan kan kloppen en dat ze ook bij ons
aan kunnen kloppen... dan heb ik
ook vier man die mij bijspringen(59).

"En als we niet meededen, dan lag - en dan sta je er als buitenstaander
je er gelijk tussen uit" (25) tussen(25) - en daar was een groep

eigenlijk en daar kwam je niet tus-

sen... als je dan niet rookte dan

was je niks(26) - ja daar zitten al-

9de structuur: Van betekenis lemaal van hetzelfde soort mensen(26).

zijn voor anderen, geholpen
worden door en kunnen helpen
van anderen, "erbij " horen

"'t Is misschien dat je vroeger - van kleins af aan ben je er opge-

hier  alti jd gelopen hebt" (60) groeid, je kent iedereen... als je
iemand hebt om mee te praten(61) -

daar kom je alle bekenden tegen waar
je vroeger altijd mee gevoetbald
hebt... dan komen er weer allemaal

ouwe dingen uit de sloot... die anderen
hebben 't zelf ook meegemaakt(26) -
omdat ze haar dan kennen, h&, kunnen
ze 't vragen(63) - je hebt ze zien

opgroeien(64) - je bent helemaal
met zo'n zaak meegegroeid, inge-
groeid(65).

"Als je de brug over komt dan - omdat je al die ouwe bekenden, hd...
krijg je een heel ander ge- en dan de taal die ze spreken, het

voel" (66) dialect... dat geeft ook iets...

cachet aan de zaak(66) - een heer-

lijke ouwe en een beetje besloten
binnenstad... omdat je daar geboren
en getogen bent... omdat we hier
niet met veel plezier naar toe zijn
gegaan... binding, familiebinding
hebben in D., de wederzijdse ouders

leven nog... de rest van de familie
10de structuur: Andere personen woont er ook(67).

en hun levensgeschiedenis
kennen; persoonlijke relaties
en gemeenschappelijke herinne-
ringen hebben aan gebeurtenissen
in het gebied in kwestie; de-
zelfde taal spreken

III.5. DE ROL VAN DE GEBOUWDE OMGEVING

Opvallend is dat kenmerken van de gebouwde omgeving betrekkelijk weinig, in

ieder geval weinig expliciet aan de orde komen in het praten over zich thuis
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voelen. In het laatste citaat - opgenomen in de 10de structuur - komt een

element van de gebouwde omgeving - de brug die men passeert bij het binnen-

rijden van de stad - nog het meest duidelijk naar voren.

Hoe vaak een bepaald deel van de situatie ter sprake komt is echter niet

van doorslaggevende betekenis voor het belang dat eraan gehecht moet wor-

den. Het doel van onze analyse is eerst en vooral het beschrijven en - om-

zichtig - "uiteenleggen" van situaties waarin mensen "zich thuis voelen"

en het zoeken naar "constante structuren" daarin. Belangrijker  dan   de

vraag 6f en in hoeverre de gebouwde omgeving wel of niet een rol speelt in

deze beleving is voor ons nu de vraag op welke wijze zij een rol hierin

speelt.

Aan de hand van een aantal kenmerken van de ruimtelijke omgeving en van

een aantal passages kunnen we deze rol - interpreterend - verhelderen.

1. De locatie: het handelen van mensen vindt altijd drgens plaats. Door

dit handelen krijgt de plaats betekenis: de camping is de plaats waar je

veel meer (met anderen) optrekt(7), het clubgebouw is de plaats waar je

bekenden tegenkomt(62), de stad van herkomst vervult dezelfde functie, is

de plaats waar het eigen dialect gesproken wordt, die een heerlijke ouwe

binnenstad heeft - terwijl men interesse in de historie heeft - men is er

met pijn  in het hart uit vertrokken, men heeft er familiebinding... (66) (67) .

De plaats, het gebouw, de stad zijn niet alleen zichtbaar en tastbaar, zij

zijn ook blijvend, men kan er naar terugkeren (proposities 13 en 19).

De keuken is niet een plaats waar men zich gastvrij ontvangen voelt(44),

althans niet in de concrete situatie van de betrokken respondente. Is het

omdat deze ruimte normaliter werkruimte is, wat kan betekenen dat men er

weinig tijd heeft voor niet-werken? Is het omdat er "rotstoelen" staan die

wel voor het verrichten van werk of voor het gebruik van maaltijden ge8igend

zijn, maar niet voor meer ontspannen activiteiten? Wellicht spelen zaken

als deze geen enkele rol in de spontane uitnodiging van de gastvrouw, maar

wil de bezoekster zich thuisvoelen, dan is alleen van belang hoe zij zelf

de situatie definieert.

De woning: het zich thuis voelen is niet noodzakelijkerwijze aan de woning

gebonden. In sommige gesprekken blijkt dat men zich elders - bv. op een

camping - meer thuis voelt (7), (14), (24), (27), in het zwembad of op

school mddr dan in de eigen woonbuurt(37).

Van "zich thuis voelen" in de woning zal pas sprake zijn wanneer in de
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woonsituatie een aantal van de genoemde "structuren" terug te vinden zijn.

2. De situering van woningen t.o.v. elkaar: is slechts een enkele keer als

kenmerk van betekenis genoemd voor het zich thuis voelen. In dat geval(31)

werd  gezegd: "de huizen zijn teveel op privacy gebouwd".

De interpretatie is naar onze mening eenvoudig: door de situering en vorm-

geving van de woningen (zie bijlage I, woningtype 9) is het moeilijk om

door anderen waargenomen en gekend te worden, zowel wanneer mensen zich

in hun woning bevinden als wanneer men als passant op straat is (de 6de

structuur).

3. De ruimtelijke afstand: recreatieve voorzieningen worden als elementen

van betekenis genoemd omdat zij op korte afstand van de woning gelegen zijn

(8). Het is evident dat de offers ten aanzien van tijd en moeite in dat

geval gering zijn om van deze voorzieningen gebruik te maken.

Interessant is ook de passage(17) waarin de situering van leslokalen t.o.v.

elkaar op school, en met name de grote afstand, worden genoemd als bezwaar-

lijk. De vrije tijd in de pauze, waarop men recht meent te hebben, wordt

voor een deel teniet gedaan door de tijd die nodig is om zich te verplaatsen.

4. De afmetingen van het gebouw: de afmetingen van een gebouw zullen dikwijls

impliceren dat het voor een groot aantal gebruikers gebouwd is. Hoe groter

het aantal gebruikers hoe kleiner m.m. het aandeel bekenden zal zijn op het

totaal aantal gebruikers(4). Hoe groter het aantal onbekenden, hoe minder

men bekend en vertrouwd met het gebied en met de mensen doorgaans zal zijn

(lste structuur). Ook uit ander onderzoek komt de grootte van een bouwwerk

of van een gebied naar voren als een factor van sociale betekenis (Dijk-

huis, 1975, p. 172; Neeskens en Kropman, 1976, p. 87).

Het aantal ruimtelijke condities voor het "zich thuis voelen" dat we tot nu

toe hebben aangetroffen is beperkt. De wijze waarop zij van betekenis zijn

is betrekkelijk evident.

Voordat we ander materiaal uit de vraaggesprekken gaan analyseren en daar-

bij meer gericht op zoek gaan naar de betekenis van ruimtelijke kenmerken,

formuleren we ter afronding van dit hoofdstuk een aantal conclusies.

III.6. CONCLUSIES

1.  Uit de analyse  van de beschrijvingen van situaties waarin mensen  "zich

thuis voelen"   zi jn een tiental "constante structuren" naar voren gekomen.
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Voor een deel hebben deze structuren betrekking op vrijheid van handelen

voor het individu (3de, 4de en 5de), voor een ander deel (cf. Treinen, 1965;

Brouwer en Tacken, 1977) op het orgenomen zijn in een relatie met andere

mensen (6de, 7de, 8ste, 9de en 10de structuur).

Bij de eerste groep is er sprake van een (belangen)tegenstelling tussen

het subject en andere partijen. Bij de tweede groep is deze tegenstelling

niet meer actueel en is de individuele vrijheid van handelen gesuspen-

deerd: het individu en de groep vormen een eenheid in de beleving van de

situatie.

2. De gevonden structuren zijn niet als onafhankelijk van elkaar te be-

schouwen. Zo overlappen de 1ste en de 10de structuur elkaar ongetwijfeld

voor een deel. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de 7de, 8ste en 9de

structuur.   Er is echter geen reden om onderlinge onafhankelijkheid  als
eis te stellen.

Daarnaast zal een structuur in verschillende situaties niet in dezelfde

mate of op dezelfde wijze van betekenis zijn voor het "zich thuis voelen".

Men kan zich ergens meteen thuis voelen, zonder dat men in die situatie

goed bekend is of met de mensen vertrouwd is (lste structuur). Niet ie-

dereen zal het onder alle omstandigheden op prijs stellen wanneer hij door

anderen geholpen wordt (9de structuur).

Welke structuur of structuren van belang zijn, zal afhangen van de ver-

wachtingen die de persoon in kwestie aan anderen in een specifieke

situatie stelt.

3. De voorwaarden voor de effectiviteit van deze structuren - en daarmee dus

ook voor het "zich thuis voelen" - zijn voor een belangrijk deel gelegen

buiten de plaats van handeling.

Het vertrouwd zijn van mensen en dingen in een situatie is nu eenmaal

voor een belangrijk deel afhankelijk van hun stabiliteit, die echter

- bijvoorbeeld in een woonomgeving - in de regel op haar beurt afhanke-

lijk is van "externe" partijen. Plezier in het werk (2de structuur) is

onder meer afhankelijk van de mogelijkheid die men heeft (gehad) om een

baan naar eigen keuze te nemen. De druk waaronder mensen hun werk moeten

verrichten is dikwijls niet alleen afhankelijk van de directe chef, maar

ook - en waarschijnlijk veel meer - van de directieven die deze laatste

van zijn superieuren krijgt, van de doelstellingen van het betrokken be-

drijf en van de positie van dit bedrijf in de betreffende productiesector.
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Kortom, de situatie waarin mensen "zich thuis voelen" is in de bredere

maatschappelijke structuur geworteld.

4. De tien structuren die wij onderscheiden hebben zijn zonder veel proble-

men te formuleren in termen van het in hoofdstuk I ontwikkelde actie-

theoretische kader. Het kennen   van   "elke  plek",   van  de  weg,   van  de  men-

sen (lste structuur) betekent dat men met de nodige zekerheid weet hoe

te handelen, welke weg te begaan, hoe te handelen in het gezichtsveld

van anderen.

Op soortgelijke wijze kunnen de handelingsimplicaties van andere struc-

turen geformuleerd worden. Het "door anderen gekend worden" (6de struc-

tuur) lijkt een kenmerk te zijn van een (statische) toestand, maar is

in feite een steeds wisselende uitkomst van het eigen optreden van het

subject en van zijn medespelers in de situatie. Kennis van de levensge-

schiedenis van anderen en het hebben van gemeenschappelijke herinnerin-

gen (10de structuur) zijn niet anders dan kristalliseringen van so-

ciale handelingen in het verleden die schijnbaar een vaste vorm hebben

aangenomen.

5.   Kenmerken  van de gebouwde omgeving  zijn met betrekking  tot  het   "zich
thuis voelen" weinig expliciet naar voren gekomen, hetgeen overigens

niet hoeft te betekenen dat zij niet van belang zouden zijn.

Ruimtelijke kenmerken spelen een rol ten aanzien van de gevonden struc-

turen: zij bieden plaats aan het handelen van mensen, het omgaan met

elkaar, het ontmoeten van elkaar, aan relaties, aan de taal die er ge-

sproken wordt. Kenmerken van de ruimtelijke omgeving maken het moei-

lijker of gemakkelijker om met elkaar te praten, om anderen waar te

nemen of om waargenomen te worden, om tijd over te houden voor bezig-

heden die men graag doet. Dankzij de duurzaamheid van de gebouwde om-

geving kunnen de handelingen en de op deze handelingen gebaseerde be-

tekenissen gefixeerd worden in de tijd. Wanneer dan ook verandering

gebracht wordt in die omgeving, voelt men zich niet meer thuis: men is er

"vreemd".

De betekenis van de gebouwde omgeving kan zonder twijfel nader gespecificeerd

worden. Daarvoor is het nodig dat in de vraagstelling deze omgeving meer

nadrukkelijk aan de orde wordt gesteld. In onze vraaggesprekken is dit voor

het volgende onderwerp het geval geweest.
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HOOFDSTUK IV DE BELEVING VAN 'GEZELLIGHEID', EEN
KWALITATIEF-EMPIRISCH ONDERZOEK

IV.1. INLEIDING

"Gezelligheid" mag dan in het leven van alledag een belangrijke rol spelen,

er is bijzonder weinig literatuur te vinden waarin deze beleving een voor-

aanstaande plaats inneemt.

Hoewel de beleving van "gezelligheid" zeker niet aan de plaats van de woning

gebonden is, hebben gezelligheid en wonen ongetwijfeld veel met elkaar ge-

meen. Onder de noemer van "Wohnlichkeit" wordt dit aspect van de beleving door

Bollnow nader aan de orde gesteld.

Belangrijk is naar zijn mening het zich-geborgen-voelen. Het "geven" van

deze ervaring van geborgenheid is dan wel niet specifiek voor de woning,

maar kan bij de bouw van een woning loch wel een van de leidende heginselen

zijn. Andere bouwwerken worden in de regel ook door andere beginselen ge-

leid. "Ein Kirchenraum ist nicht wohnlich, denn er soll den Menschen zur

Andacht stimmen. Und ein H6rsaal ist nicht wohnlich, denn er soll den

Menschen auf das Zuh6ren hin konzentrieren..." (Bollnow, 1963, p. 149 e.v.).

"Wohnlichkeit" betekent op zichzelf genomen niet meer dan geschiktheid om

te wonen. "Behaglichkeit" brengt in zekere zin een nieuw element in, door-

dat  hierin het beschutten ("Hegen") tot uitdrukking komt. "'Gemutlich"   -  een

andere verwante term - zou betrekking hebben op al het gedrag waarbij men

het actieve willen en handelen kan laten varen en zich aan een ontspannende

rust kan overgeven. Het aspect van vertrouwdheid komt naar voren in de

termen "traut" en "traulich" .

Op welke wijze is nu de gebouwde omgeving en op welke wijze is de sociale

situatie van betekenis voor het ontstaan van gezelligheid? Ook Bollnow

raakt van tijd tot tijd het spoor bijster. Voor de alleenstaande is een

werkelijke "Wohnlichkeit" van zijn woning onbereikbaar, al zijn er wel
alleenstaanden - m.n. alleenstaande vrouwen - die een sfeer van gezellig-

heid  naar zijn mening kunnen realiseren. "Im ganzen  aber  wird man sagen

mussen, dass sich erst im menschlichen Zusammenleben dieser Niederschlag

einer gemeinsamen Lebensgeschichte im Wohnraum bildet... dass also erst die

Familie die Wohnlichkeit einer Wohnung hervorbringt" (Bollnow, 1963, p.

151; curs.schr.).

Het op elkaar betrokken zijn van mensen, m.a.w. het sociale handelen is

kennelijk van belang; er is echter geen reden om dit exclusief aan het
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gezin toe te schrijven.

In het empirisch onderzoek treffen we de term gezelligheid in de regel aan

als een van de vele belevingsaspecten van een ruimtelijk gebied, een

bouwwerk of elementen daarvan. Dergelijke onderzoeken hebben bijvoorbeeld

betrekking op de beleving van de straat (Schellekens,  1976) , de beleving

van de woonomgeving in ruimere zin (R.P.D., 1974), de beleving van een stads-

centrum (Steffen en Van der Voordt, 1978) en de beleving van bouwmaterialen

zoals hout, beton, baksteen en glas (Van Wegen, 1970).

Deze onderzoekingen zijn in het algemeen niet gericht op het verkrijgen

van meer inzicht in het beleven van gezelligheid, maar veel meer op het ver-

krijgen van inzicht in de betekenis van bepaalde delen van een ruimtelijke

omgeving. Daarbij wordt evenwel de vraag ontweken naar de betekenis die deze

omgeving of een bepaald omgevingselement heeft in de totale situatie die

de handelende persoon als gezellig of ongezellig ervaart.

Gezelligheid doet zich voor als een vormloos en moeilijk af te bakenen be-

grip. In semantische analyses blijkt de term een uitgesproken algemeen-

evaluatieve betekenis te hebben en is het moeilijk gebleken om binnen deze

algemeen-evaluatieve dimensie "gezelligheid" als een afzonderlijk aspect

af te splitsen (Pennartz, 1970).

De beleving van gezelligheid achten we echter een belangrijk aspect van

situaties waarin mensen in het leven van alledag verkeren. Naast het zich

thuis voelen hebben we daarom ook dit aspect in de vraaggesprekken - zowel

als onderwerp op zichzelf als in samenhang met de gebouwde omgeving - uit-

voerig ter sprake gebracht.

IV.2. DE UITGANGSPUNTEN EN DE WERKWIJZE

De informatie werd verzameld in dezelfde vraaggesprekken en volgens dezelfde

uitgangspunten als beschreven in hoofdstuk III, par. 2.

De keuze van de te beschrijven situatie is nu echter niet overgelaten aan

de respondenten, maar beperkt tot de woning en de verschillende ruimten

daarin. De bespreking van dit onderwerp werd geopend met de vraag: "wanneer

is het 't meest gezellig in huis2". Met deze vraag werd beoogd informatie te

verkrijgen over niet-ruimtelijke kenmerken van de situatie.

Informatie over de betekenis van ruimtelijke kenmerken, i.c. de woning,

hebben we vervolgens verzameld door o.m. de vraag: "waar is het 't meest

gezellig in huis°".  Ook deze vraag werd gevolgd door "waarom/waardoor-vragen",
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waarbij middels uiteenlopende formuleringen uitdrukkelijk naar de betekenis

van kenmerken van de ruimtelijke omgeving is gevraagd (zie bijlage IV. 1.).

Bij de analyse van de gegevens is een onderscheid gemaakt tussen antwoorden

waarin ruimtelijke kenmerken genoemd worden en antwoorden waarin deze niet

genoemd worden. In de weergave van het beschrijvend materiaal gaan laatst-

genoemde antwoorden - overeenkomstig ons theoretisch kader - vooraf aan

eerstgenoemde antwoorden. Overigens is de analyse op gelijke wijze verlopen

als beschreven in het voorafgaande hoofdstuk.

IV.3. DE BESCHRIJVINGEN

a.  D e b e t e k e n i s v a n d e a a r d v a n d e h a n d e l i n g

In de verschillende vraaggesprekken worden zeer uiteenlopende zaken genoemd

die met het ontstaan van gezelligheid te maken hebben. Als start van de

analyse kiezen  we een aantal antwoorden  op de vraag: "wanneer  is  het   ' t

meest gezellig in huis?"

"Altijd effe gezellig een babbeltje maken, dan begint 't eigenlijk al..."

(1) Nou dat vind ik als de kinderen uit school komen eigenlijk al wel...
altijd effe gezellig een babbeltje maken, dan begint 't eigenlijk
al... (mo.).

Het tijdstip op zichzelf is niet van belang, maar de activiteit - i.c. het

thuiskomen, het maken van een praatje - waarmee de tijd gevuld wordt.

In een volgende gezinsfase en bij andere posities die dan door de gezins-

leden in de buitenwereld worden ingenomen is het tijdstip van gezelligheid

een ander, de activiteiten blijven echter hetzelfde.

(2) Als vader en de kinderen thuiskomen dan vind ik 't toch wel belang-
rijk hoe die sfeer is, als je de pd erin hebt, dat 't dan niet zo
gezellig is, maar 't is hier vaak toch wel gezellig en dan wordt
er wel vaak gediscussiaerd onder mijn zoons, maar 't middelpunt
van de kamer dat is echt onze gezelligheid met mekaar... (mo.).
Ik bedoel: "je zit de hele dag op het werk, dus ik bedoel van me-
kaar af en als je 's avonds weer terug bent met de problemen die
je hebt en de een heeft dit meegemaakt en de ander dat meegemaakt,
dat maakt 't voor mij ook gezellig, h&... (va.).

De tijd krijgt betekenis door de activiteit die er in plaatsvindt. De avond

is de tijd van gezelligheid bij uitstek. Vaak wordt een bepaalde avond

genoemd, de vrijdagavond, soms ook de zaterdagavond.

(3) Ik vind 't 's avonds ook wel gezellig en in 't weekend... dan zijn
we allemaal bij elkaar... vrijdagavond... (do.).
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En meestal doen we spelletjes met de kinderen of wat anders... en
dan heb je weer een periode van sjoelen, of van jokeren of domino,
't zijn hier echte spelletjes-mensen, hoor... (mo.).

Het doen van spelletjes mag dan een wat frivole bezigheid lijken, de spelers

zijn dan bij uitstek op elkaar betrokken. Het is  - zie propositie 8 in

hoofdstuk I - een vorm van sociaal handelen bij uitstek.

Het kijken naar de televisie is in dit verband een veel gewraakte vorm

van tijdbesteding.  Het op elkaar betrokken zijn valt dan goeddeels weg.

(4) Een t.v. in huis... ja, als je alleen of met z'n twe en bent gaat
dat nog wel, maar 't is iets tegenstrijdigs vind ik altijd... 't
is film wat je kan zien, 't is bioscoop en dan krijg je al een
aparte sfeer, want iedereen moet stil zijn... t.v. in huis, in de
woonkamer althans, dat vind ik een beetje... Het is niet mogelijk
of 't zou niet mogelijk moeten zijn, maar een t.v. h66rt niet in

de woonkamer naar mijn gevoel... (va.).

Televisie kijken en praten met elkaar: de ene activiteit verdrijft de andere.

Het kijken naar televisieprogramma's is kennelijk een krachtige activiteit.

Misschien is het een activiteit die ten onrechte doorgaans in de woonkamer

gelocaliseerd is.

Stil moeten zijn en wonen (van de woonkamer) lijken twee tegenstrijdige zaken

te zijn. Wonen is een begrip dat contact tussen mensen kennelijk impliceert.

Dit is een eerste specificatie van dit zeer vage en amorfe begrip.

Maar ook televisie kijken moet gespecificeerd worden. Niet ieder programma

blijkt in dezelfde mate afbreuk aan de sfeer in huis te doen. De voorkeur

voor een programma hangt misschien minder af van de inhoud van dat programma

dan wel van de sociale situatie waarin gekeken wordt.

(5) Eerst was 't altijd zaterdags gezellig want dan was mijn dochter
thuis en mijn schoonzoon dan, maar ja die zijn nou zelf getrouwd

dus en nou vind ik de zaterdag niet zo gezellig meer, dan zit je
met z'n drietjes... Nou ja, tegenwoordig is de t.v. niet zoveel
meer aan, zaterdagsavonds meestal allemaal films, nee dat vind
ik ongezellig films. Maar een show, iets met zingen en zo, daar

kun je bij praten... bij een film niet, dan blijven ze aandachtig
naar de t.v. zitten kijken, nou ben ik helemaal niet zo op films,
want ik geef helemaal niets om films, dan ga ik zitten borduren
of zitten naaien of zo... (mo.).

Een programma "waar je bij kunt praten" doet minder afbreuk aan de sfeer.

Het kijken naar televisie betekent ook de keuze van een Drogramma. In deze

keuze spelen machtsverhoudingen een rol. De ene activiteit verdrijft de

andere, maar in werkelijkheid betekent dit vaak ook: de ene persoon ver-
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drijft de andere.

(6) Nou zondagavond vind ik bijzonder ongezellig... door de verbrokke-
ling, dat ik naar boven moet, op dat bed moet gaan liggen als ik
zelf iets leuks wil zien of in de keuken moet werken, nee de zon-
dagavond, dat vind ik waardeloos maar de vrijdag en de zaterdag
dat zijn alle twee meestal... ik vind de vrijdag vaak nog de
leukste avond... (mo.).

Niet altijd wordt op de meest elegante manier duidelijk gemaakt dat een

bepaald gezinslid uit "moet" wijken naar elder- .

(7) Laatst heb ik wat bij de hand gehad... toen was op de ene zender
toppop... daar moeten ze naar kijken, die jongens... en op de
andere   kant  was "zo moeder,zo dochter",   dat  vind   fk   leuk...   toen
waren er nog een paar vrienden in huis, dat moest allemaal toppop
kijken... nou zeiden  ze:   "Ga  maar  naar de buurvrouw, die kijkt
vast ook graag naar "zo vader, zo zoon"... dat ouwe mens...(mo.).

Nu hoeft televisie kijken geen solitaire bezigheid te zijn. Men kan er in

ieder geval met z'n dllen naar kijken en dus ook gemeenschappelijke erva-

ringen opdoen.

"Dan zitten we gewoon rustig bij elkaar meestal, hd..."

Er zijn andere, soortgelijke activiteiten, die - hoewel strikt genomen in-

dividueel - toch niet strijdig zijn met en kennelijk zelfs een bijdrage

leveren aan het ervaren van gezelligheid.

(8) Ik dacht, als je 's avonds zo met z'n allen bij mekaar zit en dan
niet echt bij de t.v. zitten te gapen, maar ze zitten hier vaak...
met een boek en toch is dat niet ongezellig hoor, want dan... ik vind
dat wel knus (waardoor komt dat dan?) ik weet 't eigenlijk niet,
wat er bij dus hd... gewoon samen bij mekaar zitten... spelletjes
Zijn we nou niet zo geweldig voor, maar gewoon praten over 't een of
't ander... ze zijn altijd gek op lezen geweest... Ze lezen veel
hier en dat is misschien ook wel een kwestie van gezelligheid...(mo.).

Maar zelfs als wordt afgezien van een duidelijk herkenbare activiteit als

lezen, dan nog blijft er een basis over voor gezelligheid. Het bij elkaar

zijn blijkt op zichzelf al een factor van betekenis.

(9)  ... en dan hebben we een mooi muziekje aan en dan hoef ik verder
niks meer te doen en dan neem ik een mooi boek of zo, maar dan vind
ik 't eigenlijk zonde om me in dat boek te gaan verdiepen, terwijl
't om me heen zo gezellig is... daar kom ik eigenlijk niet aan toe...
dan zitten we gewoon rustig bij elkaar meestal hd, dat vind ik ook
erg gezellig, de zondagavond, de zaterdagavond ook nou... (mo.).
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Is het dan toch een ruimtelijke factor - bij elkaar zijn - die een oor-

zakelijke invloed heeft op de beleving?

Het antwoord op die vraag hoeft niet bevestigend te zijn. Ruimtelijk ergens

zijn houdt allereerst vaak in: ergens bezig zijn. Meermalen wordt gespro-

ken in termen van: "'t is lekker gezellig, als de kinderen er zijn, als ze
allemaal lekker bezig  zijn"  of "'t gezelligst  vind  ik  als ze allemaal

lekker zitten te doen, echt lekker zitten te knutselen, dat vind ik heer-

lijk".

Het is niet eens noodzakelijk om in een en hetzelfde vertrek bij elkaar

te zijn. Wanneer iedereen thuis is, bestaat in ieder geval de mogelijkheid

om zich bij de anderen te voegen.

(10) Ik vind wel, ze vragen wel eens - kennissen -: komen jullie een
potje kaarten? Dat vind ik niet gezellig om zaterdagavonds weg te

gaan, dat is gewoon het idee van zaterdagavonds dan moeten we met
z'n allen thuis zijn... dat wil niet zeggen, dat ze - vooral hij
(de oudste zoon) - ook hier beneden moeten zitten... dan vind ik 't
toch niet gezellig, als ie hier beneden komt en we zijn er niet...

't idee van: dan moeten we bij mekaar zijn... (mo.).

Voor de beleving van de situatie is, zoals we in propositie 6 in hoofdstuk

I gesteld hebben, niet alleen het feitelijke, maar ook het mogelijke gedrag

van belang. Overigens blijkt uit deze Dassage al wel dat het ruimtelijk bij el-

kaar zijn ook wil zeggen: ruimtelijk bij elkaar willen zijn. Gezelligheid

en sfeer ontstaan niet. Zij moeten gemaakt worden, m.a.w. resultaat zijn

van doelgericht handelen (propositie 1).

De uitnodiging van anderen (buitenstaanders) moet worden afgeslagen,van

een andere tijdbesteding moet worden afgezien. Voor het bij elkaar zijn

als doel moeten bepaalde offers - in de vorm van beschikbare tijd - worden

gebracht, hetgeen zowel voor de ouders als voor de kinderen geldt.

Ruimtelijk bij elkaar zijn (ruimtelijk gedrag) is resultante van het bij
elkaar willen zijn. Het ruimtelijk gedrag is ruimtelijk handelen geworden.

Het krijgt een intentioneel karakter, het wordt communicatie zonder woor-

den.

(11) Ik bedoel, toen mijn man weg was - hij was een paar weken naar dat
booreiland -i k bedoel,je bent  't wel gewend,je  man   is   een   dag  weg
of een weekend weg, maar constant veertien dagen, dat is eerst
wennen natuurlijk en... maar dan is 't stil, weet je wel, maar toen

liggen de andere meiden op bed en dan is zij meestal op en... maar
ja dan kruipt ze bij mij in bed, weet je wel, dan heb je toch...
net of een kind dat dan ook voelt, weet je wel, go, pappa is weg dan
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kruip ik bij mamma, dan is 't toch gezellig, dan is 't net of je
mekaar aanvoelt natuurlijk, automatisch merkt ze dan: go, mamma
is wat stiller, ja god, je bent 't ook niet gewend natuurlijk, als
kind zijnde voelt ze dat aan misschien en dan heb je bij mekaar
weer steun... (mo.).

Misschien zijn we hier tot de kern van het wonen doorgedrongen. De kwaliteit

van het wonen is wezenlijk afhankelijk van de kwaliteit van de onderlinge

relaties, meer specifiek van de mate waarin men toenadering tot elkaar

zoekt.

Zijn de relaties niet goed, dan vindt dit zijn uitdrukking in het waarneem-

bare, ruimtelijke gedrag, juist omdat dit intentioneel gedrag is.

(12) Ik was dus niet veel in huis, dus echt in de omgeving van mijn ou-
ders, dat was ik dus niet... want dat huwelijk, dat zat niet goed
en dan ga je dus dat een beetje mijden h&... want je had wel van die

perioden... een half jaar, och god, dat was niets, dan zeiden ze
niks tegen mekaar...   nou aan tafel  hoor  van :    "Mag  ik   even  de   aard-

appels?" ... en voor de rest liep het gesprek via de blagen, via
mijn broer en mij... nee, bij ons vond ik echt de kamer niet gezel-
lig, 't is de sfeer, 't is zuiver de sfeer, je kunt in een heel
kaal hok zitten en dan kan er t6ch sfeer zijn... (mo.).

De gerichtheid van mensen op elkaar blijkt een voorwaarde van wezenlijk

belang, maar deze gerichtheid - en dat is een volgende belangrijke stap -

behoeft niet beperkt te zijn tot mensen uit het eigen gezin.

(13) Wat 't bij ons ook erg gezellig maakt is: veel vrienden over de
vloer van de kinderen... we krijgen ontzettend veel vrienden en
vriendinnen over de vloer... we zijn nooit alleen haast, maar dat
komt omdat wij vier kinderen hebben en iedereen trekt altijd
hierheen... (hoe zou dat komen?) Ze vinden 't hier gezellig, de
sfeer... ze zijn net zo vrij als bij d'r eigen thuis... als ze
thee willen, dan zeg ik: loop zelf naar de keuken en zet maar thee,

want ik ga niet voor alle kinderen opstaan en ze maken zelf ook
een sneetje brood of zo, dat kunnen ze ook allemaal pakken, dat
kan me niet zoveel schelen en als ze willen slapen dan blijven ze
slapen, dat moet toch... dat moet niet, maar dat wil ik gewoon...
(mo.).

Nu kan men tegenwerpen dat niet iedereen ervan houdt om kinderen over de

vloer te hebben, om kinderen vrij te laten om hun eigen boterham te smeren

of om ze in huis te laten overnachten. Sommigen zullen wellicht terug-

schrikken voor het betonen van een gastvrijheid, zoals sommige moeders dat

doen.

(14) ... en later was ie bij de marine, maar ik zal je vertellen...
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dan was er een telefoontje: mamma, ik kam vanavond thuis en ik
breng drie of vier jongens mee; zorgt u dat er eten is?... nou
vooruit, als je maar eet wat ik opschep, zeg ik dan. We hebben
altoos aanloop en dat vinden wij gezellig... dat ben je van thuis
uit ook gewend h&, omdat toen je vroeger zelf thuis was: en...

joh, we brengen die mee is dat goed? En zo werden wij eigenlijk
groot gebracht, dus je doet 't automatisch weer hetzelfde... (mo.).

Is gastvrijheid een kwestie van opvoeding, van cultuur? ongetwijfeld. Niet

iedereen zal in deze mate of op deze wijze buitenstaanders willen ontvangen.

Maar de vraag naar de culturele bepaaldheid van het gastvrije gedrag is nu

niet aan de orde. Van belang voor onze analyse zijn het vinden en benoe-

men van de kenmerken van situaties die dwars door bepaalde levensstijlen

hoon een bijdrage leveren aan het ervaren van gezelligheid.

Niet alleen de woning, ook de buurt kan een plaats van gezelligheid zijn.

De wijze waarop de buurtbewoners met elkaar omgaan, de openheid waarmee

zij elkaar tegemoet treden is daarin een factor van belang (Grunfeld

en Weima, 1957; Jansen, 1978).

Tot uitdrukking komt dit onder meer in de wijze waarop men van ruimte-

scheidende elementen - zoals een voordeur - gebruik maakt.

(15)  (dat 't gezellig is, in hoeverre ligt dat aan de woning zelf, in

hoeverre ligt dat aan de mensen?) Ja, 't ligt meestal een hoop
aan jezelf... ik bedoel je bent 't gewend van thuis, de gezellig-
heid van dat je dagelijks bij mekaar binnen komt rollen... zijn
zuster woont aan de overkant en we hebben altijd een touwtje uit
de deur hangen... Ja, wat erin komt dat komt maar binnen rollen,
maar de kennissen en de familie ook allemaal; soms heb je er geen
erg in, dan zit je daar t.v. te kijken of te lezen en dan krijg
je de visite binnen, daar zijn we net zo makkelijk in... (mo.).

Voorbeelden van gedragingen als deze waarmee mensen dikwijls de sfeer in

hun vroegere woonbuurt typeren, zijn in ons materiaal regelmatig aan te

treffen. We beperken ons echter tot het beleven van gezelligheid in de

woning.

Kunnen we nu op grond van het voorafgaande stellen dat het ervaren van ge-

zelligheid berust op het gericht zijn van mensen op elkaar, op het praten

met elkaar of tenminste op het ruimtelijk bij elkaar zijn?

De volgende passage geeft aanleiding dit te ontkennen. Zij biedt derhalve

een uitdaging om het verschijnsel nader te verkennen.
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"Ik vind het 't gezelligst als ik helemaal alleen ben... dan kom je echt

tot rust"

Op onze vraag naar het tijdstip waarop het 't meest gezellig is, kregen we

van 66n respondente het volgende, verrassende antwoord:

(16) Ik vind het 't gezelligst als ik helemaal alleen ben, ja... dan zijn

de kinderen naar bed en mijn man is meestal een avond weg, dat vind
ik heerlijk, lekker rustig, lekker op de bank, kopje koffie, siga-

retje, t.v. kijken, dan kom je echt tot rust... geen geschreeuw,
geen gepraat aan je hoofd van de kinderen... (mo.).

"Als ik helemaal alleen ben..." Klopt onze "theorie"  over de samenhang tus-

sen gezamenlijkheid en gezelligheid dan toch niet?

Het alleen zijn staat in deze passage in een bepaalde context, ... dat vind

ik heerlijk rustig... dan kom je echt tot rust..." Het vinden van rust heeft

in deze situatie kennelijk een hoge prioriteit. Misschien is rust, i.c. het

lichamelijk en geestelijk uitgerust zijn, een belangrijke voorwaarde om

zich voor gemeenschappelijke zaken en activiteiten in te zetten.

Lichamelijke en geestelijke vermoeidheid komen ook in andere gesprekken wel

naar voren als een omstandigheid die remmend werkt op de gezelligheid in

huis.

(17) Meestal begint het donderdagsavonds zo'n beetje af te knappen...

dan wordt het een beetje ongezellig, want dan zijn ze allemaal
een beetje aan de mo6e kant en als 't dan tegen vrijdagavond
loopt, als 't weekend zowat in zicht is, dan lopen ze eerst met
een hangende lip binnen, maar als 't vrijdagsavonds tegen een uur
of zeven loopt en ze hebben alles gehad, dan begint de jus weer
een beetje op te komen, laat ik dat maar eens opmerken want dat
merken ze zelf niet... (mo.).

Het vinden van rust hangt ook samen met het klaar zijn met het werk. Werk

en gezelligheid doen zich voor als twee tegenstrijdige verschijnselen,

maar ook het begrip werk moet weer gespecificeerd worden.

(18) (Wanneer is het 't meest gezellig?) Nou, als ik de kamer net klaar
heb... lekker helemaal schoon..., zoals vanmorgen ook, toen heb
ik al mijn stoelen weer gedaan, stofzuigen en zo... alles eruit en
dan ga ik eerst de keuken doen en dan de kleine dingen daar naar
toe... nou ja, dan heb ik de kamer gedaan en dan denk ik: nou, zo
is 't weer gezellig...

Mogelijk is hier in de beleving ook sprake van anticipatie op de tijd die

komen gaat: alles is weer gereed voor het moment dat men bij elkaar kan

gaan zitten.
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Klaar zijn met het werk is vaak de reden - met name voor moeders - om de

zondagmorgen te noemen als de meest gezellige tijd in huis. Het is de tijd

dat  men niet altijd loopt "te hollen  en te draven" zoals   door  de  week,   dat

"iedereen een beetje rustig  zit" .

Een ruimte wordt ook als ongezellig ervaren wanneer er in tot uitdrukking

komt - als expressieve ruimte - dat er Sprake is van werken.

(19) Ja, en als je nou eens een lekkere warme vloerbedekking hebt...

als je nou dat kouwe zeil hebt, ga maar eens na: als je aan 't
wassen bent of aan 't schilderen en je hebt de overgordijnen er
af... (va.).
Dat  klinkt  al   zo  hol.. .    (mo.)  .
Dat klinkt al zo'n gekke akoestiek in huis, dat vind ik dan on-

gezellig... dat geeft al een heel andere sfeer... (va.).

Als je nou geen vitrage zou hebben hangen... (mo.).
Vind ik ook niet gezellig... allemaal planten voor het raam aan
de buitenkant vind ik 't prachtig mooi, maar aan de binnenkant
daar krijg je zo'n koud idee... 't is net of je aan de schoon-
maak bent... (va.).

"Ik probeer zondag altijd zo min mogelijk op de tijd te letten"

De zondag is voor sommigen ook de dag dat men minder aan tijd of aan een vast

schema gebonden is.

(20) Dat is natuurlijk een voordeel van zondag, ik probeer zondag altijd
zo min mogelijk op de  tijd te letten. . .  door de week moet je er op
letten, maar zondag doe ik dat niet... dat vind ik nou echt de zon-
dag, dat zeg ik ook wel eens tegen hun: ik ga me zondag niet ook
nog eens een keer aan de tijd houden... niet dat ik nou helemaal geen
eten maak, maar dan mag 't rustig eens een keer een half uur later

wezen, dat vind ik nou wel het voordeel van de zondag, tenminste
voor mij... (mo.).

Voor anderen is de zondag echter een dag vol verplichtingen en daardoor doet

zij in gezelligheid onder voor andere dagen.

Niet de dag of de tijd zelf, maar datgene waarmee de dag gevuld wordt blijkt

telkens weer doorslaggevend voor de wijze waarop de tijd beleefd wordt. Het ver-

plichte karakter van de betrokken activiteiten speelt daarin een belang-

rijke rol.

(21) Zondag ten eerste sta je dan wat later op, ten tweede zijn we katho-
liek en gaan we wel naar de kerk, de kinderen dus ook en dan is die

zondagmorgen... voordat je eens allemaal aan de koffie zit... ook
vaak twaalf uur en mijn dochter zingt in 't jongerenkoor, dat begint
pas om twaalf uur... dat is om 6#n uur pas afgelopen... en ik heb
nog ouders, dus daar moet je ook nogal eens naar toe, maar de kinde-
ren hoeven niet perso mee... (mo.).
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Maar de beleving van de situatie wordt niet all68n bepaald door het ver-

plichtend of onverplichtend karakter van de activiteit op het moment van

het beleven zelf. Het anticiperen op de tijd die komen gaat en dan vooral

op de activiteiten die dan zullen plaatsvinden is eveneens van groot be-

lang (zie propositie 4).

(22) Gevoelsmatig vind ik de vrijdagavond nog wel prettig, zo voor 't

weekend... ik heb altijd het gevoel, dat die vrijdagavond enorm
lang duurt, ha ... ja dat komt door het idee van: nou kunnen we
zoveel doen vanavond... (va.).
Nou, als ik vrijdags uit school kom... een lekker weekend voor je...

uitslapen, dat vind ik heerlijk... je hoeft geen huiswerk te
maken... kom je vrijdags thuis, denk je: lekker niks doen, kan ik
't huiswerk nog in 't weekend maken... (zo.).

Vrijdagavond is - met de zaterdagavond - dan ook vaak de avond waarop de

kinderen langer op blijven, dat er iets lekkers bij de koffie wordt ge-

nomen, dat frisdrank geschonken wordt of een glaasje wordt gedronken.

We zagen al eerder dat het verplichtend karakter van bepaalde activiteiten

- dat naar onze indruk remmend werkt op de sfeer - niet noodzakelijk op

de baan buitenshuis of het werk voor school betrekking hoeft te hebben. De

kerkgang heeft ook een verplichtend karakter en datzelfde kan ook gelden

voor activiteiten in de recreatieve sfeer.

(23) Ik vind... de gezelligste avond van de hele week vind ik de vrij-
dagavond..., waar dat aan ligt weet ik niet, maar ik vind gewoon...
Ja, 't zit misschien ook in mijn leven, maar ik heb zaterdags het
voetbalelftal bij wijze van spreken, dat dwarrelt mij dan allemaal
door de kop en dan ben ik daarmee bezig, maar de vrijdagavond is
voor mij gewoon de gezelligste avond van de hele week... Zater-
dags begint voor mij eigenlijk de voetballerij en dan ben je al
met de opstelling bezig en dan zijn je gedachten toch ergens
anders als hier eigenlijk... (va.).

"Dan zijn je gedachten toch ergens anders als hier...": het lijfelijk aanwezig

zijn  in eenzelfde ruimte met anderen garandeert nogmaals niet dat de perso-

nen ook intentioneel aanwezig zijn.

Opgenomen zijn in een netwerk van sociale relaties betekent overigens ook

opgenomen zijn in een netwerk van sociale verplichtingen. Niet altijd is

het mogelijk die relaties zelf te kiezen, zoals bijvoorbeeld burenrelaties.

Vallen deze minder gunstig uit, dan blijkt er eveneens sprake van een dwang

die belemmerend werkt op de sfeer in huis.
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(24) Ik vind 't belangrijkste, dat zij hun eigen gang kunnen gaan nu...

dat vind ik dus wel een heleboel sfeer scheppen... stond ie te

zingen onder de douche, moest je constant zeggen: Berry, hou je

mond... nou dat mocht niet... we kregen een heleboel brieven: ten

eerste, het zingen van hem onder de douche... nou ik bedoel, dat dat

kan, dat vind ik voor gezelligheid... Nou mijn man en hij stonden
om zes uur vaker te zingen onder het vaatwassen, nou dat mocht ook

niet... nou, dat je daar nu niets meer van hoeft te zeggen, dat
vind ik zo'n stuk in de sfeer schelen... je liep op 't laatst eigen-
lijk allemaal constant op je tenen... als ik een keer bezoek had
met kleine kinderen, nou je hield je hart vast, je zat nooit
rustig... (mo.).

Een zekere vrijheid van handelen hebben en daardoor zichzelf kunnen zijn,

komen naar voren als belangrijke voorwaarden voor het ervaren van gezellig-

heid. Voor deze handelingsvrijheid is de ruimtelijke omgeving, i.c. de ge-

horigheid van de wcning, van belang, maar niet minder belangrijk is de

tolerantie van buren ten opzichte van elkaar.

Gehorigheid is dus niet alleen een fysisch kenmerk van ruimtescheidende

elementen, het is evenzeer - en misschien m66r nog - een kenmerk van de wijze

waarop mensen met elkaar omgaan.

"Want 's ochtends dan ben ik dus bezig..."

De laatste "structuur" van niet-ruimtelijke aard die we in het materiaal hebben

aangetroffen was het moeilijkst te ontdekken. Zij wordt bij uitzondering ex-

pliciet genoemd, maar speelt mogelijk bij andere structuren mee een rol.

In de volgende Dassage treedt deze structuur het meest duidelijk naar voren.

Het betreft nu een antwoord op de vraag wanneer het 't minst gezellig is in

huis.

(25) Er zijn bepaalde dagen, dan baal je van alles h&... Nee, dat kan ik

niet zo zeggen... (mo.).
Nou, in het tijdsverloop van een dag... als iedereen weg is... waar-

schijnlijk alleen 's morgens (va., namens zijn vrouw).
Ja, dan baal ik wel natuurlijk... nee, dat vind ik de middag, want
's ochtends dan ben ik dus bezig met mijn huishouden en zo, maar 's
middags dat vind ik dus wel, zo een paar uurtjes (van ##n uur tot
een uur of vier)... Om drie uur dan begin je weer met het eten, dan
komen de jongens dus wel thuis, maar die gaan dan weer naar boven,
huiswerk maken... die zie ik ook weinig... ja, dat vind ik dus wel,
een paar uurtjes in de middag zo... (mo.).

Het is niet de morgen - de periode waarin de vrouw wel alleen, maar bezig

is - die het minst gezellig is; "de eerste uurtjes" van de middag - de

periode waarin de vrouw alleen is, dn niets meer omhanden heeft - zijn

het minst gezellig.
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Soms komt het bezig zijn op zichzelf als een bron van genoegen naar voren.

Voor sommigen heeft de zondag weinig gezelligs meer, omdat tussen de kerk-

gang, het koffiedrinken en het huiswerk maken voor maandag "je eigenlijk
niks doet". De stille uren zijn dan de vervelende uren.

Het niets om handen hebben, terwijl men iets wil doen destilleren we als

een  "structuur" die samenhangt met het ervaren van ongezelligheid.  Het is

de   "structuur"  van de verveling.   In de verveling verandert  ook de beleving

van de ruimtelijke omgeving. We zien plotseling het op zijn plaats staan

der voorwerpen als niet-actueel, ze zijn er niet meer voor ons, of voor

ons gebruik (Van Lennep, 1969, p. 35). In positieve termen zouden we kun-

nen zeggen dat het zinvol bezig zijn op zichzelf al een rol van betekenis

speelt  in het ervaren  van een situatie als "gezellig".

Welke structuren zijn nu naar voren gekomen uit de antwoorden op de vraag

naar de tijd waarop het 't meest gezellig is in huis? We maken tussentijds

de stand van zaken op:

"Altijd effe gezellig een babbel- - en dan wordt er wel vaak gediscus-
tje maken, dan begint 't eigenlijk sieerd onder mijn zoons(4) - en de
al..." (1) een heeft dit meegemaakt en de ander

heeft dat meegemaakt(4) - en meestal
doen we spelletjes(5) - want iedereen
moet stil zijn(6) - dan blijven ze
aandachtig naar de t.v. zitten

1ste structuur: Praten met kijken(7).
elkaar, direct op elkaar be-
trokken zijn

"Dan zitten we gewoon rustig bij - als je 's avonds zo met z'n allen
elkaar meestal hd..." (9) bij mekaar zit... met een boek(10)

- en dan hebben we een mooi muziekje
aan(11) - zaterdagsavonds dan moeten
we met z'n allen thuis zijn... als
ie hier beneden komt en we zijn er
niet(12) - dan kruip ik bij mamma,
dan is 't toch gezellig(13) - dan
ga je dus dat een beetje mijden, h#
(14) - en iedereen trekt altijd
hierheen(15) - we hebben altoos aan-
loop(16) - en we hebben altijd een

2de structuur: Bij elkaar zijn, touwtje uit de deur hangen(17).
beschikbaar zijn voor elkaar

"Ik vind 't het gezelligst als - dat vind ik heerlijk, lekker rustig...
ik helemaal alleen ben... dan dan kom je echt tot rust(18) - dan
kom je echt tot rust..." (16) zijn ze allemaal een beetje aan de

moSe kant(19) - nou, als ik de kamer
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net klaar heb(20) - en dan zijn je
gedachten toch ergens anders als

3de structuur: Tot rust gekomen hier eigenlijk (24).
zijn, klaar zijn met het werk

"Ik probeer zondags altijd zo min - voordat je eens allemaal aan de kof-
mogelijk op de tijd te letten..." fie zit(22) - dat komt door het
(20) idee van: nou kunnen we zoveel doen

vanavond(23) - je liep op 't laatst

eigenlijk allemaal constant op je
4de structuur: Vrijheid van han- tenen(25).
delen hebben, kunnen doen wat men
graag en onverplicht doet

"Want 's ochtends ben ik dus - maar 's middags... zo een paar uur-
bezig..." (25) tjes... om drie uur dan begin je

weer met het eten(26).
5de structuur: Zinvol bezig zijn,
de afwezigheid van verveling

Vijf structuren hebben we gevonden die een rol spelen in een situatie die als

gezellig ervaren wordt. Deze vijf structuren zijn van niet-ruimtelijke aard.

Het is aannemelijk dat dit een gevolg is van de vraagstelling "Wanneer is het

't meest (of 't minst) gezellig in huis?" Met het stellen van deze vraag

houden we immers de tijdfactor, d.i. de aan tijd gebonden processen, varia-

bel en houden we de ruimte-factor (relatief) constant.

Om inzicht te krijgen in de wijze waarop ruimtelijk-materiile factoren van in-

vloed zijn op het gedrag en de beleving hebben we een aantal andere vragen

gesteld:   "waar  is  het 't meest gezellig in huis?",   "welk  is het minst gezel-

lige vertrek?", "welk vertrek is het meest gezellig gebouwd?", "als een

architect een gezellig huis voor u zou willen bouwen, wat zou u dan als eerste

noemen?"

Uiteraard werden dergelijke vragen altijd gevolgd door een of meer "waarom-

vragen"  of  "waardoor-vragen".

b.  D e b e t e k e n i s v a n d e D l a a t s v a n h a n d e l i n g

De woonkamer wordt algemeen - zij het niet exclusief - als het meest gezellige

vertrek in huis genoemd. De woonkamer is de plaats van ontmoeting. Daar wordt

gepraat wanneer de kinderen thuiskomen uit school, wanneer ouders of andere

kinderen thuiskomen van hun werk. Het samen zijn in al de nuanceringen die we

in de vorige paragraaf hebben onderscheiden speelt zich voor een groot deel

in de woonkamer af.
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Op de vraag waarom dit vertrek centrum van gezelligheid bij uitstek is, wor-

den in de regel activiteiten genoemd, zelden (materiile) dingen. Ook wanneer

bij d66rvragen duidelijk gezinspeeld wordt op inrichtingselementen, is men

soms zeer volhardend in het noemen van bepaalde activiteiten.

(26) (waar is het 't meest gezellig?) De huiskamer... (va.).
Of m'n eigen kamer... (do.).
(waarom de huiskamer?) Omdat je daar bij mekaar bent, omdat de
eerste loop is naar de huiskamer toe en je eet in de huiskamer... (va.).

(wat maakt de huiskamer 't meest gezellig?) 't Gezamenlijk bij
elkaar zitten, naar de televisie kijken bijvoorbeeld of een spel-
letje doen, zo af en toe op z'n tijd... (mo.).
(noem eens dingen in de kamer die het gezellig maken?) Als iedereen
nou thuiskomt en meteen naar zijn slaapkamer gaat, dan kan ik dat

niet gezellig noemen, dan er is een punt waar je mekaar gewoon
treft... (mo.).

Soms denkt men aanvankelijk wel aan ruimtelijke kenmerken, maar springt men

- wanneer d66rgevraagd wordt - toch weer over op bepaalde activiteiten.

(27)  (wat is het belangrijkste wat de woonkamer gezellig maakt?) Nou,
ik dacht eigenlijk wel de meubels, de inrichting, dat 't naar je
zin is, of zo... (mo.).
(wat madkt nou de sfeer?) Dat 't gezellig is, we zitten er altijd

samen in, we hebben 't samen erg gezellig dat moet ik erbij zeggen,
h&... we hebben vier zoons,66n is er zowat achttien, en 66n eenen-
twintig, maar die zijn ook altijd thuis en ook altijd in de kamer,
dus we zijn er altijd samen en daardoor krijg je ook een gezellige
sfeer erin... (mo.).

Het samen zijn en het samen bezig geweest zijn vormen ook de basis voor de

positieve herinneringen die door het terugdenken aan een bepaalde ruimte van

vroeger worden opgeroepen. De serre heeft voor sommige respondenten in dit

opzicht een speciale betekenis.

(28) Die serre daar heb ik ontzettend fijne herinneringen aan... daar
stond een orgel en in de zomer met de weekenden hebben we daar
erg veel met elkaar... daar genoot de hele buurt van, vooral zo-
mers... dan stonden de deuren open en dan zondagsavonds dan waren
er vrienden en vriendinnen en dan gingen we veel bij het orgel
met elkaar zingen, dat was erg leuk... over het algemeen was het
huis erg onpractisch, maar 't was een heerlijk huis, een heerlijk
huis... (mo.).

De woonkamer of de serre is niet het enige vertrek dat als een gezellige

ruimte beleefd wordt. Wanneer andere vertrekken deze betekenis ook hebben,

komt de onderlinge communicatie als activiteit dikwijls naar voren zonder
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dat men zich daar nu duidelijk van bewust is.

(29) ... dat wil niet zeggen dat de keuken niet gezellig is... (va.).

(u vindt 'm wel gezellig?)  't Zou gezelliger kunnen... (mo.).

't Is niet een ongezellig vertrek, laten we 't zo zeggen... en
je staat er ook wel eens dingen met elkaar te bepraten in de keu-
ken, iets wat de kinderen niet kunnen horen... (va.).
Onder het eten koken, dan komt ie zo bij mij in de keuken nog
wel eens wat praten... als je wat wilt bepraten, dan kan 't alleen
als 't erg laat is... of tussen 't eten koken d66r kunnen er dan
nog wel eens wat dingen aangesneden worden... (mo.).

Ook de keuken fungeert dus als plaats van gesprek, en in de hier beschreven

situatie als plaats die de ouders kunnen opzoeken om er in "besloten kring"

van gedachten te wisselen.

Maar dit laatste geldt niet alleen voor de ouders. In de keukenruimte worden

allerlei activiteiten uitgevoerd, dikwijls worden ze samen uitgevoerd en dit

samen bezig zijn vormt een gunstige gelegenheid om zich te uiten.

(30) Praten doen we meest in de kamer... ook in de keuken, want meestal
dan sta ik te koken of dan komen ze vaak bij me helpen, ja ze hel-
pen veel... dat vinden ze leuk mee koken... ik vraag ook wel eens
of ze even gehakt klaar willen maken of zo en we praten dan altijd
met zulke. . . een heleboel dingen komen er eigenlijk altijd uit met
zulke dingen... als je dus gewoon met elkaar bezig bent... (mo.).

De keuken is dan een ontmoetingsruimte. Het is echter niet de plaats waar men

's avonds samen gaat zitten of - voor een langere periode - overdag. In de

keuken wordt vaak staande gesproken. Soms wordt gezegd dat men er een hekel

aan heeft om in de keuken te huizen. Eten en even nakaarten, en dan gaat men

toch weer "de kamer" in om er gemakkelijk te zitten.

Waarom wijkt men naar de woonkamer uit als men doelbewust en voor langere

tijd wil praten? Is de oorzaak allddn gelegen in een gebrek aan ruimte of in

het ontbreken van comfort in de keuken? In de volgende passage treffen we

een belangrijke aanwijzing aan.

(31) Weet u wat ik wel vind... dat 't dus voornamelijk door komt, dat is
als mamma in de keuken is en er moet iets gepraat worden, dan is ze

meestal met eten bezig in de keuken... ik weet 't niet, daar is al-
tijd... 6dn van de drie is altijd bezig, want je hebt er alles bij de
hand: je moet er koken, je moet er afwassen... dan praat je lang zo
makkelijk niet, want in de keuken heb je steeds het idee, dat er
5#n van de drie niet luistert of zo... (do.).

Edn van de drie luistert niet... De keuken is niet allddn plaats van ontmoe-

ting en van contact, zij is ook werkruimte. Dat betekent dat de aandacht
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ook over andere bezigheden dan het praten met elkaar verdeeld moet worden.

Men is er - hoewel ruimtelijk aanwezig - niet helemaal bij... en dit is

- overeenkomstig structuur 2 - belangrijk voor de sfeer. Dit maakt het ook

begrijpelijk waarom mensen zich niet helemaal thuis voelen, wanneer zij

als gast in de keuken ontvangen worden, zoals in het vorige hoofdstuk naar

voren kwam.

Het gebruik van de maaltijden is zowel een individuele als een sociale acti-

viteit. In de meeste gezinnen vinden een of meer maaltijden per dag in de

keuken plaats. Het gebruiken van de warme maaltijd - toch ook een gezamen-

lijk  uitgevoerde activiteit vindt in een niet gering aantal gezinnen in

de keuken plaats.

Een enkele keer hebben we gevraagd naar de achtergrond van het gezelligheids-

karakter van deze activiteit.

(32) (waarom is eten gezellig?) Ja, want je bent practisch nooit alleen bij
het eten, practisch altijd is er iemand bij. Als er eten komt, komt
er warmte... Warmte maakt het ook gezelliger... (zo.).

D66rvragen leverde nadere precisering op van deze uitspraak. Aan het samen

eten zijn verscheidene aspecten van gezelligheid te onderkennen. Het vol-

gende citaat geeft 66n aspect weer, dat in de regel wat onderbelicht blijft.

(33) Het feit dat je eet veroorzaakt meestal wel gezelligheid. Je doet

iets terwijl je ook iets anders doet: eten en praten. Omdat je twee
dingen tegelijk doet, letten je hersens niet zo goed op ddn bepaald
ding. Als je alld&n eet merk je eigenlijk pas hoe weinig er gebeurt

in de omgeving. Er gebeurt misschien wel niet weinig, maar het
zijn allemaal vertrouwde dingen, je ziet ze elke dag wel... (zo.).

Wanneer er niet in de keuken gegeten wordt, komt dat niet alleen omdat de

keuken te klein is. Het eten in de keuken heeft in ieder geval voor een

aantal gezinnen een negatieve betekenis.

(34) Als je in de keuken eet word je gewoon gemakzuchtig hd..., zo

vanuit de pan op het bord, dat doe je onwillekeurig... maar dat
doe je dus niet als je gewoon aan tafel zit, dan doe je toch
gauwer iets op een schaal... nou eten we dus hier... (mo.).

(35) Wel belangrijk, dat je er de ruimte hebt... We hebben er een tafel
staan met stoelen, hoewel we er niet veel eten omdat ik dat niet
gezellig vind om daar te eten, omdat ie dan weer te klein is,
dat benauwt me dan... en ik vind ook dat je dan erg gemakzuchtig
wordt in zo'n keuken, want je gaat... dan pak je de pannen zo
van 't gas en je zet ze op tafel neer, terwijl als je aan tafel
zit je toch eerder dekt... (mo.).
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Het eten in de keuken om reden van gemak zal vanzelfsprekend als doelmatig

of functioneel worden beschouwd. Het gebruik van schalen, van een tafel-

laken is echter even functioneel te noemen. Alleen de doeleinden, waarvoor

zij een functie vervullen, verschillen.

Dat de keuken (66k) werkruimte is blijkt de beleving van gezelligheid in de

weg te staan (cf. de 3de structuur). Maar niet alle activiteiten die het ka-

rakter van werken hebben kunnen onder Sun noemer geplaatst worden.

Niet iedereen kijkt met evenveel verlangen uit naar het verrichten van

huishoudelijke activiteiten, ook niet degene waarvan "men" dit op grond van

haar positie verwacht. Bepaalde bezigheden in de keuken worden echter door

sommige moeders met plezier verricht.

(36)  (waarom vindt u de keuken gezellig?) Nou, ik mag... ik ben... ik
mag nou eenmaal graag in de keuken staan en ik mag graag koken
en ik mag graag bakken en als ze zondag dan een rijsttafeltje wil-
len hebben zo voor ons vieren, dan ja... dan moet ik de ruimte
hebben... ik ben daar als kind zijnde al gek op geweest om altijd
maar... bakken dat verveelt mij nooit, hoor... ik ga echt met ple-
zier de keuken ook in... (mo.).

Zoals de keuken door deze respondente als gezellig ervaren wordt omdat zij

een aantal "keukenactiviteiten" met plezier doet (cf. de 4de structuur), zo

blijken herinneringen aan ruimten van vroeger in het ouderlijke huis negatief

gekleurd te worden door een afkeer van de taken die men destijds daar moest doen.

(37) En de keuken, daar was 't zo vreselijk koud en daar moest ik zo
vaak zijn om die stomme afwas altijd alleen te doen en brood
smeren... nee ik vergis me... er was nog een rotter vertrek en dat
was de schuur... waarom was dat zo verschrikkelijk?... omdat ik -
in tegenstelling tot andere gezinsleden - altijd de kolen moest
halen... ook dat moest ik dus nog doen en ik moest ook altijd
die schuur dweilen en dan was ik helemaal roetzwart van die kolen
opdweilen..., de meest onplezierige ruimte omdat 't zwaar werk
was, ook vies werk &n 't meest discriminerend omdat 't eigenlijk
't werk van mijn broer was in plaats van voor mij... ik bedoel

hadden ze nou maar 't jongenswerk 't jongenswerk gelaten... (mo.).

Van belang voor de beleving van het vertrek is dus de vraag of de werkzaam-

heden die er plaatsvinden met plezier of met tegenzin worden gedaan, maar

ook - en misschien sterker nog - de vraag of de persoon van oordeel is

terecht of ten onrechte met dat werk belast te zijn. In dat geval is niet

de onvrede met de arbeid, maar onvrede met de sociale structuur van de

situatie - i.c. de taakverdeling - van doorslaggevend belang.

Als een slaapkamer als 6dn van de gezellige vertrekken in huis wordt ge-
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noemd, gaat het in de meeste gevallen om de slaapkamer van een van de kinde-

ren. Kinderen voeren een veel groter deel van hun bezigheden uit op hun

slaapkamer dan hun ouders (zie hoofdstuk II). De slaapkamer heeft voor hen

wellicht daardoor meer betekenis als eigen gebied (zie propositie 17).

(38) (waarom vind je je eigen kamer het meest gezellig?) Nou, 't is
gewoon mijn eigen domein... alles doen en laten wat ik wil, ik
kan 'm ook zelf inrichten zoals ik wil of als je je eigen vrien-
den meeneemt, dan ga je naar je eigen kamer toe, dan is 't ook
gezellig... (do.).

De slaapkamer als eigen gebied geeft de mogelijkheid te doen wat men

graag wil. Deze vrijheid van handelen hebben we inmiddels al meermalen

ontmoet als een relevante structuur, zowel om zich thuis te voelen ( 3de,

4de en 5de structuur) als om gezelligheid te ervaren (4de structuur).

De slaapkamer wordt vaak door de kinderen als eigen domein genoemd, veel

vaker dan door de ouders (zie bijlage v. 1.). De oudersslaapkamer is eigen-

lijk geen vertrek om te verblijven, zoals de kamer van de kinderen. De

ouders vinden hun eigen idee in de woonkamer terug.

(39) Nou, ergens vind ik de slaapkamer, h&... dat heeft anders geen
aantrekkingskracht als dat je daar 's avonds gaat slapen hb,
anders dan kom ik er practisch nooit... of 't is net als dat
je een schone zakdoek uit de kast pakt of iets dergelijks, of
dat je je moet omkleden, maar normaal gesproken kom ik verder
nooit op de slaapkamer... ik bedoel voor mij trekt dat verder
niet... (va.).

Maar dit geldt natuurlijk niet voor alle ouders. Het verblijven is herken-

baar in concrete activiteiten die uitgevoerd worden en ook in samenhang ge-
bracht kunnen worden met de gezelligheid van het vertrek.

(40) De slaapkamer is wel gezellig daar lezen wij vaak h&... (va.).

We lezen altijd voor 't slapen, je kunt hou niet meer normaal
in slaap komen... (mo.).
(is dat nou een gezellig vertrek?) Ik ga graag naar bed en niet
om direct te slapen... ik vind 't gewoon knus, een klein lampje
daarboven, goed licht, dat 't toch een beetje gezellig is... (mo.).

Een ruimte vindt men in het algemeen wel gezellig als men er kan gaan zit-

ten, kan handwerken of kan lezen. Een schuur wordt gezellig gevonden omdat

die gewoon lekker knus is, gezellig om er te werken, iets schoon te maken,
iets te timmeren of van hout te maken.

Er bezig zijn en er een groot deel van de dag doorbrengen zijn op zichzelf
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al van invloed op de beleving van het vertrek (cf. de 5de structuur).

(41) Op de zitkamer is het gezelliger, omdat je daar dingen doet waar
anderen vaak mee te maken hebben... daarom kunnen ze er ook aan
mee doen... op je eigen kamer is 't ook gezellig, omda t je je
nooit verveelt... zolang je je niet verveelt is het altijd wel
een beetje gezellig, ook al ben je alleen... (zo.).

Wanneer de tijd in een bepaald vertrek gevuld wordt, is er al een basis om

dat vertrek gezellig te vinden.

Een zo op het oog extreem functionele en individuele ruimte als "het kleinste

kamertje" blijkt eveneens een zeker gezelligheidskarakter te krijgen, omdat

het plaats biedt aan zelf gekozen recreatieve activiteiten. Het noodzakelijke

kan er met het aangename verenigd worden (zie ook Van Leeuwen, 1974, p. 1).

(42) (welk vertrek is het gezelligst en welk het minst gezellig?)  't
Minst gezellig is natuurlijk het toilet... (va.).
Dat weet ik nog zo net niet... (mo.).
Je wou zeggen: je neemt boeken mee...  (va.).
Ja gezellig, 't is een noodzakelijk kwaad... (mo.).

Men kan er in ieder geval rustig lezen. Uiteenlopende rekwisieten worden mee-

genomen, een boekje, een sigaretje... de ruimte zelf wordt soms door het toe-

passen van allerlei materialen en elementen  tot een "kamertje" gemaakt.

(43) Ik heb 'm zelf betegeld, ik heb er een leuk fris behangetje op
gezet, 't is een kamertje met van die tegeltjes op de grond...
kijk, dat is weer een kamertje... daar zit je met plezier, ik
trek m'n eigen nogal eens vaak terug... dat ik zeg: vooruit

de sportkrant is er, en ik moet toevallig en dan zeg ik: ik neem
't krantje mee, ik zal vast de enigste niet zijn denk ik... (va.).

Het vertrek in kwestie verandert. Het wordt van een vertrek een kamertje.

De inrichting en de rekwisieten spelen daarin een rol, maar daaraan vooraf

gaan de intenties waarmee die ruimte ingericht en gebruikt wordt.

Hoe de beleving van een ruimte door die intenties verandert wordt duidelijk

uit de volgende passage - bij uitzondering niet handelend over de woning -

die afkomstig is van een deskundige, een ex-cafdhouder.

(44) Voor een cafd is een kleine ruimte wel gezellig... voor een weg-

res5aurant waar duizenden mensen in moeten die kun je niet in
35m bergen, maar de mensen die komen daar ook niet voor de ge-
zelligheid, maar om er een kop koffie te drinken, omdat ze moe
zijn... maar in een cafd is dat anders, daar komen mensen die 't
thuis niet meer kunnen vinden en die gezelligheid zoeken... of
waar de vrouw van weggelopen is of overleden... of waar de man
van overleden is...  (va.) .
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Duidelijker dan door het weergeven van deze passage kunnen we de rol van

intenties van mensen in het beleven van de ruimtelijke omgeving nauwelijks

weergeven.

c.  D e b e t e k e n i s v a n d e i n d e l i n g v a n d e r u i m t e

Een van de punten waarop de indeling van de ruimte binnenshuis nogal eens

aan de orde komt in verband met de gezelligheid, heeft betrekking op de

open versus de gesloten keuken. De meningen zijn verdeeld, maar de pro- en

contra-argumenten zijn ook van verschillende aard.

(45) Een open keuken, dat is ook wel leuk, want nou... als ik eens in
de keuken zit... ja, 't is nou koud h&, maar dan ben je alleen h6
en de hele familie zit dan hier en dan ben je zo buitengesloten...
eigenlijk niet zo gezellig... (mo.).

Het buitengesloten zijn, of het zich buitengesloten voelen, is geen sta-

tische toestand. Het is een kenmerk van een situatie die voortdurend ver-

andert door het handelen van mensen en het aanwenden van ruimtelijke midde-

len.

(46) (wat vindt u belangrijk voor een "gezellig" huis?) Lekker centrale
verwarming... een gezellig huisje... kamer hoeft niet zo groot en
een open keuken zoals je die ook veel in huizen tegenwoordig ziet...
ook wel gezellig...
(waarom gezellig?) Ja, weet ik niet... je bent erbij... nou doe je
de deur dicht en ik zit in de keuken... en als je een open keuken
hebt: hier zit er een en die roept je... dan hoef je geen deur
los te maken... (mo.).

Een schijnbaar te verwaarlozen handeling als het (moeten) openen van een

deur is al van invloed op de beleving van de ruimte.

Wanneer mensen voordelen van een open keuken noemen dan hebben deze over-

wegend betrekking op de mogelijkheid om in contact met anderen te blijven

(Neeskens en Kropman, 1976, p. 56; Pas en Kropman, 1977, p. 79).

De waarneembaarheid, m.n. de visuele relatie van de keuken met de woon-

kamer is echter ook de reden waarom men soms tegen de open keuken is. Het

argument betreft dan de zichtbaarheid van bepaalde activiteiten in de keu-

ken en de daarbij benodigde attributen.

(47) Ik ben altijd wel een voorstander van een open keuken geweest...
we hadden vroeger thuis ook zo'n woonkeuken dus... (va.).
Nou ja, 't moet voor ons toch erg practisch zijn, want we hebben

twee jongens die ontzettend graag voetballen, dat zijn echt voet-
balmaniakken dus u begrijpt: die komen heel vaak met bemodderde
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laarzen en voetbalschoenen... dus dat is zo een rommeltje, dat
krijg je dan... daarom moet 't allemaal wel practisch zijn en
hoeft 't allemaal niet zo mooi te zijn, want dan ga je er weer
op letten... dan moet je ze teveel achter de broek aan zitten
en dat is natuurlijk niet de bedoeling... tenminste dat vinden
wij... (mo.).

Wanden maken het mogelijk activiteiten die tot verschillende sferen behoren

gescheiden te houden. Sommige bewoners zullen een zekere menging van sferen

niet zo bezwaarlijk vinden, anderen geven er de voorkeur aan bepaalde

sfeerverstorende activiteiten dan maar uit de woning te bannen. Moeilijk

uit te bannen zijn activiteiten die eigen zijn aan het huishoudelijk bedrijf.

(48) (eten in de keuken?) Als we met z'n driein zijn, zou 't wel gaan...
maar ik vind 't ongezellig daar tegen zo'n aanrecht aan zitten
kijken... dat vind ik goed als je een hele grote keuken hebt, dat
je niet vlak op zo'n aanrecht zit... want er is niks zo vervelend
als naar om te zien als die afwas waar je... om daartegenaan te
loeren.. .  nee,  dat  vind  ik een beetje te rommelig.. .   (mo.) .

Een aanrecht, een kraan, potten en pannen horen niet bij de sfeer van de

huiskamer. Wat die sfeer van de huiskamer inhoudt is in de voorafgaande para-

graaf aan de orde gekamen. Sommige vrouwen blijken blij te zijn dat zij

van de keuken-huiskamer af zijn waar men bij de ouders vroeger in leefde of

waar men zelf met het eigen gezin in gewoond heeft.

(49) We hebben toevallig altijd in een keuken-huiskamer gewoond...
toen hadden we er eerst een gordijn voor... uitgerekend als 't
aanrecht vol stond met rommel, dan kwam er visite en dan moest
dat gordijn n6g altijd opengeschoven... want anders kon je geen
koffie maken... (mo.).

"Rommel" is een wat merkwaardig verschijnsel, omdat er soms een positieve be-

tekenis aan toegekend wordt (als tegenhanger van het "te netjes" zijn) en

soms een negatieve betekenis (als uiting van het ontbreken van zorg). Welk

van beide betekenissen geldt, is afhankelijk van de situatie en van de per-

soon.

(50)  Als je er eet, een eetkeuken dus,  moet  't ook gezellig zijn,
vind ik, maar daar ben ik nog niet over uit of in een eetkeuken
ook rommel mag zijn, pannen die her en der verspreid staan, rom-
melige opbouwsels van vuil vaatwerk waar iemand tegenaan kijkt...
(geeft 't u een onplezierig gevoel?) Ja natuurlijk, omdat ik daar
zelf een beetje zenuwachtig van word onder het eten, ik kan niet
goed tegen... ik kan eigenlijk alleen maar tegen rustig eten, ik
proef het eten niet als 't rommelig is...
(waardoor zou dat komen?) omdat ik me dan opgejaagd voel door 't
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werk dat me te wachten staat of wat ik anderen aan doe... omdat
ze zelf gehaast zijn... omdat ze zo weinig vrije tijd hebben... (mo.).

Rommel betekent in deze situatie werk. Werk en werken zijn strijdig met de

sfeer van gezelligheid zoals we eerder hebben gezien (de 3de structuur).

Openheid is een ruimtelijke eigenschap die door ontwerpers bij het ontwikke-

len van een woningplattegrond om wille van de ruimtelijke werking dikwijls

nagestreefd wordt en in toenemende mate in de woningbouw wordt gerealiseerd

(De Jonge, 1971, p. 171; Saal, 1975, p. 4). Hoewel er op zich geen reden

is om over dit streven negatief te oordelen, realiseert men zich toch waar-

schijnlijk te weinig bepaalde consequenties daarvan, zoals die zich op

subjectieve wijze in het leven van alledag voordoen en wellicht moeilijk

te herkennen en te benoemen zijn. Ook in onze open vraaggesprekken komen

deze consequenties slechts zijdelings ter sprake. In de volgende passage

vinden we hiervan enkele voorbeelden.

(51) Ik geloof dat 't voor een vrouw een moeilijke opgave is om zo'n
type woning (bedoeld is: met een open plattegrond) bewoonbaar te
houden... de meeste mensen ergeren zich toch als 't staat zoals
't niet moet staan... daar bedoel ik mee te zeggen... h&, uw jas
wordt aan die kapstok gehangen en als nu die gang zichtbaar is en
de slaapkamer is zichtbaar en de studeerkamer van dat jong is
zichtbaar, al die ruimten zijn zichtbaar en er is in elke ruimte
een junk, een rotzooi dan geloof ik toch dat zij tenminste en ik
ook er niet in zouden kunnen leven... want je koopt een kapstok om
kleren aan op te hangen, maar u weet net zo goed als ik dat als
je kinderen hebt die gooien ook wel eens even 6ver de kapstok
heen en 't valt er af... als zij nou rustig hier zit te kijken...
als ze dat weet, loopt ze erheen... maar wat 't oog niet ziet,
deert het hart niet... dat jas je ligt er nu af maar zij kijkt
rustig televisie... heeft ze toch die twee uur, dat ze nu hier
rustig zit, rust, kijkt t.v. of doet wat... straks gaat ze naar
de gang om wat te halen of te brengen of er belt iemand... dan pakt
ze die jas en hangt 'm eraan en ze zegt dan: je moet 'm in 't
vervolg ophangen... (va.).

Een belangrijke passage. Belangrijk omdat hieruit blijkt hoe een bepaald

ruimtelijk kenmerk (openheid plattegrond) samenhangt met een bepaald doel

(het hebben van rust). Van zijn doeleinden van handelen en van de hande-

lingsimplicaties van de gebouwde omgeving is men zich in veel gevallen

weinig bewust (proposities 3 en 10). Het openmaken of sluiten van een deur,

het zetten van enkele stappen naar voren zijn dikwijls al voldoende om het

waarnemingsveld in een vertrek te vergroten en daardoor het veld van han-

delen latent te veranderen.
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(52) (wat vinden jullie van de L-vorm van de woonkamer?) Vind ik
wel leuk ja... (do.).
(waarom?)Nou, anders kom je zo wel de deur in en dan zie je de
hele kamer voor je... nou, en dit vind ik wel leuk... nu staat de
eettafel daar (in de korte poot van de L) en dat is een beetje
afzonderlijk van de zitkamer eigenlijk... (do.).
Ja, je hebt een apart hoekje h&... niemand ziet je daar... (mo.).

Anders (bij een rechte kamer) zit je in de kamer, zeg maar, en nou
zijn 't eigenlijk twee aparte delen... (do.).

(Zie bijlage I, woningtype 9).

"Niemand ziet je daar...", een situatie die met enkele stappen ongedaan

kan worden gemaakt. Toch wordt de beleving van het vertrek er door bein-

vloed. Een bepaalde ruimte lijkt al als gezellig te worden ervaren, wanneer

en doordat zij aan een gezellige ruimte grenst.

Zouden we een niet-interpretatieve benadering volgen, dan zou dit verschijn-

sel als een vorm van contaminatie beschouwd moeten worden, als een asso-

ciatief en mechanistisch verlopend proces. Het doelgericht handelen, i.c.

het doelgericht waarnemen biedt echter een veel betere verklaring.

(53) (waarom vind je de keuken gezellig?) In eerste instantie, omdat ie
aan de woonkamer grenst... 't zou mooier zijn als ie helemaal open
was ik vind 't zowiezo... omdat als je erin kijkt... ja, je kijkt
erin, je oog valt meteen als je binnen komt lopen op de kamer en
de keuken... nou een keuken die h66rt gewoon bij het interieur, dat

is een ding dat zeker is... 't moet gezellig zijn... (zo.).

Van belang is dat de beleving van een ruimte niet alleen bepaald wordt door

het feitelijke gedrag maar ook door het mogelijke gedrag. Situaties die

met "als" formuleringen beschreven worden zijn voor de beleving niet min-

der re&el dan situaties die gevormd worden door feitelijke gedragingen

(propositie 6).

(54) Ik vind het dus echt wel een keuken om er iets leuks van te ma-
ken... (mo.).

(en waar ligt dat aan?) Ook wel, dat je 'm ziet... als u zich
verplaatst hier dan ga je niet bewust in die keuken kijken... je
komt binnen... als je naar de gang loopt dan zie je de keuken,
je kijkt erin en als dat nu een ongezellig hok is met een stukje
zeil en een simpel eethoekje met dat witte smakeloze gedoe en
witte zittinkjes en chroom dingetjes en er ligt een plastic
kleedje... dan is dat zuiver en alleen maar een hok om te eten,
ik bedoel dan wil ik het ook niet zien... (va.).

Het grenzen aan een gezellige ruimte vormt op zichzelf nog geen basis voor

het beleven van een ruimte als gezellig. Omdat de ene ruimte aan de andere

ruimte grenst - in dit geval de keuken aan de woonkamer - en derhalve de
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kans op waarneming van storende activiteiten of attributen groot is,

wordt het voor de bewoner van belang om de keuken een aantal gezelligheids-

attributen mee te geven.

Zowel binnen als buiten de woning spelen voor de beleving van de gebouwde

omgeving het waargenomen (kunnen) worden door en het zelf waar (kunnen)

nemen van andere nersonen of van attributen een belangrijke rol.
De woonbuurt waarop de volgende passages betrekking hebben,   heet   "op
privacy" te zijn gebouwd (bijlage I, woningtype 9).

(55) Als je de voordeur uitgaat sta je nog tussen twee enorme muren...
dan moet je zeker... 't is de lengte van een auto en nog een stuk
lopen dan ben je op straat... en als de buurman daar nou ook zou
staan... maar ja die is met zijn auto bezig en die staat ook tussen
die twee muren... die zie je niet, die hoor je wel... dan moet je
al extra om dat muurtje lopen... dat doe ik vaak met die buurman
hier zo... dan is ie bezig, ik hoor dat ie bezig is, en dan loop
je ernaar toe en dan komt 't gesprekje... (va.).

Ook nu is het (moeten) zetten van enkele stapnen om in gesprek te komen met

de buurman van invloed op de beleving van de buurt. Zelfs het richten of

af (moeten) wenden van de blik is al van belang:

(56) En als er iemand buiten loopt, loopt ie langs de huizen op en ze
kijken wel eventjes meestal, maar god ja, dan moet jij toevallig
ook maar even naar buiten kijken... hier ki jken we precies door
een smal poortje heen naar buiten, die smalle strook dat is 't enige
wat je ziet... (do.).

d.  D e b e t e k e n i s v a n d e g r o o t t e v a n d e  r u i m t e
Het effect van de grootte van een ruimte voor de sfeer blijkt variabel te
zijn. Soms wordt gesproken  van een "klein hokje",  waar het ontzettend  knus
is, in andere gevallen wordt geklaagd over het geringe oppervlak van een
kamertje waar helemaal niets mee te beginnen is. We zullen dus opnieuw op
zoek moeten gaan naar de kenmerken van de situatie die verantwoordelijk zijn
voor de wijze waarop de kleine of grote ruimte beleefd wordt.
De grootte van een ruimte blijkt hoe dan ook een factor van belang.

(57) (vindt u dat de keuken gezellig is ingericht?) Deze keuken kun je
niet gezellig inrichten. Kijk als ik daar een tafeltje en twee
stoeltjes neer kan..., dan begin je al iets met gezelligheid...  (va.).
Roe bedoelt u dat precies?) Als ie groter is, dan kun je 'm gezelli--ger maken met een tafel erin en krukjes erbij... als ie groot ge-
noeg is... met de kinderen 's middags eten, dat vind ik 't gezel-
liger maken...
En weet je wat ook... als je een tafeltje en een stoeltje neer kunt
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zetten en je bent hilvoorbeeld in de tuin aan de gang... even
koffie of thee of wat ook... dat je dan aan zo'n tafeltje kunt
gaan zitten in de keuken... (va., woningtype 5).

De grootte van de ruimte is een factor van betekenis omdat zij de plaatsing

uitsluit of mogelijk maakt van attributen die als noodzakelijk beschouwd

kunnen worden voor gezelligheidsactiviteiten, zoals het gebruiken van de

maaltijd en hetdrinken van koffie en thee tussen de bedrijven door. De

ruimte moet ook de gezamenlijke uitvoering van activiteiten mogelijk maken.

(58) (vindt u 't een gezellige ruimte op zich de keuken?) Nee...

nee, want je kunt amper samen afwassen... hij is veel te klein...
dat stuk waar die kolenkit staat hadden ze erbij aan moeten
bouwen, dan was die keuken een meter breder geworden... je kunt
ook geen tafeltje neer zetten... als je zo met z'n twe&en staat
af te wassen... de jongens helpen dan 's avonds altijd... dan

moeten ze in de vorkenla zijn... nou en dan ben ik 't gasfornuis
aan 't schoonmaken, dan moet je eerst een eindje opzij, anders
kunnen ze er niet bij... (mo., woningtype 4).

De keukens in een groot deel van de woningen lijken te zijn ontworpen

vanuit de gedachte dat de werkzaamheden slechts door idn persoon in het

gezin worden uitgevoerd. Hoewel dit voor bepaalde activiteiten wel zal gel-

den, gaat deze veronderstelling bepaald niet op voor andere activiteiten,

die door meer leden van het huishouden bedreven worden.

(59) Och ja, de keuken die is helemaal te klein... je kunt je er niet
gemakkelijk keren, want ja, je bent met bakken en koken bezig...
en ja, je kinderen die willen je ook graag helpen op hun manier...
maar ja, zet ze alle vier maar eens in een kleine keuken... denk
je: ga maar mieren, weet je wel, ja, je wordt gauw zenuwachtig
en dan is 't: sodemieter de keuken uit... ze lopen je allemaal
voor de voeten... en als 't goed is kun je maar met twee man in de
keuken... (mo., woninatype 7).

Het samen bezig zijn vormt een belangrijke basis voor het beleven van gezel-

ligheid. Op verschillende manieren stelt dit zijn ruimtelijke eisen. Ruim-

telijke eisen worden ook gesteld voor samenkomsten van een groter aantal

personen. Doordat zij incidenteel voorkomen worden zij verwaarloosd bij het

ontwerpen van woningen. Toch blijken zij voor sommige mensen van grote be-

tekenis.

(60) Ja, vooral met verjaardagen... dan moet je volgende week komen...
nou, ze hebben wel eens in de gang gezeten hoor... dan gaat dat

kastje naar de gang, die tafel in het midden, die grote, gaat eruit...
die gaat naar de keuken... daar leggen we een plastic zeil op en
dan zetten we daar de glazen op, want als ze daar eenmaal zitten, dan
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kun je de kast daar niet in... en dan zit dat zo in de rondte...
die kast die nou tegen die televisie staat die moet tegen de muur
op, want anders is 't: denk om m'n televisie... ga er niet door-
heen... zo moet je dat dan weer versieren... de twee clubs die
gaan eruit en dan ook het pietje naar boven... ik bedoel maar: dan
moet je ergens ruimte maken h&.
(is dat voor u belangrijk dat er veel familie komt?) Ja dat is ge-
zellig... (mo.).

Nou, ik vind 't persoonlijk heel belangrijk... (va., woningtype 4).

Het ontvangen van gasten stelt niet alleen eisen aan de ruimte om met el-

kaar te kunnen converseren, maar ook om bezoekers binnen te laten en hen

uitgeleide te doen. Ook afmetingen van de gang of de hal zijn daarom van

belang voor het ontstaan van sfeer.

(61) Ik vind voor als je visite krijgt de eerste indruk die de mensen
opdoen als ze over de drempel komen h&... dat vind ik tech wel
prettig, als je een mooie hal kunt hebben... de huiskamer moet
leuk zijn, maar de hal bij het binnenkomen met visite, met weg-
gaan... je staat elkaar  niet  te  verdringen. ..   (va.) .

De grootte en de vorm van de gang kunnen zodanig zijn dat voor het gesprek

tussen de ontvangende en de bezoekende partij ergonomisch gezien een on-

gunstige situatie ontstaat.

(62) Ik vind dat geduvel en dat gedouw voor die kapstok... als er wat
meer mensen zijn die tegelijk weggaan of tegelijk binnenkomen...
nou, dan moet je hier in de rij staan... of je zou in de gang een
ruimte moeten hebben waar je een garderobe kunt maken, dat heft

al een heleboel van die benepen ruimte op... en als je nou zo'n
kaal snertgangetje hebt waar je achter mekaar in de rij staat,
dat is toch niet zo gezellig... (mo., woningtype 6).

Niet alleen de ruimtelijke afstand is van belang wanneer mensen met elkaar

staan te praten (Hall, 1969, ch. 10), maar ook de ruimtelijke positie - en

daarmee de lichamelijke ori&ntatie - die zij ten opzichte van elkaar inne-

men (Sommer, 1969, ch. 3).

Dikwijls zijn de ruimtevragende activiteiten moeilijk te herkennen en te

benoemen. Te weinig bewegingsruimte wordt herhaaldelijk als klacht met be-

trekking tot de woonruimte genoemd. Maar beweging is altijd doelgerichte

beweging, ook al is men zich van die doeleinden nauwelijks of niet bewust.

Moeilijk te motiveren is ook de wens om van tijd tot tijd de inrichting te

kunnen veranderen door de meubels te verplaatsen.

(63) Ik zit altijd met diezelfde bank in diezelfde hoek... ik zeg wel
es op z'n amsterdams gezegd: 't is een seik-hoek, ik zit hier
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altijd  tegen dezelfde  hoek  aan  te  kijken die kan  ik  niet veranderen,
ik kan hier niks veranderen... maar wat voor mij het ergste is in
deze kamer is, dat je niet kunt versjouwen... die stoel niet eens

lekker daar neer zetten en die bank daar... want ik zit nou al
vier jaar in dezelfde houding... 't valt me mee dat ik 't zo lang
volhoud... (mo., woningtype 7).

Ruimte vergroot de vrijheid van handelen. En vrijheid van handelen betekent

onder meer dat bewoners niet gebonden zijn aan ddn bepaalde opstelling van

meubels, en tevens dat zij  meubels naar eigen smaak kunnen kiezen zonder

onmiddellijk in ruimtenood te raken (zie ook Hogenboom-Kesler, 1970).

Van belang is ook dat men attributen kan plaatsen die bij de sfeer van de

woonkamer horen, attributen die het karakter van "noodzakelijkheid" of

"werk" (3de structuur) missen.

(64) (wat maakt een woonkamer gezellig?)   Als   't iets groter  is,   is   't
wel prettiger h&,... dan kun je echt zo hele leuke plantenbakken
plaatsen hier en daar... nou is 't zo klein, dat je hier niet echt

iets leuks kan doen eigenlijk... dus een aquarium zouden we willen
hebben... waar zouden we dat moeten plaatsen, daar heb je geen ruimte
voor... een aquarium is toch ook leuk?(mo., woningtype 5).

Een ruimte hoeft zeker niet groot te zijn om gezellig te zijn. Zij moet de

mogelijkheden bieden om er te doen wat men graag wil doen. Dit laatste be-

paalt de minimaal benodigde ruimte.

Een vraag van belang is echter ook, of er snrake is van een maximaal beno-

digde ruimte.

(65)  (welke vind je de gezelligste vertrekken in huis?) Mijn kamer...
(waarom?) Nou, die is niet al te groot en dus meestal niet zo dat
er een lege ruimte is en ik werk er gewoon veel h&... en allemaal

dingen... ook platen, boeken...
(je werkt er veel, daardoor vind je 't gezellig?) Dat geeft me 't
gevoel dat 't geen lege ruimte is omdat er veel te doen is... (zo.).

(66) Ik vind dat een kamer niet klein hoeft te zijn om gezellig te zijn...
ik zelf zou het in een grote kamer van mijzelf ook best gezellig
vinden, want ik zou elke plek die er in is gebruiken... (ZO.).

De lege ruimte is een niet door handelen gevulde ruimte en daardoor volgens

onze theorie (m.n. propositie 14) een betekenisloze ruimte. Voorzover zij be-

tekenisloos is, kan zij onmogelijk als gezellig worden ervaren. Een ruimte

is dan "te groot", wanneer zij niet meer door activiteiten en daaraan gekop-

pelde betekenissen gev·uld kan worden. "Leegte  is een ruimte", aldus Lange-

veld, "die ons aanzwijgt in gerundivo: als dat wat gevuld kan of moet worden,
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als dat wat betreden kan of moet worden" (Langeveld, 1969, p.  15) .

e.  D e b e t e k e n i s v a n de v o r m v a n d e r u i m t e

Het gebruik van sommige ruimten in huis blijkt sterk te variSren met de

afmetingen en de vorm. Is de gang langwerpig en smal, dan is zij ook niet

mddr dan een ruimte om doorheen te lopen, om een keer een nieuw behangetje

op te plakken en een stukje nieuwe vloerbedekking te leggen.

Een halletje is een ruimte van een andere vorm dan een gang.

(67) Ik persoonlijk vind een huis met een halletje ook veel fijner...
een klein gezellig dingetje in de gang... neem nou alleen maar
een kastje waar je de sjaals of handschoenen of wat dan ook in
zou doen... (mo.).

(68)  (vindt u de gang gezellig?) Nou, dat kan ik niet zeggen... ik heb
ze wel eens mooier gezien... nee, gezellig kan ik niet zeggen, hij

is practisch... een gezellige hal dat zou ik vierkant vinden...
(waarom?) Dat vind ik leuk... kun je een mooie kapstok neerzetten
en leuker aankleden, dat vind ik gezellig... dat heb je dus hier
niet, je hebt hier wel ruimte voor je kapstok, maar dan is er ook
practisch geen ruimte meer... maar je zit weer met die verwarming
zo, en een parapluiebak zou je er eventueel nog neer kunnen zetten...
maar dan houdt 't wel op...
(waarom vierkant?) Dan heb je wat meer hoeken waarmee je iets kan
doen... dat vind ik tenminste zo... (mo.).

De samenhang tussen er iets kunnen doen, het plaatsen van attributen en het

ontstaan van gezelligheid geldt niet alleen voor de gangruimte of de hal.

Ten aanzien van verschillende vertrekken wordt op de betekenis van de vorm

gezinspeeld. Het gaat dan meestal om afwijkingen van de rechtlijnige vorm

en om attributen die in het gangbare woonactiviteitenonderzoek niet gere-

gistreerd staan.

(69) (Als een architect een gezellig huis voor u zou bouwen...?) Ik ben

gek op nisjes waar je eens iets leuks, iets gezelligs kunt zetten.
(waarom nisjes?) Ik vind bepaalde inbouwtjes of uitbouwtjes ergens...
't kan me niet schelen wAt er dus staat, voor mijn part zet je er
een kastje in bijvoorbeeld met een lampje... 't geeft zo ontzettend
veel sfeer in huis... 't is niet om in dat hoekje weg te kruipen,
dat is helemaal de bedoeling niet maar 't is in dit huis recht en

je hangt maar op en je zet 't maar neer, je kunt nergens anders
naar toe... en in dat nisje daar kun je iets creeren, iets doen en
dat kan hier niet... (mo.).

Nisjes, inbouwtjes, uitbouwtjes... het lijken irrationeel bepaalde wensen

van sommige bewoners. Het zijn zinloze vormen, zolang zij uitsluitend naar
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hun visuele hoedanigheid worden beschouwd. "Waar je iets gezelligs kunt

zetten...", "daar kun je iets crearen, iets doen...". Inbouwtjes en uitbouw-

tjes hebben specifieke handelingsimplicaties en op basis daarvan kunnen

ze zinvol zijn voor de bewoners. Ook in de woonomgeving blijken onregelma-

tigheden in de rooilijn van de bebouwing en in de gevels relevant op

grond van de handelingsimplicaties die daardoor ontstaan en niet "zo maar"

op grond van visuele variatie (Beekman, Bleeker en Mulderij, 1978).

Wanden in een vertrek zijn wat dit betreft soortgelijke ruimtelijke elemen-

ten. Wanden fungeren niet alleen als beschutting tegen weersinvloeden en

onbescheiden blikken van buiten, fungeren niet alleen als omlijsting

voor het venster dat uitzicht biedt naar de buitenwereld. Zij vormen ook

een uitdaging om er iets mee te doen (cf. Van Leeuwen, 1960).

(70) (als een architect een gezellig huis zou bouwen, wat zou je voor
je eigen kamer het belangri jkste vinden?)  Niet heel grote ramen. . .
alles is nu open en bloot... meer muren, als je meer muren hebt dan
kan je meer doen... nu heb ik alleen maar aan twee kanten muur...
aan de andere kant heb ik een kast daar kun je ook niks doen, dus
je bed kan je alleen maar dildr en dadr zetten...

(wat zou je graag willen dan?) Alles ophangen... hogere muur en klei-
nere ramen dat is veel leuker... (do.).

Van doorbreking van rechtlijnigheid en rechthoekigheid is ook sprake in ver-

trekken met een schuine wand. Het is niet op grond van visuele variatie, dat

schuine wanden zinvol zijn. Daarvoor worden andere en betere redenen ge-

noemd.

(71) (waarom wil je graag je kamer op zolder?) ... lijkt me leuk...

tenminste met een schuin dak en als 't dan een beetje een grote
kamer is, dan is 't met die houten balken wel wat gezellig,
vind ik...
(hoe zou dat komen?) Nou, volgens mij, dat 't dan een beetje vol
maakt... andere vorm weer... iets hutachtigs... (zo.).

Schuine wanden maken 't een beetje vol. Een lege ruimte wordt ervaren als

een ruimte "waar niets te doen is" en derhalve als een "ongezellige" ruim-

te (vgl. de 5de structuur).

Misschien is dit ook de reden waarom een lage woonruimte onder bepaalde

voorwaarden goed blijkt te voldoen (bijvoorbeeld Deben, Teijmant, Van der

Weiden, 1977 , D. V).

Zolderruimte is overigens niet alleen vanwege de ruimtelijke vorm, maar

ook om nog andere redenen een aantrekkelijke en intrigerende ruimte. In het

126



volgende hoofdstuk komen we hier nog uitvoerig op terug.

De beschrijvingen in deze paragraaf hebben overwegend betrekking op de be-

leving van ruimte als handelingsruimte. Soms had een beschrijving evenwel

betrekking op de beleving van ruimte als expressieve ruimte (zie proposi-

tie 20). In het laatste geval lezen we uit de omgeving, de vorm en de

grootte van de ruimte, de wijze van inrichting en de aard van de attribu-

ten iets af over de manier waaron de bewoners met elkaar omgaan en de

ruimtelijke attributen in hun handelen gebruiken.

We sluiten de beschrijvingen over gezelligheid af met een passage waarin

duidelijk naar voren komt hoe attributen in deze zin een verhaal kunnen

vertellen, een verhaal over hun bezitter.

(72) (de woonkamer, de dingen die 't gezellig maken?) Eh... ja, ach het

geheel, maar extra gezellig de boeken... ik ben een beetje een
bibliofiel... een kamer zonder boeken is voor mij een dooie kamer,
die boeken 16ven... dus die boeken maken 't voor mij erg gezellig,
die parketvloer dat doet me veel en dat bankmeubel dat heb ik
samengesteld en in elkaar gezet en dat geeft ook een persoonlijke
tint...

(die boeken die leven voor mij, wat bedoelt u daar nou mee?) Eh...
nou, eh 't... klinkt misschien een beetje vreemd, maarre... ik kan
langs zo'n boekenkast lopen en dan heeft elk boek zijn eigen verhaal
en niet het verhaal wat erin staat, eh... die boeken die spreken
voor mij, ja... 't klinkt een beetje overdreven misschien... maar
't zijn vrienden van mij die boeken.
(wat voor een verhaal is dat dan?) Ja, eh... dat is het verhaal: elk
boek ken je op een bepaalde manier... en de aanschaf... op een be-
paalde manier heb je ze gekregen of gekocht, maar ook de omstandig-
heden waaronder je het boek gelezen hebt... ik kan me van elk
boek bijna nog herinneren in welke tijdsperiode dat geweest is,
onder welke omstandigheden, gemoeds- en gezondheidsomstandigheden...
en zo heeft elk boek eigenlijk... (va.).

IV.4. CONCLUSIES

1. Het doel van deze analyse was het verkrijgen van meer inzicht in de bele-

ving van gezelligheid en met name in de rol die kenmerken van de ruimte-

lijke omgeving daarin spelen.

Dat bepaalde ruimten of ruimtelijke kenmerken als gezellig worden er-

varen, kan - zo is onze conclusie op grond van de analyse - worden be-

grepen op grond van hun handelingsimplicaties, d.w.z. op grond van de

mogelijkheden die zij manifest of latent bieden voor bepaalde vormen van

handelen.
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2. Tot deze vormen van handelen zijn een vijftal structuren te rekenen die

we in het materiaal hebben aangetroffen en onderscheiden en die ieder

een zelfstandige bijdrage leveren tot het beleven van gezelligheid in een

(woon)situatie.

De structuren zijn:

1ste - praten met elkaar, direct op elkaar betrokken zijn;

2de  - bij elkaar zijn, beschikbaar zijn voor elkaar;

3de  - tot rust gekomen zijn, klaar zijn met het werk;

4de - vrijheid van handelen hebben, kunnen doen wat men graag en on-

verplicht doet;

5de  - zinvol bezig zijn, de afwezigheid van verveling.

3. Dat de vijf gevonden structuren ieder een zelfstandige bijdrage leveren

sluit niet uit dat zij naar hun betekenis elkaar ten dele overlappen.

Heeft de eerste structuur betrekking op feitelijke interactie, de tweede

structuur betreft een situatie van potentiole interactie: de personen

kunnen op ieder moment in contact met elkaar treden, zij zijn beschik-

baar voor elkaar.

De derde structuur lijkt als voorwaarde te fungeren voor de overige

structuren: men moet geestelijk en lichamelijk capabel en van verplich-

tingen ontslagen zijn om erbij te zijn, beschikbaar en bereikbaar voor de

anderen.

Het zinvol bezig zijn hebben we als een aparte structuur opgevat, die een

minimale basis verschaft voor het ervaren van gezelligheid. Zonder twij-

fel komt zij ten dele overeen met het hebben van vrijheid van handelen.

Het zinvol vinden van bepaalde activiteiten hoeft echter niet onder alle

omstandigheden te betekenen, dat men ook plezier in de uitvoering ervan

heeft.

4. Een ruimte of deel van een omsloten ruimte wordt als gezellig ervaren

door de aard van het handelen waarvoor zij plaats biedt. De woonkamer is

niet gezellig omdat zij woonkamer is, maar doordat zij als trefcentrum

fungeert (26), doordat zij bij uitstek de plaats is waar men samen en op

elkaar betrokken is (26, 27). Andere ruimten in huis ( serre, keuken) wor-

den als gezellig beleefd wanneer ook daar sprake is van activiteiten die

gezamenlijk uitgevoerd worden (28, 29, 30, 32, 44), al kan daaraan afbreuk

gedaan worden door het werk-karakter van deze ruimten en de prioriteit

van werk-efficiency (31, 34, 35). Ook het plezier waarmee men de
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activiteiten in kwestie verricht is van betekenis voor de beleving van de

ruimte   ( 36,  40,  42,  43) en voorts hetverplichte of onverplichte karakter

van de activiteit (37, 38). Tenslotte blijkt ook de afwezigheid van ver-

veling een element van belang (41).

5. De indeling van de ruimte speelt voor de beleving van gezelligheid een

rol inzoverre de relatie tussen ruimten maakt dat de gezinsleden direct

voor elkaar waarneembaar zijn. Daardoor voelt men zich niet buitenge-

Sloten (45, 46), en kan de aanwezigheid van anderen althans worden opge-

merkt (55, 56).

Belemmerend voor het ervaren van gezelligheid is de indeling van de

ruimte wanneer men geconfronteerd wordt met rommel (47, 48, 49) wat nu

eenmaal werken met zich brengt (50), in ieder geval opruimen (51).

Bij de indeling van de ruimte, en de relatie tussen ruimten speelt de

waarneembaarheid van andere personen of van materi6le elementen met

bepaalde handelingsimplicaties een belangrijke rol (53, 54).

6. De grootte van een ruimte blijkt niet rechtlijnig samen te hangen met

het ervaren van gezelligheid.

De grootte van het vertrek moet zodanig zijn dat er attributen geplaatst

kunnen worden die het verpozen en bij elkaar zijn mogelijk maken van meer

personen (57, 60). Het gezamenlijk uitvoeren van verplichte of onver-

plichte activiteiten (afwassen, bakken) mag geen grote problemen qua

ruimte opleveren (58, 59).

Ook een verkeersruimte (gang, hal) kan als een gezellige ruimte worden

ervaren, wanneer haar afmetingen functioneel zijn voor het ontvangen

of uitgeleide doen van gasten, voor het binnenkomen of zich gereed maken

voor  vertrek. Deze vormen van handelen betekenen niet alleen "verkeer",
maar ook sociaal verkeer (61, 62).

Het hebben van keuzemogelijkheden voor de inrichting , een vorm van

vrijheid van handelen, is afhankelijk van de grootte van de ruimte en

van invloed op de beleving van gezelligheid (63). Ditzelfde geldt voor

het kunnen plaatsen van benodigdheden die onttrokken zijn aan de sfeer

van het werken (64).

Om als gezellig te worden ervaren moet een ruimte tenslotte niet zo groot

zijn dat zij niet meer door activiteiten gevuld kan worden (65, 66) en

daardoor zinloos wordt.
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7. De vorm van de ruimte is met name van betekenis gebleken omdat zij mo-

gelijkheden biedt om iets met de ruimte te doen, o.a. er bepaalde attri-

buten in te kunnen plaatsen (67, 68, 69).

Deze mogelijkheid om iets te kunnen doen - men denke aan de 4de en 5de

structuur die we eerder aantroffen - is niet alleen van de vorm van de

ruimte afhankelijk, maar ook van de ruimtelijke omsluiting: "met muren

kun je meer doen dan met ramen"  (70) ; de schuine wand snijdt een stukje

lege (zinloze) ruimte af (71).

Om iets te kunnen doen met de ruimte zijn juist de onregelmatigheden in

de vorm van de ruimte, doorbrekingen van de rechtlijnigheid en rechthoe-

kigheid, bij uitstek van belang.
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HOOFDSTUK V ONTWIKKELINGEN ROND GEZIN EN HUISHOUDEN.
CONSEQUENTIES VOOR DE FUNCTIE VAN DE WONING EN
VOOR DE WONINGBOUW IN DE TOEKOMST

V.1. INLEIDING

De vragen die we in de voorafgaande hoofdstukken hebben proberen te beant-

woorden hadden betrekking op micro-sociale processen, op situaties waarin

mensen direct met elkaar in interactie verkeren. Hoewel uit de beschrij-

vingen wel naar voren komt, dat dergelijke processen samenhangen met de

bredere maatschappelijke structuur, zijn deze situaties toch in het alge-

meen als gesloten systemen beschouwd.

Wonen speelt zich echter niet alleen af binnen de muren van de individuele

woning. Wonen is een onderdeel van de maatschappelijke structuur en van

de maatschappelijke ontwikkelingen. De inhoud van het wonen verandert te-

zamen met de veranderingen die zich in de samenleving voltrekken.

Belangrijke veranderingen die zich in onze samenleving momenteel voordoen

zijn onder meer de ontwikkeling van arbeidstijd en vrije tijd en de functie-

wisselingen tussen de zgn. institutionele en de huishoudelijke sector.

In dit hoofdstuk bespreken we deze beide ontwikkelingen (paragrafen 2 en 3),

overigens niet om daarop een nieuwe visie te geven. In dit boek is het

vooral van belang beter zicht te krijgen op de eisen die in de komende tijd

aan de woning gesteld zullen worden als gevolg van deze veranderingen in

de samenleving. Nog  6n keer - in par. 4 - stellen we de kijker in op het

gebeuren binnen de woning. Het gaat daarbij vooral om de betekenis van de

"restruimte" in de woning, woonruimte die in het algemeen ten onrechte

slechts zijdelings aandacht krijgt en juist voor de komende tijd wellicht

van belang zal blijken te zijn.

In de laatste paragraaf tenslotte stellen we het belangrijke probleem van

de zich aftekenende privatisering van het maatschappelijk leven aan de orde.

Andere ontwikkelingen - zoals veranderingen in de samenstelling van huis-

houdens - blijven hier onbesproken, hoewel ook zij zonder twijfel van belang

zijn (zie hiervoor bv. C.B.S., 1976).

V.2. DE ONTWIKKELING VAN ARBEIDSTIJD EN VRIJE TIJD

In veel opzichten doen zich momenteel veranderingen voor in de mate waarin

en de wijze waarop mensen in de loop van hun leven deelnemen aan het ar-

beidsproces.

Sinds het begin van de jaren zestig is de arbeidsduur gedaald, vooral door

131



verlenging van de leertijd. In 1960 nam 57.7% van de 15-19 jarige mannen deel

aan het arbeidsproces en 54.7% van de vrouwen. In 1975 waren deze cij fers

gedaald tot resp. 31.1% en 37.5% (C.B.S., 1977, p. 327). In de komende tijd

valt - door een meer volledige onderwijsdeelname - een voortzetting van

deze ontwikkeling te verwachten (S.C.P., 1976, p. 119).

De formele werkweek is sinds 1960 verkort van 45 tot 40 uren. Ook de feite-

lijke werkweek is voor alle categoriein van werkenden teruggelopen, zij het

niet voor alle categoriedn van werkenden in gelijke mate. Daarbij komt dat

het aantal wettelijk gegarandeerde verlofdagen inmiddels is gestegen tot 20;

steeds meer mensen gaan ertoe over om meer dan &6n vacantie per jaar te

nemen (Beckers, 1978, p. 63). Door de Industriebonden is inmiddels de

invoering van de 35-urige werkweek op tafel gelegd.

Van meer ingrijpende betekenis nog is de stijging van het aantal mensen dat

noodgedwongen moet afzien van deelneming aan het arbeidsproces. Stonden in

1960 tegenover 44n niet-actieve nog 7 actieven, in 1975 was deze verhouding

1:4 (W.R.R., 1976, p. 14).

Het aanbod van arbeid houdt geen gelijke tred met de vraag naar arbeid.

Er is ook sprake van een toegenomen vraag naar arbeid van de zijde van ge-

huwde vrouwen, een categorie van arbeidskrachten die tegen wil en dank als

reserveleger fungeert en afhankelijk is van de schommelingen in het aanbod

van arbeid. Voor de komende jaren wordt wederom een stijging verwacht van de

vraag naar arbeid vanuit deze categorie (W.R.R., 1977, p. 63; Boelmans-

Kleinjan, 1978).

Het is duidelijk dat door deze ontwikkelingen een ingrijpend proces van

herverdeling van arbeid en invoering van deeltijdarbeid noodzakelijk is. Voor

de komende vijfentwintig jaar heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Re-

geringsbeleid mogelijke ontwikkelingen op de volgende wijze geschetst (zie

tabel 1, p. 133).

In variant A is men uitgegaan van een stijging van de arbeidsproductiviteit

met 3t% per jaar tot 1980 en met 3% per jaar daarna. De verkorting van de

arbeidstijd beslaat telkens een zesde van de ruimte die door deze groei

ontstaat. Voorts is aangenomen dat de nadruk aanvankelijk ligt op het

terugbrengen van ieders werkweek tot 40 uur. Dit doel wordt kort na 1980

bereikt, en daarna neemt het aantal vrij op te nemen verlofdagen snel toe.

Tenslotte wordt in 1990 een tweede ronde van verkorting van de werkweek in-

gezet.

In variant B is men uitgegaan van een stijging van de arbeidsproductiviteit
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met 3#% per jaar tot 1980 en daarna met een percentage dat geleidelijk aan

terugloopt. De verkorting van de arbeidstijd beslaat tot 1980 een zesde

van de ruimte die door deze groei ontstaat, en daarna de helft. Ook hier

is aangenomen dat de nadruk aanvankelijk ligt op het terugbrengen van ieders

werkweek tot 40 uur. Dit doel wordt kort na 1980 bereikt, en daarna krijgt

het aantal vrij op te nemen verlofdagen meer aandatht. Rond 1990 ver-

schuift de voorkeur weer naar een verkorting van de werkweek (W.R.R. 1977,

p. 92).

Tabel 1. Arbeid en vrije tijd in de toekomst

1975 1980 1990 2000

Variant A:

Omvang van een man jaar

- in uren 1.930 1.871 1.782 1.695

- in werkdagen 234 231 223 218

Duur van de werkweek in uren 41,25 40,50 40,00 38,88

Aantal verlofdagen per jaar           19         22         30         35

Percentage groei per jaar

Arbeidstijd -0,6% -0,5% -0,5%

Vrije dagen +0,5% +0,6% +0,4%

Vrije uren in werkweek +0,3% +0,2%

Variant B:

Omvang van een manjaar

- in uren 1.930 1.871 1.674 1.593

- in werkdagen 234 231 223 222

Duur van de werkweek, in uren 41,25 40,50 37,50 35,83

Aantal verlofdagen per jaar            19         22         30         31

Percentage groei per jaar

Arbeidstijd -0,6% -1,1% -0,5%

Vrije tijd +0,5% +0,6% +0,1%

Vrije uren in werkweek +0,3% -0,8% +0,4%

Of de toekomstige ontwikkeling meer volgens variant A of variant B zal ver-

lopen is een vraag die OP deze plaats niet beantwoord kan worden. Omdat

variant B in haar maatschappelijke consequenties ons inziens te verkiezen
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valt boven variant A, zal in het navolgende in hoofdzaak worden uitgegaan

van de in variant B geschetste ontwikkeling.

Gezien de centrale plaats die het arbeidsbestel in onze samenleving tot nu

toe heeft ingenomen zullen de consequenties van deze herverdeling van ar-

beidstijd en vrije tijd ook voor het wonen belangrijke veranderingen met

zich meebrengen.

(1). De betekenis van arbeid en vrije tijd zullen gaan veranderen als gevolg

van de zich wijzigende verhouding tussen beide.

In het verleden is er in toenemende mate sprake geweest van een uitzonder-

lijk hoge waardering voor de betekenis van de arbeid. De centrale plaats

van de arbeid moet vooral ook toegeschreven worden aan van arbeid afgeleide

zaken zoals inkomen, bezit, status en aan het feit dat er geen goede alter-

natieven voor arbeid aanwezig waren om aan het maatschappelijk leven te par-

ticiperen (W.R.R., 1976, hfd. 6).

Deze afgeleide zaken zullen bij herverdeling van arbeid minder afhankelijk

zijn van de positie in het arbeidsbestel, terwijl door de toename in de

vrije tijd meer mogelijkheden ontstaan voor persoonlijke ontwikkeling en

participatie in andere maatschappelijke processen. Het zonder-werk-zijn kan

ervaren worden 6f als een mogelijkheid voor de ontplooiing van persoonlijke

interessen 6f als een situatie die leidt naar het gespannen zoeken van mo-

gelijkheden om zich van de maatschappij terug te trekken. Terugtreding uit

en pensionering na het arbeidsproces zullen niet meer opgevat behoeven te worden

als het einde van een vruchtbaar en prettig leven. In toenemende mate zal het

van belang worden gevonden om mensen te vormen voor het leven en niet voor

het werken (Rapoport and Rapoport, 1975, p. 147, resp. 347 e.v.).

Er zal ook sprake zijn van een verandering in waarden bij de overgang van het

industriole naar het post-industri&le tijdperk. Het leveren van prestaties

zal als waarde vervangen worden door zelfverwerkelijking; zelfcontrole zal

als waarde moeten wijken voor zelfexpressie; individuele onafhankelijkheid

zal overgaan in afhankelijkheid van elkaar; het verdragen van tegenspoed

en ellende zal in waarde dalen en plaats inruimen voor een hogere waardering

van het vermogen om plezier ergens in te hebben (Emery and Trist, 1973, p. 154).

Paradijselijke trekjes zijn aan deze beschrijving van de nieuwe tijd niet

vreemd. Een visie als deze kan er echter toe leiden dat in het denken over

de toekomst de invloed geneutraliseerd wordt van opvattingen die in een be-

paald tijdperk, het industriale tijdperk, geboren zijn.

134



(2). Wanneer de betekenis van de arbeid en van de plaats die men in het ar-

beidsbestel inneemt geringer wordt, dan is ook te verwachten dat de invloed

hiervan op het gebruik en de wensen ten aanzien van de woning en woonomge-

ving afneemt. Het woongedrag zal minder bepaald worden door het beroep dat

men uitoefent en dit zal met name gelden wanneer de verschillen in inkomen

geringer worden. Deze ontwikkeling behoeft echter niet te leiden tot een

nivellering of grotere uniformiteit in levensstij 1 met betrekking  tot  de

woning. Verschillende auteurs wijzen op een toenemende verscheidenheid in

levensstijl en woonstijl, al is van een derge lijke verscheidenheid niet in

iedere bevolkingslaag in even sterke mate sprake (Grunfeld, 1972, p. 96;

Den Draak, 1975, p. 3).

Overigens is ook nu al uit onderzoek naar voren gekomen dat vooral leeftijd

(gezinsfase) en voorts het bezit van een auto samenhangen met het aantal

vrijetijdsactiviteiten en niet "the big three": sociaal-economische klasse,

inkomen en opleiding (Young and Wilmott, 1973, p. 225).

Verscheidenheid in levensstijl en dus ook in woonstijl zal vooral resulteren

uit de toenemende verscheidenheid van huishoudens, welke op haar beurt weer

mogelijk wordt gemaakt door de grotere vrijheid van individuen om zelf een

vorm van samenleven te kiezen of samen te stellen (zie Douma, 1975, p. 201).

Op grond van hun onderzoekuitkomsten en het principe van gestratifi ceerde

diffusie   -   "what   the   few have today,   the  many will demand tomorrow  -   ver-

wachten Young en Wilmott in de toekomst een meer gevarieerde en meer actieve

vrijetijdsbesteding. Een toename in alle vormen van actieve recreatie en

een  afname van passieve vormen van vrijetij dsbesteding zijn volgens  deze
auteurs te verwachten. "Such a projection is very different from the common

one, that the amount of leisure time will expand dramatically, and that people

will increasingly fill it with bingo and television viewing" (Young and

Wilmott, 1973, p. 19-22 en p. 236-237; zie ook S.C.P., 1976, p. 139 e.v.).

(3) Een grotere mate van onafhankelijkheid van het arbeidsbestel en een toe-

name van de vrije tijd zullen leiden niet alleen tot het ontstaan van gro-

tere verschillen in de wijze van vrijetijdsbesteding tussen huishoudens,

maar ook tussen leden van eenzel fde huishouden. Steeds  meer doet het  indi-
viduele gezinslid ervaringen op, die door zijn medegezinsleden niet worden

opgedaan   (Kooy,   1967,  p.  247) . Verschillen in interessen  van de leden kunnen
leiden tot een verzwakking van de eenheid van het huishouden als groep

(Young and Wilmott, 1973, p. 273).
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Dat er sprake is van een toenemende individualisering binnen het gezin of

huishouden is een ontwikkeling die volgens verschillende auteurs nu al gaande

is. Voor de woning heeft dit tot gevolg dat ieder lid van het huishouden

meer aanspraak zal maken op een eigen ruimte in de woning (Kruyt en Smeele,

1970; Den Draak, 1975).

Naarmate het niveau van onderwijs stijgt, is een intensiever gebruik van de

individuele ruimte in huis te verwachten (cf. hoofdstuk II.5., conclusie 3).

Overigens behoeft meer vrije  ti jd niet noodzakelijk te leiden tot vermindering

van de eenheid  van de groep. Ammen   komt op basis van onderzoek   tot  de   be-

vinding dat werktijdverkorting door buitenshuis werkzame vaders voor een

groot deel gebruiktwordt om de relaties binnen het gezin, in het bijzonder

die met hun kinderen, verder uit te bouwen (Ammen, 1970, p. 123 e.v.).

In het algemeen wordt met name de zorg voor de kinderen door een zwaardere

en meer verantwoordelijke taakopvatting gekenmerkt, omdat in de opvoeding

het belang van de emotionele geborgenheid van het kind in toenemende mate

wordt benadrukt (Kooy, 1967, p. 240).

(4). Niet alleen voor de woning, maar ook voor de woonomgeving en het stede-

lijke gebied in ruimere zin, zal de zich wijzigende verhouding tussen arbeid

en vrije tijd belangrijke gevolgen hebben.

a.   Verkorting  van de totale  duur van inschakeling in het arbeidsproces (door

verlenging van de leerplicht, vervroegde pensionering) kan aanleiding geven

tot een verdergaande scheiding tussen arbeid en vrije tijd, tussen werkenden

en niet-werkenden en tussen werkgebieden en woongebieden. Het is de vraag of

een dergelijke ontwikkeling gewenst is.

b. Verkorting van de werkweek bevordert eveneens de scheiding tussen woon- en

werkgebied. Zij zal leiden tot een sterkere concentratie zowel van arbeids-

tijd als vrije tijd. Op grond daarvan is een toenemende vraag naar tweede

woningen en andere recreatieve verblijven te verwachten. De vraag naar ruimte

in het buitengebied zal toenemen, evenals de behoefte aan verkeerswegen om zich

naar en van dit gebied te verplaatsen.

c. Verkorting van de werkdag geeft minder aanleiding om een massale uittocht

naar buiten te verwachten. De na de arbeid beschikbare tijd is kort, vermoe-

delijk te kort om nog over grote afstand dagelijks te reizen.

De mogelijkheid voor beide ouders een part-time baan te kiezen wordt vergroot.

Een korte afstand tussen de plaats van wonen en van werken, resp. een

goede bereikbaarheid zullen in verband daarmee een hogere prioriteit krijgen.

De offers voor verplaatsing (financian, tijd, energie) zullen zwaarder wegen
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naarmate de periode van arbeid korter is.

Een belangrijke vraag in dit verband betreft de mogelijkheid tot het door-

breken van de grootschaligheid van bedrijven - in organisatorische zin -

en de mogelijkheid om de arbeidsplaatsen ruimtelijk te deconcentreren en

meer in de woongebieden door te laten dringen. Mogelijk zal er daarbij

tevens sprake zijn van een grotere mate van liberdlisering in de arbeid.

De plaats waar men werkt zal dan minder gefixeerd zijn. De tijd waarin

men werkt zal minder in voorschriften vastliggen (Beckers, 1978, p. 70).

Voor het huishouden is dit in zoverre van belang dat man, vrouw en kinderen

- voor zover aanwezig - alternatieve werktijden kunnen kiezen, zodat zoveel

mogelijk een zorgende partij in huis aanwezig kan zijn. Het gevolg daarvan

is o.m. dat het huishouden als geheel gedurende een groot deel van de

dag aan het woongebied gebonden is en dat tenminste een of meer gezinsleden

een groot deel van de tijd in huis doorbrengen.

Een ontwikkeling die betrekking heeft op een verschuiving van functies naar

de private sector toe, is in dit verband van groot belang.

V.3. DE FUNCTIES VAN DE INSTITUTIONELE EN VAN DE HUISHOUDELIJKE SECTOR

Onder invloed van bepaalde economen is het gewoonte geworden om de productie

van goederen en diensten die "de markt" niet passeren buiten de berekening

van het nationale product te houden.

Walter noemt in dit verband de econoom Hicks die productie omschreef als

"activity directed to the satisfaction of other people's wants through

exchange: thus it is only those services which are paid for that have to be
included (Walter, 1978, p. 48).

Het werk dat in het huishouden wordt gedaan door de huisvrouwen voor de

mannen, door de ouders voor de kinderen zijn diensten die niet als produc-

tie worden beschouwd en derhalve buiten beschouwing blijven.

Terecht is recentelijk door een aantal auteurs bezwaar aangetekend tegen

deze enge cmschrijving van het begrip productie (Bahrdt, 1969, p. 52;

Bruyn-Hundt, 1970; Priemus, 1977, p. 15 e.v.).

Het is niet moeilijk om nauwkeurig het punt aan te geven waarop de betref-
fende economische traditie ontspoord is: "activity directed  to  the
satisfaction of other people's wants through exchange; thus it is only
those services which are paid for...". Alsof er geen ruilgedrag voor zou

kunnen komen waarin geld geen rol speelt: Latere economen zouden er goed aan

hebben gedaan kennis te nemen van de sociologische ruiltheorie, waarin het

137



sociale handelen als een vorm van ruilgericht gedrag gezien wordt (Blau,

1964).

Op basis van deze theorie is het niet moeilijk om het zorgend handelen, zoals

dat in het huishouden plaatsvindt (Zuidberg, 1978, p. 8) als een vorm van

productie, volgens (het eerste deel van) Hicks' definitie te beschouwen.

De consequentie van de traditionele benaderingswijze is een grove onder-

schatting van het nationale inkomen, en met name het nationale inkomen per

hoofd van de bevolking in een land als Nederland met een relatief laag per-

centage economisch actieven (Walter, 1978, p. 61).

Berekent men nu de waarde van de huishoudelijke arbeid op basis van de lonen

die in de commerciole sector toegekend worden aan overeenkomstige activitei-

ten dan wordt het aandeel van deze huishoudelijke arbeid (de private sec-

tor) in de totale nationale productie op een derde deel geschat (Hawrylyshyn,

vermeld door Bruyn-Hundt, 1978, p. 81) tot 40% (Priemus, 1977, p. 17; vgl.

ook Stretton, 1977, p. 184).

Afgezien van de vraag of deze percentages niet de uitkomst zijn van een nogal

ruwe schatting en slechts met de nodige reserve beschouwd moeten worden,

lijdt het weinig twijfel dat de huishoudelijke sector - ook uit het oogpunt

van productie - als een belangrijke sector gezien moet worden.
Voor de toekomst wordt voorzien dat de uiteindelijke productie van diensten

- met gebruik van automatische apparatuur en directe arbeid-meer en meer

in huis zal plaatsvinden. In toenemende mate verschuiven investeringen van

de dienstverlenende bedrijven naar privd-huishoudingen. Aan de industrie

wordt overgelaten wat in wezen tussenproductie is: kapitaalgoederen (kook-

toestellen, diepvriezers, televisies, auto's) die in de huishoudelijke pro-

ductie tot eindproduct gemaakt warden (Gershuny, 1977) of bij de bereiding

van eindproducten gebruikt worden. Het huishouden zal - in deze gedachten-

gang - zich meer en meer ontwikkelen tot een "Dienstleistungshaushalt" (die

technisch goed uitgerust en arbeidsintensief is) en niet tot een "Vergabe-

haushalt" (die kapitaalintensief is en arbeidsextensief) (Von Schweitzer,

z.j., p. 8 e.v.; Douma, 1975, p. 201).

Stretton is van oordeel dat deze ontwikkeling ook als de meest gewenste

ontwikkeling is te beschouwen. Bij de productie van diensten en goederen

in huis, in de buurt of in het kader van het verenigingsleven is er nog

het minst sprake van overdracht van geldmiddelen, van arbeidsverdeling, van

bureaucratie. In deze sector is nog het minst sprake van onderscheid tussen

productie en consumptie, is er de kleinste kans op uitbuiting en competitie
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en is de beste voedingsbodem aanwezig voor een wijze van werk en leven die

co6peratief, zelfexpressief en niet-vervreemdend is (Stretton, 1977, p. 183;

zie ook Kooy, 1967, p. 230).

Nu is een beschrijving als deze bepaald niet van romantiek verstoken. Het

gezin, althans het burgerlijke gezinsmodel, is door veel auteurs juist aan-

geklaagd als een systeem van onderdrukking en uitbuiting dat bovendien

maatschappelijk op allerlei manieren geprotegeerd wordt (Kruithof, 1972,

p. 2; Schmidt-Relenberg, 1978, p. 70 e.v.). Toch schuilen in het private

huishouden en in de daaraan onmiddellijk grenzende sectoren specifieke

mogelijkheden die terug te voeren zijn op persoonlijke relaties en directe

interacties en die in de zgn. institutionele sector (bedrijfsleven en over-

heidsapparaat) globaal gesproken ontbreken.

In de jaren vijftig en zestig hebben Linschoten en Tellegen nog gewezen op

het verdwijnen van een aantal functies uit de woning naar elders, zoals de

verpleging van zieken, de verzorging van bejaarden, het werken en het zich

ontspannen (Linschoten, 1958, p. 11; Tellegen, 1965, p. 128).

In de na-oorlogse periode tot 1960 is het aantal personen dat deel uitmaakt

van een groot-huishouden inderdaad aanzienlijk toegenomen, van ongeveer

150.000 personen in 1947 tot ruim 250.000 personen in 1960. Na 1960 is

dit aantal echter niet meer gegroeid. De stijging van arbeidslonen in de

overheidsuitgaven heeft dan een afstoting tot gevolg gehad van een aan-

tal functies vanuit zowel de privaat- als de publiek-institutionele sector

naar de huishoudelijke sector. In de jaren zeventig wordt het beleid

meer gericht op het handhaven van de zelfstandige woon- en leefsituatie

van de bejaarden en op een zo goed mogelijke integratie van deze bevol-

kingsgroep in het maatschappelijk leven. Het streven is er op gericht om

alleen de bejaarden die niet (meer) voldoende door extra-murale zorg of

transmurale zorg (bijvoorbeeld dagverpleging) geholpen kunnen worden de

mogelijkheid te geven voor opname in een verzorgingstehuis of verpleegte-

huis. Bij het treffen van maatregelen dienaangaande gaat de regering er van-

uit dat van alle bejaarden slechts 7% behoefte heeft aan een plaatsing in

een verzorgingstehuis (Nota Bejaardenbeleid, 1975; de Vries-Pels, 1978, p.

206).

Er is sprake van een beperking van de toename van ziekenhuisbedden en een

streven naar een kortere verblijfsduur van patiinten in ziekenhuizen, o.a.

door voorrang te geven aan poliklinische hulp boven opname. Een dergelijk

streven kan ondersteund worden door het ter beschikking stellen van "home
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hospital machines" aan individuele huishoudens (Gershuny,   1977,p. 112) die

in toenemende mate verantwoordelijkheid zullen krijgen (W.R.R., 1977, p. 72).

In deze tijd is het onderwijs een van de belangrijkste taken van de overheid:

de miljoenennota voor 1977 vermeldt onderwijs als grootste uitgavenpost, nl.

21,1% van de totale rijksuitgaven. Dat betekent niet dat de kinderverzorgings-

en opvoedingstaak voor het gezin met het toenemen van de overheidszorg voor

het kind lichter is geworden: kinderen moeten begeleid worden van en naar

school, ballet- en muziekles, consultatiebureau of arts; ouders helpen met

het huiswerk om het kind zijn kans op ontplooiing te geven; de school stuurt

kinderen naar huis bij het uitvallen van een leerkracht of tijdens het ge-

groeide aantal tussenuren, zodat met name van de moeder een grote beschik-

baarheid wordt verwacht (Bruyn-Hundt, 1978, p. 80).

Het is echter zeker niet noodzakelijk dat de collectieve dienstverlening

op het gebied van het onderwijs verder zal groeien. Door nieuwe ontwikke-

lingen op onderwijsgebied (de open universiteit, de open school, vormen van

betaald educatief verlof e.d.) en ontwikkelingen op technologisch gebied

(video-recorders, micro-processors) zal de consumptie van onderwijsdiensten

gemakkelijker in de woning plaats kunnen vinden (zie ook Gershuny, 1977,

p. 112; W.R.R., 1977, p. 82 e.v.)

Op het gebied van kleding en textiel blijkt sprake te zijn van een stijging

van het aantal personen dat zelf kleding vervaardigt. Van de meest welge-

stelde vrouwen maakte in 1947 29% zelf japonnen, dertig jaar later blijkt

38% deze zelfwerkzaamheid te verrichten. Van de minst welgestelden gold deze

activiteit voor 13% van de vrouwen in 1947 tegen 25% in 1977 (N.S.S., 1978,

p. 35).

Op  het gebied van de voeding zien we dat in de 20ste eeuw een groot deel van

de voedselproductie werd overgenomen door de industrie en de dienstverle-

nende sector (diepvriesmaaltijden, kant-en-klare melkproducten, voorgebakken

patat, gesneden en gewassen groenten, oploskoffie) . Daar staat tegenover

dat ons menu veel gevarieerder geworden is en dat aan de huisvrouw hogere

verwachtingen worden gesteld: dat zij gerechten uit allerlei landen kan

bereiden, iets van voedingsleer afweet en van sommige producten zelf weer de

bereiding ter hand neemt (Bruyn-Hundt, 1978, p. 78). De apparatuur die voor

de vervaardiging van kleding en voor de bereiding van maaltijden aan het

huishouden ter beschikking staat is - technisch gezien - duidelijk geavan-

ceerd (N.S.S., 1978, p. 23 e.v.).
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De zelfwerkzaamheid van leden van het huishouden ten aanzien van het onder-

houd van de woning en van hulpmiddelen lijkt toe te nemen, wanneer we

althans afgaan op de snelle groei in de zgn. doe-het-zelf markt (E.I.M.,

1977).

Wanneer de beroepsarbeid meer flexibel en kleinschalig is geworden naar or-

ganisatie, tijd en plaats, is het heel wel denkbaar dat ook een deel van

deze arbeid uitgevoerd wordt in de eigen woning. Indicatief is wellicht

de toename van het aantal mensen die naast hun normale inkomstenbron een

winkeltje beginnen: kostwinners die hun baan zijn kwijtgeraakt en wel wat

anders willen of huisvrouwen die na verloop van tijd het thuiszitten beu

zijn (E.I.M., 1978).

Deze vrijheid ten aanzien van de plaats van de arbeid zou het functioneren

van het symmetrische huishouden eenvoudiger maken: "If the four jobs could

be more fully done in one place, a new version of the domestic system

could spring up after all as a more leisurely or at least a more intimate

form of industry" (Young and Wilmott,  1973, p. 285) .

Een symmetrische verdeling van taken in het huishouden en invoering van

deeltijdarbeid op grote schaal zijn op hun beurt belangrijke condities

voor het huishouden om de genoemde uitbreiding van taken op zich te nemen.

Het zal weinig discussie behoeven dat ontwikkelingen als deze belangrijke

gevolgen zullen hebben voor het wonen en de eisen die mensen aan hun woning

stellen. Wel van belang is de vraag naar de wijze waarop in concreto woon-

wensen en wooneisen zullen veranderen als gevolg van veranderingen die zich

in het leven van alledag gaan voordoen.

Een eerste stap tot het beantwoorden van deze vraag kunnen we zetten door

de  betekenis te verhelderen  die de woonruimte,   met  name de "rest-ruimte",

nu heeft in het leven van alledag.

V.4.DE   BETEKENIS   VAN  DE   "RESTRUIMTE"   IN   DE   WONING

De meeste ruimten in de woning hebben een vaste bestemming. Zij worden ge-

bruikt voor activiteiten die betrekkelijk eenvoudig te benoemen zijn, met

een grote regelmaat uitgevoerd worden en in de regel als noodzakelijk worden

ervaren. Het bereiden van de maaltijden, het gebruik van maaltijden, het

slapen, het doen van de was zijn voorbeelden van activiteiten die in de

woning gewoonlijk plaatsvinden. Het noodzakelijke karakter van dergelijke

activiteiten gaat over op de ruimten waarin zij worden uitgevoerd.

De betekenis van andere ruimten is minder evident. Zij worden met minder
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grote regelmaat gebruikt. De activiteiten die er plaatsvinden hebben ook

minder duidelijk het karakter van noodzakelijkheid. Het schijnbaar mar-

ginale karakter van deze activiteiten gaat over op de ruimten waarin zij

gewoonlijk plaatsvinden: het zijn de marginale of restruimten in de wo-

ning. Dat hun functie minder evident noodzakelijk is neemt niet weg dat zij

voor het wonen van essentieel belang kunnen zijn.

Daarom is het belangrijk om aan deze activiteiten en aan deze ruimten aan-

dacht te besteden. In de voorschriften en wenken van de overheid komen zij

nauwelijks aan de orde. In het onderzoek naar woonactiviteiten vallen zij

in de regel door de mazen van het net (Meyer-Ehlers, 1968; Priemus, 1969).

In het volgende zullen we de betekenis van deze ruimten trachten te ver-

helderen, een betekenis die gezien moet worden tegen de achtergrond van de

toename van functies in de huishoudelijke sector en de toename van vrije

tijd in de toekomst.

Het materiaal is opnieuw ontleend aan de eerder gememoreerde, vrije vraag-

gesprekken. Het is van belang om in het oog te houden, dat het hier weer-

gegeven materiaal afkomstig is van bewoners die een "naoorlogse" woning

bewonen, woningen die de komende 25 jaar  zonder  twij fel  dus  nog "mee moeten".

Voor het uitvoeren van activiteiten zijn in veel gevallen hulpmiddelen nodig.

Niet alle activiteiten worden met even grote rege 1maat uitgevoerd. Voor

de activiteiten die minder rege 1matig worden uitgevoerd is het van belang

dat opbergruimte beschikbaar is voor de hulpmiddelen wanneer deze buiten

gebruik zijn. Dergelijke activiteiten zijn van uiteenlopende aard. Zij zijn

niet zo gemakkelijk te benoemen. Toch stellen zij niet minder dan "regel-

matige activiteiten" hun ruimtelijke eisen. Ruimte ervoor is vaak onvol-

doende beschikbaar.

(1) (is er ruimte om te knutselen?) Dan moet je de rest er weer uit

gooien... ik heb schappen gemaakt voor een opgeblazen boot... nou
ja, daar gaat de lucht uit, niet... de imperial van de auto, die
heb je daar hangen... dan moet je oppassen dat je je kop niet
stoot... nou ja, dan heb je de koffers en nou ja dan heb ik zak-
ken liggen met ouwe gordijnen... als ik moet witten dan leggen we
die over de vloer heen, niet... zulke dingen moet je toch bewaren,
h&... als je moet behangen en witten en je hebt je hele behang-
tafel en zo, niet... dat is de enige hobby die ik heb, witten en

behangen en verder kun je hier niks doen, h&... wat dat betreft
missen we een benedenhuis... (va.).

Hulpmiddelen als deze zijn nodig om huis en huisraad in goede staat te hou-

den. Door de betreffende activiteiten zelf uit te voeren vervult het huis-
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houden een productieve functie en kunnen de onderhoudskosten beperkt ge-

houden worden. Andere zaken die met grote rege 1maat geborgen en te voor-

schijn gehaald moeten worden zijn middelen van vervoer, zoals fietsen en

brommers.

(2) (de berging?) Nou van mij mag ie best een beetje groter zijn...
als je nou rekent, als je met z'n vijven bent h&... we hebben

alle vijf een fiets... en die kunnen dan als iedereen zich stipt

aan de regels houdt... maar dan komt zo'n probleem: dan moeten de
tuinstoelen erin... dan zit je alweer h&, en als straks mijn
zoon een keer begint over een brommer - wat ik altijd nog tegen
heb kunnen houden - nou, die kan er niet in... die fietsen moeten
helemaal precies op een rij gezet worden... nou, mijn jongste
zoon die heeft een nieuwe fiets,  daar  is ie ontiegelijk zuinig  op
want die heeft ie zelf opgespaard en die was duur dus o... 't is
altijd: denk om m'n fiets, en hij brengt dan de koerier rond en
daar heeft ie zijn ouwe brikje voor bewaard... dus eigenlijk heb
ik nou zes fietsen... (mo.).

Bij dit citaat plaatsen we nog enige kanttekeningen. Gedurende de laatste

dertig jaar is het gemiddeld aantal fietsen per gezinslid sterk toegenomen

(N.S.S., 1978, p. 27).

Het gebruik van de fiets is een mensvriendelijke en milieuvriendelijke wijze

van vervoer die bovendien weinig financiSle offers vraagt. Bij het ont-

werpen van woningen moet dus aandacht worden gegeven aan het scheppen van

ruimte voor de berging van deze middelen van vervoer. Nog een ander deel

van dit citaat is van belang: "... daar heeft ie z'n ouwe brikje voor be-

waard...". Ruimte biedt de mogelijkheid zuinig te zijn op de voorhanden

middelen van gebruik, in dit geval door "de tweede fiets" royaal te kunnen

bergen.

Beschikt men over weinig ruimte, dan kan dit betekenen dat meer financi&le

offers gebracht moeten worden.

(3)  (wat vindt u van de schuur?) Te klein natuurlijk... er kan net ene

bromfiets in... de fietsen staan buiten, hier... ik heb hier vier
fietsen en een bromfiets... er staat tegenover, dat die fietsen dus

vijf jaar minder meegaan... dus hoe kleiner de schuur is, hoe duur-
der 't wordt voor ons... (va.).

Het beginsel van minder ruimte, meer kosten komen we herhaaldelijk tegen. Ho-

gere kosten kunnen op uiteenlopende manieren het gevolg zijn van minder

ruimte.
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(4) (wat vindt u van de berging of schuur?) Veels te klein, als er 5
fietsen staan en een brommer dan kun je je niet meer keren en dan
heeft mijn man er ook nog een werkbankje in staan en van de brom-

mer is ook om de haverklap de versnelling stuk want dan zit er ook
weer iemand met de fiets achter te haken en zo... (mo.).

Het repareren van de dingen waarover men beschikt kan het huishouden aan

buitenstaanders uitbesteden (wat financi&le offers vraagt) of in eigen hand

houden (wat ruimte vraagt).

(5) Als er een fiets gemaakt moet worden ('s winters), dan moet ie in
de keuken gemaakt worden... dan zetten ze 'm 00 de kop in de keu-
ken... daar is de ruimte te klein voor... (mo.).

Alternatieve middelen zijn niet alleen financi&n, maar ook tijd en (licha-

melijke) energie. Als regel zou geformuleerd kunnen worden: hoe kleiner de

ruimte, hoe meer tijd nodig is voor het uitvoeren van of hoe meer energie

geinvesteerd moet worden in de activiteit.

(6) In het vorige huis (eengezinshuis) kon je rustig aan de brommer
sleutelen... ik laat 't rustig staan... ga ik morgen verder...

hoef ik hier (flatwoning) niet te doen, moet ik alles weer op-
pakken, moet ik alles weer wegbrengen, dan moet ik de fietsen die
ik eruit gezet heb om ruimte te maken, die moeten er weer in...
dan moet je alles totaal opruimen... (va.).

Is er wel ruimte beschikbaar, dan ontstaat niet alleen de mogelijkheid een

bepaalde activiteit uit te voeren, maar ook de mogelijkheid om gezamen-

lijk bezig te zijn. De ruimte krijgt ook een sociale functie.

(7) (de berging?) Daar kom ik nooit in... (mo.).
Die is dus 't meest van mijn zoon en mij dus, ha... 't enigste wat
er van haar staat, dat is de fiets en een Daar spulletjes van de

huishouding, de bezem en dergelijke wat gebruikt wordt... maar mijn
zoon heeft een brommer en we hebben er een werkbank staan en dan
knutselen we ontzettend veel daar... 't is eigenlijk wel een werk-
plaatsje van ons tweaen...  (va.).
Nou wel zeven jongens komen daar... (mo.).
Z'n vrienden komen er allemaal, hd... daar worden de brommers uit
mekaar gehaald en in mekaar gezet... daar ligt ook allemaal troep
van brommers... (va.).

Het is dus zeker niet zonder meer waar, dat het in eigen beheer nemen of

houden van diverse functies door het huishouden zou leiden tot een grotere

Drivatisering of geslotenheid ten opzichte van de buitenwereld. Ook daarom

is het van belang ruimte te scheppen voor het uitvoeren van activiteiten

waar men met plezier mee bezig is.



(8) Ja, toen (in het vorige huis) had je dan geen berging, maar...
toen deed ik op zolder nogal veel knutselen en ik had mijn ge-
reedschap op die zolder staan en een werkbankje gemaakt en zo...
en zodoende was ik in mijn vrije tijd veel op zolder. Toen

mijn zoon zo een jaar of twee, drie was... nou ja, goed, hij

kreeg dan ook zijn eigen gereedschap, een hamertje en zo...
nou ja, goed, en dan zag hij mij timmeren en knutselen en hij
op zijn manier dan ook, h&... dat vond ie prachtig... (va.).

Het is belangrijk, dat mensen middels activiteiten de rol kunnen spelen die

zij graag willen spelen in het huishouden en dat zij daar m  r kunnen zijn

dan kostganger (Michelson, 1970, p. 81). Voor kinderen is het belangrijk

dat zij zich, zij het natuurlijk niet uitsluitend, met hun ouders kun-

nen identificeren en in het uitvoeren van allerlei bezigheden met hen op

kunnen trekken (Bladergroen, 1966, p. 107).

Ruimtelijke voorwaarden hiervoor worden niet alleen gevormd door de afme-

tingen van de woonruimte. Een grote afstand tussen de woonkamer en de hobby-

ruimte kan ook belemmerend werken.

(9) "t Is beneden toch ook niet gemakkelijk, want je hebt beneden toch ook
maar een klein gedeelte en de afstand speelt een rol... als je twaalf

hoog zit of je zit op 6dn hoog... je bent niet zo gauw genegen: ik
ga naar beneden ik ga knutselen, je wordt lui in een flat, je doet
niks... de auto, ik noem maar eens wat... als je met de fiets wat hebt:
dat doe ik morgen wel, dan moet je weer extra naar beneden toe...
maar, als je 'm bij de deur hebt staan, dan zeg je: vooruit ik doe
't effetjes... (va.).

Het afleggen van een afstand betekent altijd het investeren van energie en

het schatten van het rendement dat deze investering op zal leveren. Zich

wijden aan zijn liefhebberij, betekent soms ook het zich verwijderen uit de

huiselijke kring, door anderen niet meer gehoord of gezien kunnen worden en

hen zelf niet meer waar kunnen nemen.

(10) Dat ik kon knutselen met hout en dergelijke dingen, wat je nou
eigenlijk wel zou willen... heel zelden doet, omdat de ruimte

die je beschikbaar hebt helemaal op 6dn hoog ligt en ten tweede
omdat je er niet zo gauw toe komt, als je hier gezellig boven
zit... je zit hierboven bij mekaar en dan... ja, is ook niet
zo gezellig: ik ga naar beneden... heb je nou de schuur vlak-
bij... (va.).

Soms is wel voldoende ruimte nabij de woning beschikbaar, maar wordt daar

geen gebruik van gemaakt omdat men bang is overlast aan de buren te bezorgen.

Deze overlast heeft dikwijls betrekking op geluidsoverlast en voorts bij-

voorbeeld ook op storingen in het t.v.-net als gevolg van het gebruik van
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electrische apparatuur, zoals een boormachine.

Naarmate men over minder woonruimte beschikt, zijn er minder mogelijkheden

om de activiteiten en de daarbij benodigde attributen ruimtelijk te sprei-

den. De ene activiteit moet het veld ruimen voor de andere, hetgeen ener-

gie kost, maar ook meer co6rdinatie vereist. Dikwijls is dit de reden waarom

men graag over een eigen ruimte zou willen beschikken.

(11) Nou, ik bedoel, heb ik wat te naaien dan kan ik achter mekaar
door  naaien. . .   maar  dat  kdn   niet,   want om twaalf  uur  moet  er
gegeten worden, dus dan moet die naaimachine van tafel af... (mo.).
Ja, dat zijn nou maar kleine probleempjes...(va.).
Maar toch is het storend... je moet zelf ook wel eten, maar de
machine, die moet toch helemaal weg...  (mo.) .

Onvoldoende ruimte beperkt de handelingsvrijheid niet alleen wat bewegings-

ruimte betreft, men wordt er ook door aan tijd gebonden.

(12) Wat ik zou willen dat ik mijn naaispullen op een fijne manier op kan
bergen dat ik een uur kan naaien als ik zin heb wat ik nou niet kan
doen, omdat ik denk: moet ik die hele trammelant te voorschijn ha-
len   voor   6 n  uur...    (mo.).

"... dat ik een uur kan gaan zitten naaien, als ik zin heb...". De persoon

in kwestie voelt zich gedwongen om 6fwel op te ruimen, 6fwel het karwei

tegen de zin af te maken.

Voor de huisvrouw zijn er toch vaak dingen, waar zij - zoals wordt gezegd -

vaak  "af"  moet,  wat  haar het gevoel geeft overal rommel  op te moeten ruimen.

(13)  ('n eigen kamertje...) Je kunt er rustig je strijkgoed neerleggen
zonder op de rommel te letten... je kunt daar je spullen neer-
leggen, wat je kwijt wil op een gegeven moment, je doet de deur
dicht... daar is de kous mee af... in het vorige huis stond ik in

de kamer te strijken, nou dat vond ik ongezellig...
Strijkgoed vind ik dat is droog en dat komt je niet meteen uit om
te strijken... dus dat ligt daar, dus je moet er een plaats voor
vinden waar 't desnoods een dag kan blijven staan... (mo.).

Voor de kinderen wordt al lange tijd gepleit voor ruimte in de woning, waar

zij niet alleen ongestoord kunnen spelen, maar waar zij ook hun spee 1goed

en hun werkstukken in wording kunnen laten staan (Bladergroen, 1966, p. 87).

(14) Ja, zo'n slaapkamer waar de kinderen lekker uit de voeten kunnen...

Nee, een aparte kamer hoeft niet... als ie maar ruim is, want zoals
kinderen ook met spelen ook... zoals nou boven... Frits heeft een
trein met rails en alles erbij... hij kan 't ding gewoon niet opzet-
ten... (mo.).
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't Is zo'n werk om dat ding op te zetten... (va.).

En 't is een baan om dat ding iedere keer af te breken en op te zet-

ten, hij had al die spulletjes wel gekregen toen... hij is er zuinig

op, hij bewaart het ook wel, maar hij kan er gewoon niet mee spe-

len... (mo.).

Het beschikken over slechts beperkte ruimte vereist een grotere planmatig-

heid van handelen en geeft wellicht ook aanleiding tot een straffer regiem

in huis.

(15) Ik vind 'm (mijn kamer) veel te klein... ik wil er best nog eentje

bij hebben voor de trein natuurlijk... dan ga ik 'm helemaal uit-

bouwen... ik kwam met een plaat thuis... wou ik 'm gelijk opbouwen...

kreeg ik op m'n kop, mocht niet, toen heb ik hem maar weggegeven,

die plaat... (zo.).

Restruimte fungeert als een bufferruimte. Spelmateriaal dat zijn aantrekke-

lijkheid heeft verloren kan worden opgeslagen tot een tijdstip dat het

weer  "nieuw"  en dus aantrekkelijk is. Zonder restruimte  zal men eerder ge-

neigd zijn zaken van de hand te doen en eventueel nieuwe dingen aan te schaf-

fen. Wat uiteraard financidle offers met zich brengt.

(16) Ik doe dus wel zo... ik kijk aan waar ze nog zo'n beetje mee omgaan

en waar ze mee spelen en dan ruim ik 't andere weg en dan vind ik 't

erg noodzakelijk om met een half jaar te zeggen: nou hup, dat moet

weg en dan haal ik 't ander en dat laat ik ze dan zelf weer halen...

we hebben hele jaargangen gehad van donald duckies en van eppoos...

kijk dat zijn dingen die ze dan halen, dat is hun afdelinkje en dat
halen ze dus zelf... (mo.).

De zaken die tijdelijke opslag behoeven zijn van zeer uiteenlopende aard.

Het gebruik van een groot aantal van deze benodigdheden is gebonden aan

een bepaald seizoen. campingspullen worden in dit verband vaak genoemd,

tenten, plunjezakken, slaapzakken, maar ook tuinstoelen, parasols, sport-

attributen zoals tennisrackets. De zolder leent zich voor de berging van

deze attributen goed, omdat zij - in tegenstelling tot de berging - een

"droge" ruimte  is.   Het  is  ook een veilige ruimte, omdat het risico  van

brokken - en dus van kosten - er relatief gering is.

(17) (de zolder is niet begaanbaar, wat vindt u daarvan?) Dat is jammer

hoor... (mo.).
(waarom?) Nou voor iets wat je hebt en wat je graag wilt bewaren...
ik noem nou maar eens zo'n klein gevalletje als met de kerstspullen...
dat zit nou in de kast en dat wordt van de ene kant.naar de andere

kant gegooid... (va.).
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Het is niet alleen van belang dat de zolderruimte zelf begaanbaar is, maar

ook dat deze zonder veel problemen bereikbaar is, zowel voor volwassenen als

voor kinderen. Ook op dit punt blijkt voor de beleving niet alleen datgene

van belang wat feitelijk gebeurt, maar vooral datgene wat zou kunnen gebeu-

ren (propositie 6).

(18) (een vaste trap of een vliezo, in hoeverre maakt dat verschil?) Nou,

je moet 't ook zo bekijken: er zal er een op de zolder slapen en je
zult maar op een keer een fik krijgen... hoe komen die kinderen er
dan af? Dat is 't 'm... dat zijn punten, dat vind ik ergens zeer be-
langrijk... (va.).

Maar 't is normaal ook veiliger, een vaste trap... ik bedoel 't is
een steektrap, dus je moet je eigen echt aan de trap vast houden...
heb je nou eenvastetrap dan heb je er een leuning aan... (mo.).
Zoals zij (dochtertje) naar boven gaat... dan is 't bij de bovenste

tree... dan legt zij haar hand op de vloer en dan klautert zij ver-
der... wij pakken bovenaan, daar zit nog eens een keer zo'n stang...
daar pak ik m'n eigen aan vast en dan loop ik verder naar boven
toe... maar dat doet zij niet, die kleine, ze hoeft maar iets... en
bom, daar duikelt ze een treetje of 7, 8 naar beneden... (va.).

De vliezotrap is algemeen een bron van ergernis. In uitgeschoven toestand

wordt bijvoorbeeld het openen van de deur van de douche erdoor belemmerd.

Restruimte heeft als opslagruimte een economische functie. Zij heeft ook

een psychologische functie omdat deze ruimte de mogelijkheid schept om

terug te grijpen naar eerdere fasen van het eigen leven, hetgeen kan leiden

tot ervaring van continuiteit van de eigen persoon en daardoor van eigen

identiteit.

(19) Maar zij heeft altijd, ook toen zij klein was, veel op de zolder
gezeten, heel veel, dus 't trekt toch wel...
(wat deed ze daar dan?) Met poppen, en lego... (mo.).
(waarom vind je dat leuk?) Al die rommel... (do.).
Daar heeft ze waarschijnlijk meer ruimte dan op haar eigen kamer...
die is barstensvol... daar heeft ze weer een doos staan - want ze
kan niks missen hoor...
Ze grijpt graag terug  nog eens naar kleine poppetjes en zo, en ze
wil niks kwijt, dus dat moet allemaal bewaard worden... ik denk dat
ze  daarom  weer eens gewoon   al   die   ouwe   spu 11en kan pakken  en  die   lig-
gen op zolder... (mo.).
Maar nou niet meer... (do.).
Ja, ik zie je zo af en toe toch nog wel eens... naar de zolder toe
duiken... (mo.).
Ja, met de barbies... (do.).
Ja, en dan zie ik die beer weer eens bij je... en dan zo weer eens
een konijn... (mo.).

Bergruimte is een middel om verschillende levensfasen te overbruggen en ook
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om gezinsfasen te overbruggen. Verandering van burgerlijke staat en met name

het anticiperen daarop, stelt eisen aan de ruimte.

(20) (komen de kinderen ook wel eens op de zolder?) Och, die groten, die
gebruiken  'm voor op te stapelen, voor soullet jes die ze kopen voor
hun uitzet... dat zetten ze op zolder neer allemaal... 0 ja, kijk dat
zijn dingen die kun je allemaal mooi op zolder kwijt... (va.).

De betekenis van de dingen stapelt zich op naarmate zij ouder worden, dat

Wil zeggen naarmate zij meer gebruikt zijn. Wanneer de dingen bewaard kun-

nen blijven wordt het beleven van continuiteit ook over generaties moge-

lijk. Met de volgende passage kunnen we deze zwaarwichtige termen illus-

treren.

(21) Want ik weet zelf nog, vroeger ook, toen hadden we nog geen kin-
deren... toen moest de eerste dan nog komen... toen had ik zelf

een wieg gemaakt... daar heeft de oudste in gelegen, de middelste
in gelegen, de jongste in gelegen... die zijn nou al aan 't trek-
ken... ik had 'm laatst bij de kraak willen doen... ja, wacht,
wat dacht u? Hij staat nou wel op zolder, hoor... en hij wordt

straks wel meegenomen... of wie 'm dan nodig heeft... (va.).
Dat vinden ze leuk als je dan zoiets bewaart... (mo.).
Dan kunnen ze zeggen: daar heb ik zelf in gelegen en die heeft
mijn vader nog eens een keer gemaakt... ik bedoel: dan gaat ie mis-
Schien nog eens een keer oud worden... (va.).

Dat dingen oud kunnen worden is van niet te onderschatten belang. Niet al-

leen zal de symbolische waarde in de loop van de tijd toenemen, zij blij-

ven een gebruiksgoed in plaats van een verbruiksgoed.

Door overlijden worden huishoudens be6indigd en hun boedel wordt verdeeld

over de huishoudens van kinderen die dan zelf tijd dn ruimte nodig hebben

om te beslissen wat men zal behouden en wat men van de hand zal doen.

Reserveruimte is niet alleen van belang voor de continuiteit in het func-

tioneren van het individu of het huishouden, maar ook voor de verlening

van diensten tussen huishoudens onderling.

(22) (wat voor spullen bewaart u op zolder?) Oude kleren, speelgoed
van de kinderen, het oude bankstel heb ik daar, de ouwe eethoek...
(va.).

(is 't wel belangrijk om die te bewaren?) Ja, ik had 'm eigenlijk
bewaard voor mijn broer... die zou dus een huis krijgen en toen
zei hij: ik wil die spullen wel, maar als hij 't toch niet meer
nodig heeft, dan doe ik 't weg...  (mo.) .

Dienst nodigt uit tot wederdienst en in die zin kan het verlenen van een
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dienst, zoals het bewaren van spullen voor anderen, bijdragen tot sociale

integratie. Maar voor die dienstverlening moeten ruimtelijke middelen be-

schikbaar zijn.

Het laten slapen van logds is een andere vorm van dienstverlening.

(23)  Nou ja,  je hebt nooit geen. . .  je kunt nooit geen logas hebben,
je kunt geen extra ledikant ergens neerzetten, je hebt er geen
ruimte voor of je moet het in de berging beneden zetten... want
zo als vorig jaar heeft mijn moeder nog in 't ziekenhuis gelegen
en mijn moeder die woont dus een half uur hier vandaan, tenminste
lopend, en 't ziekenhuis is toch vlakbij waar mijn vader en moe-
der wonen, maar ik bedoel... als die man hier wil blijven 10-
geren, dan moet je op de een of andere manier je eigen met een
kermisbed behelpen... (mo.).

Ook voor de ontwikkeling van het kind wordt het logeren van belang geacht.

In veel vraaggesprekken kwam naar voren dat het blijven slapen van andere

kinderen in de eigen woning vaak reden tot vreugde is, maar ook de aan-

wezigheid van volwassenen die niet tot het eigen huishouden horen wordt

van belang geacht. Bossard en Boll wijden er een heel hoofdstuk aan en

noemen tien functies van de aanwezigheid van gasten voor de ontwikkeling

van het kind (Bossard and Boll, 1960, ch. 9).

Ruimte is niet alleen belangrijk voor het slapen van logds , maar ook voor

het bergen van de benodigde attributen.

(24) Ik noem maar eens wat, toen ik een kleindochter kreeg nam ik een
ledikantje over van iemand, omdat mijn dochter toen in Krommenie
woonde, kon ze slecht die hele toestand meebrengen... maar 't is
natuurlijk maar zelden dat zo'n kind hier slaapt... ja, normaal
zet je zoiets even op de zolder... (mo.).

De zolder krijgt een specifieke betekenis door het incidentele karakter

waarmee zij gebruikt wordt. Zij wordt slechts spaarzaam betreden, de zaken

die er opgeslagen staan, worden slechts van tijd tot tijd gebruikt.

Door dit incidentele karakter van het gebruik is de zolderruimte onttrok-

ken aan de sfeer van het alledaagse en wordt de beleving van de attributen

minder afgedwongen door het conventionele gebruik dat er in het leven van

alledag van gemaakt wordt (cf. Langeveld, 1969, p. 14).

De matrassen die tot de komst van log6s normaliter op de zolder opgeslagen

liggen worden de bouwstenen voor een geliefkoosde activiteit op zolder.

(25) Nou een hut maken of zo... nou allemaal matrassen, die kun je zo
op elkaar leggen en met de dekens maken we allemaal hutjes en zo...
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met mijn zusje...
(waarom juist op de zolder?) Daar is de plaats ervoor... lekker

groot en dan komt er niemand... 't staat niet in de weg... (zo.).
En je hoeft 't niet op te ruimen, h6... (do.).

Aan vier belangrijke voorwaarden wordt in deze situatie voldaan: het mate-

riaal is voorhanden (matrassen, dekens), de ruimte is beschikbaar ( "lekker
groot"), men wordt er niet gestoord (er komt niemand) en "'t staat niet in

de weg", resp.  " je hoeft  het  niet  op te ruimen".  Al het opgeborgen mate-

riaal is bruikbaar, soms zijn het oude matrassen of oude gordijnen, soms

materiaal dat de ouders voor onderhoud of vernieuwing van meubilair hebben

aangeschaft.

(26) Een paar weken geleden... toen kwam mijn man naar beneden en hij
zegt: dat licht op zolder is aan, dat moet jeeensuit doen... ik
zeg: ik ben er helemaal niet geweest en toen gingen we naar bed
en toen lag er een briefje voor onze slaapkamerdeur van "wij sla-
pen op zolder"... ik dacht: verrijt, hoe kan dat nou... dus wij
naar boven en hadden ze zich daar een hele hut gemaakt van leer...
je houdt 't niet voor mogelijk... we hadden dus een hoop leer ge-
kocht, we willen dus de stoelen overtrekken en meerdere dingen en
daar hadden ze zich helemaal zo geinstalleerd met de slaapzakken
van de vakantie... nou ze hadden een prachthut, jongen, maar daar
hadden ze brandende kaarsjes bij... kijk, en nou wordt 't domweg
verboden, ze mogen niet meer op zolder, want 't is niet meer te
vertrouwen... (mo.).

De zolder is een grensgebied, dat de mogelijkheid geeft om te balanceren

tussen het toegestane en het verbodene, tussen het vertrouwde en het vreemde,

tussen het veilige en het griezelige. "Er waren heel veel boeken die ik

niet snapte, maar dat maakte 't juist spannend...".

De dingen die er opgeslagen zijn, het incidentele gebruik dat ervan gemaakt

wordt en de vorm van de ruimte geven aanleiding tot fantaseren. Het is een

voor de ontwikkeling van het kind belangrijke functie.

(27) (wat vinden jullie van een zolder?) Daar zet je alleen maar rot-
zooi neer... (do.).
Nou in de Kornoeljelaan daar ging je toch veel naar boven spelen
en eten helemaal op je eentje deed je dan... (mo.).
(waarom ging je dan graag naar de zolder?) Ik mocht erg vroeger
heel graag onderwijzeres worden en dan deed ik dat boven op zolder
uitvoeren met een schoolbord... (do.).
(waarom juist op zolder?) Ja, omdat je daar alleen was... (mo.).

Ja, omdat er dan niemand bij was, want dat hoefde niemand te zien...
(do.).

Ja, dan gingen we wel eens stiekum zitten luisteren en als ze 't
merkte, dan was 't meteen afgelopen, dan deed ze 't niet meer verder...
Ja, en daar deed ze ook praten tegen de kinderen zogenaamd, h&... (mo.).
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De situering van de zolder in de woning heeft ten aanzien van functies als

deze een belangrijke rol. De afstand tot het woongebied d.w.z. de alledaagse

leefruimte is relatief groot, de kans om waargenomen te worden is relatief

klein. De zolder vormt een eindpunt in de woning, er is geen doorgang, het

is een ruimte apart. Hierdoor is de zolderruimte uniek, biedt zij mogelijk-

heden die nergens anders in de woning te vinden zijn.

(28) (wat is het belangrijkste: dat 't de grootste kamer is of dat ie
helemaal boven ligt?) Ik denk, omdat je helemaal vrij zit daar...

't is de enigste kamer aan de top en dat vindt ie schijnbaar
gewoon ideaal dat 't een vrije kamer is... een verdieping lager

zijn er vier slaapkamers die liggen allemaal bij mekaar eigenlijk...
ik denk dat 't vooral de vrijheid is... 't is een kamer op zich,
ha...(mo.).

Door dit bijzondere ruimtelijke kenmerk, d.w.z. door de bijzondere (on)-

mogelijkheden van waarneembaarheid en bereikbaarheid (propositie 12), krijgt

de zolder een bepaalde betekenis voor de interactie en relaties tussen de

verschillende personen in de woning, bijvoorbeeld tussen kinderen en hun

ouders.

(29) Nee, 't had geen aparte charme (het niet volledig afgescheiden zijn
van de kamertjes op zolder)..., maar 't was eigenlijk zo... waarom
't fijn was, dat 't bij mekdar was... dat 't eigenlijk meer van
ons was... van de kinderen... de groten die hadden beneden het do-
mein en wij hadden het boven... (mo.).

In het gebruik maar ook in de toewijzing van de zolderruimte als eigen do-

mein speelt de sociale positie een belangrijke rol (cf. propositie 18). Dat

geldt niet alleen voor ouder versus kind, maar bijvoorbeeld ook voor de

plaats van kinderen in de rangorde naar geboorte.

Ouders hebben hun domein zelden of nooit op een zolderkamer. Van de kinderen

blijkt het oudste kind vaak degene die de zolderkamer tot zijn of haar be-

schikking heeft (bijlage V, tabellen 1 en 2). In de tabellen valt een duide-

lijke samenhang te bespeuren tussen de positie die men als kind in het ge-

zin inneemt en de ruimte in de woning waar men over beschikt. Op de een of

andere wijze moet de ruimtelijke situering dus van betekenis zijn voor de

wijze waarop een kind in de woning met de andere gezinsleden wil leven.

Het innemen van de positie van oudste kind vergroot de kans om de zolder-

kamer tot zijn beschikking te krijgen. Daarbij speelt ook de sexe soms nog

een rol.
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(30) (hoe is de verdeling van de kamers gegaan?) De oudste die mocht
de grootste kamer... we vonden die jongen die had gewoon recht op
de zolderkamer en daar waren de meisjes 't ook wel helemaal mee
eens...

(de oudste heeft er recht op?) Hij heeft de zolderkamer gekregen die
wilde ie ook wel graag hebben en omdat ie de oudste is en een jongen
daarom zeiden wij: nou ja, jij de zolderkamer... (mo.).

De ruimte en de afstand zijn middelen waardoor de personen proberen zich
aan de waarneming, het toezicht en de macht van anderen te onttrekken of

deze macht juist te kunnen laten gelden (zie propositie 12). Dit kan ertoe
leiden dat de oudste (gedwongen) afstand doet van zijn voorrecht.

(31)  (jij hebt de zolderkamer, was dat een eigen keus van jou?) Nee,
hij (de oudste) sliep er eerst en hij wou weg en ik wou er graag
naar toe... dus toen hebben we geruild... (do.).
Nou, ik had een ander bureau nodig... (zo.).
Ja, je moest ook weg... (va.).
't Bureau kon niet naar boven... (zo.).
Ja, daar zat toen een beetje de dreiging in van je studie... je
ging je studie een beetje verwaarlozen en... en we wilden je graag
een beetje naar beneden hebben... ik meen, dat dat de reden was...(va.).

Neigen sommigen ertoe zich voor kortere of langere tijd buiten het bereik
en de waarneming van anderen te houden, door anderen wordt de grote af-
stand, dat wil dus eigenlijk zeggen het moeilijk voor anderen bereikbaar
en waarneembaar zijn, juist als bezwaarlijk beleefd.

(32)  (in de zolderruimte...) Daar heb ik dus echt wel mijn naaispullen
en zo, ja daar zit ik lekker de hele morgen te naaien... dat vind
ik ook wel knus, maar niet... als ik me nou eens even terug wil
trekken, dan ga ik daar beslist niet zitten, want dan voel ik me
te ver overal boven... te ver weg... zal ik niet doen... dat is
weer een heel ander punt, ik vind 't erg fijn om daar te naaien,
maar voor de rest heeft 't voor mij geen nut...
(te ver weg, waarom?) Ergens wel ja, je wilt als moeder toch al-
tijd wel een beetje bij de hand blijven... dat is 't wel, geloof
ik... (mo.).

"... je wilt als moeder toch altijd wel... bij de hand blijven...". De po-
sitie die men in het huishouden inneemt is de factor die in deze situatie

doorslaggevend is. Dit wil echter nog niet zeggen dat iemand zich altijd
gedraagt overeenkomstig de rol die bij zijn of haar positie hoort. Het
ruimtelijk afstand nemen van anderen biedt juist de mogelijkheid zich tij-
delijk van de last, die een bepaalde positie met zich meebrengt, te ontdoen.
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(33) Daarom zeg ik: je zou eigenlijk een aparte kamer moeten hebben...

nou echt iets voor m'n eigen, om m'n eigen terug te trekken... dat

je echt eens een vertrek over hebt waar je jezelf eens thuis kan
voelen...

(wat bedoelt u daar precies mee?) Dat snapt u misschien niet... maar

kijk, nou kijk... je vangt alles op iedere avond, je hoort alles,

je laat ze praten, maar als je nou eens gaat zitten prakkezeren...
dat kun je nooit doen waar ze allemaal bij zitten, want je kan nooit

je gedachten concentreren als er vijf man in een kamer zitten...

de afleiding die je dan krijgt is veels te groot, enne misschien

dat ik wel eens een keer boos ben... dat gebeurt ook wel eens... dan

zou ik ook wel eens effetjes in een hoekje willen kruipen en me even

terug trekken, al is 't maar een half uur om even uit die sleur
weg te breken, hd... je moet even nadenken wat er allemaal voor

problemen uit zijn gekomen en hoe je je zelf er tegenover kan op-

stellen... ik ben ook wel eens boos geweest en dan zat ik m'n eigen

dood te ergeren, dat ik dacht: ik ga even naar bed... dat was
dan 't enigste plekkie waar ik dan kon liggen... (mo.).

Eigen ruimte biedt niet alleen de mogelijkheid zich aan de aanwezigheid en

waarneming van anderen te onttrekken, het kan ook voor de leidinggevende

partij een middel zijn om partijen die met elkaar in conflict gewikkeld

zijn uit elkaar te houden en zodoende de spanning in de groep te verminde-

ren (propositie 11).

(34)  (hebben jullie behoefte om alleen te zijn?) Dat kon op die

flat niet... die anderen zaten samen op een slaapkamer, nou die

hebben verschillende naturen, de een die leert hardop die kan

niet anders... en de ander die kan niet die wil de radio erbij

aan hebben... dus dan moest je er altijd weer tussen vliegen...
toen die examens kwamen toen zaten we gelukkig hier... dat heeft

toch wel rust in het gezin gegeven... ik merkte 't zelf ook,

ik werd er nerveus van... die spanning die er tussen die kinderen

is, je hebt ze alle drie even lief... je kon ze niet voldoende

van elkaar zetten... dat kun je nu wel... 't loopt nu alles veel

gemakkelijker... (va.).

De eigen plek biedt echter niet alleen de mogelijkheid zich van de last die

een positie met zich meebrengt tijdelijk te ontdoen, maar in zekere zin ook

om zich van die positie zelf te ontdoen. Die mogelijkheid is belangrijk.

Zij is belangrijk wanneer iemand geen genoegen neemt met de rollen die

hem of haar zijn toegewezen en geen genoegen neemt met de geringe beteke-

nis die men naar eigen gevoelen voor anderen heeft.

(35) (de eigen kamer?) Dat is 't enige vertrek waar ik wat te zeggen

heb... ja nou beneden, je moet overal alles schoonmaken daar ben

je goed genoeg voor, en verder nergens, je hebt verder geen... je

krijgt toch nooit wat vriendelijks te horen van de anderen... ik

ben zelf waarschijnlijk ook niet vriendelijk genoeg ervoor, maar
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als je dan beneden bent, dat betekent bijna altijd dat je moet
werken... je hebt daar geen eigen Dlaats, geen stoel... Nou ja,
je betekent eigenlijk niks h& en boven daar heb je... daar is...
daar woon ik op mijn eigen, je kunt de deur op slot doen, daar
is speciaal op mijn eigen verzoek een slot op gedaan... als ik
dus alleen wil zijn, dan kun je daaraan merken wat voor hekel ik
eraan heb om bij de anderen te zijn... dan ga ik naar binnen en dan
doe ik niet alleen de deur dicht, dan doe ik 'm op slot en daar

komt nooit iemand... daar wil ik dus mee zeggen, met die knip:
weg jullie... (do.).

We zullen niet op deze plaats proberen om het hier weergegeven materiaal

samen te vatten. De bedoeling van deze analyse was eerst en vooral om de

functies te verhelderen die de restruimte in de woning nu voor het leven

van alledag heeft. Het materiaal is - naar we veronderstellen - voldoende

illustratief voor de talrijkheid en de veelsoortigheid van deze functies.

Gaat er inderdaad een verschuiving optreden van arbeidstijd naar vrije

tijd en van functies uit de institutionele sector naar de private sector,

dan is het duidelijk dat meer eisen aan de woonruimte en aan de restruimte

daarin gesteld zullen worden.

Het tegemoet komen aan deze eisen betekent dat ruimte gegeven wordt aan
een ontwikkeling die als "privatisering van het maatschappelijke leven"

aangeduid zou kunnen worden.

Het is deze ontwikkeling die we tenslotte aan de orde willen stellen.

V.5. DE PRIVATISERING VAN HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN

Met de verandering van arbeidstijd in vrije tijd en met de verschuiving van

functies van de institutionele sector naar de private sector, zal ook de
betekenis van de woning zich wijzigen. Priemus is van oordeel dat de econo-

mische betekenis van de woning als de arbeids- en productieplaats bij uit-

stek van de huishoudelijke sector een enorme opwaardering zal moeten on-

dergaan (Priemus, 1978, p. 63).

Niet alleen door haar betekenis voor activiteiten die het karakter van ar-

beid hebben zal de betekenis van de woning veranderen, maar ook door de rol

die zij zal gaan spelen ten aanzien van onverplichte activiteiten.

Nu zal een ontwikkeling waarin het zwaartepunt meer en meer op de private

sector wordt gelegd niet door iedereen positief worden beoordeeld. Het toe-
voegen van functies aan het privd-huishouden kan een uitholling betekenen
van functies niet alleen van de institutioneel-private sector, maar ook van
de institutioneel-publieke sector. Het gericht zijn op huis en haard zou de

creativiteit en de belangstelling voor het maatschapnelijk gebeuren kunnen
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vernietigen.

Het gevaar van een steeds verdergaande privatisering van het maatschappelijk

leven moet niet onderschat worden. Van de andere kant kunnen zich ook nieuwe

ontwikkelingen voordoen wanneer mensen zelf over meer tijd en energie kunnen

beschikken.

1) De scheiding tussen de huishoudelijke sector en de institutionele sector

zoals we die nu kennen - wordt toegeschreven aan de kapitalistische maat-

schappijvorm zoals die zich in het industriSle tijdperk ontwikkeld heeft.

Om voor het productieproces optimale voorwaarden te scheppen werd de private

sector zorgvuldig gecultiveerd om de werknemers in staat te stellen om daar

nieuwe krachten op te doen ten dienste van dit productieproces.

Met het oog daarop was het ook van belang dat de vrouw in het gezin zich

wijdde aan de zorg voor huis en haard en was het voor haar - door de indi-

vidualiteit van de huishoudvoering - moeilijk of onmogelijk om aan het arbeids-

proces of andere maatschappelijke activiteiten deel te nemen (Meulenbelt,

1975; Kesler, 1978, p. 193).

De arbeidssector werd de sfeer van de economie, van het onoersoonlijke, van

vervreemding (als gevolg van de arbeidsdeling), maar vormde tevens de belang-

rijkste basis voor de maatschappelijke erkenning, nl. door de plaats die ie-

mand in het arbeidsbestel innam. De status van de vrouw en van de kinderen

was afhankelijk van de status van degene die productief was in het arbeids-

bestel en die bijgevolg ook als gezinshoofd werd aangeduid. Daarentegen ont-

wikkelde de private sector - en vooral het gezin - bij uitstek zich als het

domein van het persoonlijke, van het emotionele leven van mensen, van zelf-

vervulling van individuele personen (cf. Zaretsky, 1976, ch. 2).

Gaat de arbeid en met name de economische groei in de toekomst als waarde

een minder centrale rol spelen, dan zal de scheiding tussen de onpersoonlijke,

productief-industridle sector en de persoonlijke, huishoudelijke sector aan

betekenis verliezen.

2) Het sociale leven op te delen in een tweetal of drietal sectoren betekent

een ernstige vergroving en aantasting van de sociale werkelijkheid zoals die

zich aan ons voordoet. Te weinig wordt dan recht gedaan aan talloze ver-

schillende relatiepatronen die vaak informeel zijn, het individuele gezin te

boven gaan en op logische gronden niet tot de sector van het private bedrijf

of de publieke sector te rekenen zijn. Men denke aan meer of minder

duurzame familierelaties, aan burenrelaties, aan vormen van gezamenlijke
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huishoudvoering en gezamenlijk wonen waar angstvallig gewaakt wordt tegen

institutionalisering enbureaucratisering aan uiteenlopende vormen van re-

laties en samenlevingsverbanden waarin mensen wederzijds diensten verlenen,

aansluitend en soms vervlochten met de dienstverlening in de (niet-commer-

ciele) "vierde sector" (cf. W.R.R., 1977, p. 67 e.v.; Kesler, 1978, p.

185 e.v.).

Door de verdeling van de arbeid in de commerciile sectoren over mannen en

vrouwen, door verkorting van de arbeidstijd ontstaan nieuwe mogelijkheden

voor de ontwikkeling  van  deze   "vij fde sector" waarin mensen niet alleen

eigen, individuele talenten tot ontwikkeling kunnen brengen, maar elkaar

daarvoor ook in de gelegenheid stellen. Het is de sector waarin men "zich

thuis kan voelen", zonder  in het eigen  huis  te  zijn.  Het  is een uitdaging

om te zoeken naar die vormen van samenleven die geborgenheid bieden, maar

de benauwdheid van het gesloten genootschaD of van de besloten dorpsge-

meenschap missen. Door te beschikken over meer vrije tijd ontstaan nieuwe

mogelijkheden niet alleen om zich als individu te ontplooien, maar ook om

verantwoordelijkheid op zich te nemen voor zaken van gemeenschappelijk be-

lang  en  om  zich  op die verantwoordelijkheid  voor te bereiden (cf. Stalpers,

1977, p. 118).

Er zijn inmiddels op inventieve wijze verschillende methoden ontwikkeld die

in deze voorbereiding van bewoners van belang kunnen zijn. Voor een deel

hebben zij betrekking op analyse en bewustwording van eigen wensen en voor-

keuren (o.m. Van Dam, 1975 ; CEBEON, z.j.), voor een deel op bijscholing

in een meer educatieve zin ( o.m. Knoop en De Kloe, 1976; Van Ingen, 1978).

De mogelijkheid ontstaat van een vermaatschappelijking van het private huis-

houden aan de basis.

Welke betekenis hebben deze ontwikkelingen nu voor het wonen? Moet er een

beleid gevoerd worden dat gericht is op beperking of op uitbreiding van de

woonruimte en woonvoorzieningen voor het individuele huishouden?

Het materiaal van ons kwalitatieve onderzoek geeft de indruk dat activitei-

ten met buitenstaanders,i.c. niet-gezinsleden, vaak in de woning of in de

eigen buitenruimte plaatsvinden en achterwege blijven wanneer voldoende

ruimte ontbreekt.

Zullen mensen ertoe neigen om lid te worden van een duivenhoudersvereniging,

wanneer men zelf geen ruimte heeft om duiven te houden? Zullen collectieve

centra voor creatieve vrijetijdsbesteding minder floreren, wanneer mensen

over meer ruimte in huis beschikken om ook daar hun creatieve talenten te
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ontwikkelen? "There is no truth in the theory that it is possible to fill

the  streets with social  li fe by stacking the people into towerflats",
merkt Stretton - naar onze mening - terecht op (Stretton, 1977, p. 191).

Woonruimte, woonomgeving  en het openbare   erf  zijn geen alternatieve vormen

van ruimte, die onderling uitwisselbaar zijn.

Voor het beleid is het van belang om de ruimtelijke voorwaarden te scheppen

voor huishoudens om aan de uitbreiding van functies tegemoet te kunnen komen.

In het scheppen van ruimtelijke voorwaarden, resp. het ter beschikking stel-

len van ruimtelijke middelen heeft de overheid niet alleen de mogelijkheid

om op toekomstige ontwikkelingen in te spelen, maar ook de mogelijkheid om

door een betere verdeling van ruimtelijke middelen over de bevolking een

betere spreiding van welzijn te realiseren. In de sector van de woningbouw

en ruimtelijke ordening zijn de mogelijkheden tot deze spreiding van welzijn

wellicht groter dan in de inkomenssector.

In de voorafgaande paragraaf hebben we de implicaties uiteengelegd - o.m. in

termen van financi le middelen, tijd en energie - van het beschikken over

veel of over weinig ruimte. Op soortgelijke wijze kunnen de implicaties

van het wonen in een bepaalde wijk verhelderd worden, bijvoorbeeld ten aan-

zien van gemeenschapsvoorzieningen, bereikbaarheid van recreatievoorzieningen,

bereikbaarheid van stedelijke centra (zie ook Stretton, 1977, p. 12).

Niet de absolute hoeveelheid van hulpbronnen in de private of publieke

sector is primair van belang, maar de verdeling van beide soorten van hulp-

bronnen over de verschillende sociaal-economische groepen in de bevolking.
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HOOFDSTUK VI SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In de theorie die we in hoofdstuk I ontwikkeld hebben betreffende de bele-

ving van de ruimtelijke cmgeving neemt het begrip "intentionaliteit" een

centrale plaats in. "Intentionaliteit" is het kernbegrip van de fenomenolo-

gie en heeft betrekking op de intentie of bedoeling in het menselijk hande-

len. In termen van de sociologische actietheorie spreken we van doelgericht-

heid van dit handelen. Door dit intentionele karakter is het handelen zin-

vol handelen en verkrijgt ook de gebouwde omgeving een bepaalde zin of be-

tekenis op grond van de rol die zij in dit handelen speelt.

Vooraleer de rol van ruimte en ruimtelijkheid aan de orde te stellen, heb-

ben we - ons daarbij vooral baserend op Max Weber - naar kenmerken gezocht

die gelden voor het menselijk handelen in het algemeen.

Voor wat betreft de doeleinden van handelen is het onderscheid van belang

tussen doel-rationeel handelen en ide&el-rationeel handelen. Doeleinden

van, resp. intenties of motieven voor menselijk handelen behoeven op grond

daarvan niet gereduceerd te worden tot eenzijdige en in feite egocentrische

behoeften, zoals in Maslow's theorie.

In de regel wordt het handelen van een persoon in een situatie niet door

65n, maar door meer intenties of doeleinden geleid. Sommige doeleinden

zullen meer manifest, andere zullen meer latent zijn.

Intenties tot handelen met betrekking tot de omgeving en dus ook aspecten

van de betekenis van de omgeving zijn niet rechtstreeks kenbaar voor anderen.

We kunnen echter proberen deze intenties of aspecten verklarend te begrij-

pen. Dit verklarend begrijpen berust echter op een interpretatie die op

zich genomen nooit  meer  dan een "causale hypothese"   is.

Van groot belang is voorts het onderscheid tussen het innerlijk proces van

besluitvorming en het uiterlijk waarneembaar proces van uitvoering van

activiteiten. In het proces van besluitvorming - het afwegen van doeleinden

en van middelen - komt de definitie van de situatie tot stand en wordt be-

tekenis toegekend aan bepaalde elementen in de omgeving. Voor de beleving,

in de zin van betekenistoekenning, is het niet essentieel dat het subject

tot uitvoering van handelen overgaat. Er zijn talloze handelingen die alleen

in fantasie5n en dagdromen tot uitvoering komen en toch de beleving van de

omgeving mede bepalen.

Handelen is in veel gevallen schijnbaar individueel handelen, maar in feite

Cook) sociaal handelen, in de zin van in zijn verloop on anderen georien-
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teerd handelen. Deze ori&ntatie op anderen geldt in zekere zin ook wanneer

de betekenis die men aan een situatie geeft ontleend is aan gewoonte of

cultuur waardoor zij als vanzelfsprekend en nauwelijks nog bewust ervaren

wordt.

Dit individuele en sociale karakter van het handelen vinden we ook in de be-

leving van de omgeving terug.

Alleen al door ons met een bepaalde bedoeling op elementen in de omgeving te

richten, krijgt die omgeving betekenis of zin voor ons, eigenen we haar in ze-

kere zin ons al toe. Is ons persoonlijke Zelf sterk bij dit handelen en bij

de situatie betrokken, dan komt dit ook in de beleving van de omgeving terug:

de  "eigen plek" ontstaat.

Maar ook het sociale handelen en de aard van de sociale betrekkingen tussen

de personen drukken hun stempel op de beleving van de gebouwde omgeving.

Een bepaalde ruimte of ruimtelijk gebied krijgt de betekenis van een domein,

dat toebehoort aan een individuele persoon of groep, een betekenis die be-

rust op erkenning van ieders positie met alle daaraan verbonden rechten en

plichten door de betrokkenen in de situatie. Een domein moet dan ook worden

beschouwd als een sociologisch gegeven dat ruimtelijk gestalte aanneemt.

Zowel in het individuele handelen als in het sociale handelen speelt de

lichamelijkheid een belangrijke rol. In feite vormt de lichamelijkheid de

brug tussen de intentionaliteit van het menselijk handelen en de ruimtelijke

omgeving. Door de lichamelijkheid wordt de gebouwde omgeving in al zijn

hoedanigheden voor het handelen van belang. Deze omgeving heeft - op grond

hiervan - bepaalde "handelingsimplicaties".

Nu is de rol die de ruimtelijke of gebouwde omgeving speelt ten aanzien van

dit handelen in een aantal opzichten specifiek. Op basis van de beschouwing

van Simmel over ruimte en ruimtelijkheid hebben we een drietal "formele

kenmerken"van de ruimtelijke omgeving onderscheiden: (a) het bieden van

exclusieve plaats en ruimte; (b) het bieden van mogelijkheden om anderen

(niet) waar te nemen of zich (niet) aan de waarneming door anderen te ont-

trekken; (c) de mogelijkheid om de continuiteit van het persoonlijke Zelf en

van de relaties met anderen te ervaren.

Wat de begripsvorming betreft brengt de studie ons ertoe ten aanzien van het

begrip situatie onderscheid te maken tussen de psychosociale structuur of

binnenstructuur die niet rechtstreeks waarneembaar is en de materieel-

ruimtelijke structuur of buitenstructuur die wel rechtstreeks waarneembaar

is. De binnenstructuur wordt gevormd door de personen, hun intenties tot han-
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delen, hun ori&ntaties en onderlinge betrekkingen, de handelingspatronen,

regels, normen en verwachtingen en de machtsverhouding die tussen hen be-

staan of bestonden. De processen die de binnenstructuur vormen spelen zich

in en door middel van de buitenstructuur (de gebouwde omgeving) af. Deze

buitenstructuur is voor wat betreft haar betekenis en beleving afhankelijk

van de binnenstructuur. Zij is daar tevens uitdrukking van. In de

dagelijkse ervaring fungeert zij als pars pro toto, waarin maar al te

gemakkelijk het deel (pars) voor het geheel (totum) wordt aangezien en

beleefd.

Van een binnen- en een buitenstructuur is sprake zowel bij situaties op het

micro-niveau van het huishouden (de woonsituatie) als op het macro-niveau van

de   samenleving. "De woning is", aldus Habraken, "de neerslag  van een proces

en het is allereerst dit proces dat de aandacht behoeft, wanneer het om het

wonen gaat" (Habraken,   1961,  p.   27) .  Het  is de binnenstructuur  van  de

samenleving waarop bijvoorbeeld Bollnow doelt, wanneer hij spreekt over de

rol van de "tragende Lebensordnungen" met betrekking tot het niet meer

"thuis zijn" in de samenleving (zie p. 60 ) .

In het tweede hoofdstuk hebben we verslag gedaan van een kwantitatief-empi-

risch onderzoek naar de invloed van de gebouwde omgeving op het menselijk

handelen. In het onderzoek hebben we ons beperkt tot het handelen met be-

trekking tot "privacy" en hebben naar een antwoord gezocht op een drietal

subvragen: in hoeverre oefenen kenmerken van de gebouwde omgeving in-

Vloed uit op het belang van privacy als doel, op privacy in het (waarneem-

bare) gedrag en op de waardering voor de mogelijkheid die de omgeving biedt

voor privacw. Deze vragen zijn betrokken op de woonsituatie van gezinnen

met opgroeiende kinderen. In deze situatie treffen we personen aan die nog

sterk op elkaar betrokken zijn, maar die belangen hebben welke meer en meer

uiteen gaan lopen. Bijgevolg doen zich hier - naar verondersteld kan wor-

den - gemakkelijk conflicten voor met betrekking tot het nemen en geven van

vrijheid van handelen aan elkaar. Aan de hand van beschikbare literatuur zijn

de posities van de verschillende personen, hun verantwoordelijkheden, hun

onderlinge relaties, - kortom de binnenstructuur van de situatie - beschreven.

De gegevens zijn verzameld door middel van interviews met de ouders en het

merendeel der kinderen van 250 gezinnen die woonachtig zijn in zes verschil-

lende woningcomplexen in een grote stad.

Bi j de verwerking  van deze gegevens   is de methode van  de zgn. contrastgroe-

penanalyse gevolgd en middels deze analyse hebben we gezocht naar een ant-
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woord op de vraag in hoeverre verschillen die zich ten aanzien van de drie

bovengenoemde aspecten van privacy voordoen, specifiek verklaard kunnen

worden door ruimtelijke kenmerken van de woonsituatie.

Naast deze ruimtelijke kenmerken van de woonsituatie zijn een aantal andere

factoren, die betrekking hebben op individuele kenmerken en op kenmerken

van het gezin als groep, als onafhankelijke variabelen aan het onderzoek-

model toegevoegd.

De mate waarin verschillen tussen de respondenten verklaard konden worden

met behulp van de beschikbare variabelen is beperkt. Voorzover verschillen

wel verklaard konden worden, geven deze binnen de gestelde beperkingen aan-

leiding tot de volgende conclusies.

De invloed van de gebouwde omgeving, i.c. de woningkenmerken, op het han-

delen met betrekking tot privacy is duidelijk verschillend naar het aspect

van handelen. Van invloed van de omgeving op het belang van privacy als

doel is niet of nauwelijks sprake. Van invloed van de omgeving op privacy

in het waarneembare gedrag is in zekere mate sprake, m.n. bij de kinderen.

De waardering voor de mogelijkheid die de omgeving biedt voor privacy blijkt

relatief sterk beinvloed te worden door de ruimtelijke kenmerken van de

situatie.

Van belang is voorts de bevinding, dat het belang van privacy als doel naar

verhouding sterk samenhangt met de "activiteitsgraad", d.i. met het aantal

activiteiten dat men van groot belang vindt om in huis te kunnen doen.

Ten aanzien van pri vacw in het waarneembare gedrag spelen ruimtelijke ken-

merken van de woonsituatie - m.n. de woningbezetting - wel een rol, al is

deze van ondergeschikte betekenis. Bij een hoge woningbezetting wijken de

ouders relatief vaak voor hun activiteiten naar de slaapkamer uit; bij de

kinderen is dit juist bij een lage woningbezetting het geval. Over het ge-

heel genomen blijkt echter bij beide groepen het onderwijsniveau dat men

gevolgd heeft, resp. nog volgt, de grootste bijdrage tot verklaring van de

verschillen in dit aspect van het gedrag te leveren.

In de waardering voor de woning inzake privacw spelen factoren die betrek-

king hebben op ruimtelijke kenmerken van de woonsituatie de hoofdrol. De

betrokken samenhangen gaan in de te verwachten richting: naarmate de woning

groter is, resp. de woningbezetting lager,is de waardering voor de woning

in dit opzicht hoger. Daarnaast is naar voren gekomen, dat de ouders - die

overigens minder belang aan privacy in huis hechten dan hun kinderen - de

woning naar dit aspect lager waarderen.
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We zijn van mening, dat deze uitkomsten een ondersteuning vormen voor de

theorie die we in het eerste hoofdstuk hebben uiteengezet. Doeleinden van

handelen zijn in beginsel autonoom en onafhankelijk van de ruimtelijke om-

geving. Het is van belang om intenties van handelen, waarneembaar gedrag

en belevingsaspecten te onderscheiden, als de vraag naar de invloed van de

gebouwde omgeving aan de orde is. Privacy - in de zin van de mogelijkheid

om op zichzelf te kunnen zijn en een vertrek voor zichzelf te hebben - is

als doel vooral van belang voor degenen die veel in huis willen doen: in

het begrip privacv neemt het handelen een centrale plaats in.

Ten aanzien van de andere aspecten van privacy zijn ruimtelijke kenmerken

- zoals woninggrootte, woningbezetting, woningverwarming - als onafhanke-

lijke variabelen van meer betekenis. Hun onafhankelijke karakter is even-

wel slechts betrekkelijk. Onafhankelijk zijn zij alleen in de woonsituatie

als gesloten systeem beschouwd. In ruimer verband bezien zijn zij van facto-

ren uit de bredere maatschappelijke situatie afhankelijk.

Het inzicht in de betekenis van de ruimtelijke omgeving dat we in dit

kwantitatieve onderzoek hebben verkregen is abstract van aard. Welke rol

deze omgeving in concreto en naar de eigen ervaring van bewoners speelt

hebben we onderzocht door middel van kwalitatief onderzoek.

Dit onderzoek is toegespitst op twee aspecten van de beleving van een situa-

tie, nl. de beleving van het "zich thuis voelen" en de beleving van "gezel-
ligheid". De gegevens werden verzameld via open interviews met verschillende

leden van een 25-tal gezinnen die gekozen zijn uit het bestand van de 250

gezinnen uit het kwantitatieve onderzoek. De uitgangspunten voor en de werk-

wijze bij de analyse van de gegevens uit deze vraaggesprekken zijn in hoofd-

stuk III, paragraaf 2 beschreven.

Voor wat betreft de beleving van het "zich thuis voelen" zijn uit de analyse

een tiental "constante structuren" geresul teerd. Deze constante structuren

zijn: (1) het bekend en vertrouwd zijn met het gebied en met de mensen; het

weten hoe de weg te vinden en hoe te handelen, (2) het met plezier ver-

blijven in de situatie of verrichten van bezigheden; (3) het van jezelf zijn

van dingen, het zelf (hebben) kunnen kiezen; (4) het zelf kunnen indelen

van de tijd, het niet door anderen onder druk gezet worden; (5) het vrij zijn

van sociale controle, het niet hoeven voldoen aan bepaalde verwachtingen

van anderen, het zich kunnen onttrekken aan de waarneming door anderen;  (6)

het door anderen opgemerkt, gekend worden;  (7) het zich door anderen ge-

wenst voelen, de tijd en moeite die anderen zich willen r,emen; de wiJze
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waarop de anderen met elkaar omgaan; (8) de interesse die anderen betonen,

het hebben van dezelfde interessen, het bestaan van wederzijds vertrouwen;

(9) het van betekenis zijn voor anderen, het geholpen worden door en het

kunnen helpen van anderen, het "erbij" horen;  (10) het kennen van anderen

en hun levensgeschiedenis, het hebben van persoonlijke relaties en van ge-

meenschappelijke herinneringen; het spreken van dezelfde taal; het verbonden

Zijn van herinneringen aan het gebied in kwestie.

Opvallend is dat ruimtelijke kenmerken van de situatie wel genoemd worden,

maar altijd in relatie met het individuele of sociale handelen van mensen.

Kenmerken van de gebouwde omgeving hebben in dit verband bijvoorbeeld be-

trekking op de Dlaats van handelen, de situering van woningen ten opzichte

van elkaar, de afstand die men af moet leggen en de afmetingen van de ge-

bouwde ruimte.

De constante structuren hebben in het algemeen betrekking op kenmerken van

de binnenstructuur van situaties. Voor een deel gaat het om mogelijkheden

voor individuele vrijheid van handelen, voor een ander deel om mogelijkheden

voor interactie en relaties met anderen.

Deze mogelijkheden sluiten elkaar tot op zekere hoogte uit, zijn - voorzover

zij vrijheid en gebondenheid vertegenwoordigen - zelfs strijdig met elkaar.

Alleen wanneer de relatie van bijzondere, persoonlijke aard is, wordt de

tegenstellti opgeheven: "Das gerade  da  wo  Du  bist,   ein  Ort   (f ir  mich)

entsteht" (Binswanger, 1942, p. 31). Dan kan men bij de ander zichzelf

zijn.

Ook de "formele kenmerken" van ruimte en van ruimtelijkheid - zoals de ex-

clusiviteit van de ruimte - zijn dan opgeheven. Het doel-rationele handelen

heeft plaats gemaakt voor het idedel-rationele handelen.

Dat deze constante structuren zich voordoen in situaties van gezin en huis-
houden lijkt vanzelfsprekend. Bij nadere beschouwing zal - naar we veronder-

stellen - blijken dat zij dikwijls door afwezigheid schitteren: in het

autoritaire gezin, in de situatie van de vereenzaamde bewoner, in situaties

waarin bewoners door de overheid of door huizenbezitters gedwongen worden

woning en buurt te verlaten, in groothuishoudens (bejaardenhuizen, psy-

chiatrische inrichtingen, ziekenhuizen) waar werkdoelen prevaleren boven

persoonsgerichte doeleinden. De woonkwaliteit is er laag, ondanks een wel-

licht hoge woningkwaliteit. Uit de aangetroffen constante structuren zijn

evenzovele aanwijzingen voor het bestuur en beheer af te leiden voor het

scheppen van een sfeer waarin de mensen zich wel thuis voelen.
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De gebouwde omgeving kan hierin een rol van betekenis spelen. We kunnen hier

volstaan met te verwijzen naar de proposities 11, 12 en 13 in hoofdstuk I.

Te stellen  dat dergelijke belevingsaspecten voornamelijk berusten op resul-

taten van (stede)bouwkundige vormgeving (cf. Wentholt, 1968, p. 37) leiden, hoe-

wel aantrekkelijk voor ontwerners en bestuurders, onherroepelijk op dood spoor.

Toch speelt de gebouwde omgeving hoe dan ook een bepaalde rol. Hoe kan deze

rol verduidelijkt worden?

Ten aanzien van de beleving van "gezelligheid" in een situatie is zowel in

de vraaggesprekken als in de analyse van gegevens een wat andere werkwijze

gevolgd.

Allereerst is de vraagstelling naar de bel .ing van "gezelligheid" globaal

genomen beperkt tot de woning. Daarnaast zijn in de vraaggesprekken expli-

ciet vragen gesteld zowel naar niet-ruimtelijke kenmerken van de situatie

die relevant zijn voor dit aspect van de beleving ("wanneer is  et 't meest

gezellig?") als vragen gericht op de betekenis van ruirntelijke kenmerken

("waar is het 't meest gezellig? Waardoor komt dat?").

In de analyse van de beschrilvingen, gevormd door de antwoorden op de eerste

vraag, hebben we een vijftal constante structuren onderscheiden. Deze con-

stante structuren zijn: (1) het praten met elkaar, het feitelijk op elkaar

betrokken zijn; (2) het bij elkaar zijn, het beschikbaar zijn voor elkaar;

(3) het tot rust gekomen zijn, het klaar zijn met kiet werk; (4) het hebben

van vrijheid van handelen, het kunnen doen wat men graag en onverplicht doet;

(5) het zinvol bezig zijn, de afwezigheid van verveling.

Ook deze structuren zijn zeker niet onafhankelijk van elkaar. Toch is het van

belang hen apart te benoemen. Telkens blijkt bijvoorbeeld niet alleen het

feitelijke, maar ook het mogelijke in de situatie voor de beleving van belang

te zijn (cf. hoofdstuk I, propositie 6), zoals tot uitdrukking komt in de

beide eerste structuren. Het onderscheid tussen hen is evenwel subtiel van

aard. Het samenzijn heeft niet altijd woorden nodig. Het gesprek leeft niet bij

de gratie van het gesproken woord. Hierop doelt ook Van den Berg, wanneer hij

- de beschrijving van het bekende "gesprek" tussen Tennyson en Carlyle interpre-

terend - zegt: "Er bestond een samenzijn, dat een gesprek zonder enige

twijfel toeliet, een samenzijn, dat het woord vrijgaf, dat vrijwel elk ge-

sproken woord had kunnen opvangen. Doch juist omdat dit samenzijn zo uit-

zonderlijk volkomen was, werd het gesproken woord tot een verstoring van het

ongedeelde genieten van de vertrouwde stilte bij het helder brandende haard-

vuur"(Van den Berg, 1969 , p. 139).
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Dan is het bijna verwonderlijk  dat ook bij een dergelijk, welhaast onstoffe-

lijk,gebeuren kenmerken van de gebouwde omgeving betrokken zijn. De plaats

van handeling krijgt betekenis, m.a.w. wordt beleefd, overeenkomstig de

structuren van het handelen dat er plaats vindt: is er sprake van een be-

trokken zijn op elkaar van de spelers in de situatie of niet? Is er sprake

van een gezamenlijk bezig zijn dan wel een beschikbaar zijn voor elkaar, of

juist niet? Heeft het handelen het karakter van werken en van verplichting,

of overheerst het plezier in het bezig zijn en wordt het handelen tenminste

als zinvol ervaren?

Ook andere ruimtelijke kenmerken zijn van betekenis: de indeling van de wo-

ning, resp. de relatie tussen ruimten speelt een rol in de beleving van "ge-

zelligheid", de grootte van de ruimte en de vorm van de ruimte. Om deze be-

tekenis te ontdekken is het noodzakelijk gebleken om het materiaal zeer

aandachtig in beschouwing te nemen en voortdurend alert te zijn op de han-

delingsimplicaties die de ruimte soms manifest, maar vaak latent heeft voor het

feitelijke of geintendeerde handelen in de situatie.

De relatie tussen ruimten is van belang, doordat zij van betekenis is voor

het al dan niet waar (kunnen) nemen van anderen of het door hen waargenomen

(kunnen) worden, het zich daardoor al dan niet buitengesloten voelen, en het

al dan niet geconfronteerd worden met attributen die verwijzen naar "werk"

dat te doen staat. De grootte van de ruimte is ten aanzien van de beleving

van "gezelligheid" van belang, doordat zij de uitvoering van handelingen

- die gezelligheid impliceren - en de plaatsing van overeenkomstige attributen

vergemakkelijkt of bemoeilijkt. Wat betreft de vorm van de ruimte spelen in

de beleving met name de mogelijkheden een rol om met de ruimte iets te "doen"

(cf. de vijfde "structuur"). Dit iets kunnen doen kan betrekking hebben op het

kunnen plaatsen van bepaalde attributen, op het kunnen gebruiken van de

wanden in een ruimte, op afwijkingen van rechte lijnen of hoeken in de

ruimte,op het elimineren van "zinloze" ruimte door schuine wanden.

Bevindingen als deze hebben consequenties voor het beleid. Zij hebben con-

sequenties voor wenken en voorschriften met betrekking tot de totstandkoming

van woning en woonomgeving. Zij geven inzicht in de feiteliike zin van ruim-

telijke kenmerken en maken daardoor het belang ervan "hard".

Woningplattegronden in het kader van plannen voor nieuwbouw of woningverbete-

ring dienen te worden bezien ook naar de mogelijkheden die zij bieden voor de

uitvoering van activiteiten en bezigheden die buiten de sfeer van "werken"

en "verplichting" liggen; op mogelijkheden die geboden worden om dergelijke
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activiteiten gezamenlijk te doen, om onderling contact te houden en de bij-

behorende attributen te kunnen Dlaatsen. Gelede ruimten bieden bepaalde

mogelijkheden die bij hantering van zgn. voorbeeldgebieden gemakkelijk bui-

ten beschouwing blijven (MVRO, 1977). Schuine wanden in een ruimte hebben

handelingsimplicaties die bii het stellen van minimale hoogten van vertrek-

ken gemakkelijk onderschat worden. Het verkleinen van het raamoppervlak be-

spaart niet alleen energie, maar vergroot ook de gebruiksmogelijkheden van

de wand.

We veronderstellen dat ook ten aanzien van de wijdere woonomgeving ruim-

telijke kenmerken op soortgelijke wijze een rol spelen ten aanzien van het

beleven van gezelligheid. "Gezelligheid"in de gebouwde omgeving behoort

tot die aspecten van de beleving waarvan het belang door de overheid al ter-

dege wordt onderkend (C.D.V., 1976, LS 6-9).

Uit de analyse van de belevingsbeschrijvingen van situaties op het micro-

sociale niveau is duidelijk geworden dat ook hier de beleving geworteld is

in de bredere maatschappelijke structuur, waar die situatie onderdeel van

is. Het wonen, opgevat als een proces op dit micro-niveau, is ingebed in

grotere maatschappelijke ontwikkelingen en het is deze samenhang die we in

het laatste hoofdstuk aan de orde hebben gesteld.

Belangrijke ontwikkelingen die momenteel gaande zijn hebben onder meer be-

trekking op veranderingen in arbeidstijd en vrije tijd en op de verschuiving

van functies van de zgn. institutionele sector naar de private sector.

Er doet zich een daling voor van de duur dat mensen ingeschakeld zijn in het

arbeidsproces door verlenging van de leertijd, door verkorting van de werk-

week, door stijging van het aantal verlofdagen.

Verkorting van de arbeidstijd is voorts te verwachten als gevolg van de

toenemende discrepantie tussen de vraag naar en het aanbod van arbeidskrach-

ten.

Als gevolg hiervan zal herverdeling van arbeid noodzakelijk zijn. Dit be-

tekent dat - gewenst of niet-gewenst - meer vrije tijd beschikbaar zal komen

voor een groter aantal mensen, althans tijd die waarschijnlijk in de private

sfeer besteed zal gaan worden.

In samenhang daarmee valt ook een verandering in de betekenis van arbeid in

de samenleving te verwachten en een verandering in het huidige op het leve-

ren van prestaties gerichte waardenpatroon.

Minder dan in het verleden zal de plaats in het arbeidsbestel van invloed
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zijn op het gebruik en de wensen ten aanzien van woning en woonamgeving.

Ondanks het kleiner worden van verschillen in inkamen is - o.m. door de

toenemende verscheidenheid in samenlevingsvormen - een grotere diversiteit

in levensstijl en dus ook in woonstijl te verwachten.

Ook binnen eenzelfde huishouden zullen zich in toenemende mate verschillen

voordoen in interessen en opvattingen, hetgeen zal resulteren in een grotere

behoe fte aan "eigen ruimte"   in de woning.

Voor het beleid ten aanzien van woningbouw en ruimtelijke ordening is niet

alleen de toename in vrije tijd van belang, maar ook de wijze waarop de ar-

beidstijd verkort, resp. de vrije tijd vermeerderd zal worden, bijvoorbeeld

door vervroegde pensionering, door verkorting van de werkweek of door ver-

korting van de werkdag.

Toeneming van de vrije tijd en een meer actieve wijze van vrijetijdsbeste-

ding zullen leiden tot een - per individu - grotere behoefte aan ruimte en

ruimtelijke voorzieningen in de private sfeer. Deze tendens zal versterkt

worden door verschuiving van productieve functies van de zgn. institutio-

nele sector naar de private sector, een verschuiving die zich nu reeds af-

tekent of te verwachten valt op diverse terreinen (huishoudelijke verzor-

ging, gezondheidszorg, onderwijs en productie met betrekking tot kleding

en voeding).

In deze ontwikkeling zullen veranderingen in arbeidstijd, in de mogelijkheden

voor deeltijdarbeid en in de structuur van het huishouden - het "symmetrische

huishouden" - een belangrijke rol spelen. Door de nieuwbouw van woningen

maar ook door verbetering van het huidige bestand aan woningen zal aan deze

grotere behoefte aan ruimte en voorzieningen tegemoet gekomen moeten worden.

Het is in ieder geval van belang om zich nu reeds te realiseren van welke

betekenis ruimte in de woning is voor het functioneren van het huishouden

en het doen en laten van de individuele leden in het leven van alledag.

Met het oog hierop is in de vrije interviews ook aandacht gegeven aan het

gebruik en de beleving van met name de "restruimte" in de woning (berging,

individuele ruimte, zolder) . Dikwijls zijn hier activiteiten in het geding

die buiten de standaardreeks van woonactiviteiten vallen, moeilijk te her-

kennen zijn, maar daarom nog niet van minder belang.

Als "functies" van deze ruimten zijn naar voren gekomen het bieden van

plaats en ruimte voor: (1) de berging van hulpmiddelen voor het onderhoud

van de woning; (2) berging van hulpmiddelen - o.a. voor vervoer - zodat deze

langer "mee" kunnen;    ( 3) het uitvoeren van onderhoud  van  deze en andere  hulp-

168



middelen; (4) het mogelijk maken van continuiteit in de uitvoering van ac-

tiviteiten die regelmatig onderbroken (moeten) worden (arbeid en spel); (5)

het mogelijk maken van continuiteit in het gebruik van (spel-) benodigd-

heden door deze tijdelijk te kunnen bergen; (6) het mogelijk maken van con-

tinuiteit in het gebruik van seizoengebonden zaken; (7) het mogelijk maken

van continuiteit in de beleving van het persoonlijke Zelf door berging van

aan leeftijdsfase gebonden attributen; (8) het verlenen van diensten en

wederdiensten aan andere huishoudens (logeren; opslaan van goederen); (9)

de mogelijkheid om spanningen tussen leden van het huishouden te vermin-

deren door ruimtelijke segregatie; (10) de mogelijkheid voor een indi-

viduele persoon om tot zichzelf te komen, nieuwe energie te verzamelen,

indrukken te verwerken en nieuwe plannen te maken; (11) de mogelijkheid om

de scheiding te markeren tussen het persoonlijke Zelf en de sociale omgeving,

anders gezegd tussen de rol die iemand als lid van de groep moet spelen en
dat deel van zichzelf dat niet in deze rol vervat ligt. Van groo  belang in
meer algemene zin is tenslotte, dat het beschikken over minder ruimte de

inzet vergt van meer andere middelen: financiale middelen, maar ook tijd en

lichamelijke en geestelijke energie. Er is echter geen reden om aan te nemen,

dat deze andere middelen mddr ter beschikking staan aan die huishoudens die

over minder woonruimte beschikken, integendeel (bv. Rennen,1977, p. 13). De

betekenis van deze "restruimten" in de woning is dus lang niet gering. In

veel opzichten blijken zij ook in deze tijd een rol te spelen in de pro-
ductieve functie  van het huishouden. Voldoende "restruimte" kan leiden  tot

een minder snelle consumptie van goederen, hetgeen in talrijke opzichten

wenselijk is. Ook de wijze van schakeling en vooral van stapeling van de

woningen heeft handelingsimplicaties die gemakkelijk over het hoofd worden

gezien.

Gezien het voorafgaande is het van belang, dat niet alleen het vooroorlogse

woningbestand maar ook de na de tweede wereldoorlog gebouwde woningen door-

gelicht worden en beoordeeld naar de eisen die in de komende 25 jaar aan de

woning gesteld zullen worden. Niet alleen de regelmatig voorkomende en een-

voudig te beschrijven activiteiten zijn daarbij van belang, maar eveneens de

incidentele activiteiten die dikwijls moeilijk te benoemen zijn. Natuurlijk

is een dergelijke doorlichting alleen zinvol wanneer rekening gehouden wordt

met veranderingen in de samenstelling van huishoudens in dit tijdvak.
Bij de beoordeling van plannen zowel in het kader van nieuwbouw als van wo-

ningverbetering  dienen   " restruimten"   meer  aandacht   te  krijgen.   Bij  woning-
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verbetering is het van belang dat ook het verbeteren van de toegankelijk-

heid van restruimten (bijvoorbeeld de bereikbaarheid en begaanbaarheid van de

zolderruimte), de uitbreiding van schuur of berging, betere bescherming tegen

koude,  vocht  e.d.   voor  subsidiering  in  aanmerking  komen.

We hebben tenslotte de vraag gesteld naar de wenselijkheid van een volkshuis-

vestingbeleid  dat middels het scheppen en verdelen van woonruimte inspeelt

op de beschreven ontwikkeling die als "privatisering van het maatschappelijk

leven" kan worden aangeduid.

Wij zijn van mening dat het gewenst is aan de private sector de ruimtelijke

middelen te verschaffen waaraan in deze sector behoefte bestaat. Geleidelijk zal

het uitgesproken private karakter van deze sector vervagen in die zin dat

Zij minder "on-maatschappelijk" zal worden. Meer vrije tijd zal er, in sa-

menhang met meer vorming en opleiding, toe bijdragen dat door leden van het

huishouden diensten verleend worden  in de' "vierde sector"   en  de   "vij fde

sector". Meer mogelijkheden ontstaan voor het op zich nemen van verantwoorde-

lijkheden voor zaken van gemeenschappelijk belang en voor participatie in de

besluitvorming met betrekking tot de gebouwde omgeving. Het belang hiervan

wordt in toenemende mate erkend (o.m. Van Leeuwen, 1969; Van Dam, 1976; Burie,

1972; Burie e.a., 1976; S.A.R., 1973) .

Belangrijker dan het probleem van de toewijzing van ruimtelijke middelen aan

de private sector, is naar onze mening het probleem van een betere verdeling

van macht en middelen over de onderscheiden groepen in de bevolking.
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PEOPLE AND SPACE

an inquiry into the social meaning of the built environment

SUMMARY AND CONCLUSIONS

In the theory that we developed in chapter I on the social meaning of the

spatial environment "intentionality" is a key concept.
In terms of the phenomenological approach "intentionality" is characteristic
of all human action and in terms of sociological action-theory it refers to

its goal-directedness. On account of this intentionality, action has sense

and the environment acquires a definite sense or meaning according to the

role it plays in the intended activities of people in a situation.

In the search for the origins of meaning inherent to the built environment,

we must trace the characteristics which apply to human action in general.
Mainly we followed in the tracks of Max Weber.

The intentions of people to act are not directly observable. However, we may

try to understand these intentions "erklarend".

This "erklArend Verstehen" is based on an interpretation which is in its own

terms essentially a "causal hypothesis".

First the distinction may be useful between "goal-rational action" (Zweck-
rationales Handeln) and "value-rational action" (Wertrationales Handeln) . This
distinction prevents us - in the search for hidden intentions - from reducing
intentions or motives for action to ego-oriented or egocentric needs, as is

for example the case in Maslow's scheme.

Generally, human activity in a situation is directed by several intentions or

goals at a time. Consequently, the meaning the environment receives from the

actor, is of a composite and complex character. The actor will mostly be
unaware of all his goals and consequently be unaware of all the meanings the

environment has for him. Some meanings will be more manifest, other ones
will be more latent.

A second distinction is important and this one differentiates between the

inner process of decision-making and the outer, observable process of
performance of activities (i.e. behavior).
In the Drocess of decision-making - the weiqhina of aoals and means - the

definition of the situation arises and meanings are Drolected bv the subject

onto several elements of the environment.

Overt behavior onlv plays a secondarv role in the Drojection of meaning.

Numerous actions are carried out only in Dhantasy and daydreams. Nevertheless
they define the meaning of the environment as part of the situation. "Real"
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is  not  only  what is observable as behavior,   but   "real" is first and foremost

what is in people's minds.

In many cases action seems to be an individual process, but in fact it is

often at the same time social action, i.e. other-oriented activity. This

other-orientedness also prevails when the definition of the situation and the

meaning of the environment have been derived from custom or culture. Especially

in that case meaning then seems to be self-evident, inherent to the environ-

ment and something one is barely aware of.

Activities often are other-oriented, and the environment accordingly takes

over its social meaning. Besides, most actions take place within a social

structure, built up of positions the actors have, the roles and the more

or less enduring relations between them. Areas and objects - as elements of

the social situation - are experienced as "domains" belonging to individual

persons or groups, based on recognition of their position by others. A domain

seems to be a spatial phenomenon with social consequences, but is in fact a

social structure that is spatial in its realization (cf. George Simmel).

In individual as well as in social action human corporality inevitably plays

its hidden role, mediating the intentionality of human action and the spatial

environment. On the grounds of corporality the environment is important for

human action. To understand the way the environment acquires a meaning we

should pay attention  to the "implications of action",i.e. the spatial   and

physical requirements of intended activities in the situation.

In some ways the role the spatial environment plays is a specific one. From

Georg Sinnel's classic analysis we excerpted three "dimensions":   (a)  the

exclusiveness of place and space for action; (b) the conditions it

supplies for (not) perceiving others or (not) being perceived by them; (c)

the conditions it offers for experiencing the continuity of the personal

Self and of the relationships with other people.

A situation is made up of a material-spatial "exterior"which, for its

meaning, depends  on a psycho-social "interior" formed  by the actors, their

intentions, attitudes and interrelationships, the rules, norms, expectations

and power structures which exist between them. Processes   of the "interior"

which are central but not directly observable are developing within and

through spaces and spatial structures - the built environment - and are

consequently expressed in it.

In the second chapter we reported on a quantitative-empirical investigation

into the influence of the spatial environment on human action. Action was
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delimited to aspects of privacy in the home situation and we tried to

answer three questions:

- how far is the importance of privacy as a goal influenced by dwelling

characteristics?

- how far is privacy-oriented behavior, i.e. spatial seclusion, influenced

by characteristics of the dwelling?

- how far is privacy as an aspect of the way the dwelling is appreciated,

influenced by dwelling characteristics?

Interviews were held with members of 250 families with adolescent children

living in six different housing projects in a large town (150.000 inhabi-

tants). For the analysis of the data we used the Automatic Interaction

Detector (AID) analysis". Other factors  -  as to individual and family

characteristics - were also adopted in the research-design. Within certain

restrictions some conclusions could be drawn from these analysis.

First of all, the influence of the spatial environment on privacy strongly

depends on the kind of aspect of privacy we have in mind.

With regard to privacy as a goal (the importance of privacy) the role of the

spatial environment is negligable. Privacy as an aspect of observable behavior

is to some degree but not predominantly influenced by dwelling characteristics,

i.e. dwelling area and number of rooms. The appreciation of the dwelling in

terms of the possibility for privacy seems to depend to a relatively high

degree on the spatial characteristics of the dwelling.

(1) Privacy as a goal for action is strongly connected with action-orientation,

i.e. the number of activities respondents  want to perform  in   the  home

environment.

(2) Spatial characteristics of the home situation have some significance as

to privacy-oriented behavior. However, at a higher level of occupancy,

parents relatively often take refuge in their bedroom, while children manifest

this kind of behavior on the contrary at a lower level of crowding. It is the

level of education, however, that contributes most to the explanation of

differences between respondents in this kind of privacy-oriented behavior.

(3) When the dwelling is more spacious or the degree of occupancy is lower,

the appreciation for the dwelling as to privacy - as could be expected -

rises. Parents - who in comparison to their children attach less importance

to privacy at home - estimate their dwelling in this respect less high.

The results of this investigation support the theory we set forth in the

first chapter. Goals of action are fundamentally autonomous and independent
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from the spatial environment. Privacy - defined as the possibility of being

on one's own and having a room to oneself - is as a goal for action especially

important to those who want to do a lot at home: in the concept of privacy

freedom for action plays a central role.

Regarding the other aspects of privacy spatial characteristics such as

dwelling area, level of occupancy and heating - are more important as indepen-

dent variables. Their "independence" however  is only relative: it prevails

only within the family situation considered as a closed system. In fact they

are in turn dependent on factors from the broader societal structure.

The insight we gained this far in the meaning of the spatial environment is

rather abstract.

In another project we focused on two different experiences in which the built

environment is supposed to be relevant: "feeling at-home" and "gezelligheid" .

Data were collected by means of unstructured qualitative interviews with

several members of each of twenty-five families. Almost all of them had been

selected from the 250 families involved in the earlier described quantitative

researchproject. Reports were analyzed in a systematic phenomenological way

in the search for "constant structures".

As to "feeling at-home" ten "constant structures" resulted from our analysis

(1) being acquainted and familiar with the area and the people; (2) liking

to be present in the situation and enjoying to perform activities; (3) the

appropriateness of things and being able to choose them oneself; (4) being

able to spend time at one's own will, without pressure exerted by others;

(5) being free from social control, not feeling obliged to conform to

exnectations of other people and being able to withdraw  oneself when being

perceived by others; (6) being noticed and recognized by other people; (7)

feeling wanted by others, the time and energy other people are willing to

invest in the Ego, the way the other actors are dealing with one another;

*  "Gezelligheid" is difficult to translate by a single word, since it describes
a combination of physical and social characteristics of a situation; cf.

"pleasantness", "cosiness"    and  - in german - "Wohnlichkeit" or "Gemutlich-

keit" or "Geselligkeit".
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(8) the interest other people demonstrate, the coincidence of interests and

the confidence people display; (9) being of some meaning for others, being

helped by others and able to give help to other people in the situation,

having a feeling of "belonging" ; (10) knowing the other actors and their

life-history, having personal relations with them and common memories,

speaking the same language and cherishing memories attached to the area.

Evidently, these structures overlap each other in some way or another.

Nevertheless - depending on the specific situation - they contribute in their

own way to the experience of feeling at-home. Spatial characteristics of the

situation arise as having meaning for these feelings but always in connection

with activities or with action-patterns and relations among people. In this

way, for example, locations of action, orientation of dwellings towards each

other, spatial distance between people or dwellings and proportions of buil-

dings enter the scene. Of course, this enumeration is far from complete. The

principal purpose of our investigation, however, was not to gain knowledge

of all relevant spatial characteristics, but to gain insight into the way

spatial characteristics  are of speci fic importance. The three formal "dimen-

sions"          we have mentioned in Chapter   I   seem to serve us well in analyzing

data in this respect.

It is not true, that the phenomenological approach in its orientation on

everyday life necessarily will divert our attention from societal structure.

It is the researcher himself who has to be alert on influences of societal

structure in which daily experiences are embedded.

The "constant structures" we have found ultimately seem to reflect the

everlasting antithesis of seperateness and connectedness, of a desire for

individual freedom for action and social belonging.

Only when the relationship between actors in the situation is highly personal
is the antithesis transcended. Then, the exclusiveness of space is eliminated

and  Binswanger' s classic statement holds: "Das gerade  da  wo  Du  bist,   ein

Ort (fur mich) entsteht".

As to the experience of "gezelligheid" we have followed a somewhat different

procedure both in the course of the interviews as well as in analyzing data.

At first, questions as to experiences of "gezelligheid" in a situation have

been limited to the home situation. In the interviews questions were asked

as to non-spatial characteristics of the situation which might be relevant

( "what   time   of   the  week   or  day  do you think   is most "gezellig" at-home?")
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as well as questions directed to the role of dwelling characteristics ("which

place in the home do you think is most "gezellig"? What make's it that?") .
In analyzing the freely given answers to the first question we discerned five

"constant structures". These "structures"  are:   (1 ) actually talking, chatting,

discussing with each other or otherwise being directly involved in one another;

(2) being together in each other's presence and - without direct involvement -

being available to each other; (3) being settled down, being ready with one's

work; (4) having freedom for action, being able  to do what one is eager  to

and being free from duty; (5) being engaged in some meaningful activity, the

absence of boredom.

These "structures" surely are not independent of each other. Nevertheless

it is important to treat them as distinct "structures". Again and again we

found out that not only what is carried out, but even more what is possible

or potential in the situation creates the meaning of its components.

Almost immaterial as these constant structures sometimes seem to be, the

appearance of the role of the built environment is rather astonishing.

Space and place acquire meaning in accordance with the kind of action located

in it: is there some involvement of the actors in one another or not? Is there

some kind of togetherness or availability towards each other or not? Is there

some feeling of "work" or "obligation" in the kind of activities which are

performed or not? Is there a prevalence of pleasure in one's activities or

not?

Other spatial characteristics play their role in the same way: the division

of dwelling space, resp. the relationship between different spaces have

importance  in the experience of "gezelligheid",  but  also the dimensions  of

areas and the form of spaces in the home environment. To detect the meaning

of these characteristics of the built environment it is necessary to consider

the data most attentively and to be continuously aware of the implications

of action that the spatial characteristics sometimes manifestly, but very

often latently have.

The relationship between spaces is important in so far as it plays a role in

(the possibility of) perceiving other actors or being (perhaps) perceived

by them, in feelings of being excluded from the togetherness of other people

and being confronted with requisites which refer to work which ought to be

done. The dimensions of space have meaning regarding to "gezelligheid"  on
account of the physical possibilities that are offered for performing

those activities which imply the "structures" of "gezelligheid" and that

facilitate the location of corresponding requisites. As to the form of space
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the possibility to "do" something with it and with the surrounding surfaces
is important, be it the location of properties, the use of walls and ceiling,

the use of deviations of linearity and rectangular corners which cut off

"empty"  and  - by consequence - meaningless space.
These results have consequences for government policy which is inclined to

eliminate all kinds of deviations from normality and rectangularity. The

results we have obtained are turning the "soft" qualities of environmental

characteristics into "hard" ones by revealing the meaning they have for

action.

From the analysis of the description of experiences in everydaylife its

rootedness in the broader social structure has from time to time emerged.

Habitation has been considered as a collection of individual and social

activities on the micro-level which is embedded in wider societal structures

discussed in the last chapter.

Actual developments, which are highly important, refer to changes in working

time and free time and to a shift of functions from the "institutional field"

towards the "private field".

In general, there is a continuing decrease in the amount of time during

which people are involved in economic production, because of an extension

of education, a shortening of working hours, and an increasing number of

holidays.

More important however is the increase in the number of people which involun-

tarily leave the field of economic production. A new distribution of labor

will be necessary and part-time labor will play an important role in it.

Besides there will be a shift of productive functions from the so-called

institutional field towards the private field. Changes in working time, in

the possibilities for part-time work and an increase in the number of sym-

metrical households will be important conditions for the capacity of the

household to meet the new requirements.

The meaning of labor and its central place as a value will change at the

same time. The influence of one's position in the economic system on

preferences for home and home environment will diminish and a growing diversity
in lifestyles of people may be expected.

Within the private household differences between members in values and pre-

occupations will grow, resulting in a higher demand for private space of the

individual members.

Newly built dwellings as well as renovated ones will have to meet the new
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requirements. So we must become aware of the meaning rooms and spaces in

the dwelling have for household functioning and for the daily life of

individual members.

In the open interviews for that reason attention was given to the use and

meaning especially  of the "rest-spaces" in dwellings (shed, individual rooms,
attic). Activities within these spaces often are difficult to recognize,

are usually not mentioned in the standard lists of activities but may never-

theless be important for household members. We discerned eleven functions.

So, the "rest-spaces"   in  the home offer place and space  for   ( 1) storing

utensils for the upkeep of the dwelling; (2) storing means of transporta-

tion, bicycles e.g.; (3) upkeeping of different kinds of utensils and requi-

sites within the household; (4) creating conditions for continuity in

performing the activities (work and play) which must otherwise be inter-

rupted continuously; (5) continuity in using of play attributes (toys,

booklets) by storing them from time to time; (6) keeping seasonal requisites

which are used incidentally; (7) creating the possibility for experiencing

the continuity of one's Self in being able to return to requisites belonging

to a former phase in one's life; (8) exchanging services to other house-

holds,e.g. stay the night, take properties in deposit; (9) diminishing

tensions between members of the household through spatial segregation; (10)

giving the possibility for the individual person to be on his (her) own, to

gather new energy, to integrate new impressions and to make new plans; (11)

accentuating the separation between the Self and the social environment,

between the role one has to play in the presence of others and that part
of one's Self that is not embedded in this role.

"Rest-space"   in  the home seems to fulfill important functions.   In  many  ways
it plays a role in the productive function of the household. It is an

important asset especially for those households which are relatively deprived
of financial means. Less space in the home implies necessarily the input of

more alternative means as for example financial means or time or physical and

psychic energy. Sufficiency of "rest-space" in the home may result in a

less rapid consumption of goods and in a slowing down in the flow of goods

in the economic cycle. The way in which individual dwellings are linked up

and stacked together has in the same way implications of action which are

important in fulfilling the above mentioned functions.

Finally we questioned the desirability of a housing policy which may create
conditions for a privatisation of societal life.
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We think it is preferable to meet the changing needs as to space of house-

holds in the private field. Step by step the extremely private character of

the individual household will fade away. Increases in leisure time and an

increase in the level of education are conditions for an increasing willing-

ness of household members to render services in the noncommercial field and

to exchange services with other households. As labor duties diminish some-

what, people can bear more responsibility for matters of public interest and

some of these refer to the neighbourhood and the urban area.

Not the distribution of SDatial means among private and institutional fields
in society, but the problem of a be tter distribution of available means

between households in the different social economic classes within the private

field is the more important problem which should be resolved first.
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BIJLAGE I DE WONINGCOMPLEXEN EN DAARTOE BEHORENDE WONINGEN
COMPLEX I
Woningtype 1
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Woonvorm : eengezinshuis Aantal in het onderzoek
Bouwjaar : 1952 betrokken personen: 38

Verbouwing Aantal in het onderzoek
Aantal kamers* :4 betrokken huishoudens:      10
Grootte van de vertrekken:

2
(1) woonkamer 24.4

m22
( 9) slaapkamer 7.1 m

(2) keuken 6.5 m
2

slaapkamer                - m 
bergruimte (inp.)   -

m2 (10) douche 2.5 m
entree _

m2 balkon op woonlaag        - m2
(3) gang/hal 5.3 m2 balkon op slaapver. _ m2
(4) toilet 0.9 m

2
5de slaapkamer -m

(5) kelderkast 0.8
m2 (11) zolderruimte begaanbaar

(6) overloop 4.5
m2

nokhoogte ca. 1.80 m
(7) slaapkamer 10.5 m2 laddertje
(8) slaapkamer 11.2 m (12) schuur/berging ca. 4.0 m2

Woonoppervlak (globaal)**: l 78 m2

Woningverwarming : incid. c.v.
Huurprijs*** basishuur   : f 167,30

bruto : f 176,10

*    volgens oorspronkelijke plattegrond
u   van wand tot wand en gevel tot gevel

binnenwerks gemeten, excl. trapgat
en zolderruimte

***  huurprijs april 1975
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COMPLEX I
woningtype 2

Li-1

-
E

G

Ir                                                 ...
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Woonvorm : eengezinshuis Aantal in het onderzoek
Bouwjaar : 1952 betrokken personen: 80
Verbouwing : 1973 (keuken) Aantal in het onderzoek
Aantal kamers* :5 betrokken huishoudens:   18
Grootte van de vertrekken:

(1) woonkamer 25.6
m  ( 9) slaapkamer 5.0 m2

(2) keuken 8.7 m2 (10) douche 1.0 m2
bergruimte (inp.) -

m2 balkon op woonlaag _ m2
entree _

m2 balkon op slaapver. _ m2
(3) gang/hal 7.7

m2
5de slaapkamer -m

(4) toilet 0.7
m2 (11) zolderruimte begaanbaar

kelderkast nokhoogte 1.50 m
(5) overloop           3.2 m                                          vaste trap
(6) slaapkamer 10.5

m2 (12) schuur/berging 4.0 m2
(7) slaapkamer 10.5 m2
(8) slaapkamer 4.2 m

Woonoppervlak (globaal)**: 1 90 m2

Woningverwarming : incid. c.v.
Huurprijs*** basishuur : f 168,85

bruto : f 177,65

*   volgens oorspronkelijke plattegrond
**  van wand tot wand en gevel tot gevel

binnenwerks gemeten, excl. trapgat en
zolderruimte

*** huurprijs april 1975
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COMPLEX I

Woningtype 3

LL
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Woonvorm : eengezinshuis Aantal in het onderzoek

Bouwjaar : 1952 betrokken personen:      19

Verbouwing : 1973 Aantal in het onderzoek

Aantal kamers* :4 betrokken huishoudens:    5

Grootte van de vertrekken:                                                   2
(1) woonkamer 21.9

m2
( 9) slaapkamer 4.5 m2

(2) keuken 8.6 m2 slaapkamer _ m2
bergruimte (inp.)   - m2

(10) douche 0.9 m
2

entree _

m2 balkon op woonlaag _ m2
(3) gang/hal 4.4 m2

balkon op slaapver. _ m2
(4) toilet 0.6 m slaapkamer -m

2
(5) kelderkast 0.5

m2
(11) zolderruimte begaanbaar

(6) overloop 3.4 m nokhoogte 1.50 m

(7) slaapkamer 11.2
m 

laddertje

(8) slaapkamer 9.4 m (12) schuur/berging 4.0 m 2

2

Woonoppervlak (globaal)**: + 74 m
Woningverwarming : incid. c.v.

Huurprijs*** basishuur   : f 143,00
bruto : f 151, 80

*    volgens oorspronkelijke plattegrond
U   van wand tot wand en gevel tot gevel

binnenwerks gemeten, excl. trapgat
en zolderruimte

***  huurprijs april 1975
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COMPLEX II
Woningtype 4
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Woonvorm : maisonette Aantal in het onderzoek

Bouwjaar : 1960 betrokken personen:      98

Verbouwing Aantal in het onderzoek

Aantal kamers* :4 betrokken huishoudens:   25

Grootte van de vertrekken:    2                                             2
1) woonkamer 18.4 m (11) slaapkamer 5.1 m

2                                                           2
2) keuken 4.3 m

slaapkamer                        1.    t2
2

bergruimte (inp.)   -
m2

( 5) douche

entree _

m2
( 6) balkon op woonlaag 2.2 m

2

3) gang/hal 5.4 m2 (12) balkon op slaapver. 1.8 m
2

4) toilet 0.9 m 5de slaapkamer -m
2

kelderkast _

m2
zolderruimte geen                2

8) overloop 2.6 m2                                                   -       2
(13) schuur/berging in de regel + 6.0 m

9) slaapkamer 12.7 m incidenteel 17.5 m
2

(10) slaapkamer 11.1 m
2

Woonoppervlak (globaal)**:+ 63 m
Woningverwarming : niet c.v.

Huurprijs
*** basishuur : f 130,15 - 141,60

bruto : f 154,15 - 164,35

*    volgens oorspronkelijke plattegrond
** van wand tot wand en gevel tot gevel

binnenwerks gemeten, excl. trapgat
en zolderruimte

***  huurprijs april 1975
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COMPLEX III
Woningtype 5
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Woonvorm : eengezinshuis Aantal in het onderzoek

Bouwjaar : 1966 betrokken personen: 164

Verbouwing *
:
-- Aantal in het onderzoek

Aantal kamers :4 betrokken huishoudens:   39
Grootte van de vertrekken:

2                                                                2
(1) woonkamer 22.5 m ( 9) slaapkamer 4.6 m

2                                                                      2
(2) keuken 5.0 m slaapkamer -m

2                                                                2
bergruimte (inp.) -m (10) douche 2.2 m

2                                                                2
entree -m balkon op woonlaag -m

2                                                                2
(3) gang/hal 4.5 m balkon op slaapver. -m

2                                                                2
(4) toilet 0.7 m Sde slaapkamer -m

2
(5) kelderkast 1.1 m2 (11) zolderruimte begaanbaar
(6) overloop 3.8

m2 nokhoogte +2 m
(7) slaapkamer 11.0 m vliezotrap2
(8) slaapkamer 10.4 m (13) schuur/berging 6.0 m2

2
Woonoppervlak (globaal)**: + 68 m
Woningverwarming : incid. c.v.
Huurprijs*** basishuur : f 143,05

bruto : f 155,65
*    volgens oorspronkelijke plattegrond
** van wand tot wand en gevel tot gevel

binnenwerks gemeten, excl. trapgat
en zolderruimte

***  huurprijs april 1975
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COMPLEX III

Woningtype 6

.

5

.  J    -   L *- --

-.                                   -t.    ] r-                                                        El,,3 15'-» p
..1                  , rt z *- 11          -   -1 =

Woonvorm : eengezinshuis Aantal in het onderzoek

Bouwjaar : 1966 betrokken personen: 104

Verbouwing *
Aantal in het onderzoek

Aantal kamers :5 betrokken huishoudens:   24
Grootte van de vertrekken:

2
(1) woonkamer 24.8

m 
( 9) slaapkamer 4.5 m

2
(2) keuken 5.5

m2 (10) slaapkamer 4.5 m
2

bergruimte (inp.)   -
m2 (11) douche 1.6 m

2
entree -m balkon op woonlaag -m

2                                                                2
(3) gang/hal 4.9 m balkon op slaapver. -m2                                                           2
(4) toilet 1.1 m 5de slaapkamer -m

2
(5) kelderkast 1.0

m2 (12) zolderruimte begaanbaar
(6) overloop 3.1 m nokhoogte +2 m2 -
(7) slaapkamer 10.9 m vliezotrap

2
(8) slaapkamer 10.9 m (14) schuur/berging 6.0 m2

Woonoppervlak (globaal) **:  1 76 m2
Woningverwarming : incid. c.v.
Huurprijs*** basishuur   : f 147,20

bruto : f 159,70

*    volgens oorspronkelijke plattegrond
**   van wand tot wand en gevel tot gevel

binnenwerks gemeten, excl. trapgat
en zolderruimte

***  huurprijs april 1975
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COMPLEX IV
Woningtype 7

U T
3         +                             El          - "-1                      3     .

L»/,1

-

_  3lt                -
Woonvorm : eengezinshuis Aantal in het onderzoek
Bouwjaar : 1950 betrokken personen: 115

Verbouwing * Aantal in het onderzoek
Aantal kamers :4 betrokken huishoudens:   28
Grootte van de vertrekken:

2
(1) woonkamer 23.6 m  (10) slaapkamer 6.7 m
(3) keuken 6.8 m2 slaapkamer             -

bergruimte (inp.) _
m2 (11) douche 2.6 m2

2entree _

m2 balkon op woonlaag -m
(4) gang/hal 3.3

m2 balkon op slaapver.    - m
2

(5) toilet 1.1 m2 5de slaapkamer -m2

(6) kelderkast 0.9 m2 (13) zolderruimte niet begaanbaar
(7) overloop 2.9 m
(8) slaapkamer 11.9 m 
(9) slaapkamer 10.7 m schuur/berging 5.5 m2

Woonoppervlak (globaal)**: 1 75 m2

Woningverwarming : geen c.v.
Huurprijs basishuur : f 129,55

***

bruto : f 138,90

*    volgens oorspronkelijke plattegrond
** van wand tot wand en gevel tot gevel

binnenwerks gemeten, excl. trapgat
en zolderruimte

*** huurprijs april 1975
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COMPLEX V

Woningtype 8

-r--1 ' I
-' 9 1- _1.-

r.1- [1  -    2
Woonvorm : flatwoning Aantal in het onderzoek

Bouwjaar : 1970/1971 betrokken personen: 131

Verbouwing *
Aantal in het onderzoek

Aantal kamers :4 betrokken huishoudens:   33

Grootte van de vertrekken: 2
(1) woonkamer 25.0 m2 ( 8) slaapkamer 11.0 m

2
(2) keuken 9.3 m2 ( 9) slaapkamer 6.1 m2
(3) bergruimte (inp.) 1.6

m2 slaapkamer _ m2
(4) entree 3.0 m2

(10) douche 3.7 m
2

(5) gang/hal 10.0 m (11) balkon op woonlaag 12.8 m
2                                                          -m (6) toilet 1.1 m2 balkon op slaapver.

kelderkast _

m2
5de slaapkamer -m

overloop _

m2
zolderruimte geen  2

(7) slaapkamer 12.2 m (13) schuur/berging 6.5 m

**                    2
Woonoppervlak (globaal) : +    88   m

Woningverwarming : C.V.

Huurprijs*** basishuur   : f 153,75 - 223,25
bruto : f 246,05 - 315,50

*    volgens oorspronkelijke plattegrond
** van wand tot wand en gevel tot gevel

binnenwerks gemeten, excl. trapgat
en zolderruimte

21*  huurprijs april 1975
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COMPLEX VI
Woningtype 9

1.....4.....*.11......IC   ===€
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IE-=. /=n. ta-'a.'-,4

.

7    L

Woonvorm : eengezinshuis Aantal in het onderzoek
Bouwjaar : 1972 betrokken personen: 317
Verbouwing * Aantal in het onderzoek
Aantal kamers :6 betrokken huishoudens: 68
Grootte van de vertrekken:

(1) woonkamer 27.2 m  ( 9) slaapkamer 7.1 m2
(2) keuken 9.7 m (10) slaapkamer 5.0 m

2                                                                      2bergruimte (inp.)   -
m2 (11) douche 4.7 m

2entree balkon op woonlaag     - m2
(3) gang/hal          6.8 m2                  balkon op slaapver.    - m2
(4) toilet 1.0 m2 (12) 5de slaapkamer 12.8 m
(5) kelderkast 0.9 m (13) zolderruimte begaanbaar
(6) overloop 4.6 02 nokhoogte --
(7) slaapkamer 11.9 m vaste trap2
(8) slaapkamer 8.8 m (14) schuur/berging 8.5 m2

Woonoppervlak (globaal)**:  1 102 m2
Woningverwarming : C.V.

Huurprijs*** basishuur   : f 328,60
bruto : f 349,20

*    volgens oorspronkelijke plattegrond
** van wand tot wand en gevel tot gevel

binnenwerks gemeten, excl. trapgat
en zolderruimte

***  huurprijs april 1975
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ro BIJLAGE 11 KENMERKEN VAN DE ONDERZOEKGROEP categoriean aant. aant.0
0 resp. resp. in I

abs. van N

a. Ruimtelijke kenmer·ken van de woonsituatie Zoon 307            -

aantal individuele respondenten 1066 dochter 259
aantal gezinnen 25/ de leeftijd 6- 9 jaar                58        5.4

IN=1066) 10-12 jaar 147 13.8

categorie:n aant. pe.c. ..... 13-15 jaar 156 14.6

resp. resp. g.zinnen 16-18 jaar 121 11.4

abs. van N abs·
.2- 0)aar
1.-21 jail 54 5.1

12              3.<}
het huidige aantal kamers 4 kamers 472 44.3 126 il-35 jaar                      11          3.1
(a.k.) , kamers 253

2 3.7                       5 1                                                                                              16-40 1/ar ill 1:1.(,
CN=1066) 6 kamers 141 32.u           71                                              41-45 jaar 10 12.8

het woonoppervlakiw.0.3, 63 m wt. 4 98 J.2          25 46-50 jaar 11. 11.2

resp. woningtype 68 m wt. 5 164 15.4        3·,                                 51-55 jaar               73       6.8
2                                                                                                 jaar en ouder(N=1066) 74 m, Wt. 3 19 1.8            5                                              56                              14          1.3

75 m Wt. 7 115 8.8 2 8 crilekend 1() 0.9

76 m wt. 6 1,}4 9.8 24.,                                               de rangorde naar ,1.·1„,orte       ,,1,1 249 44.0
78 m  wt. 1        38        3.6         10 kinderen .>(11 35.5
88 m wt. 8 131 1"3            81 (N=566) 87 15.4

t  S :'· <        80        "7.5         1,1'17 44
.ie.·i   ...                              6                      1.0

de woningbezetting 1           -3                   36          3.4
(aantal kamers minus           -2                  57         5.3          11          het niveau van or„Herwi ls 1.0., v.9.1.0., 1.a.v.0., 141 28.2
aantal bewoners)                 -1 170 15.9                            3" ouders idem + parttime 01,1/iding . 11.2
(N=1066)                          0 392 36.8 8. (N=500) 1.b.o. voltooid 89 17.8

+1 320 .0.0 82 idem + parttime opleiding 52 10.4
+2 85 8.0 "

9.0u.1.0., m.a.v.o. voltooid      45
+1                        6           0.6              2

idem + parttime opleiding 52 10.4

de woningbezetting 2 10-12 65 6.1 v.h.m.0., m.b.o. voltooid 37 7.4

(woorioppervlak g<,deeld 13-14 136 12.8 h.b.0., h.o. voltooid           18           3.6

door aantal bewoners; afge- 15-16 172 16.1 onbekend                      10          2.0

rond) 17-18 194 18.2 het beroep ingeschoolde arbeid             27          5.4
(N= 1066) 19-20 223 20.9 ouders geschoolde arbeid                76          15.2

21-22                  18 1.7 (N=500) lagere employes 111 22.2
23-24                  91          8.5 kleine zelfstandigen 0.4
25-26 110 10.3 middelbare employes 45 9.0
27-28                  12 1.1

hogere beroepen                 11           2.2
30 en hoger 45 4.2 42.0huisvrouw (d.w.z. vrouwen 210

de woonvorm eengezinshuis 837 78.5 192 die nlet of minder dan 15

{N=1066) maisonette 98 9.2 25 :iur per week buitenshuis

flat 131 12.3           33 werken)
anbekend                      131          1.6de wijze van woning- woning geheel ver- 544 51.0 124

verwarming warmd (C.V.) het niveau van onderwijs beziq met 1.0./b. 1.0. 202 35.7

IN=1066) woning grotendeels 120 11.3           31 kinderen bezig met v.g,1.0./1.a.v.0., 2 0.4

verwarmd IN=566}

woning niet: gro- 402 17.7 95
evt. Parttime vervolq
b€·zig met 1.b.0., evt. 7, 12.9

tendeels/geheel parttlme ver..19

verwamd 1....g .let ........, elI. 92 16.3

parttime vervolg
bezig met v.h./3.0./m.b./., 101 17.8b.   /enm/rken  van  de   individuele respondenten evt. parttime vervolg

(N=1066) bezig met h.b.0., h.0.          24           4.2

de positie in het gezin ouder 500 46 .9 rtiet bezig met onderwils IS 11.5

(N=1066) kind 566 53.1 onbekend                       7          1.2

vader 250           -
moeder 250           -



categorieAn aant. aant. kunnen doen van schrijfwerk in het algemeen; ./

resp. resp. in % 0
abs. van N (4) het op je gemak thuis kunnen lezen van een boek voor je ontspanning; CN

(5)   het  kunnen  doen van timmerwerk, metaalbewerking, sleutelen aan brommer
het al dan niet buitenshuis werkt fulltime buitenshuis 231 46.2

e.d. thuis:werken werkt parttime 60 12.0
ouders werkt niet buitenshuis 198 39.6 (6) het kunnen Laken van dingen van touw, klei, draad en garen (handwerken)
(N-500) onbekend                         11          2.2

e.d. thuis:

(7) het kunnen doen van gezamenlijke spelen aan tafel (kaarten, mens-erger-je-de gerichtheid op gezamenlijk-
heid/de gerichtheid op orde niet e.d.) thuis;

vraagstelling:   -Ali  je  in een gezin ergens woont,  moet  je  let z'n allen (woon) ruimte (8) het kunnen voetballen, dansen, judo, rennen in huis,

delen. Dan komt het er ook op aan, hoe je je gedraagt ten opzichte van elkaar. (93 het kunnen doen van dinger als tafelvoetbal, pingpongen, sjoelbakken,
Geef aan, hoe belangrijk mar uw persoonlijke mening onderstaande dingen zijn om tafelbil jarten thuis;

prettig samen te kunnen wonen. (10) het kunnen luisteren naar eigen muziek (radio, pick-up, bandrecorder) thuis;
let op iedere lijn (7-p. schaal) een kruis je in #dn van de vakken tussen "van heel (11) het zelf thuis muziek kunnen maken (gitaar, trompet, piano e.d.)
groot belang"  en  "vah  geen belang". (12) het kunnen opbergen van eigen kleren en spullen, zodat anderen er niet

Items: {l) dat iedereen meehelpt als dat nodig is; aankomer.

(2) dat er orde en regelmaat is in huis: antwoordmogelijkheden: - dat is voor mij niet van belang   1

(3) dat onenigheid of meningsverschillen uitgepraat warden; - dat is voor mij van enig belang   2
(4) dat er duidelijk gezag is in het gezln;

- dat is voor mij van groot belang  3
(5) dat je plezier maakt met elkaar;

het aantal activiteiten dat 0     activiteiten          55           5.2(6) dat er vaste regels in het gezin zljn;
men van groot belang vindt 1 activiteiten 101 9.5

(7) dat je veel dingen samen doet. om in huis te doen 2 activiteiten 140 13.1
(N=1066) 3 activiteiten 185 17.0

de gerichtheid op gezamen- 4 activiteiten 145 13.6
5 activiteiten 153 14.4lijkheid (items {l), (3),
6 activiteiten 115 10.8(5),  (7))
7 activiteiten 66 6.20 item "van zeer groot belang" 75 7.0 8/9 activiteiten          73           6.9

1 item "van mer groot belang" 90 8.4 10/12 activiteiten          33           3.0
2 items "van zeer groot belang" 193 18.1
3 items "van zeer groot belang" 253 23.7

de taakparticipatie4 items "van zeer groot belang" 455 42.8             ------------- ----

vraagstelling: "Wie diet gewoonlijk de volgende activiteiten?"
de gerichtheid op orde

(beantwoord door de moeder)(items (2), (4), (6))

1. het klaarmaken of klaarzetten van het ontbijt 's morgens0 item "van zeer groot belang" 293 27.5
1 item "van zeer groot belang" 194 18.2 2. het schoonhouden van de slaapkamers {stoffen, zuigen e.d)
2 items "van zeer groot belang" 209 19.6

3. het verrichten van kleine reparaties in huis (ophangen gordijnrail, lamp, maken van3 items "van zeer groot belang" 370 34.7

slot)

het aantal activiteiten 4. het verzorgen van iemand die ziek is in huis
dat men van groot belang

5. het gaan kijken in winkels en verzamelen van folders vaar een grote aankoop te doenvindt om in huis uit te
voeren 6. het verdelen van de taken in huis (wie iets moet doen, of mee moet helpen)
vraagstelling: NGeef voor elk van de hieronder genoemde activiteiten aan, of u die 7. het gaan naar een ouderavond van de school of het bedrijf

graag doet of zou doen en daarom voor u van belang vindt, of niet. 8. het doen van de afwas na het eten 's avoids

(1) het kunnen hebben van dieren thuis Bond, poes, vissen, vogels) ; 9. het afhalen en opmaken van de bedden
(2) het thuis kinnen tuinieren (voor je plezier in de tuin werken);

10. het onderhoud van wanden en plafonds in de woning (witten, verven, behangen)
(3) het thuis kunnen werken in verband met beroep of school (huiswerk) of het 11. het erop letten dat de kinderen zich voldoende wassen en warm kleden
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BIJLAGE 111 DE CONTRASTGROEPANALYSE

III.1. DE CONTRASTGROEPENMETHODE

De contrastgroepenmethode is een van de mogelijkheden die de onderzoeker kan

kiezen wanneer hij gesteld wordt voor problemen bij de analyse van de samen-

hangen tussen een groot aantal factoren, waarbij aan d n of enkele daarvan

de positie van afhankelijke variabele kan worden toegekend.

Deze methode is in het bijzonder ge igend wanneer de te analyseren gegevens

van een laag niveau van meten zijn (bv. van ordinaal en met name nominaal

niveau), aan andere voorwaarden (lineariteit van samenhangen, homogeniteit

van varianties) niet met zekrheid voldaan kan worden en de verklarende

variabelen onderling interacteren. Bovendien is zij efficiint in het ver-

klaren - in statistische zin - van de afhankelijke variabele.

De kern van de analyseprocedure komt op het volgende neer: probeer de onder-

zoekgroep naar een der verklarende kenmerken z6 te splitsen in twee groepen,

dat deze twee groepen wat de afhankelijke variabele betreft ten opzichte

van elkaar een maximaal contrast te zien geven.

In de analyse worden in eerste instantie kruistabellen gemaakt van alle

verklarende variabelen met de afhankelijke variabele in kwestie. Deze ta-

bellen worden zo opgezet, dat de factoren van interval- of ordinaal niveau

hun natuurlijke volgorde behouden en de categorieSn van factoren van nominaal

niveau dusdanig zijn gerangschikt, dat de successieve waarden van de afhan-

kelijke variabele een oplopende of dalende reeks vormen.

Vervolgens worden voor alle tabellen en voor alle denkbare tweedelingen

in de onafhankelijke variabele de waarden berekend voor de grootheid:

S=(Nipi2+NIPI 2) : NP
2

waarin Ni en NI de absolute aantallen in de beide leden van de dichotomie
voorstellen  en  P.  en  pr de fracties  die  een van beide waarden  van  het  ken-11

merk in kwestie - bv. groot belang hechtend aan privacy - bezitten.

Hoe hoger de waarde van deze grootheid S, hoe meer er van de verschillen

in de afhankelijke variabele verklaard wordt (van de zgn. initi le kwadra-

tensom).

De gehele onderzoekgroep wordt nu gedichotomiseerd op die variabele en op

die categoriein waarvoor S maximaal is. Voor de beide aldus verkregen groepen

kan worden berekend de grootheid:
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R-Ni Pi(1-Pi)

welke correspondeert met de restvariantie binnen de groep.

Normaliter wordt met de groep met de hoogste R-waarde deze gehele procedure

herhaald; met dien verstande dat ook de variabele waarop werd gedichotomiseerd.

weer meeloopt.

Herhaalde toepassing van deze procedure leidt tot de constructie van een zgn.

boom (zie in hoofdstuk II de schema's 1 t/m 4).

De procedure wordt zo vaak herhaald tot bijvoorbeeld de restvarianties te

verwaarlozen of de subgroepen te klein zijn geworden (Segers en Stouthard,

1963; Segers, 1964).

In het kader van dit onderzoek zijn in feite een viertal afzonderlijke con-

trastgroepenanalyses uitgevoerd.

Bij de eerste analyse wordt de te verklaren variabele gevormd door het be-

lang van privacy als doel (schema 1).

Bij de tweede analyse zijn het verschillen in privacy als aspect van het

gedrag (de mate van afzondering) van de ouders die we hebben proberen te

verklaren en in de derde analyse is dit het geval voor verschillen in dit

aspect van privacy voor wat betreft de kinderen (schema 2, resp. schema 3).

Privacy als aspect van de woningwaardering vormt tenslotte de afhankelijke

variabele in de vierde analyse die we hebben uitgevoerd (schema 4).

Bij deze analyses hebben we een aantal regels aangehouden:

(1) de procedure wordt herhaald voor elk van de twee subgroepen die ontstaan

bij een bepaalde stap van de analyse, dus niet alleen voor de subgroep met

de hoogste R-waarde;

(2) na de tweede stan wordt de analyse voortgezet met de variabele die over

beide - na de eerste stap gevormde - subgroepen tesamen de hoogste S-waarde

oplevert. In de eerste analyse (schema 1) is dit bijvoorbeeld de variabele

"leeftijd",   in de vierde analyse  is  dat de variabele "woningbezetting"   (sche-

ma 4). In de tweede en derde analyse is hiervan afgezien omdat de totale onder-

zoekgroep hier al naar ouders en kinderen was gesplitst. Het aantal verschil-

lende verklarende variabelen kan hierdoor iets beoerkt worden;

(3) de analyse wordt gestopt wanneer het aantal personen in een subgroep

kleiner is dan 50;

(4) indien 1% of minder van de initi6le kwadratensom (i.c. van de te verkla-

ren verschillen) overblijft, dan vormt dit eveneens reden om de analyse voor

de betrokken subgroepen stop te zetten.
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BIJLAGE III. DE CONIRASTGROEPENANALYSE variabele maximaal constraste- aant. perc. S-
rende groepen resp. resp. waarde

abs. (2)
III.2. HET BELANG VAN PRIVACY ALS DOEL

"behorend lot de minder-actieven"
aantal respondenten 1064

%  "privacy van groot belang" (21 49.25
(N=481)

kwadratensom 265.940 aantal activiteiten meer activiteiten 3 182 46.7
2.44"van groot belang" minder activiteiten 0-2 299 22.7

variabele maximaal constraste- aant. perc. S- leeftijd jonger dan 19 jaar 173 45.7
1.95rende groepen resp. resp. waarde 19 jaar en ouder+0. 308 24.0

abs. (2)

3382_1

POSitie tot de vier oudsten 206 43.7
behorend 1.91
niet tot de vier 275 22.9

aantal activiteiten meer activiteiten 4-12 583 63.6 oudsten behorend
10.04

"van groot belang" minder activiteiten 0-3 481 31.8
beroep oefent geen beroep uit 186 44.6

1.87leeftijd jonger dan 26 jaar*
561 63.5 oefent wel een beroep Uit+0. 295 23.79.0126 jaar en ouder+0. 503 33.4

onderwijs (zelf) onderwijs volgend tot h.b.0. 179 44.1
1.63positie kind 566 63.0 onderwijs volgend h.b.0./ 302 24.58.71

h.0.,ouder 498 33.4 resp. geen onderwijs
meer+0.

machtsparticipatie minder: aantal items 0-1 571 62.7
8.38

meer: aantal items 2-8 493 33.7 machtsparticipatie minder: aantal items 0 212 42.5
1.62meer: aantal items 1-8 269 23.4

onderwijs(zelf) onderwijs volgend t/m h.b.0. 498 63.5
7.10

h.0., resp. geen onderwijs 566 36.8
meer volgend+0. stfe-3

beroep oefent geen beroep uit 481 63.8 *behorend tot de meer-actieven  jonger dan 26 jaar"7.01
oefent wel een beroep uit+0. 583 37.2 (N=356)

taakparticipatie minder: aantal items 0-5 582 61.0 geen variabele met een S-waarde groter dan 1.00
6.67meer: aantal items 6-21 482 35.1

"behorend tot de meer-actieven 26 jaar of ouder+0."

stee_2 (N=227)

aantal activiteiten meer activiteiten 6-12 108 62.0"behorend tot de meer-actieven" 2.15.van groot belang" minder activiteiten 4-5 119 30.3
IN=583)

leeftijd jonger dan 26 jaar 356 75.3 "behorend lot de minder-actieven jonger dan 19 jaar"4.66
26 jaar en ouder+0. 227 45.4 (N=173)

positie kind 358 75.1 geen variabele met een S-waarde groter dan 1.00
4.61

ouder 225 45.3

machtsparticipatie minder: aantal items 0-1 358 74.9 "behorend tot de minder-actieven 19 jaar of oude/+0".
4.39

meer: aantal items 2-8 225 45.8 (N=308)

onderwijs(zelf) onderwijs volgend t/m h.b.0. 319 74.6 aantal activiteiten meer activiteiten 3 106 41.5
3.19 1.86

h.0., resp. geen onderwijs 264 50.4 "van groot belang" minder activiteiten 0-2 202 14.9

meer volgend+0.

taakparticipatie minder: aantal items 0-5 363 73.0 stap 4
3.17meer: aantal items 6-21 220 48.2

"behorend  tot  de  ineer-actieven, 26 jaar of ouder+0.
aantal activiteiten meer activiteiten 8-12 103 85.4

2.24 (hierbinnen) behorend tot de meer-actieven"
"van groot belang" minder activiteiten 4-7 480 59.0 (N=108)

geer, variabele met een S-waarde groter dan 1.00

"behorend lot de meer-ac ieven, 26 laar of ouder+0
(hierbinnen) behorend tot de minder-actieven"

10
O *  0.   in deze kolan betekent: "onbekend" (N=119)

Ul geen variabele Met een S-waarde groter dan 1.00



variabele maximaal contraste- aant. perc.       s-10 variabele maximaal contraste- aant. perc. S-
0                               rende griepen resp. resp. waarde

rende groepen resp. resp. waarde
M abs. (2) abs. (2 )

'behorend tot de .inder-actieven, 19 jaa. of o.der.0
onderwijs(zelf) verder dan u.1.0./m.a.v.0. 107 66.4

(hierbinnen) behorend lot de Reer-actieven' 4.10
niet verder dan u.1.0./ 393 41.7

(N=106)
to Ia.v...+0.

geen variabele met een S-waarde groter dan 1.00
belang privacy van enig/groot belang+0. 300 55.0

3.85
"behorend tot de minder-actieven, 19 jaar of ouder+0. niet van belang 200 35.0
Chierbinnen) behorend tot de minder-actieven'
(N=202) beroep(zelf) niet geschoolde arbeid+0. 424 50.9

3.48
geschoolde arbeid 76 25.0

geen   variabele   met een S-waarde groter  dan   1.00                                                                                                                                                                                        2
grootte woning(w.0.1 88 m en groter 238 56.1

2                                                      3.02
78 m en kleiner 262 38.7

III. 3. PRIVACY ALS ASPECT VAN HET GEDRAG: HET ZICH AFZONDEREN positie moeder 250 55.2
2.70

vader 250 38.8
(allen)

woningverwarming centraal verwarmd 248 54.8
aantal respondenten 1066 2.43

percentage i 3 32 51.50(2)
niet centraal verwarmd 252 39.3

kwadratensom 267.761

gtaE_2
8182_1

'onderwijs vader niet verder dan u.1.0./m.a.v.0.
positie kind 566 78.3 (N=356)32.97

ouder 500 20.8
225 48.0machtsparticipatie meer: aantal items 6-8

3.94
machtsparticipatie minder: aantal items 0-1 571 77.8 minder: aantal items 0-5 131 23.7

31.90
meer: aantal items 2-8 495 21.2

positie moeder 178 50.0
3.43

leeftijd jonger dan 26 jaar 563 78.0 vader 178 28.1
31.06

26 jaar of ouder+0. 503 22.2
taakparticipatie mer: aantal items 12-21 216 46.8

2.62
taakparticipatie minder: aantal items 0-5 582 75.2 minder: aantal items 0-11 140 27.1

27.06
meer: aantal items 6-21 484 23.0

buitenshuis werken parttime of niet+0. 193 47.2
2.22

beroep nog geen beroep, resp. verder 493 77.4 volledig 163 29.5
dan middelbaar employe 23.01

grootte woning(w.0.3          en groter
148 48.0

beroep t/m middelbare em- 573 29.3 1.62
en kleiner 208 32.7

ploye+0.
belang privacy van enig/groot belang+0. 197 45.2

onderwijs(zelf} onderwijs volgend t/m h.b.0.+0. 510 76.0 1.33
22.75 niet van belang 159 31.5

geen onderwils (meer) volgend, 556 28.3

resp. h.0.

belang privacy van enig/groot belang+0. 792 60.6
"onderwijs vader verder dan u.1.0./m./.v.0."

9.63 (N=144)niet van belang 274 25.1

onderwijs vader h.b.0./h.0.                    26          92.3 1.68
niet h.h.0./h.0. 118 61.0

III.4. PRIVACY ALS ASPECT VAN HET GEDRAG: HET ZICH AFZONDEREN
woningverwarming centraal verwarmd 114 72.8

1.66
(ouders) niet centraal verwarmd        30         43.3

aantal respondenten 500 belang privacy van   enig/groot be lang+0. 103 73.8
1.47

* P,  3  15 47.00<2) niet van belang               41          48.8
kwaAratensom 124.550

I.t,2_1 9582-3

onderwijs (man)* verder dan u.1.0./m.a.v.0. 144 66.7 "onderwijs vader niet verder dan u.1.0./m.a.v.0.
6.28 geringere machtsparticipatie"niet verder dan u.1.0./ 356 39.0

(N=131)m.a.v.0.+0.

woningbezetting(w.0.) hoger: 11-16                   54           38.9 1.71
lager: 17-30                   77           13.0

gezinsgrootte aantal personen 5-9           63          36.5
1.61

2  "onderwijs"(man) betreft het door de vader van het gezin aantal personen 3-4 68 11.8

gevolgde onderwijs, als kenmerk van het gezin.



variabele maximaal contraste- aant. perc. S- variabele maximaal contraste- aant. perc.        S-
rende groepen resp. resp. waarde rende groepen resp. resp. waarde

abs. (2 ) abs. (2)

taakparticipatie meer: aantal items 13-19 45 37.8 139 51.81.10 buitenshuis werken parttime of niet+0. 1.34minder: aantal items 3-12 86 16.3 volledig                         70          32.9

beroep(zelf) huisvrouw 136 51.5
"onderwils vader niet verder dan u.1.0./m.a.v.0. 1.13

niet huisvrouw 73 34.3
grotere machtsparticipatie-
(N-225)

"idem als voorafgaand, maar
beroep(zelf) middelbaar employe en          16 81.3

beroep  middelbaar  emploge  en  verder+0.
verder+0. 1.53 (N=16)
niet: middelbaar employe 209 45.5
en verder subgroep te klein voor verdere analyse

buitenshuis werken werkt niet volledig bui- 145 53.8
tenshuls+0· 1.10 "onderwijs vader verder dan u.1.0./m.a.v.0.

werkt volledig buitenshuis     80 37.5 tot en met v.h.m.0./m.b.a.
onderwijs (zelf) 1.0."
(N=19)

"onderwi is vader verder dan u.1.0./m.a.v.0.
tot en met v.h.m.0./m.b.0." subgroep is te klein voor verdere analyse
(N-118)

onderwijs(zelf) verder dan 1.0. 99 66.7 " idem  als  voorafgaand,   maar
1.58

niet verder dan 1.0.            19 31.6 onderwijs{zelf) verder dan 1.0."
(N=99)

belang privacy van enig/groot belang+0. 84 67.9
1.10 75 73.3

niet van beling                 34 44.1 aantal activiteiten meer activiteiten 2-10 1.10
"van groot belang" minder activiteiten 0-1 24 45.8

woningbezetting(w.0.) hoger: 12-20 79 68.4
1.03 73.6

lager: 23-31                    39 46.2 belang privacy van enig/groot belang 72
1.02

niet van belang 27 48.2

wonderwijs vader verder dan u.1.0./m.a.v.a.
h.b.0./h.0." 2&22-5
IN-26)

-onderwijs vader niet verder dan u.1.0./m.a.v.0.
subgroep te klein voor verdere analyse geringere machtsparticipatie

hogere woningbezetting

/taE_4
privacy niet van belang"
IN=19)

'onderwijs vader niet verder dan u.1.0./m.a.v.0. subgroep te klein voor verdere analyse
geringere machtsparticipatie,
lagere woningbezetting"
(N-77) "idem als voorafgaand, maar

privacy van enig/groot belang"
geen variabele met een S-waarde groter dan 1.00 (N=35)

subgroep te klein voor verdere analyse
"idem als voorafgaande, maar
hogere woningbezetting"
(N-54) "onderwijs vader niet verder dan u.1.0./m.a.v.0.

grotere machtsparticipatie
belang privacy van enig/groot belang          35         51.4 1.26 beroep, niet middelbare employe en verder,

niet van belang                 19         15.8 positie vader"
(N=70)

-onderwils vader niet verder dan u.1.0./m.a.v.0.                                                                                                         13          61.5gerichtheid op orde minder: aantal items 0 1.28
grotere machtsparticipatie, meer: aantal items 1-3          57          22.8

beroep,  niet:middelbaar  emploge  en  verder"
(N-209)

grootte woning(w.0.)   88   en groter                 34          44.1 1.06
78 m en kleiner                36          16.7

positie moeder 139 53.2 2.02
vader 70 30.0

0
-·J



10 III.5. PRIVACY ALS ASPECT VAN HET GEDRAG: NET ZICH AFZONDEREN0
CO                                                                                                                      (kinderen)

aantal respondenten 566

percentage Pi 3 51 48.59(2)
variabele maximaal contraste- aant. perc. S- kwadratensom 141.387

rende groepen resp. resp. waarde
abs. (2)

variabele maximaal contraste- aant. perc.        S-"idem  als   voorafgaande, maar rende groepen resp. resp. waarde
positie moeder" abs. (2)
(N- 139)

stfe_1
taakparticipatie minder: aantal items 10-13       25         89.5

2.32
meer: aantal items 14-21 114 47.5 onderwijs(zelf) verder dan 1.0. +geen onder- 357 60.2

wijs meer volgendbuitenshuis werken volledig of parttime             39 74.4 9.26
1.94 bezig met 1.0.+0. 209 28.7niet buitenshuis werkend 100 45.0

leeftijd 13 jaar en ouder+0. 361 59.8
8.92

-onderwijs vader verder dan u.1.0./m.a.v.0. jonger dan 13 jaar 205 28.8

tot en met v.h.m.0./m.b.0. belang privacy van enig/groot belang+0. 492 53.7
6.85onderwijs(2elf) verder dan 1.0. niet van belang                74          14.9

behorend tot de minder-actieven"
(N=24) woningverwarming centraal/grotendeels ver- 356 57.9

warmd 5.84
subgroep te klein voor verdere analyse niet centraal/grotendeels 210 32.9

verwarmd

"idem ais voorafgaand, maar gezinsfase jongste kind is 13 jaar en 189 65.1
behorend tot de meer-actieven" 5.46ouder
(N=75)

13 jaar
jongste kind is jonger dan 377 40.3

geen variabelen met een S-waarde groter dan 1.CO
woningbezetting(w.0.) lager: 20-31 196 63.3

4.57
iS82_6

hoger: 10-19 370 40.8

positie oudste 249 59.4
3.70"onderwijs vader tot en met u.1.0./m.a.v.0. niet oudste 317 40.1

grotere machtsparticipatie
beroep niet:middelbare employe en verder
positie vader 8582_2

minder gericht op orde"
CN= 13) "onde™ijs<zelf) bezig met 1.0.+0-

(N=209)
subgroep te klein voor verdere analyse

woningverwarming centraal/grotendeels 131 38.9
verwarmd 2.60

idem als voorafgaande, maar niet centraal/grotendeels     78          11.5
meer gericht op orde- verwarmd
(N-57)

woninggrootte(w.0.) 88   en groter 106 39.6
geen variabele met een S-waarde groter dan 1.00 78 m en kleiner 103 17.5

1.81

woningbezetting ( w. 0.) lager: 17-34 130 36.2
1.35"idem als voorafgaande,maar hoger: 10-16 79 16.5

positie moeder
geringere taakparticipatie"
(N=25) -onderwijs{zelf) verder dan 1.0., resp. geen onderwijs

mee:
subgroep te klein voor verdere analyee (N=357)

belang privacy van enig/groot belang 315 67.0
8.65" idem  ali  voorafgaande, maar niet van belang 42 9.5

positie moeder

hoger: 10-19 232 50.0
woningbezetting(w.0.) lager: 20-31 125 79.2grotere taakparticipatie" 4.90

(N-114}

geen variabele met een S-waarde groter dan 1.00



variabele maximaal contraste- aant. perc. S- variabele maximaal contraste- aant. perc.        S-
rende groepen resp. resp. waarde

abs. (2}

rende groepen resp. resp. waarde

abs. (2 )

woningverwarming centraal/grotendeels 246 68.7 ES22-4
verwarmd 4.02
niet centraal/grotendeels 111 41.4 "onderwijs(zelf) bezig met 1.0.
verwarmd woning centraal of grotendeels verwarrd

minder gericht op gezamenlijkheid"
onderwijs vader verder dan 1.0./1.b.0. 293 64.5 (N=99)

1.0./1.b.0. 64 40.6
3.21

woonvorm flat 20 60.0
1.36beroep vader lager/middelbaar imploye 207 69.6 andere woonvorm                  79         25.3

en verder 3.04
niet lager/middelbaar 150 47.3
employe en verder  idem  als   voorafgaande,   maar

meer gericht op gezamenlijkheid"

682_2
(N-32)

subgroep te klein voor verdere analyse
"ondewils (zelf) bezig met 1.0.
woning niet:centraal of grotendeels verwarmr "onderwijs{zelf) verder dan 1.0., geen onderwijs meer+0.
(N=78}

privacy van enig/groot belang

geen variabele met een S-waarde groter dan 1.00 woning  niet: grotendeels/centraal   verwarmd"
(N=95)

"onderwijs{zelf) bezig met 1.0. geen variabelen met een S-waarde groter dan 1.00
woning centraal of grotendeels verwarmd=
(N=131) -idem als voorgaande, maar

gericht op gezamen- meer: 4 items                    32 59.4 woning grotendeels/centraal verwarmd"
1.25 (N=220)lijkheid minder: 0-3 items 99 32.3

woningbezetting(w.0.) lager: 19-31 120 84.2
1.57

hoger: IO-18 100 64.0"onde™ils{zelf)  verder  dan  1.0.,  resp.  geen onderwils  meer
privacy niet van belang-

hoger: 7-10
woningbezetting (a.k.) lager: 11-13 100 86.0

1.57(N-42) 120 65.8

subgroep te klein voor verdere analyse onderwijs(zelf) v.h.m.0./m.b.o. en verder        73         89.0 1.52
niet:v.h.m.0./m.b.o. en 147 68.0

"onderwijs(zelf) verder dan 1.0., geen onderwils mier+0. verder+0.

privacy van enig/groot belang" onderwijs(vader) verder dan 1.0./1.b.0.+0. 197 77.7
(N=315) niet verder dan 1.0./1.b.0.      23         52.2

1.51

woningverwarming centraal/grotendeels 220 75.0
verwarmd 3.32

/tae_5niet centraal/grotendeels 95 48.4
verwarmd "onderwijs(zelf) bezig met 1.0.

woningbezetting(a.k.) lager: 11-13 115 80.9 woning centraal of grotendeels verwarma
2.47 minder gericht op gezamenlijkheidhoger: 7-10 200 59.0

wonend in flat"
woningbezetting(w.0.) lager: 20-31 121 80.2 (N=20)2.41

hoger: 10-19 194 58.5
subgroep te klein voor verdere analyseberoep vader lager/middelbaar employe 188 75.5

en verder 2.41
niet:lager/middelbaar 127 54.3 "idem ali voorgaande, maar

employe en verder wonend in andere woonvornt
(N=79)

grootte woning(w.0.)       90  m  en groter 124 78.2
88 m en kleiner 191 59.7

1.83 geen variabele met een S-waarde groter dan 1.00
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r. variabele maximaal contraste- aant. pere.        S- varlabele maximaal contraste- aant. perc.        S-
./ rende groepen resp. resp. waarderende groepen resp. resp. waarde
0                                                                                                                                                        abs.abs. (2 )

(2 }

"onderwils(zelf) verder dan 1.0., geen onderwijs meer+0. positie niet(op een na)oudste kind 392 58.9
4.63

privacy van enig/groot belang oudste of op een na oudste 398 37.4

woning grotendeels/centraal verwarmd kind
woningbezetting lager
(N= 120)

leeftijd 26 jaar en ouder+0. 307 59.9
3.57

jonger dan 26 jaar 483 40.6

geen variabele met een S-waarde groter dan 1.00

Et-e_2
"idem als voorafgaande, maar
woningbeze tring ho./er" "in een kleinere woning wonend"
IN=100> (N-296)

onderwljs(zelf) v.h.m.0./m.b.o. en verder        32 84.4 onderwijs Izelf) geen onderwijs meer, resp. 145 85.5

niet:v.h.m.0./m.b.o. en 68 54.4
1.38 h.b.0./h.o. volgend+0. 3.06

verder+0. wel onderwijs volgend, niet 151 57.0
h.b.0./h.0.

st52_6 leeftijd 36 jaar en ouder+0. 115 88.7
3.00

jonger dan 36 jaar 181 59.7

"onderwils{zelf) ve rder dan 1.0., geen onderwijs meer+0. positie niet (op een na) oudste kind 153 84.3
priva/4 van enig/groot belang 2.87

(op .en na) ..dste kind 143 56.6
woning grotendeels/centraal verwarmd
woningbezetting hoger machtsparticipatie meer: aantal items 3-8 120 87.5

2.80
onderwils{zelf) v.h.m.0./m.b.Q. en verder" minder: aantal items 0-2 176 59.7

(N=32)
taakparticipatie meer: aantal items 7-21 120 85.0

2.02
subgrcep te klein voor verdere analyse minder: aantal items 0-6 176 61.4

woningbezetting(w.0.) hoger: 20 en minder 243 76.1
1.85  i dem  als   voorgaande, maar lager: meer dan 20              53         47.2

onderwils<zelf) met:v.h.m.0./m.b.o. en verderw
(N=68) "wonend in een grotere woning"
geen variabelen met een S-waarde groter dan 1.00 (N=494}

woningbezetting(a.k.) hoger: 10 en minder 255 47.5
4.54

III.6.   PRIVAO' ALS ASPECT VAN DE WONINGWAARDERING
lager: 11 en hoger 239 20.5

woningbezetting(w.0.) hoger: 16 en minder 107 59.8
De analyse is uitgevoerd alleen over de respondenten die privacy in huis lager: 17 en meer 387 27.4

4.47

van enig belang of groot belang vinden. grootte woning(....) 90 m  en kleine5
254 45.7

3.36
aantal respondenten 790 groter dan 90 m 240 22.5

% privacy laat lets/veel te wensen over 48.10(2) woning verwarming niet centraal/grotendeels       74         59.5
kwadratensom 197.215 verwarmd 2.77

wel centraal/grotendeels 420 30.0
verwarmd

steE_1 grootte woning{a.k.1 4/5 kamers 232 44.0
2.02

6 kamers 262 26.0
grootte woning(w. 0.)    75 m  en kleiner 296 71.0

76 m en groter 494 34.4 positie
12.53

niet:me/der of (op een na) 153 42.7
oudste kind 1.99

woningbezetting(w.0.) hoger: 16 en minder 279 72.0
wel moeder of (op een nal 341 26.712.53

lager: 17 en meer 511 35.0 oudste kind

woningbezetting {a.k.) hoger: 10 en minder 489 61.4
11.42

lager: 11 en meer 301 26.6
st82_3

woningverwarming niet centraal verwarmd 392 64.8
wel centraal verwarmd 398 31.7

11.00 "iin een kleinere woning wonend
met een hogere woningbezetting"

grootte woning(a.k.) 4/5 kamers 527 59.0 (N=243)9.56
6 kamers 263 26.2

leeftijd 36 jaar en ouder+0. 85 95.3
2.43

jonger dan 36 jaar 153 65.8
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BIJLAGE IV DE VRIJE VRAAGGESPREKKEN

IV.1.1.   HET  VRAGENSCHEMA  M.B.T.   HET   ONDERWERP   " ZICH   THUIS   VOELEN"

(hoofdstuk III)

De vragen werden   in het algemeen aan verscheidene gezinsleden  en   in  de   "u"   of   "j ij"
vorm gesteld.

De meeste mensen voelen zich in hun woning wel thuis.
Kunt   u me andere plaatsen noemen waarvan   u   zegt:    "Daar   voel   ik mij helemaal thuis?"
Waardoor komt dat dan?

Kunt   u ook plaatsen noemen waarvan   u   zegt:    "Daar   voel   ik me helemaal niet thuis?"
Waardoor komt dat dan?

Nadat de gezinsleden meermalen aangespoord waren om zelf plaatsen te noemen, werden

- voorzover nog niet aan de orde gekomen - ter sprake gebracht:

de buurt voelt u zich in deze buurt helemaal thuis of niet?
Waardoor komt dat?

bij anderen thuis bij mensen waar je op bezoek komt, voel je je soms
meteen thuis en soms helemaal niet. Hebt u dat ook?
Waardoor komt dat dan?

in een cafd of restaurant m.m. zoals voorafgaande.

in een winkel m.m. zoals voorafgaande.

op het werk sommige mensen voelen zich op hun werk helemaal
thuis, anderen helemaal niet.
Hoe is dat bij u op 't werk?
Waardoor komt dat dan?

op school m.m. zoals voorafgaande.

in een buurthuis of clubhuis m.m. zoals voorgaande.

IV.1.2. HET VRAGENSCHEMA M.B.T. HET ONDERWERP "GEZELLIGHEID"

(hoofdstuk IV)

De vragen werden  in het algemeen aan verscheidene gezinsleden  en  in  de  "u"  of  "jij"
vorm gesteld.

Wanneer is het 't meest gezellig in huis?
Evt. waardoor komt dat dan?

Wanneer is het 't minst gezellig in huis?
Evt. waardoor komt dat?

Waar in huis is het 't meest gezellig?
Evt. waardoor komt dat?
En dan?

Waar in huis is het 't minst gezellig?
Evt. waardooi komt dat?
En dan?

Wat maakt een woning nou gezellig?
Evt. waardoor komt dat?

Als een architect een gezellig huis voor u zou moeten bouwen, waar zou hij dan het
eerst aan moeten denken?

Evt. waarom is dat dan gezellig?

Wat maakt een woonkamer gezellig of ongezellig?
(idem voor de keuken, de gang/hal, de oudersslaapkamer, enz.)
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Kunt u de woonkamer zo gezellig maken als u wilt?
(idem voor keuken, gang/hal, oudersslaapkamer, enz.)
Evt. waardoor wel, waardoor niet?

Welk vertrek is het gezelligst "gebouwd"?
Evt. waarom?

rV.1.3. HET VRAGENSCHEMA M.B.T. DE FUNCTIE VAN DIVERSE VERTREKKEN M.N. DE "RESTRUIMTEN"

(hoofdstuk V, par. 4)

Welk is het belangrijkste vertrek in huis?
Waarom?
En dan?

Welk is het minst belangrijke vertrek in huis?
Waarom?
En dan?

de schuur of berging vindt u dat een belangrijke ruimte of niet?
Waarom wel/waarom niet?
Waarvoor gebruikt u die zoal?

de zolder of zolderruimte idem als voorgaande

de eigen (slaap) kamer idem als voorgaande

de gang of hal idem als voorgaande

Ook deze vragen werden aan verschillende gezins leden   en   in   de   "u"   of   "j i j"   vorm   ge-
steld.

IV.2. OVERZICHT VAN DE BIJ DE VRAAGGESPREKKEN BETROKKEN GEZINNEN EN GEZINSLEDEN

De gezinsleden - voorzover thuiswonend - zijn aangeduid met hun leeftijd ten tijde van

dit onderzoek. Van degenen die volledig of ten dele aan de gesprekken hebben deelge-

namen zijn de leeftijden onderstreept.

vader moeder kinderen

1.   48                39                15      13
-       -       -  -

2. 49 47                22      19      12      11
..--

3.   39                37                18      17       6
-                                                                                                                                                                                                                                                                                   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              -

4.   40                 43                 17      13
- -

5.   43                42                18      13      12
- -

6. 47 44                16      13       8
- -

7. 51 52               18
-                                                                                                                                                                                                                                                                                  -                                                                                                                                                                                                                                                                                    -

8. 47 45                23      18      14
-       -       -  -  -

9.   54                53                22      21      19      17      15
-       -       -  -  -      -

10.   58                45                15      14      11
-       -       -  -

11.   42                42                15
- -

12.   43 41 22      14
- -

13. 46                41                 16      15      14      12
-                                                                                                                                                                                                                                                                                   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -

14.   49                44                17      16      13
-       -  -  -

15.   45                43                17      14      11
-       -       -  -  -

16.   45                41                 14      13       9
- '

17.   46                 47                  16
- -
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vader moeder kinderen

18.   38                41                 16      15      14      8
.--

19.   41                38                 14      10
- -

20. 47 47                 18      17      14
---

21. 47                40                 17      14      12
-       -       -  -

22.   49                45                 16      13

23.   51                42                 16      14      13      9
- -

24. 42                45                 16      14
-                                                                                                                                                                                                                                                                                      -                                                                                                    -

25.   47                45                 15      10
- -

IV.3. HET VERSLAG VAN EEN VRIJ VRAAGGESPREK

(integraal gedeelte)

Uit het verslag van een gesprek met gezin nr. 8, wonend in woningtype 7 (zie bijlage I).

(welk is het belangrijkste vertrek?)

Dat is de huiskamer h&... voor mij is het de keuken daar ben ik 't meeste... ja moeder

zit zowat de hele dag in de keuken, ja maar de huiskamer is in het algemeen het belang-

rijkste...(mo.).

(waarom?)

Voor de gezelligheid, ja...(mo.).

Je zit 't meest in de huiskamer, h&... slaapkamer gaat ook wel...(zo.2.).

(waardoor is die 't gezelligste?)

De sfeer, h&...(va.).

Ik bedoel als ik hier zit lekker m'n ouwelui een beetje t.v. kijken... af en toe een

plaatje draaien... als je boven zit in je eentje... draai je af en toe een plaatje...

een beetje schrijven en zo... dat is ook wel leuk, dat is meer een hobby, daar niet

om... maar persoonlijk heb ik liever de huiskamer gewoon qua sfeer dus... (zo.2.).

Je zit hier allemaal gezamenlijk, ik bedoel, je zit gezamenlijk... kun je nog eens

woorden wisselen, televisie kijken of kaarten doen we ook...(va.).

(waardoor komt die sfeer?)

Je moet zelf de sfeer in huis brengen uiteindelijk en als vader en de kinderen thuis-

komen dan vind ik 't toch wel belangrijk hoe die sfeer is... als je de pa in hebt..

dat 't dan niet zo gezellig is, maar 't is hier vaak toch wel gezellig en dan wordt

er wel vaak gediscussieerd onder m'n zoons maar 't middelpunt van de kamer dat is echt

onze gezelligheid met mekaar...(mo.).

Ik bedoel je zit de hele dag op het werk... dus ik bedoel van mekaar af en als je 's

avonds weer terug bent met de problemen die je hebt en de een heeft dit meegemaakt en

de ander heeft dat meegemaakt... dat maakt 't voor mij ook weer gezel]ig, ha...(va.).

(wanneer is het 't gezelligst?)

Meestal begint het donderdagsavonds zo'n beetje af te knappen, dan wordt 't een beetje
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ongezellig want dan zijn ze allemaal een beetje aan de moae kant en als 't dan tegen

vrijdagavond loopt als 't weekend zowat in zicht is dan lopen ze eerst met een hangende

lip binnen maar als het vrijdagsavonds tegen een uur of zeven loopt en ze hebben alles

gehad dan begint de jus weer een beetje op te kamen... laat ik dat maar eens opmerken

want dat merken ze zelf niet...(mo.).

Zaterdag en zondag dan kom je een beetje bij... heb je een paar dagen dat je een beetje

uitgerust bent, maar dan kom je op een punt dat je effe moe bent en toch de gezellig-

heid, h&... nou ja, dat hebben we hier elke avond in huis... ik bedoel we krijgen ons

natje en droogje... ik bedoel wat er dinsdags is dat hebben we zaterdags ook... alleen

zaterdags dan krijgen we er een stukje gebak bij maar anders dan drinken we ook een

flesje bier of een borreltje...(va.).

Voor de gezelligheid nemen we altijd een glaasje van dit of dat... nou dan vind ik de

sfeer in huis ook wel gezellig... ik vind je moet de man en de kinderen de sfeer in

huis geven die ze overdag op hun werk feitelijk missen, h&... als ze thuis komen dan

vraag ik altijd hoe hebben jullie 't gehad en dan komen de problemen altijd wel los...

die heb ik getroffen en die was aan 't mopperen en dan kan ik mijn mond houen en dan

laat ik ze gewoon helemaal uitspreken... ze hebben wel altijd een wachttoren die d'r

staat feitelijk...(mo.).

't Is ook een stimulans... als je de hele dag gewerkt hebt en 't heeft tegen gezeten

dan heb je... in de keuken ook als ik zit te eten... altijd leuk als je 't eens kwijt

kunt, want als je 't nergens kwijt kunt dan pot je 't allemaal op en op een gegeven

ogenblik moet dat eruit...(zo.2.).

(stel dat een architect een gezellig huis voor u zou moeten bouwen, waar zou hij 't

eerst aan moeten denken?)

Nou, ik dacht feitelijk  aan een hobbyruimte  waar de kinderen zichzelf  echt op terug

kunnen trekken als ze dat nodig vinden want die hebben wij hier helemaal niet...(mo.).

(voor de kinderen of ook voor u?)

Nou, voor mij persoonlijk ook... voor m'n eigen zou ik best een aparte kamer willen

hebben waar  ik kan zitten rommelen. . .  waar  ik kan zitten naaien, strijken... alles  doe

je hier in de kamer en in de keuken als de kinderen zouden moeten leren dan kunnen ze

hierboven wel zitten op de slaapkamer maar d'r is geen verwarming uiteindelijk... 't

is koud, zomers gaat 't wel... maar zich echt eens afzonderen dat ze echt iets voor d'r

eigen kunnen hebben is d'r niet...(mo.).

(wat zou u zelf met zo'n kamer doen?)

Want hun hebben d'r nou een stapelbed staan... hij heeft een plaat daar staan, hij

heeft d'r een trein op en zo... hij heeft er een hobby voor... hij maakt 't allemaal

zelf klaar en zo... ja, dan moeten ze die ruimte eigenlijk alleen hebben dat ze d'r

eigen ook een beetje uit kunnen leven, maar dat kunnen ze nou ook niet, ik bedoel hij

slaapt daar ook op die slaapkamer, hij draait nog wel eens plaatjes en dan zit hij met

die trein...(va.).
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't Gaat wel samen maar hij moet bij wijze van spreken 's morgens am kwart voor vijf

op... de ander kan tot acht uur blijven liggen... de wekker ronkelt om kwart voor vijf

dus automatisch wordt hij ook wakker... we maken d'r niet een probleem van, maar er-

gens in je achterhoofd is het toch niet prettig voor hem... is ook niet... hij is acht-

tien dus hij heeft misschien ook dingen die hij liever voor z'n eigen zou willen houden

maar ja, d'r moet feitelijk alles samen gedeeld worden... als hij een plas gaat doen

dan moet ie uitkijken dat ie de kruk met de pot niet omgooit...(mo.).

Dat is pas geleden nog gebeurd...(zo.2.).

Daaram zeg ik je jou eigenlijk een aparte kamer moeten hebben... voor mezelf ook, want

dan zit ik graag achter de naaimachine... je hebt feitelijk altijd in de huiskamer de

rommel... nou echt iets voor m'n eigen om m'n eigen terug te trekken, dat je echt eens

een  vertrek  over  hebt  waar je jezelf eens thuis kan voelen. . . (mo.) .

(wat bedoelt u daar precies mee?)

Dat snapt u misschien niet, maar kijk... nou kijk, je vangt alles op... iedere avond...

je hoort alles... je laat ze praten maar als je nou eens gaat zitten prakkezeren... dat

kun je nooit doen waar hun allemaal bij zitten, want je kan nooit je gedachten con-

centreren als er vijf man in een kamer zitten... de afleiding die je dan krijgt is veels

te groot... enne misschien dat ik wel eens een keer boos ben, dat gebeurt ook wel eens,

dan zou ik ook wel eens effetjes in een hoekje willen kruipen en me even terug te

trekken al is 't maar een half uur am even uit die sleur weg te breken, ha... je moet

even nadenken wat er allemaal voor problemen uit zijn gekomen en hoe je jezelf d'r tegen-

over kan opstellen ik ben ook wel eens boos geweest en dan zat ik m'n eigen zo dood te

ergeren dat ik dacht: ik ga even naar bed, dat was dan 't enigste plekkie waar ik dan kon
liggen...(mo.).

(hebt u behoefte aan een eigen vertrek?)

Nee, ik heb geen hobby... ik bedoel, ik heb een schuur dat is ook een manusje van alles

en de kelder, ik knap 't wel eens op, maar ik heb d'r geen feeling voor... iemand die

graag een kamertje zou willen hebben voor hobbys of een hok d'r bij of zo... 't doet mij

niks... 't kan zijn, als ik zo een jaar eens verder ben dat ik denk: die jongens als ze

groter zijn, dat je de spullen een beetje beter kunt bewaren, want nou vind je 't

overal... want dan slepen ze 't overal heen... ik bedoel dan heb je kans dat je een

beetje meer feeling daarvoor krijgt... maar op 't ogenblik heb ik 't niet...(va.).

(lastig om met z'n twe&en te slapen?)

Lastig, in zoverre 't hobbies aangaat... dus wat slapen en zo betreft dat maakt me niks

uit... hij heeft een grote plaat op de kamer staan met een trein... nou d'r staan een

bureautje op de kamer en daar liggen allemaal spullen erop, werken kun je eigenlijk

niet, dan moet je alles aan de kant leggen en dan kun je eens een keer gaan schrijven...
(zo.2).

(wat vind je van jouw kamer?)

Ik vind 'm veel te klein... ik wil d'r best nog eentje bij hebben voor de trein natuur-
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lijk... dan ga ik 'm helemaal uitbouwen... ik kwam 's met een plaat thuis... wou ik 'm

gelijk opbouwen, kreeg ik op m'n kop... mocht niet, toen heb ik 'm maar weggegeven die

plaat...(zo.3.).

Ja die nam de hele kamer in beslag...(zo.2.).

Nou ja we kamen feitelijk uit een huis, boven een kamer en een keuken en beneden in het

souterrain de slaapkamers, hd... tien jaar geleden waren we ontzettend blij met deze

woning, was je blij mee omdat je dacht lekker gezond voor de kinderen...(mo.).

(zijn er dingen die je echt niet kunt doen nou in huis?)

Ja m'n meubels verschuiven... ik zit altijd met diezelfde bank in diezelfde hoek, ik

zeg wel es op z'n amsterdams gezegd: 't is een seik-hoek, ik zit hier altijd tegen

dezelfde hoek aan te kijken die kan ik niet veranderen ik kan hier niks veranderen...

ik zou 't best willen want mijn man die zei: zullen we hier een amerikaanse keuken

maken... die muur d'r uit slopen... ja dan heb je wel iets meer ruimte erbij, maar dan

zit je weer met dat ouderwetse kamer-keuken en dat vind ik nou ook weer petje...(mo.).

(sommigen vinden dat gezellig)

Ja, maar ik ben ook in een huis geweest waar dat heel erg mooi was, waar 't helemaal

afgeschot was zodat je 't echte  keukenidee niet meer kreeg... ik bedoel 't is hier

wel vrij moeilijk... je hebt geen echt grote keuken, laat ik het zo zeggen... maar

wat voor mij 't ergste is in de kamer is, dat je niet kunt versjouwen... die stoel niet

eens lekker daar neer zetten en die bank daar, want ik zit nou al vier jaar in dezelfde

houding... 't valt me mee dat ik 't zo lang volhoud...(mo.).

(andere dingen die een woonkamer gezellig maken?)

Nou ja, zo'n mooie muurkast bij wijze van spreken die ze tegenwoordig allemaal hebben...

die bergmeubels... hier heb je vrij weinig bergruimte... en voor de gezelligheid zou ik

best zo'n bergmeubel willen hebben...(mo.).

De ruimte geeft 't niet... nou ja, dan ben je weer een stuk kwijt...(va.).

Ik wil wel graag altijd mijn huis vol met kleuren hebben, h&... ik ben iemand die van

bloemengordijnen houd en alles een beetje vrolijk en geen oudhollands of dat trieste

gedoe allemaal van een rieten stoeltje hier en een dingetje daar... ik ben wel iemand

die graag alles licht en luchtig heeft... ik ben niet iemand die tegen trieste dingen

kan... ik zal niet bij wijze van spreken fluwelen gordijnen ophangen... dat slaat me
allemaal neer. .(mo.).

(waardoor komt dat?)

Ik geloof dat dat aan m'n aard ligt... ik kom wel eens bij iemand binnen bij jonge men-

sen en dat ik dan de kamer inkom en dan kijk je, en dan denk je: mijn god toen ik

toch vierentwintig jaar was toen had ik toch een leven in de brouwerij meu alles kleur

en fleur, maar als je dat nou ziet... 't is een donkergroen bankstel, 't is donkergroene

gordijnen, een donkergroene vloerbedekking, 't zijn donkerbruine kasten en nog donkere

deuren. Dan denk ik: mijn god, daar zou ik de zenuwen van oplopen... ze hoeven mij ook

217



niet in zo'n huis te zetten wat van zijn eigen al donker is, daar word ik nerveus van

ik moet ook kunnen zien...(mo.).

Ja ik zeg wel eens dat we zelf wel eens een keer uitgaan naar iemand toe of zo... 't

gebeurt niet vaak maar als ze ons nou overhalen dat we ergens heen gaan... dan zo gauw

als ik de sleutel in de deur heb, dan pak ik haar meteen al om de nek heen en dan zeg

ik geef mij huisje-F. maar, en laat anderen die tuin maar houden... en m'n eigen ge-

zelligheid voel ik in m'n eigen huis...(va.).
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BIJLAGE V TABELLEN

V.1. HET AANTAL GEZINSLEDEN DAT EEN BEPAALD VERTREK ALS EIGEN DOMEIN NOEMT, NAAR POSITIE

IN HET GEZIN, IN % VAN DEGENEN - PER SUBGROEP - DIE EEN VERTREK ALS EIGEN DOMEIN
*

NOEMEN (N l)

ouder kind vader moeder zoon dochter
N 500 566 250 250 307 259

(N )
(451) (553) (224) (227) (298) (255)

de woonkamer 34.6 5.3 31.7 37.4 4.4 6.3

de keuken 20.8 0.2 2.2 39.2 0.0 0.4

een slaapkamer op de 38.6 81.9 38.8 38.3 80.5 82.7
tste verdieping

een slaapkamer op de 3.3 12.9 5.8 0.9 14.4 11.0
2de verdieping

overige zolderruimte 3.3 2.2 6.3 0.4 3.4 0.8

schuur/berging 16.2 2.4 32.6 0.0 3.7 0.8

V.2. HET AANTAL KINDEREN DAT EEN BEPAALD VERTREK ALS EIGEN DOMEIN NOEMT, NAAR LEEFTIJD,
*

IN % VAN DEGENEN - PER SUBGROEP - DIE EEN VERTREK ALS EIGEN DOMEIN NOEMEN<Nl)

6-9 10-12 13-15 16-18 19 jaar
jaar jaar jaar jaar en ouder

(Nl) (55) (144) (152) (120) (82)

de woonkamer 3.6 4.9 4.6 4.2 9.8

de keuken 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0

een slaapkamer op de 85.5 89.6 80.3 75.8 76.8
eerste verdieping

een slaapkamer op de 7.3 6.9 12.5 20.0 17.1
tweede verdieping

overige zolderruimte 0.0 2.1 3.9 1.7 1.2

schuur/berging 0.0 2.1 1.3 6.7 0.0

* Sommige respondenten noemen mddr dan een vertrek.
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STELLINGEN

I

In het streven naar perfectionering van de methode van gesloten vragen en

naar kwantificering van gegevens gaan veel sociaal-wetenschappelijke onder-

zoekers voorbij aan het voor hen belangrijkste feit, namelijk dat de

ondervraagden ook zelf tot nadenken in staat zijn.

II

De "harde" en de "zachte" sociologie worden niet gekenmerkt door het al dan

niet toepassen van statistische methoden en technieken, maar door het al dan

niet centraal stellen van machtsverhoudingen bij het bestuderen van proble-

men die zich in de samenleving voordoen.

III

Programma's die gericht zijn op het stimuleren van de bereidheid van mensen

om zuinig om te gaan met schaarse middelen (inkomsten, energie, ruimte) heb-

ben alleen kans van slagen wanneer zij tevens verbetering van de kwaliteit

van het samenleven tot doel hebben.

IV

De uitspraak van Gio Ponti: "Architects shall be the leaders of countries

because it is they who build and give shape to countries" is een typerend

voorbeeld van fysisch determinisme in het denken over de invloed van de ge-

bouwde omgeving.

(Gio Ponti "In praise of architecture", 1960).

V

Volkshuisvesting betekent niet alleen huisvesting van het volk of voor het

volk, maar ook en vooral huisvesting door het volk. Aan de realisering

daarvan kan door de Ecologie van het Wonen een belangrijke en eigen bi jdrage

worden geleverd.



VI

Bij het totstandkomen en het beheer van woningen worden diegenen het minst

betrokken die nu het meest deskundig 6n het meest belanghebbend zijn (de

huisvrouwen).

VII

Staanplaatsen voor caravans hebben een belangrijke functie voor degenen die

in relatief ongunstige woonomstandigheden verkeren. Vervanging van deze

staanplaatsen door meer luxueuze behuizingen dient dan ook bij de wet te

worden tegengegaan.

VIII

Achtergrondmuziek is een vorm van milieuvervuiling.

IX

Er zijn meer mensen die aan hun normenstelsel lijden dan aan hun vaatstelsel.

X

De STER-reclame dient voortaan ingeleid te worden door een zgn. STER-preventje

dat zegt: "Let u op de drie 0's? Overbodigheid, Opdringerigheid, Onbenullig-

heidI"

P.J.J. Pennartz

Mensen en ruimte,

een studie naar de sociale betekenis van de gebouwde omgeving
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