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VOORWOORD
Tijdens de laatste jaren op het lyceum leerde ik naar gebouwen en steden te kijken. Ik maakte
toen kennis met en werd geboeid door mensen buiten mijn eigen kleine leefwereld. De keuze
voor sociologie was een positieve. Tijdens de studie groeide de belangstelling voor architectuur
en Sociologie van Bouwen en Wonen werd een logische specialisatie. Die reactie van mensen
op gebouwen, ruimten en kleuren en vormen, wat is dat toch? Waarom kiezen mensen, als een
keuzemogelijkheid bestaat, een bepaalde plek om te wonen? Hoe wordt een territorium
gebruikt en verdeeld? Die vraag heeft me achtervolgd in al mijn werkkringen die zo
uiteenlopend lijken te zijn. Mijn kandidaatsscriptie over urbanisatie in Iran en mijn
afstudeerscriptie over de waardering en het gebruik van de stedelijke ruimte in Aken werden
gevolgd door onderzoek naar gedrag van kinderen in de woonomgeving. In Pakistan en Bangla
Desh moesten vele vragen over het leven en wonen beantwoord worden.
Daarna, in de Brabantse steden, was ik beleidsadviseur-wonen (Eindhoven) en, voor een
socioloog zeker uitzonderlijk, werd ik projectleider in de nieuwbouw (Helmond) en de
stadsrenovatie (Den Bosch). Tenslotte mocht ik als docent bouwen en wonen aan de Haagse
Hogeschool studenten op vele deelgebieden van het vak begeleiden.
Het was rond de eeuwwisseling dat ik, op aanraden van professor Wil Derkse, in contact kwam
met professor Peter Schmid die bereid was om mijn vragen te sturen. Met zijn geduld en
inspiratie en tijdens vele stimulerende gesprekken en niet te vergeten het enthousiasme ook van
de medepromovendi tijdens de diverse symbiosia kon ik dit proefschrift voltooien. Naast hen
beiden dank ik ook mijn copromotor Peter Erkelens voor zijn welwillende kritische
opmerkingen over de methodiek.
De Faculteit Bouwkunde dank ik voor de mij geboden praktische steun, koffie en
kopieerfaciliteiten, alsmede de Eindhoven University Press, Bert Lammers vande tekenstudio
en de dames van het bureau Promoties en Plechtigheden.
Dank ook aan de overige leden van de commissie, de professoren Hans Gerding, Wim
Schaefer en Ad van der Zwaan.
Ruud van Wezel, mijn opvolger aan de Haagse Hogeschool bedank ik voor zijn stimulerende
suggesties, Rudolf Dekker van de Erasmus Universiteit Rotterdam bedank ik voor zijn
inspirerende onderzoekingen van egodocumenten en de neerlandica Margriet Chorus voor de
gesprekken over kinderliteratuur.
Buiten de universitaire wereld wil ik Jan de Wolff bedanken voor het vele werk, de precisie en
het geduld bij het verwerken van de teksten en de vormgeving. Zijn geruststellende woorden
“we komen er wel” zal ik me steeds blijven herinneren. Jan Geevers kwam als een geroepene
om de kwaliteit van de taal acceptabel te maken. Zijn oordeel blijft voor allen op 1 na, een
geheim!
Peter Dadema, “petje af” voor je snelle steun bij de presentatie. Bart Wessels en Merlijn
Bazuine zeg ik dank voor de vertalingen van de samenvattingen.
Daarnaast dank ik de studenten die hebben meegewerkt aan het onderzoek onder de leerlingen
van de basisscholen, Ita Luten bij de ondersteuning voor de probleembenadering en Paul van
Vliet voor het wel-zeer-kritisch lezen van twee hoofdstukken .
Ook dank ben ik verschuldigd aan de merendeels anonieme respondenten van de verschillende
deelonderzoeken die voor mij een bron van inspiratie zijn geweest en ieder die ik
mogelijkerwijs vergeten ben te danken.
Tenslotte uit ik mijn verontschuldiging maar ook mijn dank aan mijn paranimfen Roosmarijn
Gerritsma en Hans Sondaal aan jou Toine en mijn familieleden en collegae van Het Waalres
Museum die al die tijd mijn humeur hebben gedoogd.
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“ ….uiteindelijk zijn jij en ik best een beetje familieziek, alleen
misschien niet zo erg als zij en als ik dan zo de verhalen over
ouders hoor van allerlei mensen om ons heen, dan zijn we
wel erg gelukkig af hoor…..”

Anja van Pinxteren-Bazuine
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INLEIDING
Menselijke relaties, daar gaat het de socioloog om, die hebben ook mij steeds verwonderd en
geboeid.En op een gegeven ogenblik merk je dat die relaties een ruimtelijke component
hebben. Mensen passeren elkaar op een afstand, mensen delen ruimte met elkaar, mensen
gebruiken en waarderen de ruimten en gebouwen zoals deze door architecten zijn ontworpen.
Als onderzoeker, socioloog kijk je er naar en / of neem je aan die processen deel, participeer je
daarin. Mensen waarderen ruimten al of niet, hebben er gevoelens bij en gebruiken ruimten
veel of weinig. Met termen als users 1, abstainers, lovers en sympathizers worden de relaties
van mensen met ruimten in kaart gebracht. Dat doen sociologen en architecten beiden.
Van uit die achtergrond is dit onderzoek opgezet: de relaties van mensen met ruimten. Er zijn
duidelijke overeenkomsten in de relaties mensen - ruimte tussen de renovatiewijken van
Brabantse steden, de krottenwijken van Pakistan en India en groene suburbs of Vinexlocaties.
Daarbij heeft het begrip Habitat zoals dit door Grünfeld (1970) in Nederland is geïntroduceerd
mijn aandacht getrokken naar de directe leefwereld, de woning.
Woonsatisfactie wordt landelijk gemeten en mensen worden in categorieën ingedeeld. De
verhuisfrequentie, de mobiliteit, de echtscheiding, al die verschijnselen hebben grote gevolgen
voor de direct betrokkenen en ook voor de samenleving.
Mijn doel is te onderzoeken welke eerdere ervaringen mensen hebben gehad, wat zij zich daar
nog van herinneren en welke effecten dit mogelijk heeft gehad op de keuze van hun huidige
leefwereld die – je - idealiter - met – je – partner – kiest! Daarbij is de studie van Clare Cooper
Marcus 2 over het worstelen bij die keuze een leidraad. Bij die studie van de leefwereld van
volwassenen valt mij op hoe anders, maar rijk ook die wondere wereld van kinderen in elkaar
zit: een andere logica, andere dimensies. Kinderen zelf kunnen daar over praten.
Auteurs van kinderboeken creëren telkens nieuwe werelden. Kinderen begrijpen die wereld.
Daarom is in een scala van deelonderzoeken waarbij volwassenen, studenten en opgroeiende
kinderen zijn onderzocht, de betekenis van de leefwerelden van vroeger en nu in kaart
gebracht. Literatuurstudie en analyse van bekende plattegronden zijn daarbij aanvullend
geweest.
De opzet van dit onderzoek is als volgt:
In Deel I, Het Veld, wordt aangegeven Waar en met Welke methode Wat wordt onderzocht. In
Deel II, De Bewerking, is aangegeven Welke onderzoeken en Hoe deze zijn verricht.
In Deel III, De Schouw, wordt geschouwd wat de resultaten zijn, wat de oogst is en wat
daarmee kan worden gedaan en door wie.
In de evaluatie wordt teruggekeken.

1

termen uit mijn doctoraalscriptie over Gebruik en Waardering van de binnenstad van Aken. Ontleend aan
Heinemeyer, W. F.: The urban core as a centre of attraction. In: Urban core an dinner city, Leiden, 1967
2
Claire Cooper Marcus: House a mirror of self: Exploring the deeper meaning of home, Conari Press, 1995, ISBN
0-94323392-5
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Het veld

HET VELD
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Het veld

I.1.

Probleemveld

“Huisvesting als geheel, als totaal verschijnsel is problematisch geworden”, schrijft Habraken3
in 1961. Het wonen, voor het gemak, het resultaat genoemd van dat huisvestingsproces, is dan
ook een fenomeen dat vanuit talloze invalshoeken kan worden bekeken. Wonen, het actief
handelen door actoren en dus ook kinderen, vindt plaats in een veld, het huishouden, dat een
eigen leefstijl kent. Wonen is actief zijn in de wereld en reageren op je omgeving. De
omgeving is er voordat jijzelf er bent en verandert voortdurend, ook zonder jou. Jouw wonen is
een activiteit. Er gebeurt iets door jou en zonder jou. Is daar noodzakelijk het bouwen voor
nodig? Ja, wanneer we het bouwen synoniem verklaren met het wonen: geen bouwen zonder
wonen, geen wonen zonder bouwen. Maar dan moet bouwen meer zijn dan woningbouw en het
bouwen van gebouwen en bouwwerken.”Dan reikt wonen” zoals Heidegger 4 zegt “over het
gebouwde heen”. Zeer vriendelijk naar allen die zich met het wonen bezighouden zegt hij ook:
Het bouwen is de wijze waarop de stervelingen op aarde zijn. Pennartz 5 denkt ook in deze
richting wanneer hij stelt dat het wonen niet begrensd wordt door de contouren van het
woonhuis, noch door de omtrekken van wat als woonomgeving wordt beschouwd.
Als kind van een gezin met 6 kinderen, dat na de oorlog tijdelijk uiteenging, heb ik vele
ervaringen en veranderingen in de woonsituatie meegemaakt. Zowel het platteland, kleine en
grote gemeenten zijn mij vertrouwd. De belangstelling voor het wonen van kinderen werd nog
verder aangewakkerd tijdens mijn werk als docent wonen. Daar groeide de aandacht voor het
wonend kind door de vele werkstukken van de studenten over hun eerste Habitat.
Het is mijn ervaring zowel als docent, als socioloog en als projectleider in de bouw dat, zowel
in de voorbereiding als in de uitvoering, de aandacht voor de kinderen echter beperkt is tot het
louter denken in aantallen kamers.
De socioloog kijkt, als onderzoeker of beleidsadviseur vanuit een andere invalshoek dan de bij
de uitvoering van bouwwerken betrokkene naar het wonen. Ook naar het wonen door kinderen.
Het verrichten van een interdisciplinaire studie over het wonen door kinderen kan dan ook een
handreiking zijn bij beantwoording van vragen waarmee betrokkenen geconfronteerd worden.
Het gekozen probleemveld in deze studie is de ervaring, de perceptie die volwassenen
hebben over hun vroegere woonsituatie.
Die kennis is te weinig gesystematiseerd aanwezig en Marcus Cooper gaf in haar boek reeds de
betekenis daarvan aan.
I.2.

Probleembenadering

Er is nog weinig bekend over de relatie tussen de eerste indrukken van kinderen van de
gebouwde / fysieke omgeving waarin de mens opgroeide en de effecten daarvan. De eerste
ervaring van het pas geboren kind, zwaartekracht, licht, geuren, handen, meer ruimte, geen
vruchtwater meer maar textiel, kunnen (misschien) alleen via de techniek van de rebirthing
onderzocht worden. Ook de herinnering aan de tactiele ervaringen in de wieg, het eerste
territorium zijn nauwelijks meer te onderzoeken. Cognitieve kaarten in de hersenen 6 waarmee

3

N. Habraken: De dragers en de mensen: het einde van de masa woningbouw: Stichting Architecten Research
1961, ISBN 90 70284 30.
4
M. Heidegger, Over denken bouwen,wonen, vier essays, Sun, 2de druk 1999, ISBN 906168 359 9, pag. 46 e.v.
5
P.J.J.Pennartz, Wonen als existentie in,Woonecologie tussen consumptie en existentie, ©1989 SHVW,
Wageningen, ISBN 90 6592 891 X, pag. 19. e. v.
6
Bell pag 96 e.v.
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de fysieke werkelijkheid wordt ervaren , ontstaan pas later. Wanneer dat plaatsvindt, is een
vraag voor de ontwikkelingspsycholoog.
In dit onderzoek gaat het om de positie van de kinderen in de woningen. Vanuit mijn
ervaringen 7 in de bouwwereld, als onderzoeker 8, en als docent 9 na de studie sociologie van
bouwen en wonen is de wens ontstaan, om een onderzoek te verrichten dat zowel
(menswetenschappen) humaniora als ook een technische invalshoek omvat. Daarom moeten
vele disciplines en begrippen, termen bij dit onderzoek betrokken worden. De betekenis
daarvan wordt kort toegelicht.
actief handelen
Het wonen is derhalve actief handelen. Voor dat handelen is - Pennartz verwijst dan naar
Habermas - vrije communicatie nodig, niet gehinderd door machtsstructuren.
Een wetenschapstheoretische discussie daarover binnen de Frankfürter Schule was het gevolg.
Deze moest leiden tot een reconstructie van het door Marx geformuleerde historisch
materialisme (zie o.a. Habermas 1976 en 1981). Deze langdurige discussie binnen de
sociologie gaat over de vraag hoe de samenleving bestudeerd kan worden. Kan dit het best
vanuit de actoren of vanuit de instituties en structuren?
actoren of instituties
In dit onderzoek op het terrein van wonen is bijna uitsluitend gekozen voor de benadering van
de actoren. Hieruit mag niet geconcludeerd worden dat het belang van instituties en structuren
niet erkend wordt. De “markt” waarbinnen actoren handelen is geen absoluut vrije markt. De
keuzen welke de actoren kunnen maken zijn beperkt door die instituties en structuren. Dit geldt
voor het kind in sterkere mate dan voor de volwassene. Een korte zijweg naar het kind brengt
ons naar een lange discussie over de vraag wat dan wel een kind is?

7

projectcoördinator Helmond Groeistad, projectleider Gemeentelijk Woningbedrijf Den Bosch en
Woningcorporatie Tilburg, mediator (wbv Trudo en Bewonerscommissie) bij Sociaal Plan van Aanpak De
Kruidenbuurt
8
onderzoeker Economisch Technologisch Instituut Gelderland, onderzoeker/adviseur aan de Nationale Planning
Commission van Pakistan, onderzoeker aan het Instituut voor Stedenbouwkundig Onderzoek aan de TU Delft,
beleidsadviseur Volkshuisvesting (o.a. jongerenhuisvesting) van de gemeente Eindhoven
9
kern en project docent wonen en volkshuisvesting aan de Haagse Hogeschool
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comfort and privacy
Volgens Heijs 10 bestaat er een zekere conceptuele vaagheid met betrekking tot het begrip
comfort. Er wordt thermisch comfort of een ergonomische typering van het huis bedoeld. De
beleving van het huis speelt soms ook een rol. Bovendien is het de vraag of het een
overkoepelend variabele is waar thermisch, auditief, visueel comfort of “zelfs “sociaal
psychologisch” comfort (warmte) onder vallen. Heijs gaat in zijn dissertatie nog verder in op
dit begrip wanneer hij stelt dat nog onduidelijk is welke invloed fysische kenmerken van een
woning hebben op bijvoorbeeld thermisch comfort. Kortom een begrip dat niet zozeer in het
dagelijks gebruik, maar wel in wetenschappelijk onderzoek voor verwarring kan zorgen.
De keuze die je kunt maken is of om het begrip niet te gebruiken, maar dat is irreëel of, en daar
gaat zijn proefschrift over, de variabele verder te verduidelijken.
Rybczynski maakt aannemelijk dat de uitbundige hoeveelheid licht, lucht en stromend water
waarover wij kunnen beschikken in een ander tijdperk als hinderlijk zou zijn ervaren. Ons
meubilair zou niet geschikt zijn voor de ontvangst van gasten in het verleden. De verantwoorde
luxe keuken en badkamer zouden net opwegen tegen huishoudelijk personeel. Comfort en
hygiëne, comfort en ergonomie, het zijn allemaal begrippenparen die met elkaar verbonden
lijken. Comfort is echter tijdgebonden en mag niet met representatief worden verward.
Comfort is: het ontbreken van ongemak.Maar laten we die definitie ook maar als tijdgebonden
beschouwen. Speelt duurzaamheid en de mogelijkheid tot recycling straks mee? Comfort is dus
duidelijk subjectief en objectief. Dit leidt Rybszyncki af uit een onderzoek onder
fabrieksarbeiders die enige mate van ontevredenheid toonden over tweederde van de 30
verschillende aspecten van de werkplaats. De belangrijkste aspecten waren onder andere
temperatuur, keuze van de stoel en bureau en de lichtintensiteit.
Rybczynski geeft nog een aardig voorbeeld: de inrichting van de Space Shuttle moest
aangepast zijn aan de activiteiten van de astronauten en daarom werd alles in het
piepschuimmodel waarin werd geoefend en waar men zich aan stootte, weggesneden. De
verpakking en opstelling van de apparaten werd aan deze wensen aangepast.
Privacy is het afweerrecht dat lichaam, huis en leven van elke burger beschermt. Zelfs in de
Grondwet is het recht op privacy vastgelegd.
Ik wil mij niet mengen in discussies over Big Brother, camerabeveiliging, afluisterapparatuur
e.d. Dit onderzoek gaat niet over de privacy in de zin van de private sfeer van het gezin tegen
de rechten vanuit de publieke sfeer. Het gaat niet om de gezinsprivacy, maar om de privacy
van de individuele leden tegen over elkaar. Stimmung 11, het gevoel van intimiteit is ontstaan in
de sombere Noordelijke landen.
consumptie en leefstijl
In het verleden was de aandacht van de maatschappij vooral gericht op de economische
posities van gezinnen en individuen en was de indeling in klassen en posities in het
productieproces bron voor onderzoek. Tegenwoordig is niet zozeer de klassenstrijd als wel het
zoeken naar een eigen leefstijl de belangrijkste focus. Daarbij is de keuze van materiele
goederen en de wijze waarop deze gebruikt worden belangrijk om de eigen identiteit aan te
geven. Max Weber definieerde standen primair in termen van levensstijl, waartoe hij ook een
bepaald consumptiepatroon rekent 12. Weber gebruikte het standsbegrip steeds als

10

W.J.M.Heijs Een exploratieve Analyse van Woonkomfort.p.1.Dissertatie RUN, 1990, ISBN 90 9005184 8.
Mario Praz: An illustrated History of interior decoration.
12
Inleiding door Huub de Jonge in Ons soort mensen. Uitgeverij SUN, Nijmegen 1997, ISBN 90 6168 616 4 /
NUGI 644
11
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contrastbegrip van klasse. Klasse 13 en stand zijn twee contrasterende typen institutionalisering
van sociale ongelijkheid: Volgens Weber kan men ook zeggen dat klassen gestructureerd zijn
volgens de relaties tot de productie en verwerving van goederen, en dat standen gestructureerd
zijn volgens de principes van de consumptie van goederen in de context van specifieke
levensstijlen.Weber waarschuwt zelf voor dergelijke simplificaties en noemt deze benadering
‘iets te sterk vereenvoudigd’. De kritiek door Talcott Parsons die deze typologie als “the most
troublesome single term” van Weber noemt is daarom zwaar overtrokken.
Daarom zal in dit onderzoek wel de focus gericht worden op aandacht voor en het gebruik van
goederen waarin en waarmee gewoond wordt. Sociale ongelijkheid zal slechts zijdelings ter
sprake komen.
gezinsveld
De volgende vraag die gesteld moet worden is hoe actoren benaderd kunnen worden en welke
disciplines daarbij kunnen worden betrokken? Welnu, op vele manieren is dit in het vakgebied
wonen reeds geschied. Het is veilig om aan te sluiten bij de opvattingen van Bourdieu 14, die
zich verzette tegen de ingesleten tegenstelling theorie en praktijk en ook andere antinomieën
“vijandige begrippenkoppels” noemde. Bourdieu werkte met het begrip veld, dat in het
Nederlands ook wel wordt aangeduid als wereld en waarin, relatief autonoom gewerkt wordt
volgens een bepaalde logica en waar een onafgebroken gevecht woedt om de verdeling van
specifieke macht (nog steeds Dick Pels). De gezinssituatie wil ik dan ook een dergelijk veld
noemen. De posities van ouders, de dingmatige en dwangmatige structuur van de relaties
tussen de posities (Dick Pels p.13), maar ook van kinderen leek stevig verankerd te liggen maar
is, ik vertel niets nieuws, de laatste decennia van de 20ste eeuw drastisch gewijzigd. De
autonomie van het gezin, de gezinswereld, is duidelijk betrekkelijk gebleken.
herinnering
De herinnering wordt gevoed door emoties en daarmee gekleurd. Herinneringen liggen diep
verborgen of aan de oppervlakte. “Onze herinneringen raken door de alledaagse druk en sleur
in een toestand van sluimeren en minimale aanwezigheid” zegt Cornelis Verhoeven 15.
Geef herinneringen een begin en een einde, een vorm en een plaats. Zij bieden ook een
oriëntatiepunt waarop we ons kunnen richten. Misschien is dat een opening volgens Mariska
Jansen.
Herinneringen kunnen zijn aangepraat en herinneringen kunnen weer “boven” komen door
recente ervaringen. Subliem beschrijft Proust 16 de “verwarrende herinneringsbeelden” van de
hoofdpersoon in zijn boek Op zoek naar de verloren tijd: Combray.
… voordat mijn gedachtenwereld die aarzelde op de drempel der tijden en vormen, de
woning…….geïdentificeerd had, herinnerde het – mijn lichaam – zich van elk het soort bed, de
plaats van de deuren, de vensteropeningen, de aanwezigheid van een gang…….
Al even adembenemend beschrijft hij de schok, de vreugde bij – let wel – het proeven van
(slechts) een lepeltje thee met daarin een stukje madeleine. Proust, als een volleerd psycholoog,
beschrijft de zoektocht door de hoofdpersoon naar de herinnering. Zijn geest krijgt de opdracht
13

Albert Benschop, Sociale ongelijkheid en klassen III.5. Max Weber’s bijdrage aan de theorie van sociale
ongelijkheid en klassen, SOCIOSITE, Universiteit van Amsterdam.
14
Inleiding door Dick Pels van: Piere Bourdieu, Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip, Uitgeverij en
Boekhandel van Gennep bv, ISBN 90 6012 819 2 / NUGI 651 / CIP
15
Geciteerd door Mariska Jansen in Waar was het ook al weer om te doen, Filosofie Magazine, 09-2008.
Cornelis Verhoeven: Het geheugen herdacht,. Variaties op het thema ”herinnering|”.
16
Proust, Marcel. Op zoek naar de verloren tijd: Combray, 1972, Uitgeverij De Bezige Bij, blz. 52 e.v.
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de waarheid te vinden. Maar hoe? De geest sleept hinderlijk veel bagage mee. Hij beschermt
oren en aandacht tegen geluiden opdat de concentratie die nodig is, tegen niets kan stukbreken,
hij creëert leegte om hem heen. Voelt iets naar boven komen, weet niet wat dat is, voelt de
weerstand. Hij wordt onzeker en moet telkens opnieuw beginnen. En opeens schiet de
herinnering te binnen. Het was de smaak van een stukje madeleine.
Als van het oud verleden niets meer over is blijven de geur en de smaak nog overeind en weten
zij het bouwwerk van de herinnering volkomen intact tot ons te brengen.
Hier is al duidelijk hoe complex de werking van herinnering is. Het rapport Omstreden
Herinneringen 17 van de gezondheidsraad gaat uitgebreid in op de mechanismen en processen
welke zich afspelen bij het herinneren. Dit rapport heeft weliswaar voornamelijk betrekking op
de juistheid van herinneringen bij seksueel misdrijf maar voor onderzoek op het terrein van
wonen is ook het volgende citaat relevant:
Lange tijd is gedacht dat ervaringen integraal in het geheugen worden geregistreerd en als
herinnering opgeslagen. Naar men nu weet, is dit beeld niet correct. Er is sprake van een
meervoudig geheugen, wat wil zeggen dat de verschillende aspecten van een ervaring op
verschillende plaatsen, verbonden door associaties, worden opgeslagen. Het ophalen van een
herinnering impliceert altijd een reconstructie, en niet een directe weergave. Deze
reconstructie is gekoppeld aan de huidige situatie en wordt beïnvloed door de sociale context:
die kan bepaalde herinneringen zowel stimuleren als bemoeilijken. Een herinnering kan
worden beleefd als een betrouwbare en authentieke weergave van een gebeurtenis in het
verleden, maar de mate waarin hij daarvan afwijkt kan aanzienlijk zijn.
Vergeten en hervinden zijn normale verschijnselen. Wat niet is opgeslagen in het geheugen,
kan niet herinnerd, vergeten of hervonden worden. Als een opgeslagen herinnering moeilijk
toegankelijk wordt, raakt hij vergeten. Een vergeten herinnering kan in principe worden
opgehaald als zich de juiste cues voordoen: geheugensteuntjes of zoektermen die de juiste
associaties oproepen, en als er geen processen optreden die de bewuste beleving van de
opgeroepen herinnering tegengaan.
Vergeten en hervinden zijn gewone, functionele verschijnselen, waarbij verschillende
mechanismen een rol kunnen spelen. Belangrijke emotionele of traumatische ervaringen
worden, zeker op onderdelen,sterker opgeslagen dan gewone ervaringen. Ze worden daardoor
in het algemeen goed, zij het soms fragmentarisch, herinnerd.
Kwesties waarover de meningen in het rapport verdeeld zijn, zijn onder meer de (accurate)
constructie van een herinnering, de invloed van intense emoties (vooral heftige angst) 18 op het
geheugen en de mechanismen die de toegang tot het geheugen beïnvloeden. Over de inhoud en
de stijl van debatteren rond dit thema ontstond zelfs een memory war, aldus de samenstellers.
Ook bij criminologisch onderzoek 19 wordt de vraag gesteld: Is de subjectieve zekerheid van
een herinnering een goede indicatie voor de juistheid ervan? Die vraag is in het onderhavige
(criminologisch) onderzoek ontkennend beantwoord. In het dagelijks leven is men geneigd
eerder iemand te geloven die overtuigd en zeker van zijn zaak is dan een persoon die minder
zeker is.
Jung schrijft dat het welbekend is dat kinderen dikwijls gebeurtenissen, die indrukwekkend
schijnen voor volwassenen, vergeten, maar een levendige herinnering houden aan een of ander
voorval of verhaal dat niemand heeft opgemerkt.

17

Omstreden Herinneringen. Advies van de Gezondheidsraad aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, 2004, I-1721/IG/sl/681-N.
18
Een paar personen welke door mij werden benaderd weigerden hun medewerking omdat de vragenlijst teveel
emoties opriep.
19
Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving: Project: De relatie tussen accuratesse en
subjectieve zekerheid van episodische herinneringen van getuigen. 2004. I-1721/IG/sl/681-N.

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

15

Het veld
Jammer genoeg vond ik geen verwijzing over herinneringen van kinderen aan bepaalde
voorwerpen. Wel, dat “het de voornaamste taak van de dromen is het terugbrengen van een
soort herinnering”. Alles wat wij gehoord of ervaren hebben, kan sublimaal worden, dat wil
zeggen in het onbewuste overgaan. En ieder keer, wanneer het ervarene in onze herinnering
optreedt, zal dit enigszins verdraaien.
In zijn diesoratie op de universiteit Leiden 2000 zegt Wagenaar 20 over de functie van het
geheugen het volgende:
Het geheugen is er niet voor om het verleden te representeren, maar om ons gedragsrepertoire
aan te passen bij situaties die wij in de toekomst mogen verwachten. Of korter: het geheugen
representeert niet het verleden, maar de toekomst. Het verleden vergeten is geen fout; niet aan
de toekomst aangepast zijn: dat is pas een fout!
Het geheugen is geen fototoestel, geen bandrecorder, geen videocamera, geen scanner met een
daaraan verbonden computernetwerk. En niet omdat het geheugen veel ruimer is, of gebruik
maakt van andere modaliteiten en representaties; maar omdat het een andere functie heeft. Het
geheugen is de belangrijkste psychologische functie in dienst van de toekomst.
Volgens Wagenaar is de verwarring 21 in de negentiende eeuw ontstaan. Sommigen zullen, zo
stelt Wagenaar in zijn betoog een vorm van postmodernisme menen te herkennen:
Er is geen werkelijkheid, er zijn slechts verhalen over de werkelijkheid, de verhalen zijn de
werkelijkheid, en alle verhalen die voldoen aan de eisen die je aan goede verhalen mag stellen,
representeren gelijkwaardige werkelijkheden. Herinneringen zijn ook zulke verhalen,
afkomstig van waarnemingen, ondervindingen, reconstructies, mededelingen van anderen, die
beoordeeld moeten worden naar hun functionaliteit voor toekomstig gedrag, niet naar hun
relatie met historische gebeurtenissen in het verleden.
Maar Wagenaar voelt zich geenszins een postmodernist. Hij ontkent niet de mogelijkheid om
de historiciteit van feiten en gebeurtenissen vast te stellen. Hij zegt slechts dat het geheugen
van mensen daarop niet in de eerste plaats is ingericht. “In mijn werk als deskundige ga ik zelfs
een grote stap verder”, vervolgt Wagenaar: “op grond van wat wij weten over de functionaliteit
van het geheugen, kunnen wij niet zelden aangeven in hoeverre herinneringen wel degelijk
aanwijzingen geven voor de historische werkelijkheid die de rechter in het proces van de
waarheidsvinding wil reconstrueren”.
Ikzelf ga bij dit onderzoek uit van de volgende benadering: onderzocht zal worden waaráán
wordt terug gedacht, enerzijds zo concreet mogelijk aan mensen in de bouwkundige omgeving,
aan ruimten en bouwkundige voorwerpen en daarnaast aan gevoelens. Ik weet dat de
herinnering zoals die bij de proefpersonen bestaat begrepen moet worden in hun huidige
leefwereld .(zie boven)
kinderen
Ellen Key 22, de Zweedse feministe publiceerde in 1900 een boek onder de titel De eeuw van
het kind.
Rik Cammaer schrijft 23 daarover: Key’s opvatting staat radicaal tegenover de opvatting die in
de achttiende en negentiende eeuw overheerste, waar tijdens de opvoeding de visie van de
volwassene centraal stond. Dat wat de volwassene voor zichzelf juist achtte, was ook juist voor
20

In dienst van de toekomst: Diesoratie bij gelegenheid van de 425e verjaardag van de Universiteit Leiden op
vrijdag 9 juni 2000.Prof. dr. W. A. Wagenaar
21
Hij noemt als eerste die de verwarring stichtte de Duitser Ebbinghaus en zijn werk: Über das Gedächtnis
22
Key heeft niet geweten welke invloed haar werk heeft gehad op de positie van het kind. Zij zal vermoedelijk
niet hebben geweten dat er in of omstreeks dat jaar in Nederland een Woningwet zal worden aangenomen waarin
minimum eisen worden gesteld aan de slaapvertrekken voor kinderen..
23
Rik Cammaer, De jonge mens in en na de eeuw van het kind, 1995, 7:5,20
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het kind. Het kind werd beschouwd als een kleine volwassene, wiens kinderlijke gedrag
onverstandig en gebrekkig was en daarom bijgeschaafd diende te worden, totdat het aan het
evenbeeld van de volwassene voldeed. Ellen Key is het hier niet mee eens; ze pleit ervoor dat
de eigen aard van het kind gerespecteerd moet worden en dat de natuur haar eigen gang moet
kunnen gaan. Hierin volgt zij gedeeltelijk Rousseau, die stelde dat de aard van elk kind van
nature goed is. In een juiste omgeving zal het kind zich automatisch op een goede manier
ontplooien.
Verscheidene auteurs 24 hebben reeds gesteld dat kind en jeugdige tot ongeveer 1750 in feite
volwassenen waren in zakformaat. De Verlichting wilde het automatisch instappen in de
volwassenenwereld vervangen door een voorbereiding op het latere leven als volwassene:
kinder - en jeugdlectuur ontstonden, aparte kinderkledij, een afgezonderde kinder- - en
jeugdcultuur met als hoogtepunt de klassieke jeugdbeweging. Lea Dasberg noemde dit geheel,
een steeds verdergaande infantilisering. Een correctie en aanvulling hierop was de stelling van
Norbert Elias. In zijn Űber den Prozess der Zivilisation stelt hij dat de afstand tussen kinderen
en ouders meestijgt met de beschaving. Het losmaken van de wereld van de kindertijd van die
van de volwassenheid hangt samen met het civilisatieproces. De positie van de kinderen is
veranderd maar zal nog sterker veranderen door de deelname van de beide ouders aan het
arbeidsproces en de ontwikkelingen op het gebied van de Informatietechnologie.
Tot zover deze zijweg over het kind. We komen het kind later weer tegen.
kwaliteitsbeleid en woonbehoefte
De kwaliteit van de gesubsidieerde woningen werd vooral door het Rijk en door de
bouwverordeningen 25 bepaald. Rijksambtenaren werkzaam bij de Provinciale Directies van de
Volkshuisvesting waren bevoegd om bouwplannen te beoordelen met in hun hand de
ministeriele Voorschriften en Wenken en de zogenaamde matjes 26. De voorschriften werden
zowel als minimum als maximum gehanteerd. In de jaren 80 ontstond de kreet sober en
doelmatig. Met de toegenomen economische ruimte is de mogelijkheid ontstaan om meer
vierkante meters dan noodzakelijk vereist te creëren. Flexibiliteit in het woningontwerp zorgt
voor meerdere bewoningsmogelijkheden.
In het Bouwbesluit is niet meer sprake van verblijfseenheden 27, maar van
gebruiksmogelijkheden. Naast ruimtelijke aspecten speelt het binnenmilieu, de criminaliteit,
geluidshinderbeperking en de isolatie een rol. Het Ministerie van VROM verricht periodieke
metingen en heeft een uitgebreid onderzoekprogramma opgesteld. Diverse bureaus,
universiteiten en andere instellingen verrichten onderzoek naar woonsatisfactie, woning- en
ruimtebehoefte, burenrelaties, verhuisgedrag en financiële aspecten.Waar nodig zal daarnaar
verwezen worden.
bezinning

24

Hugh Cunningham, Het kind in het Westen, Vijf eeuwen geschiedenis, Van Gennep Amsterdam, ISBN 90 5515
105 X / NUGI 644, pag. 12 – 20
25
De Vereniging Nederlandse Gemeenten, de VNG, formuleerde een standaard bouwverordening welke door de
meeste gemeenten werd gehanteerd. De Voorschriften en Wenken werden begin jaren 80 afgeschaft.
26
modellen waarop functies zoals zitten, slapen, koken, etc.waren uitgetekend. Ook bij renovatieprojecten werd ik
daarmee geconfronteerd tijdens mijn werk als projectcoördinator
27
Het systeem van verblijfseenheden was een maatsysteem waarin minimale gebruikswaarde per woonactiviteit
werd aangegeven.Voor de hoofdwoonkamer varieerde deze van 16 à 18 m2. Voor een slaapkamer bijna steeds 11
m2, voor de keuken 5 à 7 m2.
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Wonen is wijsgerige bezinning waard, zegt Tellegen 28. Naast dit citaat kunnen vele andere
uitspraken van filosofen worden gelegd. In dezelfde bundel zegt Kuin (Tellegen p. 18) dat ook
de wijsbegeerte haar bijdrage moet leveren. Wie voorlichting wil geven moet uitgaan van de
behoeften van de wonende mens en weten wat wonen is. En zo zijn wij terug bij Heidegger
met zijn uitspraak dat slechts hij die kan wonen in staat is om te bouwen. De eigenlijke nood
van het wonen is hierin gelegen dat de stervelingen het wezen van het wonen altijd eerst weer
zoeken, dat ze het wonen eerst moeten leren. 29
Met dit onderzoek tracht ik het wonen tot de “volheid van zijn wezen” (Heidegger) te brengen?
Daarmee wil ik zijn appèl beantwoorden. En de door Heidegger aan de dichter Hölderlin 30
ontleende woorden “dichterlijk woont de mens” wil ik uitwerken door in de literatuur die
expliciet voor kinderen is geschreven te zoeken naar die elementen die vermoed worden de
kinderen aan te spreken. Ik ben me er wel van bewust me niet buiten de “hedendaags historisch
- maatschappelijke werkelijkheid van het leven van de mensen” - het collectief - zoals
Heidegger meent dat de sociologie dit ziet, te kunnen plaatsen.
Daarnaast wil ik ook de poëzie welke in de ruimte is erkennen. Ik wil daarmee ook aansluiten
aan wat Bachelard 31 zegt “elk huis is een nest om te dromen, een onderdak voor de
verbeelding”. En hij verwijst naar Rilke die schreef dat de toorn van de hemel in het huis
gevoeld wordt, met name in de stad, maar dat het buitenhuis er beter tegen gehard is.
Je voelt je tenslotte veiliger in je ouderlijk huis dan in het huis waar je als passant verblijft.
Het huis in de Camargue is in de storm als een beschermende moederwolf.
Een uitdagende opgave.
De conclusie is dat tegen de achtergrond van al deze overwegingen een onderzoek op het
terrein van wonen een breed veld kan omvatten. Voor de terreinverkenning is dan een scala aan
onderzoekmethoden mogelijk. Maar de keuze daaruit zal uiteraard afhankelijk zijn van de
gekozen probleemstelling.

28

F. Ph. A. Tellegen, Wonen als levensvraag, Pantoskoop, Amsterdam, Wetschappelijke Uitgeverij N.V., 1965
Martin Heidegger, Over denken ,bouwen en wonen, pag. 65.
30
Martin Heidegger, Over denken, bouwen, wonen, pag 91.
31
Gaston Bachelard, The Poetics of Space,The classic look at how we experience intimate places, 1994,
voorwoord van John R. Stilgoe, Beacon Press, Boston, ISBN 0 8070 6473 4
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I.3.

Probleemstelling

Er is nog weinig bekend over de relatie tussen de eerste indrukken van kinderen van de
gebouwde fysieke omgeving waarin zij opgroeiden en de effecten daarvan.De eerste ervaring
van het pas geboren kind, zwaartekracht, licht, geuren, handen, meer ruimte, geen vruchtwater
meer maar textiel, kunnen (misschien) alleen via de techniek van de rebirthing 32 onderzocht
worden. Ook de herinnering aan de tactiele ervaringen in de wieg, het eerste territorium zijn
nauwelijks meer te onderzoeken. Cognitieve kaarten in de hersenen33 waarmee de fysieke
werkelijkheid wordt gestructureerd, ontstaan pas later. Wanneer dat plaatsvindt, is een vraag
voor de ontwikkelingspsycholoog. Dit onderzoek richt zich naar welke plaats de kinderen in de
architectuur hadden of hebben gekregen.
Vanuit mijn ervaringen tijdens mijn loopbaan 34 is de wens ontstaan, met verwijzing ook naar
het Probleemveld en de Probleembenadering en de opleiding sociologie van bouwen en wonen,
om een onderzoek over kinderen te verrichten dat zowel (menswetenschappen) humaniora als
ook een technische invalshoek omvat. 35Het wetenschappelijk onderzoek is er immers op
gericht algehele samenhangen die voor gehele klassen van verschijnselen gelden te vinden,
zodat men, binnen zo’n klasse in het algemeen kan voorspellen en de verschijnselen kan
beheersen. Beperkingen zullen echter opgelegd moeten worden in verband met praktische
overwegingen van tijd en kosten. Een beperking is daarnaast het werken met een operationeel
begrip “herinnering”. Hierboven is reeds duidelijk geworden hoe complex dit begrip is. Ook
kan beperking tot een klein gebied van verschijnselen theoretisch belangrijk zijn omdat deze
nog niet onderzocht zijn of omdat zij zelf weer aanleiding kunnen zijn tot nader onderzoek.
Vanuit deze ervaringen en overwegingen is de volgende hoofdonderzoeksvraag geformuleerd:
Op welke manier spelen herinnering van mensen aan de woon - en leefsituatie uit de
kindertijd een rol bij wensen voor het huidige woon – en leefmilieu.
Een aantal begrippen zijn genoemd welke nader beschreven moeten worden. Naast het begrip
herinnering zijn dat:
de woon en leefsituatie uit de kindertijd
De woon en leefsituatie uit de kindertijd is de situatie welke men zich herinnert en daarbij
wordt zowel de wijze van huisvesting, het gezin of huishouden en de maatschappelijke situatie
waarin de ondervraagde leefde onderzocht. Nadrukkelijk wordt de term woon – en leefsituatie
gebruikt omdat het onderzoek zowel ruimtelijke aspecten betreft en de relaties met de andere
leden van het gezin of huishouden.
de mensen
Om uit verschillende leeftijdscategorieën informatie te verzamelen zullen volwassenen,
studenten en schoolkinderen ondervraagd worden. De beperking is dat alleen mensen met een
Nederlandse nationaliteit en achtergrond zullen worden benaderd.
Bij de verschillende deelonderzoeken zal de ondervraagde categorie nader worden toegelicht.

32

Sommigen menen ook dat hypnose daarvoor een effectief middel is.
Bell pag 96 e.v.
34
Beleidsadviseur, onderzoeker, projectcoördinator groeistad, projectleider in de bouw, mediator, docent
35
Zie ook A.D. De Groot: Methodologie: Moutin en Co ’s Gravenhage, vierde druk 1968, pag. 21
33
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I.4.

Doelstelling

De wetenschappelijke doelstelling is:
een bijdrage te leveren aan de kennis van en het inzicht in de waarnemingen en
ervaringen van personen van de vroegste woon – leefsituatie.
Daarbij is het van belang te weten welke behoeften bij jongeren bestaan.
De maatschappelijke doelstelling is:
adviezen te geven voor praktijkbeoefenaars en voor de verschillende toepassingsgebieden.
Daartoe behoren: architecten, ontwerpers, projectontwikkelaars en bouwkundigen,
woningcorporaties en de Vereniging Eigen Huis, maar ook die personen en instellingen welke
met jeugd en gezinszorg bezig zijn. Op deze wijze kan ook verder onderzoek verricht worden.
Het onderzoek kan daarom als een verkennend en kwalitatief onderzoek gezien worden want
het kan een legitieme en belangrijke consequentie zijn voor menselijke nieuwsgierigheid
Hierbij is een bescheiden opstelling nodig omdat niet direct oplossingen voor maatschappelijke
en pedagogische problemen mogelijk zijn.
Als een neveneffect kan ook kan antwoord gevonden worden op vragen over wat iemand zou
kunnen bewegen zijn/haar woonmilieu te kiezen of vorm te geven mede onder invloed van de
vroegste indrukken. Daarbij ligt dan een taak voor: sociologen, psychologen en pedagogen,
onderwijskundigen en Vrouwen Advies Commissies.
In literatuuronderzoek zal nagegaan worden wat door sociale wetenschappers en door
architecten hierover reeds is geschreven.
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I.5.

Maatschappelijke en Wetenschappelijke Relevantie

Hoewel veel onderzoek verricht is en verricht wordt op het gebied van de woonsatisfactie, is
er wat betreft de woonwensen van kinderen nog een hiaat. Daarom wil dit onderzoek een
bijdrage leveren aan de behoeften die bij jongeren bestaan en hoe de woon - leefsituatie bij
jongeren wordt ervaren. De wens is om kennis te verwerven over het verband tussen de
ervaringen die men heeft als kind en de keuzen voor de woon – leefsituatie.
Met dit proefschrift wordt getracht een lacune in de body of knowledge te vullen en dan wel
met betrekking tot een maatschappelijk steeds meer aandacht eisend thema rond het kind dat
met steeds meer samenlevingsvormen en type huishoudens wordt geconfronteerd.
I.6.

Hypothesen

In de onderzoeksvraag die is geformuleerd staat het beeld, de perceptie van het eerste woon –
leefmilieu centraal. Het onderzoek dat verricht wordt, is verkennend en kwalitatief. De
uitkomsten van de verschillende deelonderzoeken kunnen gehanteerd worden om richtingen
aan verder onderzoek te geven. Gelet op de complexiteit van het fenomeen wonen, zoals ook
Pennartz 36 (1981, p.13 e.v.)dit heeft beschreven, zullen daarvoor meer grootschalige
onderzoeken verricht moeten worden. Pennartz onderscheidt namelijk 3 van elkaar
verschillende dimensies:
•
•
•

de utilitaire dimensie
de sociale dimensie
de existentiële dimensie

Zich thuisvoelen, geborgen voelen is ook onderwerp in de filosofie geweest. De mens kan zich
niet thuisvoelen volgens de existentialisten, hij is thuisloos, verwijderd van de ander die
dreigend is of zich verschuilt achter zijn pantser. Maar naast dit zich al of niet thuisvoelen in de
mensenwereld is er ook een zich al of niet thuisvoelen in de gebouwde wereld, het huis en de
woonomgeving. Wanneer dat het gevoel is dan is er mogelijk tot identificatie met dat huis of
die wereld. Dan is de architect geslaagd. Maar ook daar kan de schijn bedriegen wanneer de
36

Pennartz, P. J. J.: De kern van het wonen op het spoor, Ruimtelijke ordening en beleid 2, Coutinho BV,
Muiderberg, 1981, ISBN 90 6283 563 5
de utilitaire dimensie:
Daarbij wordt gekeken naar de activiteiten, het menselijk handelen. Daar zijn ruimtelijke consequenties aan
gebonden.Daarnaast zijn er activiteiten waaraan geen ruimtelijke36 consequenties zijn verbonden. De relevantie is
afhankelijk van het perspectief waaruit die activiteit wordt beschouwd. Pennartz pleit ervoor om verder te denken
dan nut en noodzaak (lichamelijke verzorging en lichamelijk welzijn) en niet alles te schematiseren.
de de sociale dimensie:
Ons handelen speelt zich af in een betrekkelijk duurzaam gestructureerd veld (huishouden) in de door de
gewoonten36 bepaalde betrokkenheid op anderen met wie we een betrekkelijk vaste of losse relatie hebben. De
leden nemen posities in en daaraan gekoppeld zijn rolgedragingen en rolverwachtingen. Er is ordening van
gedragingen en regulering van activiteiten. Activiteiten worden voor en tegen elkaar gedaan, soms samen, soms
alleen. Pennartz noemt nog begrippen als communiceren, beschermen, bereikbaar zijn voor de anderen. Bij dit
laatste noemt hij ook het belang van het adres en de woonsituatie welke de status aangeeft.
de existentiële dimensie:
Ook Pennartz verwijst naar Heideggers rede ”Bauen, Wohnen, Denken”.
Wonen is de wijze waarop de sterfelijken op aarde zijn. Etymologisch is “Wohnen”verwant met “blijven”en ook
met “vrij”zijn en het behoeden voor schade en bedreiging.
Eenvoudig vertaald is het wonen de verblijfplaats op aarde onder de sterfelijken waar het goddelijke verwacht
wordt en van waaruit we de wereld verkennen. We zoeken een identiteit.
Talloze dichters en schrijvers hebben het in bezit nemen en gebruiken en verkennen van het nieuwe benoemd.
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kleinschaligheid niet echt voortkomt uit een menselijke benadering en slechts vormenspel is.
Uit eigen ervaring weet ik dat de thuisloze zich in extremis ook kan thuisvoelen onder de brug
of in het bosje of in de fabrieksloods. En vermeldenswaard is wat de ervaringen in Karachi zijn
geweest. De illegale squatter 37 in Pakistan kon zich ook “thuisvoelen” in zijn van
restmaterialen gebouwde hutje. Maar… dan moest er wel een aantal gedoogmaatregelen
(grondpolitiek, financiering, organisatiegraad van bevolking) zijn genomen. Hiertegenover
staat het begrip domophobie. Mensen kunnen het extreem moeilijk vinden om zo lang ergens te
blijven totdat zij er zich thuisvoelen. Een dergelijk gevoelen kan veroorzaakt zijn door
onopgeloste emotionele kwesties uit de kindertijd.Voor hen is de herinnering aan vroeger vol
pijn.
Huisvesting, wonen en je thuisvoelen zijn verwante, maar geen identieke begrippen.
Huisvestingsbeleid is (in het algemeen) nodig om te kunnen wonen. Wonen is (in het
algemeen) nodig om je ergens thuis te kunnen voelen. Maar duidelijk is dat deze begrippen niet
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In dit onderzoek wordt gevraagd naar de herinnering
aan de gebouwde omgeving.Dit impliceert dat de volwassenen van nu, zich als kind in het
verleden een beeld daarvan hebben gevormd. Kinderen op hun beurt hebben een beeld van de
huidige woon – leefsituatie.
Dat is een reden om niet alleen bij volwassenen, maar ook onder kinderen onderzoek te doen,
zodat bij het ontwerpen voor de toekomstige omgeving rekening wordt gehouden met
indrukken en gevoelens die in de jeugd werden en worden opgedaan. Hoe iemand vandaag
aankijkt tegen de gebouwde omgeving is mede bepaald door de ervaringen uit het verleden. Dit
sluit ook aan bij Wagenaar’s opmerking uit zijn hiervoor geciteerde oratie dat het geheugen de
belangrijkste psychologische functie is in dienst van de toekomst. De sociologen leerden ons
dat de positie van de kinderen en ook van het gezin veranderd zijn.
Maar ook de kwaliteit van de woningen is veranderd. Daarom is het goed te weten wat de
betekenis is van de bovengenoemde dimensies bij de beleving van het vroegere woonmilieu.
De hypothesen zijn:
• De utilitaire dimensie is minder belangrijk dan de sociale dimensie bij de beleving van
de vroegere woon – leefsituatie.
• De utilitaire dimensie is minder belangrijk dan de existentiële dimensie bij de beleving
van de vroegere woon – leefsituatie.
De onderzoeksvragen zijn:
• Welke betekenis hebben de mensen in het vroegere huishouden gehad bij de keuze van
de huidige woon – leefsituatie?
• Welke gebeurtenissen zijn van invloed geweest bij de keuze van de huidige woon –
leefsituatie?
• Welke ruimten, plekken en voorwerpen en inrichting in de vroegere woon –
leefsituatie zijn van invloed geweest bij de keuze van de huidige?
Hoewel de utilitaire dimensie minder belangrijk geacht wordt, wordt het onderzoek juist hierop
gericht want alleen in deze dimensie kan door architecten en ontwerpers getracht worden een
positieve bijdrage te leveren aan goed woonmilieus.

37

Jan van der Linden: The bastis of Karachi, Types and Dynamics, Dissertatie, V.U. 1977.
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Mogelijk kan na dit onderzoek nog eens bevestigd worden welke waarden die van Weezel
noemt voor bewoners belangrijk zijn zoals bijvoorbeeld veiligheid, zuinigheid, eigenheid,
schoonheid en netheid 38.

38

Wezel, R. H. J. van, Woningbeheer, Een onderzoek naar de sociaal culturele waarden van huurders en
verhuurders in het onderhoud van woningen in de non – profit sector, proefschrift Wageningen, 1993,
ISBN 90 5485 205 4.

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

23

Het veld
I.7.

Onderzoeksmethoden

Inleiding
In het verleden heeft de Groot 39 al verwezen naar Sorokin’s boze reactie op de neiging om de
“psychosocial sciences te ontwikkelen (building up) as the alter ego of the physical sciences”.
Gelukkig is die richtingenstrijd tegenwoordig minder heftig. De statistiek heeft volop haar
intrede gedaan. Er is een ontwikkeling geweest waarbij het meten naast het invoelen,
Verstehen geaccepteerd is. De wortels 40 van deze discussie over de te volgen denkwijze in de
sociale wetenschappen liggen in de zeventiende eeuw.
Descartes onderscheidt twee substanties: res extensea (materie) en res cogitans (geest), maar
laat zich niet echt uit over de manier waarop deze elkaar beïnvloeden. Volgens sommigen zijn
mentale toestanden terug te voeren op botsing tussen deeltjes: res extensa. Anderen beweren
juist dat alles res cogitans is, dat wat waargenomen wordt en dat alleen dat wat waarneemt als
bestaand beschouwd kan worden.
Er ontstaan dan twee tradities in de sociale wetenschappen. Vooral met statistiek probeert men
regelmatigheden te ontdekken in de maatschappij en daarnaast groeit een theoretische traditie,
die er vooral op uit is modellen op te stellen. Durkheim, naast Karl Marx en Max Weber één
van de grondlegger van de sociologie, integreert in zijn methodologie, die zich op de
natuurwetenschappen baseert, deze twee stromingen.
De tweede grondlegger van de sociologie, Max Weber, ontwikkelt een heel andere methode.
Mensen laten zich met andere woorden door rationele overwegingen leiden en volgen niet
slechts allerlei impulsen op. De natuurwetenschappelijke methode is hier volgens Weber en de
zijnen niet toepasbaar. Wie wil achterhalen wat mensen drijft moet begrijpend te werk gaan.
Dit begrijpend te werk gaan werkt Weber uit tot de methode van het Verstehen. De methode
van het Verstehen wordt door collega’s die de natuurwetenschappelijke methode aanhangen
niet serieus genomen. Via Verstehen kan men volgens hen alleen tot vermoedens komen, die
vervolgens aan het gedrag (observeerbare gegevens) getoetst moeten worden. Aanhangers van
de Verstehende methode vinden de interpretaties van handelen, die hun methode oplevert, geen
willekeurige uitspraken, maar beweringen die aan een kritisch onderzoek onderworpen, en dus
ook verworpen, kunnen worden. Webers verstehende sociologie heeft als onderwerp het
‘sociaal handelen’ van mensen: dat handelen van een individu waaraan het individu een
subjectieve zin verbindt en dat gericht is op het handelen van een ander individu.
Waar Durkheim het handelen van mensen verklaart uit kenmerken van de maatschappij,
verklaart Weber het bestaan en de vorm van maatschappelijke verschijnselen met behulp van
de kans op een bepaald type sociaal handelen.
Ikzelf kan mij vinden in de door Swanborn 41 genoemde fasen in de cyclus waarnemen –
vermoeden – verwachten – toetsen – evalueren. Waargenomen heb ik verschijnselen op het
terrein van het onderzoek en de praktijk van het bouwen en wonen. Daardoor heb ik bepaalde
vermoedens en verwachtingen gekregen over relevante vragen op dit terrein. Ik wil de
hypothesen (p.22) toetsen en aan het einde van deze toetsing zal ik evalueren in hoeverre mijn
verwachtingen bevestigd zijn.
Voorkeuren voor onderzoeksmethoden verschillen. In dit onderzoek zullen naast bestaande
onderzoeksmethoden zoals het interviewen en het literatuuronderzoek, nieuwe
onderzoeksmethoden worden toegepast.

39

A. de Groot, blz 52.
Robert Bunzink: Max Weber: Dreigende doelloosheid en “Verstehen”, UM, paper, 2002
41
P.G. Swanborn /L.Rademaker: Sociologische grondbeginselen deel 2, Uitgeverij het Spectrum, 1982
40
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Die nieuwe methoden zijn dan:
• het analyseren van door studenten genoemde kernbegrippen met betrekking tot hun
eerste woonsituatie
• het meten van frequenties waarmee in kinderliteratuur personen en ruimten en
voorwerpen worden genoemd
• het werken met blokkendozen (schaalmodellen) waarmee kinderen van basisscholen
hun eigen slaapkamer en hun droomkamer bouwen.
Bij de deelonderzoeken zullen deze methoden nader worden beschreven;
Daarbij merk ik op dat voor mij het handelen, het verrichten van activiteiten in een woning in
dit onderzoek gericht is op anderen en ik beken mij daarmee tot een volgeling van Weber als
“Verstehende” socioloog. Daarbij hanteer ik de werkwijze in de verschillende onderzoeken
(zie hierna) zoals door Strauss en Corbin aangegeven. Zij formuleerden een aantal kenmerken
waaraan onderzoekers moeten (gaan) voldoen. Kritisch denken, je ervan bewust zijn dat je
vooroordelen hebt, abstract kunnen denken, flexibel zijn en open staan voor kritiek, gevoelig
zijn voor houding en woorden van respondenten. 42 Verschijnselen zijn complex en hun
betekenissen zijn niet gemakkelijk te doorgronden of zo maar voor lief aan te nemen. Het
lijken algemeenheden.
Belangrijker acht ik wat zij zeggen over het begripsmatig ordenen van data in onderscheiden
categorieën. Dit moet gebeuren overeenkomstig kenmerken en dimensies. Vervolgens moet
een beschrijving deze categorieën verklaren. Verschijnselen tussen en binnen categorieën
kunnen onderscheiden worden en variatie kan binnen een reeks getoond worden. Vragen
kunnen worden gesteld en antwoorden gegeven. Maar het is niet zo eenvoudig.Zeer
gedetailleerde analyses stellen zij als voorwaarde om categorieën te benoemen. Dat gaat niet zo
eenvoudig volgens strak van te voren bepaalde lijnen.
Bij het lezen herinnerde ik mij de lange trainingen aan de hand van Das Interview van René
König tijdens de eerste jaren van mijn studie. Elk woord van elk interview werd in de klas
uitgebreid geanalyseerd, elke mogelijke betekenis en achtergrond besproken. In de bibliografie
bij Strauss en Corbin wordt dat boek opvallend genoeg niet genoemd. Die werkwijze is het
ideaal. In de praktijk van dit onderzoek echter beperk ik mij. Vooral die informatie welke
betrekking heeft op de woon - en leefsituatie zal ik analyseren, maar sociaal - logische
variabelen zullen slechts gedeeltelijk worden geanalyseerd. Sommige vragen zullen algemeen,
sommige zeer specifiek zijn. Niet steeds zal de waarom vraag gesteld kunnen worden omdat
dit onderzoek in de breedte verkennend is. Een eenvoudig voorbeeld is bijvoorbeeld de
herinnering aan kleuren.
Het waarom van de voorkeur heb ik niet expliciet gevraagd.
Strauss en Corbin (p. 77 e. v.)geven een paar voorbeelden van type vragen:
• de verkennende vraag
• de theoretische vraag
• de praktische
• de leidende vraag.
De theoretische vraag over de relatie tussen concepten zal in de onderhavige deelonderzoeken
weinig worden gesteld. De vraag naar een relatie is tussen type huis en inrichting en
tevredenheid wordt dus niet gesteld.

42

Anselm Strauss & Juliet Corbin: Basics of Qualitative Research: Second Edition; SAGE Publications,
California, ISBN 0 8039- 5940-0.
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De vragen in de deelonderzoeken zullen een mengvorm zijn van de bovengenoemde andere
vraagtypen.
Er zijn meer manieren om theorieën te ontwikkelen:
• uit bestaande theorieën op deductieve wijze nieuwe kennis formuleren;
• uit zoveel mogelijk verschillende situaties, op verschillende wijze, inductief nieuwe
kennis formuleren.
Samengevat: Theorie ontstaat op inductieve en deductieve wijze uit het verzamelen van
gegevens in een onderzoeksproces. Onderzoek begint niet met een vooraf “preconceived
theory in mind”. En daarom wil ik nieuwe onderzoeksmethoden hanteren. Maar ik zal rekening
moeten houden met de beperkingen welke onder andere door de omgevingspsychologie
worden ingegeven.
I.7.1. De complexiteit van de omgevingspsychologie
Waarnemen geschiedt met alle zintuigen en leidt tot subjectieve beeldvorming. In die
beeldvorming ontstaat een structuur. Punten, lijnen, vlakken, zones en grenzen worden in het
geheugen opgeslagen. Voor het stedelijk gebied heeft Kevin Lynch (1960) dergelijke
elementen gegroepeerd in zijn standaardwerk The image of the city.
Gerda Smets (1979 p18.) benoemt de vier deelgebieden van de omgevingspsychologie 43.
Steeds gaat het volgens haar om de wisselwerking tussen fysisch milieu en gedrag.
44
Joost van Andel heeft de relatie tussen de ruimtelijke omgeving en het gedrag van kinderen
onderzocht. Ruimtelijke complexiteit (uiterlijke, morfologische vorm van de omgeving, in
hoogte, kleur, materiaal, afmeting en dergelijke) is bevorderlijk voor de mate en gevarieerdheid
van gebruik en voor de waardering van een omgeving. Een kernbegrip in zijn onderzoek is
affordantie. Door hem wordt dit begrip vertaald in gebruiksmogelijkheden.Het gaat om
waarneembare informatie die invloed kan hebben op de gebruiker, in positieve of in negatieve
zin. Het zijn stimuluseigenschappen, die direct waarneembaar zijn.
Het begrip beleving dient expliciet vermeld te worden. In mijn onderzoek in Aken 45 bleek
reeds dat respondenten sterk verschillen in wat zij als de binnenstad beleven.Het beeld wijkt af
van de werkelijkheid, wisselt per dag en staat ook los van de intensiteit van het gebruik en
waardering van de binnenstad. Ik sluit aan bij Ronald Hamel 46 met zijn uiteenzetting van het
begrip waarnemen. Als we de beleving van de omgeving willen begrijpen, is het van belang
om goed te weten wat de objectieve fysieke omstandigheden zijn. Wij nemen de omgeving niet
waar alsof wij een onbeschreven blad zijn. Onze kennis en ervaring spelen een rol, ons huidige
doel of taak of activiteit en nog veel meer: individuele verschillen. Dat is niet de enige bron
van variatie tussen mensen: er zijn nog drie andere. De situationele factoren hebben te maken
met de gebruikersgroep waartoe wij behoren: zijn wij in de omgeving als bewoner, als
bezoeker, reiziger, werker, winkelier, koper of iets anders. Ten slotte kan onze waarneming
nog worden beïnvloed door sociale condities, zijn wij bijvoorbeeld alleen of met een groep en
culturele factoren. Deze culturele verschillen betreffen bijvoorbeeld de meest comfortabele
interpersoonlijke afstand.
Bepaalde prikkels in de omgeving die relevant voor ons kunnen zijn, worden continu in
verband gebracht met informatie in ons geheugen (punten, lijnen,vlakken, etc. zie eerste alinea)
en daarmee vergeleken. Voor elk van de fysieke omstandigheden (kleur, geur, geluid, mensen,
43

Dit zijn de waarnemingspsychologie,de experimentele esthetiek, de ergonomie en de omgevingspsychologie –inenge-zin (pag.18)
44
Joost van Andel, Woonomgeving en kinderen: Dissertatiedrukkerij Wibro,Helmond, 1985, ISBN 90 9001032 7
45
G. Janssen en T. E. L. van Pinxteren: AKEN – STAD: Soc. Inst. RUU, 1968.
46
Ronald Hamel, UVA, Inleiding in de Omgevingspsychologie, 2005,
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voorwerpen) kan de vergelijking goed uitvallen of slecht: het is onze beleving van de
omgeving. Hoe belangrijk dit in de praktijk is, is ook nog eens aangegeven door Van Nieland
en van Genuchten 47. Zij onderscheiden drie aspecten van de fysieke omgeving.
Het ruimtelijke aspect:
hierbij gaat het om elementen in ruimtes ten behoeve van gebruik door mensen en de
psychologische processen die het gebruik van die ruimte ondersteunen. Voorbeelden
hiervan zijn bewegwijzering, breedte van deuren, hoogte van ramen etc..
Het sociale aspect:
ruimten kunnen contacten bevorderen of juist afremmen, bijvoorbeeld door
bereikbaarheid, toegankelijkheid of mate waarin een ruimte uitnodigend is;
Het dienstverlenende aspect:
ruimten hebben invloed op een aantal fysiologische processen die voor het menselijk
functioneren van belang zijn zoals temperatuur, voldoende licht en gezonde lucht.
Uit bovenstaande blijkt al dat de omgeving, evenals van Hamel stelt, nooit los kan worden
gezien van de gebruiker c.q. bewoner; er is sprake van een continue wisselwerking.
Russel en Lanius 48 hebben een linguïstisch model ontwikkeld waarbij de affectieve,
emotionele reacties op omgevingen kunnen worden beschreven door de relatieve posities op de
continua plezierig – onplezierig en activerend – niet activerend.

47

Eric van Nieland en Eric van Genuchten van Het Bureau voor Toegepaste Sociale Gerontologie: Gedrag en
Omgeving: Omgevingspsychologisch onderzoek in het verzorgingshuis, 2008
48
Russel, J. A., and Lanius, U.F., 1984. A and the effective appraisal of environment. Journal of Environment
Psychology, 4, 119 –135.
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Figuur 01 Het linguïstisch model van Russel en Lavinius

De complexiteit van het beschrijven van de waardering van ruimten en voorwerpen wordt
hiermee nog eens goed aangegeven. Voor elke respondent zou een dergelijk model voor de
waardering en beleving van elke ruimte kunnen worden opgezet. De uitkomst geeft dan als het
ware een acceptatie, voorkeuren voor bepaalde ruimten aan. Het probleem is dat in een
laboratoriumsetting die modellen werkelijkheid lijken, maar dat bij veldonderzoek (interview,
enquête) respondenten gedesinteresseerd kunnen raken wanneer hun van elke ruimte een
waardering (plaatsing) per aspect gevraagd wordt. Uit de vooronderzoeken blijkt al dat
respondenten soms geen antwoord geven op de vragen over waardering van bepaalde ruimten.
Beseft moet worden dat de vragen over het verleden gaan.
Hiervoor is al aangegeven welke factoren en welke aspecten allemaal mee spelen bij
omgevingsonderzoek. Beperking in de vraagstelling is echter noodzakelijk. Bij dit verkennend
onderzoek zal daarom gebruik gemaakt worden van verschillende methoden.Om nog eens aan
te geven hoe de omgeving idealiter bestudeerd moet worden volgt hier een bewerking door
mij van het eclectic model of theoretic perspectives zoals dit door Bell, Fisher, Baum en
Greene is beschreven. In feite is dit door Hamel en Van Genuchten en Van Nieland in de
vorige paragraaf reeds aangegeven. Dit proces kan in het volgende eclectische diagram worden
weergegeven.
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Objectieve fysieke condities van een omgeving
leiden tot
perceptie van die omgeving.

De perceptie wordt beïnvloed door
persoonlijke kenmerken
en
situationele factoren
en
culturele factoren.
(bijvoorbeeld tijd, maar ook de vrijwilligheid)

De perceptie kan leiden tot
al of niet aanvaarding van die omgeving
en
spanning
en
al of niet gedrag uitlokken.
etc.
al of niet reductie van spanning.
Figuur 02 Eclecticisme in de omgevingspsychologie

Bij niet aanvaarding van die omgeving zal dit tot meer of minder spanning kunnen leiden en
die spanning moet weer worden weggenomen door gedrag van de actor zelf of van een ander in
die ruimte. Dat gedrag kan dan weer tot al of niet reductie van die spanning leiden etc. Het
moge nogmaals duidelijk zijn dat in dit verkennend onderzoek deze benadering te complex is
en er slechts zijdelings of deels mee gewerkt kan worden.
De conclusie is dat beperking in de vraagstelling noodzakelijk is.
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I.7.2. De deelonderzoeken
Hierboven heb ik reeds aangegeven dat er verschillende methoden zullen worden gehanteerd.
Vanuit verschillende disciplines worden verschillende doelgroepen benaderd.
Dit leidt tot een stelsel van 8 deelonderzoeken.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Een overzicht van de literatuur in de sociale wetenschappen (LITS)
Een overzicht van de literatuur in de architectuur (LITA)
Een onderzoek onder studenten (STUD)
Een onderzoek onder volwassenen (VOLW)
Een onderzoek onder basisschoolleerlingen (BS)
Een onderzoek van de (bekroonde)jeugdliteratuur: De Gouden Griffels (GRIF)
Een onderzoek van woningplattegronden in de 20ste eeuw in Nederland (PLGR)
Een onderzoek op internet van een aantal begrippen (WWW)

In het onderzoekskompas zijn deze deelonderzoeken aangegeven.

STUD
GRIF
LITS
WWW
LITA
BS
VOLW
PLGR

STUDENTEN
GOUDEN GRIFFELS
LIT. SOC. WET.
INTERNET
LIT. ARCHITECTECTUUR
LL. BASISSCHOOL
VOLWASSENEN
PLATTEGRONDEN

Figuur.03 Onderzoekskompas

Omdat het om een veelvoud van onderzoeken gaat zal de gevolgde werkwijze en de methode
bij elk onderzoek apart worden vermeld.
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De onderzoeken kunnen in een paar categorieën ingedeeld worden:
1. PLGR is architectuuronderzoek
2. VOLW en BS zijn enquêtes
3. LITS, LITA en WWW is deskresearch
4. GRIF en STUD zijn veldstudies

Ook het onderstaand schema (figuur 03a) toont welke onderzoeken zijn verricht.
Hierin is globaal aangegeven welke aspecten zijn behandeld en welke methoden zijn
toegepast.
Onderzoek
LITS
LITA
STUD
VOLW

Mensen
+
+
+
+

BS

+

GRIF

+

PLGR
WWW

Gebeurtenissen

Ruimten

+
+

+
+
+
+

+

+
+
+

+

Methoden
Literatuur
Literatuur
Tekstanalyse
Enquêtes
Enquêtes en
simulatie maquettes
Literatuur en
tekstanalyse
Tekeningen
WWW

Figuur 03a De aandachtsgebieden en toegepaste methoden van de deelonderzoeken

Bij elk deelonderzoek, elk hoofdstuk wordt de methode en worden de behandelde aspecten
nader beschreven.
In De BEWERKING wordt verslag gedaan van deze onderzoeken.
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Leeswijzer en inleiding tot de deelonderzoeken
Bij onderzoek naar het gedrag in en de beleving van een omgeving kan worden uitgegaan van
de kwaliteiten die de omgeving heeft; naar de ruimtelijke en de bouwtechnische kenmerken.
Dus ook voor dit onderzoek over herinnering van beleving en gedrag vroeger. Het zoeken naar
normen of het stellen van normen vindt vaak plaats vanuit een bestuurlijke of publieke
invalshoek waar gezocht wordt naar de gewenste bouwkundige kwaliteiten en de benodigde
ruimte. Omgevingspsychologen houden zich bezig met het effect van het ruimtelijk milieu op
het gedrag. Zij stellen de vraag hoe het fysisch leefmilieu wordt waargenomen en gewaardeerd.
Sociologen, volkshuisvesters en woonecologen op hun beurt zoeken naar maatschappelijke
invalshoeken die het gebruik van ruimte door verschillende categorieën van de bevolking
beïnvloeden. Daarom zal, wanneer wij gebruik en waardering van de ruimte en het milieu 49
willen leren kennen, naar die disciplines (sociologie, sociale geografie, pedagogie,
omgevingspsychologie geschiedenis, economie) moeten worden gekeken, die zich met de
ontwikkeling van kinderen en de ruimtelijke en sociale “constraints” waarin kinderen hun
territorium 50 uitbouwen, bezighouden.
Ook architecten hebben zich hier mee bezig gehouden. 51
In 2 literatuurstudies (LITS en LITA) wordt aangegeven hoe het denken over kinderen en de
positie van het kind in het verleden is veranderd. (Hoofdstuk 1. en Hoofdstuk 2.) De eerste
veldstudie (STUD) verrichtte ik als docent. De studenten maakten voor hun vak wonen en
huisvesting een opdracht waarbij zij hun Habitat beschreven. (Hoofdstuk 3.) De studie onder
volwassenen (VOLW) is alleen verricht kunnen worden doordat gestart is met hoog
geïnteresseerden. Ook zij op hun beurt hebben weer respondenten benaderd. Daarom kon een
zo gedetailleerde lange vragenlijst worden opgesteld.(Hoofdstuk 4.) Voor een vergelijking
tussen de periode waarin de volwassenen opgroeiden en de huidige tijd, zijn leerlingen van 2
basisscholen (BS) benaderd. Ook bij hen bemerkten we (de enquêteurs en ik als onderzoeker)
een grote interesse. (Hoofdstuk 5.) Om de beleving van de wereld door kinderen ook vanuit
een andere invalshoek te leren kennen, is gekozen voor de methode van tekstanalyse van
bekroonde kinderboeken, De Gouden Griffels. (GRIF). (Hoofdstuk 6.) Een aantal
plattegronden (PLGR) van min of meer bekende woningen uit de geschiedenis van de
volkshuisvesting zijn geanalyseerd. (Hoofdstuk 7.) Studie van de voor dit onderzoek relevante
begrippen op internet (WWW) was een aanvulling op beide literatuurstudies. (Hoofdstuk 8.) In
de samenvatting worden de resultaten genoemd en in DE SCHOUW worden de resultaten en
conclusies met aanbevelingen en adviezen gepresenteerd.

49

Milieu wordt hier in een zo breed mogelijke zin opgevat
Een territorium is zichtbaar en wordt gecontroleerd. Iemand kan als de eigenaar of als de rechthebbende
gebruiker van een territorium worden beschouwd. (zie Bell ;Environmental Psychology pag 303 )
51
Alexander schrijft ( Architectural design maart 1970 ): Er zijn twee "geloven": 1.de fysieke vorm van de
omgeving heeft weinig invloed op het gedrag (ergo; architectuur is een hobby die te maken heeft met schoonheid
) en 2. De psychologiese inzichten, hoewel ongetwijfeld interessant, zijn tot nu toe te vaag geformuleerd om een
serieuze bijdrage te kunnen zijn bij de bepaling van de stedelijke vorm. Let wel, het gaat hier niet om ruimten
binnenshuis, maar later in het artikel worden wel parallellen met het wonen van arbeiders genoemd.
50
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II.1.

De aandacht voor de wonend kinderen in de sociale wetenschappen (LITS)

Zoals de sociologen Van Doorn en Lammers (1959, p. 218 e.v.) aangeven, worden kinderen
“ingelijfd” bij de dominante cultuur. Dat is waar indien het kind behoort tot één groep. Maar
dit geldt slechts voor kinderen tot een bepaalde leeftijd. Buiten het gezin vindt ook
cultuuroverdracht plaats, smaak, gewoonten en voorkeuren worden niet meer alleen van de
ouders, maar ook van anderen overgenomen. Van Doorn en Lammers noemen het gezin een
sluis. Zij wijzen op de betekenis van met name het onderwijsbestel als een instituut dat mede
normen en waarden bijbrengt. De inkrimping van de gezinsfunctie noemden zij in hun werk,
ook nog in vele herziene drukken, relatief. Wanneer kinderen na de basisschool een vorm van
vervolgonderwijs vormen reduceert deze functie verder.
Voor Pennartz (1981, p. 14.) is het wonen een zo belangrijke dimensie in het leven dat hij niet
volstaat met alleen de utilitaire dimensie. Tot deze dimensie rekent hij het hebben van een
adres waar activiteiten verricht kunnen worden die ruimte en een milieu 52 nodig hebben.
Daarnaast noemt hij allereerst de sociale dimensie omdat de woning de permanente plaats is
vanwaar je de wereld verkent. Als derde dimensie noemt hij, in navolging van Heidegger, de
existentiële dimensie: het creëren en het gebruik van ruimte. Telkens geeft hij voor de
verschillende dimensies aan welke eisen er door de verschillende leden van een huishouden of
het gezamenlijke huishouden worden gesteld. Zo ook voor de verschillende ruimten vertrekken in huis. Voor kinderen is b.v. de zolder 53 de ruimte waar je je vriendjes kunt
ontmoeten, grenzen kunt verkennen van wat nog mag of niet mag. Ruimte heeft naast een
praktische ook een psychologische functie.
Door de technologische ontwikkeling is de gebruiksruimte in de woning groter geworden.Was
vroeger de gaslamp boven de tafel het centrum van het huishouden, met de komst van
elektriciteit en centrale verwarming en recentelijk de opkomst van audiovisuele apparatuur en
internet is deze functie grotendeels verdwenen.
De individualisering binnen het huishouden betekent dat de leden, ook de al opgegroeide
kinderen zich kunnen terugtrekken in hun eigen ruimte. De toegenomen participatie van
vrouwen in het arbeidsproces betekent ook dat, minstens in tijdsduur, kontakten tussen
kinderen en ouderen minder worden. Wellicht is mede daardoor de controle over het gebruik
van de ruimten in huis door kinderen veranderd in de laatste tientallen jaren. Dit, ondanks wat
Brinkgreve (1999, p. 18) stelt over ouders die meer dan vroeger trachten zich in hun kinderen
in te leven, hen te begrijpen, rekening te houden…. Vanuit sociologische invalshoeken kan een
bijdrage geleverd worden over de veranderingen in het gebruik van de ruimten in huis door
kinderen mede in relatie tot de gewijzigde verhoudingen in het Nederlandse huishouden in de
twintigste eeuw. In de pedagogiek speelt naast dit begrip cultuuroverdracht het begrip
“attachment”, de relatief duurzame en specifieke relatie tussen opvoeder en kind, een
belangrijke rol. IJzendoorn 54 noemt in een interne notitie van de RUL enkele auteurs en
uitgangspunten voor het onderzoek naar dit begrip (samengevat):
Enerzijds wordt algemeen een sterke gehechtheid tussen opvoeder en kind als noodzakelijke
voorwaarde voor een optimale kinderlijke ontwikkeling beschouwd. Anderzijds treft men
indringende waarschuwingen aan tegen het gevaar van overprotectie,
Zo vormt enerzijds de fundamentele natuurlijke hulpeloosheid van het pasgeboren kind een
argument ter ondersteuning van de these, dat een hulpbiedende en beschermende liefde van de
opvoeder absoluut noodzakelijk is.

52

Milieu in engere zin. Hier gaat het mijns inziens voornamelijk om het binnenmilieu.
Bachelard (Poétique de l'espace ) spreekt over het belang van de zolder als een symbool voor het hoofd.
54
M-.H.IJzendoorn,RUL, Enkele uitgangspunten van een empirisch - pedagogisch onderzoek naar attachment
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/1352/1/168_004.pdf
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Begrippen als ‘verwaiste Kinder der Natur’ (Herder), ‘Physiologische Frühgeburt des
Menschen’ en ‘extra-uterines Frühjahr’(Portmann) worden gebruikt om de natuurlijke
afhankelijkheid van het kind te schetsen, dat om bescherming, beschutting en liefde vraagt,
(blz 75 ) d.w.z. een attachment met zijn opvoeder nodig heeft om zich met de sociale omgeving
te kunnen identificeren en de fysische omgeving te kunnen exploreren (Steffens, 1976). Bollnow
accentueert vooral de noodzaak van een gevoel van emotionele geborgenheid voor de
ontplooiing van de kinderlijke exploratiedrang. Slechts vanuit een vertrouwenwekkende
gehechtheid aan de opvoeder ontsluit zich de anders angstaanjagende wijdere omgving als
kenbaar en exploreerbaar (Bollnow, 1968). Zo schrijft Behler over de ‘emotionale Zuneigung’,
het Duitse equivalent van wat hier attachment genoemd wordt.
De Fransman Philipe Ariès publiceerde in 1960 L’énfant et la vie traditionelle sous l’ancien
regime.“De kinderjaren”, volgens Ariès, is een nieuw concept. Het bestond niet in de
Middeleeuwen, maar groeide in de hogere klassen in de 16de en 17de eeuw, nog steviger in de
18de eeuw. Maar zegt hij, de kinderjaren drongen pas door in de grote massa van de lagere en
lagere middenklassen tegen het einde van de 19de en 20ste eeuw. Er was geen besef van iets als
“de kinderjaren”en een differentiatie van kindertijd, jeugd en adolescentie bestond niet in het
traditionele gezin. Daaronder verstaat hij meestal het gezin in de Middeleeuwen. In de
Middeleeuwen was een kind van 7 voor de Rooms-katholieke leer reeds een met verstand
begiftigd wezen in staat tot zondigheid. (Op de discussie over de erfzonde, tegenover het kind
als onbeschreven blad of een wit onbeschreven vel, wil ik hier verder niet ingaan.)
Ariès geeft aandacht aan 2 aspecten: de positie van de traditionele samenleving en de positie
van het gezin en de kinderen daarbinnen en daarnaast aan de verandering en de
“verschoolsing”van de samenleving enerzijds en toenemende aandacht voor de positie van het
kind (le sentiment de l’enfance, le mignotage) binnen het gezin.
Vijfentwintig jaar later ontstond veel discussie over het boek The making of the modern family
van Shorter waarin hij met name aandacht schonk aan de ”gewone mensen”. Het moderne
gezin ontstond bij de opkomst van het marktkapitalisme. Daarvoor was het gezinsleven niet
afgeschermd van de buitenwereld. Shorter noemt een paar belangrijke verschijnselen
(sentiments):
•

de seksuele revolutie, het aantal buitenechtelijke kinderen en het aantal geboorten
binnen 8 maanden nam toe
• het ontstaan van moederliefde waarmee ook de zorg, het zelf bij je houden van eigen
kinderen werd verstaan
• huiselijkheid
Shorter wijst al op de wat hij noemt, de Copernicaanse omwenteling in de relatie tussen
opvoeders en kind. De eisen die de gemeenschap stelde aan het gezin zorgden dat de affectieve
gevoelens tussen individuele gezinsleden niet ontwikkeld waren. De moederliefde en het
sentiment waren nauwelijks ontplooid. Sommigen wijten dit aan het hoge sterftecijfer onder
kinderen. Het advies was, om te groot verdriet te voorkomen, beter geen gevoelsband met het
kind te ontwikkelen. Pas in de 18de eeuw werden in encyclopedieën nauwe verwantschap en
het in één huis bijeenwonen opgevoerd als kenmerkende eigenschappen van een familie.
Privacy moest het gezin tegen de buitenwereld afschermen. Kinderen waren in de traditionele
maatschappij met name productiefactoren en werkten als leerling of op het veld (later ten tijde
van de industriële revolutie in de fabrieken). Ook in de kunst werden kinderen afgebeeld als
kleine volwassenen. In de catalogus bij de tentoonstelling Kinderen op hun Mooist 55 schrijven
55

Trotse opvoeders van kwetsbare kinderen: Jeroen Dekker e. a., in de catalogus, Kinderen op hun mooist, Ludon
Gent, Amsterdam, ISBN, 90,76588 11 2.
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Dekker, Groenendijk en Verberckmoes over de toenemende interesse voor kinderen in de 16de
en 17de eeuw en noemen als voorbeeld het Trattato di architettura 56, een beschrijving van de
utopische stad, die geheel gericht was op de opvoeding van twintig jongens en meisjes. De
pedagogische ruimte groeide, althans bij de beter bedeelden ook in letterlijke zin. Maar ook
de ruimtelijk/bouwkundige dimensie kreeg meer aandacht. In woningen kwamen aparte
slaapkamers voor ouders en kinderen en speciale ruimten om te eten.
Met John Locke geloofden vele pedagogen van de Verlichting dat het menselijk geluk voor een
groot deel afhing van de opvoeding die men ontving. De etnohistoricus – antropoloog
Ouweneel 57 refereert aan de Lenses of Gender uit1933 van Sandra Bem:
Ogenschijnlijk gaat Bem over platgetreden paden. Zij beschrijft hoe in de Verenigde Staten—
maar de implicaties gaan verder—jongens en meisjes al vanaf de allerjongste leeftijd worden
geconfronteerd met biologisch essentialisme, androcentrisme en gender polarisatie. Het
biologisch essentialisme duikt op in de constante boodschap vanuit de samenleving dat er twee
geslachten bestaan, en dat jongens zich als jongens moeten gedragen en meisjes als meisjes.
De polarisatie tussen de geslachten komt tot uitdrukking in nagenoeg alle codes die de
samenleving oplegt; in kleding, in wie de ander op de dansvloer nodigt, wie de sokken
stopt,enzovoorts. Het androcentrisme bouwt hierop voort door het mannelijke als neutraal te
beschouwen, waardoor het vrouwelijke vanzelf “anders” wordt. Kortom, onze Westerse code
gaat uit van een nadrukkelijk onderscheid tussen het mannelijke en het vrouwelijke, waarbij
het mannelijke gewoonlijk de standaard is; de neutrale standaard, wel te verstaan.
In de psychologie wordt in elke theorie wel iets gezegd over de kwestie nature - nurture:
aangeboren - aangeleerd). Die vraag hoe belangrijk ook, valt buiten dit onderzoek. Ik sluit me
graag aan bij James Mark Baldwin, die een middenpositie inneemt en waarover in het
standaardwerk van Berk staat dat zijn ideeën een revival doormaken.
In de geschiedschrijving over de kinderen dient naast de eerdergenoemde werken ook dat van
Cunningham (1997) over de laatste vijf eeuwen genoemd te worden. Cunningham maakt
melding in Het kind in het westen van de bandeloosheid en de zorg van de politie in de jaren
1800-1850, zowel in Londen en Parijs, dat duizenden rondzwervende kinderen een gevaarlijke
klasse aan het worden zijn: wild, lui, afkerig van elke vorm van vast of regelmatig werk,
afkerig van welke beteugeling dan ook. De politicus de Tocqueville benadrukte de rol van de
“boefjes” tijdens de revolutie van 1830.
Regeringen en filantropen hadden eeuwenlang het beleid ten aanzien van kinderen bepaald en
uitgevoerd. Maar na 1830 werd de doelstelling anders. Het openbare handelen werd nu door
De ideologie van de kindertijd (p. 163) beïnvloed. De filantropie kreeg daarna zowel in
gemeenschappen waarin zij werkzaam was als in de maatschappij als geheel,een goede pers.
Maar er was wel kritiek geweest, mede in verband met de door defilantropen gestimuleerde
gedwongen migratie bijvoorbeeld van Engeland en Canada.
In Nederland is de overheidsbemoeienis sindsdien (1870 Kinderwetje Van Houten) tot heden
verder toegenomen.
De mening van Van Doorn en Lammers over de relatieve inkrimping van de gezinsfunctie kan
vervangen worden door de observatie van Cunningham die stelt dat het ouderlijk gezag een
flinke deuk heeft opgelopen. De ouderlijke mening en die van kind tellen even zwaar. Beiden
zijn consument geworden en beiden imiteren elkaars gedrag. De kindertijd is niet meer. Dat
romantisch idee of ideaal is verdwenen. Wie begaan is met. kinderen moet een weg vinden
tussen Home-alone slachtoffertjes en tirannen á la als we niet naar Centerparcs gaan, dan
laat ik jullie nooit meer uitslapen (p.240 nawoord van Mirjam Schöttelndreier).
56
57

Francesco di Giorgio; vijftiende eeuws Italiaans dichter, architect.
Inaugurale rede van Arij Ouweneel over de Indiaanse volken in Latijns - Amerika, Utrecht, 14 januari 2000.
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De relatie met vrouwenemancipatie, de veranderende verdeling van het werk en de
toegenomen welvaart zal ik in dit onderzoek niet leggen. De onzekerheid is groot. En een vraag
is of binnen in het huis nog beschermende privacy bestaat?
De sociologe Christien Brinkgreve (1999, p. 60) wijst op de sombere mening van de
Amerikaanse sociologe Arlie Russel Hochchild (1997) over de aandacht van de ouders voor
hun kinderen.Ouders kiezen voor meer werk omdat ze het daar leuker vinden. Het is er
ontspannener dan in het eigen gezin waar kinderen veeleisender zijn.
Brinkgreve erkent dat maar denkt en hoopt dat de Nederlandse huiselijkheidtraditie en het vaak
als achterlijk beschreven feit dat Nederlandse moeders thuismoeders zijn ons behoedt voor een
patroon waarin beide ouders geen tijd hebben waardoor het kind, kind van de rekening van het
werkklimaat wordt.
Brinkgreve hoopt ook dat de wanhopig - redelijke overlegstructuur door uit hun slof schietende
moeders doorbroken kan worden.
De conclusie is dat:
• het gezin in mindere mate de cultuuroverdrager is naar het kind
• de emotionele band tussen kind en (vooral) de moeder onderwerp is van studie
• het kind in de loop der eeuwen meer als een eigensoortig wezen wordt gezien en niet
als een toekomstige volwassene
• de strijd nature - nurture op een gelijkspel lijkt te eindigen.

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

37

De Bewerking
II.2.

De aandacht voor kinderen in de architectuur (LITA)

De evolutie heeft in de ontwikkelde 58 wereld betekend dat de individuele mens thans niet meer
zelfstandig zijn eigen woonruimte kan creëren maar aangewezen is op derden. Deze op hun
beurt zijn weer afhankelijk van een complex stelsel van regels. Op een lager schaalniveau is
nog onbekend hoe kinderen binnen de woonruimte hun eigen territorium kunnen inrichten. De
opstellers van de Woningwet zullen niet vermoed hebben welke vlucht die wet zou nemen.
Nadat minimumeisen zijn bepaald voor slaapvertrekken worden daarna eisen gesteld aan het
apart slapen van jongens en meisjes. De kwantitatieve eisen werden opgeschroefd en ook aan
het binnenklimaat, de wandafwerking en de bouwmaterialen worden eisen gesteld. Maar hoe
ver moet daarmee worden doorgegaan? In de meest recente bouwvoorschriften worden aan de
slaapkamers zelf geen of minder eisen gesteld. Normen en regels worden van bovenop
opgelegd, maar het is wel interessant te weten welke vrijheid er nog bestaat of bestaan heeft
voor kinderen.
Volgens Priemus is wonen het permanent aanpassen van het huishouden aan de woning of
omgekeerd door een wijziging van de factoren welke de initiële keuze bepaalden. Priemus
noemt vooral de mogelijkheid tot aanpassen een belangrijk kwaliteitscriterium 59.Hij
inventariseert al die wijzigingsmogelijkheden en maakt dan een onderscheid tussen interne en
externe cyclische of niet cyclische veranderingen 60. De mate van afhankelijkheid is mede
bepalend. Bij die wijzigingen moge het huishouden een subjectief ideaalbeeld voor ogen
hebben, maar de praktijk, de woningmarkt en sociaal-economische factoren bepalen dat het
huishouden het haalbare nastreeft, het aspiratiebeeld. Aanpassen is dan de opgave. Maar hoe?
Priemus voert het begrip flexibiliteit op en vraagt woningdeskundigen wat zij daar onder
verstaan. Die geloven vóór alles in aanpassing door wijziging in het gebruik van de woning en
door een aantal bouwkundige maatregelen. Bij de Stichting Architecten Research is echter de
definitie van “flexibiliteit” merendeels met veel scepsis geformuleerd.
Om een analyse van het gebruik van de woningen mogelijk te maken zijn woonfuncties 61
onderscheiden in 6 wooncomplexen (waarvan slechts 1 complex eengezinswoningen voor met
name minder draagkrachtigen afkomstig uit krotwoningen).
Een van de meest opvallende verschijnselen is dat de grootste verschillen in frequenties van
functies bestaan wanneer kinderen aanwezig zijn. Priemus noemt dan kinderverzorging, spelen,
slapen kind(eren). In de oudere complexen komen die functies veel minder voor. Zeer laag is
het aantal huishoudens waar twee kinderen in één kamer slapen. Hij vermoedde toen dat dit
aantal nog zou stijgen. Priemus stelt dat ten aanzien van het gebruik van de woningen door
woningaanpassing functies op grote schaal worden gecombineerd (multifunctionaliteit). In een
lawine van cijferlijsten (Priemus’ eigen woorden) 62 worden de frequenties van allerlei
combinaties onderzocht. Daarnaast is in een experiment aan bewoners een maquette getoond
en gevraagd welke functiecombinaties zij mogelijk achten. Kinderclusters (meerdere functies
door kinderen dicht bij elkaar uitgeoefend) worden dan zover mogelijk van zit – en
tafelclusters verwijderd. Tussen kindercluster en oudercluster zoekt men geen relatie.
Opvallend is ook zijn opmerking over de relatie tussen de seksuele moraal en functionele
grondslagen van de woning. Aanpassing van de woning aan de seksuele moraal van de
58

Economisch ontwikkeld zou hier bijna een voldoende omschrijving betekenen wanneer niet in vroegere
beschavingen steden hadden bestaan. Daaruit mag wellicht worden verstaan dat bouwkunde aldaar reeds een
separate discipline /ambacht was.
59
In; Wonen, kreativiteit en aanpassing blz 7 en 36 e.v. Het gaat over aanpassen van woningen én huishoudens.
60
Zie bijlage Priemus
61
eten, slapen, converseren, bezoek ontvangen, slapen kind, slapen ouders, etc.
62
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bewoners is dringend gewenst. Hij schenkt daarbij ook aandacht aan de grotere seksuele
vrijheid van oudere kinderen. “Hoewel de gedachte eraan thans (1969; 1 jaar na de
Meirevolutie van 1968) nog velen een schok bezorgt”. Onder andere geluidsisolatie en visuele
vrijheid ten opzichte van bijvoorbeeld de galerij kunnen de privacy van de ouders bevorderen.
En Priemus pleit voor een goede verbinding met een goed geoutilleerde badkamer.
Voor kinderen noemt Priemus nog twee opmerkelijke verschijnselen: het aanvaarden van het
stapelbed en de afschaffing van het instituut huiswerk. Bij gezinsverdunning en de toegenomen
woninggrootte is het eerste verschijnsel niet relevant en bij het tweede geldt dat veel meer
kinderen dan vroeger voorgezet en hoger onderwijs zullen volgen en dat kinderen langer thuis
blijven wonen. Dus dat verschijnsel lijkt mij eveneens minder belangrijk.
In de Science Guide van augustus 2008, een online magazine met medewerking van een aantal
hogescholen, staat het volgende bericht:
Thuiswonende student de trend?
Thuis wonen (anno 2008) is steeds meer trend onder studenten. In Twente zijn de gevolgen al
merkbaar. Studenten willen niet meer in Enschede wonen, stelt woningcorporatie De Veste, die
de studentenhuisvesting op de campus van de UT regelt. Het bedrijf raakt slechts 76 kamers
kwijt aan nieuwe huurders bij de start van het nieuwe collegejaar. Vorig jaar waren dit er nog
450 geweest. Men vreest dat UT - studenten het voorbeeld van hbo’ers volgen en veel meer
thuis blijven wonen. In Eindhoven is hetzelfde fenomeen merkbaar. In het raadsvoorstel
Eindhoven Studentenstad wilde de gemeente hier iets aan doen en stelde: “Ouders moeten
gemotiveerd worden hun kroost los te laten. Eventuele beginnerangst om het ouderlijk huis te
verlaten is te ondervangen door een buddysysteem: ouderejaars die nieuwe studenten wegwijs
maken in Eindhoven en ze ervan overtuigen dat op kamers wonen nog zo slecht niet is.” De
raad vond deze benadering echter te betuttelend en wil naast TU/e – studenten ook aandacht
voor die van Fontys.
Uit Priemus’ maquette – experiment bleek nog het grote belang dat ouders toekennen aan een
ondoorzichtige wand tussen woonruimte en kinderslaapvertrek (p. 265) en de
multifunctionaliteit van o.a. slaapruimten in het algemeen. Slaapvertrekken dienen in het
algemeen een plaatsingsruimte te hebben voor 2 bedden, 2 kasten, en ruimte voor 2 tafels,
stoelen en een wastafel. Bij een bezetting door één persoon kunnen vertrekken van dit formaat
ruimte bieden voor extra functies, zoals naaien en hobby’s. Die mening is gedateerd in die zin
dat kinderen tegenwoordig een zeer lage waardering zullen hebben voor het lokaliseren van
hobby’s en activiteiten als het naaien van hun moeders in hun slaapruimten. In het algemeen
wenst men afstand en afscheiding tussen ouderslaapvertrek en kinderslaapvertrekken.
Tiedeman 63 acht als een van de weinigen nabijheid gewenst opdat “das geübte Ohr der Mutter
die Reaktionen des schlafenden Kindes wahrnehmen kan”. Terecht wordt de vraag gesteld: En
omgekeerd? Tussen kinderslaapkamers onderling wordt ook geen relatie gezocht en dit wordt
door zijn onderzoek bevestigd, aldus Priemus. Waar “progressieve bewoners 64” en
deskundigen zoeken naar een vervlechting van allerlei functies valt het op dat de
kinderslaapruimte daarbij uitgezonderd is (p. 351).
In dit hoofdstuk mag de Vreeze niet onvermeld blijven hoewel zijn onderzoeksterrein sociale
woningbouw in het algemeen betreft. In Woningbouw, Inspiratie & Ambities 65 geeft hij een
63

Tiedemann, L., Menschen Wohnen. Lebensvorgänge als Grundlage zur Wohnungsplanung. Bonn, 1956.
Dit zijn abonnees op het tijdschrift Goed Wonen en zijn meer dan anderen geïnformeerd. Zij lijken tot hoger
opgeleide categorieën te behoren. `
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De Vreeze, Noud, Woningbouw, Inspiraties & Ambities: Kwalitatieve grondslagen van de sociale woningbouw
in Nederland, Nationale Woningraad, 1993, ISBN 90 – 5009 – 138 – 5.
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overzicht van de kwaliteitseisen welke vanuit verschillende disciplines aan de woning gesteld
worden. Wat de technische kwaliteit betreft noemt hij de duurzaamheid (en daarbij het meer
omvattende Engelse begrip “sustainable)” en de degelijkheid van materialen en constructies, de
geluidsisolatie, warmte – isolatie en vochtwering. Hij beschrijft de experimenten met de
betonbouw en noemt het hogere uitrustingsniveau (elektriciteit, verwarming, sanitair). Voor de
functionele kwaliteiten van de woning kijkt hij (p. 44 e.v.) naar de woningplattegronden, de
grootte en het aantal vierkante meters per persoon, soort en aantal vertrekken, de relaties tussen
de vertrekken en technische voorzieningen die bij bepaalde vertrekken horen. Vanuit de
filosofie, de geneeskunde, de psychologie en sociologie en andere disciplines is bijgedragen
aan de begripsvorming rond de woningkwaliteit. Vele proefschriften betrekt hij in zijn
overzicht. Ik volsta met het summier noemen van de 4 stromingen welke hij in de
sociologische onderzoeken herkent:
•
•
•
•

de satisfactie, de woonwensen en woonactiviteiten
de besluitvorming in de bouw
het woningmarktonderzoek
het beleidsontwikkelings - en beleidseffectenonderzoek.

Concreter kan ik worden bij de aandacht welke hij schenkt aan slaapkamers. In de Kwalitatieve
Woningdocumentatie (KWD) van het Ministerie van VROM blijkt het gemiddelde aantal
slaapvertrekken over de periode 1950 – 1970 hetzelfde, maar de gemiddelde stijging van de
kernoppervlakte is wel terug te vinden in vergroting van de vetrekken. De toename van het
oppervlak is gelijk verdeeld over woonkamer en slaapkamers. (de keuken blijft even groot). In
het Verslag aan den Koning van 1853 van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs wordt als
norm voor de 2 afgescheiden slaapkamers voor kinderen een minimale grootte van 4,8 m2
voorgesteld. Het raamoppervlak moet tenminste ¼ van deze oppervlakte zijn. Bedsteden
worden ongewenst geacht en ijzeren ledikanten een onmisbare behoefte om redenen van
“physieken en moreelen aard”.(KIVI 1853 p. 60) Rond 1870 wordt vanuit medische
invalshoek 66 al gepleit voor een minimale grootte van de slaapkamer van 8 m2 voor maximaal
3 kinderen.”Schilderachtig” klinkt thans de wens uit die tijd om het geheime gemak buiten te
plaatsen en gewezen wordt op het gevaar van vochtige kelderholten onder de bedsteden
waardoor het bedstro vunzig wordt en gaat rotten. Maar het opvallende is dat in de Woningwet
dergelijke kwaliteitseisen veel minder duidelijk waren. Er werd rekening gehouden met locale
gewoonten. 25 Jaar later is het normniveau opgeschroefd en worden alkoven en bedsteden
verboden en worden slaapkamers apart genoemd. Steeds duidelijker werd aan het begin van de
twintigste eeuw de wens geformuleerd dat jongens en meisjes een gescheiden slaapgelegenheid
met rechtstreekse gemeenschap met de buitenlucht moeten hebben. 67 Een heftige strijd tussen
voorstanders en tegenstanders van de alkovenbouw heeft gewoed in vele gemeenten. Tussen
1910 en 1930 werd de woning met afzonderlijke slaapkamers dominant en werden door
sommige bouwverenigingen zelfs ledikanten met onderlagen verhuurd. Terug op het niveau
van de woning geldt wat de Vreeze (1993, blz ) aangeeft; kwalitatieve doelstellingen werden te
vaak ondergeschikt gemaakt aan ambtelijke willekeur en administratieve randvoorwaarden,
vooroordelen etc. De kwalitatieve doelstellingen voor de sociale woningbouw welke hij
onderscheidt zijn:
•

het streven naar degelijkheid en duurzaamheid; de technische kwaliteit;
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Coronel, S. 1872, “de zorg voor goede woningen”in: Handboek der Openbare Gezondheidsregeling en der
Geneeskundige Politie, met het oog op de behoeften en de Wetgeving van Nederland, Groningen.
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Ministerie van Arbeid, circulaire nr. 2 (9419Z) Den Haag, 1 november 1922.
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•
•

het streven naar bruikbaarheid en comfort; de functionele kwaliteit;
het streven naar schoonheid en allure; de esthetische kwaliteit.

De Vreeze noemt daarnaast wetenschappelijke bijdragen aan de begripsvorming rond de
woningkwaliteit. Over de ontwerpmethodologie zegt hij kort samengevat: het woningontwerp
is na een start in 1918 en onderzoek door Van Tijen over de functionele grondslagen van het
woningontwerp vooral tussen 1950 en 1970 object van onderzoek en methodiek
geweest.Accenten worden gelegd bij standaardisatie, neutraliteit en flexibiliteit door overmaat.
Na de formulering van de scheiding tussen drager en inbouw door de Stichting Architecten
Research is onderzoek verricht naar de “bouwknoop”, waarin aansluiting van verschillende
bouwmaterialen en de constructies werd onderzocht. Habraken, de grondlegger van die
methode heeft steeds willen aangeven dat het bij de woningbouw niet alleen gaat om de
functionele of technische eisen welke daaraan gesteld worden, maar dat het proces dat aan de
bouw voorafgaat essentieel is om te voorkomen dat de woning als ding als consumptiegoed
gezien wordt. Gelukkig is de MWbouw 68 als middel niet tot volledige ontwikkeling gekomen.
Habraken wil constructies maken die, zelf geen woning of gebouw zijnde, de woningen boven
de grond 69 tillen. Constructies die de taak van de begane grond overnemen.
Over de woningplattegronden in Nederland werd, tot het werk van de Vreeze, in de literatuur
over architectuur veel minder dan over de uiterlijke verschijningsvorm gesproken. In algemene
studies over De Amsterdamse School, Berlage, Oud of Duiker valt de aandacht op de vorm
welke aan de buitenzijde van de woningen zichtbaar is. Ik noem ook als voorbeeld de
publicaties ABC van de Bouwstijlen in de Nederlanden 70 en De Amsterdamse School 71. Naast
honderden gevelaanzichten en detailfoto’s wordt slechts van een enkel complex een
plattegrond getoond. In De Amsterdamsche School wordt uitvoerig geciteerd wat buitenlanders
over deze bouwstijl schreven. Vaak gaat het om de uiterlijke verschijningsvorm, de
individualiteit die in de massabouw mogelijk is, de detaillering van gevels en de prachtige
dakvormen. De aandacht voor de woningplattegronden is beperkt. Minucci constateerde dat
“ieder familie een eigen huis heeft en niet enkele kamers, gegroepeerd in een hoek van een
menselijke kooi”. Ook in recente publicaties als De Amsterdamse school 72 van Pronkorst en
van Ginneken en Architectuur in Nederland, Jaarboek 2007/ 2008 73 worden nauwelijks foto’s
van interieurs getoond. In de laatste uitgave zijn wel tekeningen van plattegronden opgenomen.
Veel eerder heeft 74 gezegd dat de slaapkamers op het oosten moeten liggen, want het gebruik
vereist ochtendlicht. De aandacht voor de grootte van en het aantal slaapkamers is wel vanaf
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Habrakens afkorting van de massawoningbouw. Habraken, N.J.: De dragers en de mensen: het einde van de
massawoningbouw: Scheltema en Holkema, 1961, Amsterdam, ISBN 90 70284 03 0.
69
Zijn argument voor stapeling is dat er nu eenmaal niet genoeg grond is om uitsluitend naast elkaar te bouwen.
Hij is zich overigens bewust van het gevaar dat schaalvergroting de levensvatbaarheid en de souplesse van het
organisme van de stad bedreigt.
70
Frans Vermeulen: toont honderdvijftig pentekeningen van bijna uitsluitend gevels.Alleen één plattegrond van
een terp te Etzinge. In de historie hoort de plattegrond nog wel tot de architectuur; zie Zandtkuijl's Bouwen in
Amsterdam
71
Verschenen in De serie architectuur. De woningwet ging vergezeld van de Gezondheidswet met aanvullende
controlerende taken voor de hygiënische kwaliteiten….ieder woning moest op iedere verdieping aan een trap
grenzen en aan iedere trap lagen zo min mogelijk woningen.Hierdoor nam het aantal traphuizen en deuren aan de
straatkant toe. Daarnaast werden bepalingen opgenomen over minimale afmetingen van binnenplaatsen .Het
gesloten bouwblok was tot halverwege de jaren dertig het meest toegepaste woningbouwmodel..
72
Pronkorst A. en van Ginneken S: De Amsterdamse school, uitgave Elmar Rijswijk, 2003, ISBN
9789059470149.
73
Jaarboek 2007/2008, NAI- uitgevers, ISBN 9789056620509.
74
Vitruvius, Handboek bouwkunde vertaald door Ton Peters, Athenaeum – Polak en van Gennep, Amsterdam
2008, 5e druk, ISBN 978 253 58845 3 ? NUR 302, 308.
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het KIVI 75 rapport en ook later in de KWD 76 en de diverse varianten Voorschriften en Wenken
van het ministerie opgenomen. Veel moeilijker wordt het om vanuit bouwkundige
invalshoeken niet-meetbare kwaliteitseisen te formuleren zoals b.v. de nabijheid van vrienden,
vrijheid tot verandering. Daarbij zal de inbreng vanuit andere disciplines een bijdrage kunnen
leveren. Discussies over maatvoering waren steeds gebaseerd op traditionele, onbewezen
inzichten in het gebruik van woningen.
Pas met het verschijnen van het Tijdschrift voor Volkshuisvesting en Stedebouw in 1933
ontstond een meer wetenschappelijke benadering van de normstelling voor woonvertrekken. In
de normen voor etagewoningen, opgesteld door de Studiegroep van het Architectenprogramma
voor de Woningbouw in Mei 1944 vallen de grote woningoppervlakten op voor grote en zeer
grote gezinnen. De slaapkamers per kind moeten minimaal 8 m2 zijn en de indruk wordt
gewekt dat elk kind een afzonderlijk bed moet hebben. De auteurs van Wenken - 1946 vinden
dat…..
slaapkamers voor ouders 9 à 10m2 moet zijn, voor één persoon 4.5 à 5m2 en voor twee of meer
kinderen tenminste 7.5m2. Voor ieder kind boven 12 jaar 3.5 m2 extra (!), voor ieder jonger
kind de helft,…”zodanig dat personen van verschillend geslacht van twaalf jaar of ouder niet
op een zelfde slaapvertrek aangewezen zijn. Het verdient de voorkeur, dat kinderen beneden
die leeftijd hun kamer niet met ouderen behoeven te delen.Het verdient aanbeveling te streven
naar beperking van slaapkamers voor meer dan twee personen.
Woongedrag werd beïnvloed door bijvoorbeeld zolders niet te verlichten zodat zij niet als
slaapkamers gebruikt konden worden. Keukens werden aan de straatzijde geplaatst om
moeders een oogje op spelende kinderen te laten houden. In de ontwerpen van de Amsterdams
School werd zelfs het gebruik van de vertrekken vastgelegd door vaste bedden te plaatsen.
In 1954 verscheen een rapport van de Centrale Directie van de Wederopbouw en
Volkshuisvesting over de woning waardering. Geconstateerd werd dat etagewoningen geschikt
gemaakt zouden kunnen worden voor gezinnen met kinderen.. onder andere …”door het
aanbrengen van goed – gesitueerde balkons of opstelmogelijkheden voor kinderwagens…”. In
het gehele werk van de Vreeze wordt voor de periode daarna nauwelijks meer iets gezegd over
het kind. Zijn aandacht gaat voornamelijk uit naar de rol van de overheid, subsidies,
voorschriften en het bouwproces. In het gehele werk van de Vreeze wordt voor de periode
daarna nauwelijks meer iets gezegd over het kind.
De Eindhovense hoogleraar Voorthuis citeert le Corbusier.
Als we de vastgeroeste concepten van het huis losrukken uit het hart en uit de geesten als we de
vraag vanuit een kritische en objectief standpunt beschouwen, komen we terecht bij het
woningwerktuig, een in serie gebouwd huis dat voor iedereen betaalbaar is. Een huis dat
gezond is, onnoemelijk veel gezonder dan het oude huis (ook op moreel gebied), en dat mooi is
met de esthetiek van de werktuigen die ons in ons bestaan begeleiden.
Het zal ook mooi zijn door de verlevendiging die door een kunstzinnig gevoel aan de strenge
en pure organen kan worden toegevoegd.
en……
moet de mentaliteit creëren om in de in serie gebouwde huizen te willen wonen.
75

Verslag aan den Koning van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs uit 1853. Voor elk kind werd een
afzonderlijk ledikant physiek en moreel noodwendig genoemd.
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De Kwalitatieve Woningdocumentatie : meetinstrument door de rijksoverheid opgesteld
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en…….men moet zich niet schamen om een huis zonder puntdak te bewonen of muren zo glad
als plaatstaal te hebben, of vensters die lijken op fabrieksmuren. Maar waar men trots op kan
zijn, dat is een huis te hebben dat zo handig is als een schrijfmachine.
Het huis van le Corbusier volgens het model Citrohan heeft onder andere de volgende
kenmerken: de slaapkamers en het dakterras werden als afzonderlijke entiteiten behandeld; in
de grote slaapkamer werden ultramarijn (voorgevel en evenwijdige scheidingsmuur met
badkamer), gebrande omber (zijgevel) en lichtgrijs (plafond) gebruikt; de kinderslaapkamer is,
om de beslotenheid en intimiteit van de kamer te benadrukken, volledig in oker geschilderd.
Op www.eindhovenseschool.net schrijft John Habraken onder andere:
Er is geen reden om aan te nemen dat de manier van werken en concipiëren volgens het
Palladiaanse model goed toepasbaar is op de alledaagse omgeving. De ontwerptaak is
fundamenteel anders geworden.
Een ervan, volgens hem, is de volgende:
Het alledaagse berust op kleinschalige variatie. ……..Waar het kind zijn eigen kamer kan
inrichten, de bewoner zijn eigen huis kan bouwen, de buurt zijn eigen pleinen kan besturen en
de stad zijn eigen infrastructuren kan beheren ontstaat een levend organisme dat zichzelf in
stand houdt door voortdurende verandering op alle niveaus, maar met de hoogste frequentie
op de lagere niveaus.
Een korte opmerking over Aldo van Eijk. Een van zijn bekendste werken is het
Burgerweeshuis te Amsterdam (1959), een mijlpaal in de geschiedenis van de moderne
architectuur. Het heeft de configuratie van een dorp, met de woningen voor de kinderen
gegroepeerd rond overdekte pleinen en straten. Internationaal was er waardering voor de wijze
waarop hij de wereld van het kind tot een gebouw transformeerde met spiegeltjes op de grond,
zodat de jongens onder de rokken van de meisjes konden kijken. Maar er kwam ook veel
kritiek en al binnen een paar jaar moest het complex rigoureus worden verbouwd.
In een uitgave over hedendaagse architectuur in Nederland 77 staan prachtige foto’s van
woonhuizen en worden ook wel plattegronden getoond, maar specifieke aandacht voor het kind
is nauwelijks te vinden. De enige uitzondering vormt een huis gebouwd in opdracht van 2
psychologen. Summier wordt verteld dat de woonkeuken het speelgedeelte van de kinderen
met het werkgedeelte vormt. Daar moet de lezer(es) het mee doen!
In het zeer uitvoerige Rapport 78 (van de zeer breed opgezette) Commissie Hoogbouw Laagbouw” worden zowel de empirische als de theoretische benadering van de woonbehoeften
genoemd. Bij de empirische methode (enquête en waarneming ed.) wordt als probleem
genoemd dat de bewoners zich te weinig bewust zijn van hun mogelijkheden en onvoldoende
kennis van andere mogelijkheden bezitten. Die opmerking kan mijnerzijds tijdgebonden (ca
1960) worden genoemd gelet op de huidige informatiemaatschappij. Als bezwaar van de
theoretische benadering wordt het normatieve karakter genoemd en het weer ontbreken van
empirische onderzoek. Als eenvoudig voorbeeld wordt genoemd het ontbreken van
fysiologische consequenties van bijvoorbeeld trappenlopen. De commissie heeft daarom
gemeend haar oordeel op beide methoden te moeten richten. Zij pleit voor gezamenlijk
onderzoek van medici, psychologen en sociologen. Als onderzoeksgebieden noemt zij met
77

Hedendaagse architectuur in Nederland, 2007 Librero b.v.,ISBN 978 –90 – 5764 – 830 – 4.
Laag bouwen of hoog bouwen en wonen?: Rapport van de Commissie “Hoogbouw-Laagbouw” ingesteld
door het Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw in opdracht van de Minister van
Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, Publikatie nr. LXV, Samson n.v. Alphen aan den Rijn 1961
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name gehorigheid en buitenshuis, speelvoorzieningen voor kleuters en grotere kinderen. Men
mag stellen dat in ieder geval over speelmogelijkheden voldoende onderzoek is verricht.
Genoemd kunnen worden de werken van Karel Mulderije en Hans Bleeker en van Joost van
Andel, reeds eerder door mij genoemd en ook mijn eigen studie 79 naar het gebruik van open
ruimten. Over de woonbehoeften van kinderen in de woning merken zij op dat deze verschilt
naar gelang de levensfase. Het grote belang van de woning heeft aanleiding gegeven tot een
afzonderlijke literatuurstudie door de bovengenoemde Commissie Hoogbouw - Laagbouw.
Daaruit blijkt: (p.38 en 39)
•
•
•
•
•
•
•

het rayon van de kinderen verplaatst zich van “om de volwassenen heen” naar “de
eigen plek”, los van hen maar toch door het huis met hen verbonden
de behoefte om producten van spel te kunnen plaatsen
de behoefte om vrienden en vriendinnen te kunnen ontvangen
bij verschillende woonvormen kan de ruimte binnenshuis kwantitatief gelijk zijn, maar
de ligging van de vertrekken ten opzichte van elkaar kan wel uiteenlopen naar gelang
van het woningtype
kinderen beleven het algemeen aspect van de woning en de woonruimte (ruimte,
bouwwijze en aanleg van de naaste omgeving) minder bewust maar intensiever dan hun
ouders (zoals vermeld door de pedagogen in de commissie van de RUU)
meer bewust beleven de kinderen – en met hen de ouders – woning en woonomgeving
in het spel
voor jonge kinderen is een voldoende gemakkelijke relatie tussen binnen en buiten
belangrijk omdat de werkelijkheid van de volwassenen verkend kan worden hetgeen
belangrijk is voor de vorming van de persoonlijkheid. Maar gewaarschuwd wordt voor
het idealiseren van één bepaalde woonvorm.

Voor kinderen in de verschillende levensfasen zijn die woonbehoeften nader geconcretiseerd.
Daarbij spelen allereerst mee: frisse lucht, contact met anderen, de verkenning en het
experiment, de groter wordende groepsgrootte, de veiligheid. Maar ook de aspecten van
gehorigheid, de constructiemogelijkheden, de intimiteit, de expansie (muziek, knutselen), de
extensie (het “eigene” neerzetten en decoraties). De kinderen in de puberteit zijn gevoelig voor
de esthetische kwaliteiten, de ruimte, de aanleg en de sfeer van de woonomgeving. Uit
verschillende onderzoeken die door de commissie zijn uitgevoerd bleek dat de percentages van
de gezinnen met kinderen onder de 4 jaar, woonachtig in meergezinshuizen, welke een eigen
tuin misten, sterk per stad te verschillen. De conclusies van de commissie zijn te zeer
omvattend en gedetailleerd om hier alle genoemd te worden maar de behoefte aan een veilige,
bereikbare en bruikbare, gedifferentieerde buitenruimte komt in allerlei formuleringen terug.
Jane Jacobs 80 werd niet geciteerd, maar de visie van de commissie sluit nauw aan bij haar
opmerkingen over kleinschaligheid, kleine bouwblokken en “het aantal ogen op straat”
wanneer de bewoners zich als “natuurlijke eigenaren “van de straat gaan gedragen. Hoogbouw
wordt niet geschikt geacht als algemene woonvorm, maar voornamelijk als een
woongelegenheid voor een beperkte categorie van cultureel meer “ontwikkelde” gezinnen. In
deze categorie zou meer bereidheid zijn tot vernieuwing - het aanleren van nieuw woongedrag
– en tot wederzijdse hulp bijvoorbeeld bij het oppassen op kinderen. Het moge duidelijk zijn
dat dergelijke opmerkingen door de sterk veranderde positie van de vrouw en de verbeterde
kwaliteit van de meergezinswoningbouw niet meer gelden.
79

Gebruik van Open ruimten in een woonwijk, Instituut voor Stedebouwkundig Onderzoek, TU Delft 1971,
H ter Hart en T E L van Pinxteren.
80
Jane Jacobs, The death and life of great American cities, Vintage Books New York, 1961.
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Tenslotte de ontwikkeling van de slaapkamer in Het woonhuis in de stad. Dit
encyclopedische werk is de volledige uitgave van alle 60 afleveringen van de periodiek
Bouwen in Amsterdam samengesteld door Zantkuijl. In het register komen begrippen als kind
en kinderkamer en slaapkamer niet voor. Desondanks wil ik hier enige aandacht schenken aan
de ontwikkeling van de slaapkamer. De ontwikkeling van de alkoof is afgeleid van de
“binneheard”. Bij de rijkere huizen in de 17e en 18e eeuw was de alkoof een, door een
balustrade afgezonderde ruimte van de grote kamer. Zantkuijl toont de plattegrond van het huis
Gelders Kade 18a waarin in grote kamers bedsteden zijn geplaatst, zonder dat aan de tekening,
anders dan door ligging, de functie van de kamers is af te lezen.(p. 293). Verder lezend bij
Zantkuijl zien we soorten van vertrekken die niet de directe functie aangeven: zijkamer en
onderkamer, de beste kamer, de hangkamer, de steeckkamer en de sijkamer. In het
timmerbestek is sprake van een bedstede “op ’t comptoir” (naast de trap in de binnenhaard).
Een bequame woning heeft insteken (tussenverdieping, boven de haard, welke daardoor als
slaapruimte geschikt werd). Het is bij de beschrijving van de woningen van de 17e eeuwse
architect Philip Vingboons dat de indeling van de plattegrond en de verblijfsruimten aandacht
beginnen te krijgen. Maar nog steeds krijgen secreet, wasplaats, keuken en kelder meer
aandacht, ook meer dan de bedstee. In het woonhuis zal de combinatie schouw en bedstee lang
blijven bestaan (p. 354). En dan komt eindelijk! bij de beschrijving van het Groot Schilderboek
van Gerard de Lairesse de kinderkamer – en dan nog indirect – tevoorschijn:
Verbeeldingen op schoorstenen en deuren…. Op de schoorsteen in de kinderkamer Prudentia
of Voorzichtigheid….
Een algemene lijn is dat in de typische woon- en pronkkamers het open vuur werd gebruikt en
in de bijvertrekken zoals comptoirs, slaap- en kinderkamers, de kachels hun plaats vonden. Zo
gaat de zeer gedetailleerde beschrijving van Zantkuyl door. Enige locaties van ruimten welke
regelmatig terugkeren:
•
•
•
•
•
•

de slaapkamers zijn vaak tussenkamers;
de bedstee naast de schouw vormt een scheiding met een achterkamer;
extra kabinetten welke tussen of bij slaapkamers gelokaliseerd zijn;
de dakkapellen welke gelegenheid geven tot het maken van slaapkamers;
de bedstede geplaatst in een klein voorkamertje;
de bedstede geplaatst in tussenruimten tussen voor- en achterkamer;

Rond de wisseling van de 19e en 20ste eeuw, met de opkomst van de Amsterdamse school,
komen er betere plattegronden van onder andere Berlage en de Bazel. Maar ook bij hen geen
beschrijving van wat voor kinderen aanwezig of wenselijk is.
De conclusie is dat:
• in de architectuur erg weinig over beleving van de woning door kinderen wordt
geschreven en dat mensen als Habraken en van Eijk daarbij twee van de weinige
uitzonderingen zijn
• sedert het einde van de 19de eeuw al snel de behoefte aan gescheiden slaapruimten
voor jongens en meisjes werd vastgesteld
• in de gesubsidieerde woningbouw de maten voor kamers voor kinderen voornamelijk
tot ver na de 2de wereldoorlog bepaald werden door de ruimtebehoefte van de
woonfunctie slapen
• vanuit de medische wereld steeds duidelijker wensen voor licht en lucht zijn
geformuleerd
• de grootste verschillen in frequenties van woonfuncties optreden wanneer er kinderen
in een huishouden zijn
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•
•
•

de afstand tussen ouder - en kinderslaapvertrek niet klein behoeft te zijn
de veranderende seksuele moraal ook voor de kwaliteit van de ruimten voor (oudere)
langer thuisblijvende kinderen gevolgen moet hebben
bij meergezinswoningen voor kinderen de kwaliteit van de buitenruimte onvoldoende
is.
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II.3.

Het Habitat onderzoek onder eerstejaars studenten.(STUD)
Inleiding
II.3.1. Doel
II.3.2. Methode
II.3.3. Uitwerking
II.3.3.1. Fase I:
Een analyse van de eerste 100 werkstukken
II.3.3.2. Fase II:
De voorlopige typologie
II.3.3.3. Fase III:
De tweede serie werkstukken toegevoegd
II.3.3.4. Fase IV:
Toevoegingen aan de voorlopige typologie
II.3.3.5. Fase V:
De afronding en vraag voor verder onderzoek
Conclusie

Inleiding
Als docent volkshuisvesting heb ik elk jaar de eerstejaars studenten gevraagd om hun Habitat 81
te beschrijven. Het aantal papers dat in de loop der jaren beoordeeld is zal niet ver onder de
duizend liggen. Voor velen was Habitat een moeilijk, abstract begrip. Na verloop een aantal
jaren is dit begrip verder gestructureerd (bijlage 1). Daarna is aan de studenten gevraagd om de
herinneringen aan hun (slaap) kamer te noemen. Uit het laatste jaar zijn van 200 papers telkens
de meest opvallende opmerkingen verzameld (bijlage 2).
II.3.1. Doel
Het vaststellen welke de belangrijkste kenmerken en eigenschappen zijn van de Habitat en met
name van de eigen woon - en leefsituatie en met name de slaapsituatie welke door eerstejaars
studenten worden herinnerd. Hiermede kan een bijdrage geleverd worden aan de
beantwoording van een deel van de onderzoeksvragen. Welke gebeurtenissen en ruimten en
plekken zijn belangrijk in de beeldvorming? De effecten daarvan op de huidige woonsituatie
zijn hier in dit deelonderzoek nog niet aan de orde.
II.3.2. Methode
Bij de beschrijving van de methode wordt uitgegaan van 2 stappen.
A. De verfijning van de leeropdracht aan de studenten
B. De verwerking van de gegevens
ad. A. De verfijning van de leeropdracht aan de studenten
De leeropdracht van de studenten is na discussie met docenten en met studenten sterk
gewijzigd. De begrippen moesten concreet zijn. Daarom zijn de termen erin gekomen zoals
deze in de bijlage 1 worden vermeld.

81

Habitat: Het begrip is in de Nederlandse sociologie ingevoerd door F.Grűnfeld: Sociologisch onderzoek op het
gebied van het wonen: Sociale Wetenschappen, 2, 1972, p. 85-101. Grűnfeld verstaat daaronder: 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 communicatie. Hij heeft verschillende soorten van Habitat aangegeven.
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De 6 (abilities) bekwaamheden door Cohen en Strauss82 genoemd om uit te groeien tot “a
grounded theorist” zijn hierin terug te vinden:
•
•
•
•
•
•

bereidheid een stap terug te zetten en de opdracht kritisch te bekijken;
voorkoming van bias;
abstractievermogen;
flexibiliteit en openheid voor kritiek;
ontvankelijkheid voor termen van de respondenten (de studenten);
toewijding aan het werk.

Cohen en Strauss merken daarbij (gelukkig) op dat al die karakteristieken niet vanaf het begin
volledig ontwikkeld hoeven te zijn. Als HBO - docent afkomstig uit de praktijk van het
bouwen heb ik, “veren” moeten laten 83 en kon pas na een aantal jaren van een duidelijk
gestructureerde opdracht gesproken worden.
ad. B. De verwerking van de gegevens
In fasen zijn de antwoorden gegroepeerd. Deze methode is na gesprekken met de onderzoeker
Mulderij 84 ontwikkeld. De rijkdom van de antwoorden, het scala van beleving is dermate breed
dat gestart is met het verwerken van de eerste honderd antwoorden. Het resultaat was een
voorlopige typologie. Daarna zijn de andere 100 antwoorden toegevoegd en werd deze
typologie bijgesteld. Geconcludeerd is dat de antwoorden in categorieën kunnen worden
geplaatst. Deze zijn bij de volgende deelonderzoeken gebruikt.
II.3.3. Uitwerking
II.3.3.1.

Fase I.

Een analyse van de eerste 100 werkstukken

a. Van de opmerkingen uit de eerste 100 werkstukken is een voorlopige indeling gemaakt.
Daarbij is in eerste instantie uitgegaan van begrippen als:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ruimte en situering;
beleving en comfort;
attributen en inrichting;
al of niet persoonlijk welbevinden;
eigenheid;
cultuur;
veranderingen;
geheugen;
autonomie, bevoegdheid.

Deze begrippen zijn niet deductief uit een theorie afgeleid maar opgesteld op basis van
ervaring en indrukken na 11 jaar corrigeren van de 1000 papers zoals hiervoor vermeld.
Sommige begrippen zijn verwant aan elkaar zoals bijvoorbeeld inrichting en comfort. En ook
de begrippen eigenheid, cultuur en autonomie zijn niet van elkaar losstaand. Al snel ontstonden
82

Anselm Straus and Juliet Corbin, Basics of Qualitative Research, London, ISBN 0 8039 5939 7, pag. 7.
Termen welke inde bouwwereld gebruikelijk zijn moesten worden vervangen of aangepast
84
Mulderij zal met name bij het onderzoek van de Gouden Griffels en onder basisschoolkinderen enkele malen
geciteerd worden.
83
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dan ook een paar problemen. Complexere opmerkingen kunnen meermalen geplaatst worden
De begrippen zelf overlappen elkaar ook weer.
b. Na een voorlopige indeling volgens deze begrippen is gekeken, werkend vanuit de
Grounded Theory, welke gemeenschappelijkheid er gevonden kan worden, dus inductief.
c. Er is een voorlopige typologie gevormd. Immers de resterende 100 antwoorden moeten
eveneens in dezelfde typologie geplaatst kunnen worden. Daarbij moet opgemerkt worden dat
herhaaldelijk antwoorden in meerdere typen geplaatst moeten worden. Het is niet een
tekortkoming van deze typologie omdat deze hanteerbaar moet blijven. Er zouden bij een
verdere indeling veel te complexe begrippen / typen gaan ontstaan.
II.3.3.2.

Fase II.

De voorlopige typologie.

Type I.

De ruimtelijke context in engere of wijdere zin

Hieronder vallen opmerkingen die aangeven hoe de slaapkamer in de ruimtelijke context van
het huis of van de ruimte daarbuiten (de buurt ) wordt gezien. Ook die over de ligging,
situering van de slaapkamer in huis ten opzichte van de overige vertrekken of het uitzicht naar
de tuin, een veldje, de buurt. Hierbij kunnen positieve of negatieve antwoorden gemaakt, zijn
soms gerelateerd aan veiligheid (de slaapkamer aan de achterzijde was veilig er kwamen geen
enge geluiden). Ook de grootte van de kamer, zelden genoemd, reken ik hiertoe. Dat, “ de
kamer onderdeel was van de wasgoedroute van mijn moeder naar het balkon” duidt erop dat de
ruimtelijke context ook gerelateerd wordt aan type IV, de gebruiksmogelijkheden.
Type II.

Het gevoel van veiligheid, gezelligheid en rust

De gezelligheid met vrienden, al of niet gerelateerd aan de kamer reken ik hiertoe.
De kamer als verzamelplek. Zeer concreet worden opmerkingen over al of niet bang zijn
genoemd (“de gevangenen die voorbijkwamen, daar was ik niet bang voor”. Maar ook: “ik was
bang en durfde nooit naar het raam te kijken voor enge mannen”). De plek om te rusten, alleen
of met je broer of zus. Het waaklichtje dat brandde. De telefoonleiding die slang werd. Daar
tegenover ook opmerkingen als “het balkon waarlangs gevlucht kon worden” of de hangmat
waarin je je kunt verbergen bij eventuele aardbevingen.
Type III.

De ruimten als slaapkamer en de overige ruimten en objecten

Hier speelt het materiële aspect mee. De objecten en speelbeesten maar ook de wandafwerking,
de speelruimte onder de tafel, de grote hal om te spelen en de gordijnen. Tot dit type wil ik
allereerst opmerkingen over aanwezigheid van ruimten – zonder – nadere - kwalificatie
(ligging of beoordeling) rekenen. Maar het denken over ruimten of objecten kan een positieve
of negatieve notatie in zich dragen. Denken over ruimte en veiligheid kan hier samen vallen:
“ik propte de beesten tussen mijn bed en de muur zodat de beren mij niet konden pakken”.
Denken over de objecten kan direct een positieve lading hebben: “de wastafel waar ik trots op
was omdat ik niet mijn tanden in een badcel hoefde te poetsen”. Bij een ander type zullen we
deze opmerkingen eveneens moeten plaatsen.
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Type IV.

De gebruiksmogelijkheden

Het begrip affordanties 85 wordt later behandeld. Het gaat om opmerkingen als: de
gebruiksmogelijkheden op de kamer, de verzorging van mezelf was mogelijk, kleren die er
waren en de modeshow die we er hielden, het inrichten van tenten, het bed was lekker groot en
je kon je lekker uitrekken en omrollen, het kantelend bureau.
Type V.

De eigenheid, trots en de mate van welbevinden

Het gevoel van eigenheid zonder verdere toelichting maar ook met toevoegingen als:” hier
voelde ik me thuis en kon ik mijn verdriet of kwaadheid verwerken, lekker tekenen, hoorde de
vogels, het getjilp en kon er in extase zijn en ik heb gewerkt voor het betalen van de inrichting.
De slaapkamer is mijn ruimte, ik kan er zijn zonder gestoord te worden bij het praten, spelen of
vrijen”.
Natuurlijk vallen hieronder negatieve opmerkingen als: “de deur naar de woonkamer was
altijd open en er was geen privacy” of “tevreden, maar wat heb ik hem vervloekt” of “mijn
ouders zijn gescheiden en we verhuisden 8 keer (geen gevoel van eigenheid meer)”.
Type VI.

De tekening van de sfeer, de cultuur

Bij opmerkingen van dit type gaat het om een karakterisering van het wonen in een algemenere
sfeer dan alleen maar het karakteriseren van ruimten. Ik noem: koffiedrinken zondagochtend na
de kerk én voetballen tot de fabriek floot waarna we gingen eten. De beleving van de seizoenen
(waar later op wordt teruggekomen). ‘s Zomers laat buiten spelen.
Type VII.

Activiteiten in of rond het huis

Het betreft activiteiten door de persoon zelf of door anderen van het zelfde huishouden of
daarbuiten. Het uitoefenen van hobby’s of verzorgen van het lichaam maar ook de buurman die
gras maaide, het vele telefoneren, de harde muziek, de kerkklok.
Type VIII.

De veranderingen

Hierbij gaat het om ruimtelijke veranderingen, verbouwingen of functieveranderingen van
kamers of in de buurt (kerk gesloopt). Soms is een opmerking in algemene zin geplaatst, soms
met een zeker cynische wanneer over frequent verhuizen na echtscheiding is gesproken.
Type IX.

De mate van autonomie, privacy

Hierbij gaat het om opmerkingen die aangeven welke mogelijkheden men heeft gehad om zelf
de kamer in te richten, activiteiten te verrichten zonder gecontroleerd te worden. Ik reken
hiertoe opmerkingen als: “alles mocht, als het huis maar overeind bleef”. Moest er gedwongen
geruild worden van kamers? Ook een opmerking als: “wanneer je klein bent telt de privacy
niet zo zwaar” hoort in dit type.
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In Van Andel, J., Woonomgeving en kinderen, Proefschrift TU/e,1985, ISBN 90 9001032 7, pag.19. Van Andel
verwijst naar Schellekens (1978) en Gibson (1977, 1979), die daaronder verstaan: een specifieke combinatie van
eigenschappen die een voorwerp of een omgeving bruikbaar maken voor een mens of dier. Het gaat nadrukkelijk
om waarneembare informatie.
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Type X.

De blinde vlek

Niet vaak, maar toch komen antwoorden voor als: ik weet niets meer. Dan is als reden nogal
eens aangegeven dat er door frequent verhuizen in het geheugen geen beelden meer zijn.
Verhalen van anderen of foto’s kunnen beelden oproepen die echter geen andere
voedingsbodem hebben.
De voorlopige conclusie na analyse van de eerste honderd opmerkingen is:
De antwoorden kunnen goed in deze 10 typen geplaatst worden en in elk type moeten positieve
/ bevestigende en negatieve / ontkennende antwoorden geplaatst worden.
II.3.3.3.

Fase III.

De tweede serie werkstukken toegevoegd

Algemene opmerkingen
Door de eraring die ik nu heb met het verwerken van de gegevens en het beschikken over 10
voorlopig omschreven typen ontstaat vaker de neiging c.q. zie ik meer mogelijkheden om de
antwoorden in meerdere typen te plaatsen. De typen zijn niet op zichzelf staand, maar
verwijzen naar elkaar. Een voorbeeld is de relatie tussen de ruimte en de gevoelens die
dezenoproepen in positieve of negatieve zin. Ook objecten verwijzen naar de sfeer die er mee
gecreëerd werd. Ze verwijzen naar personen die deze hebben gemaakt of gebruikt. Gevoelens
van veiligheid, rust en gezelligheid zijn gerelateerd aan mensen, ruimten en zintuiglijke
waarnemingen.
Op deze interrelatiekom ik later terug. De verbeterde bijgestelde typen volgen hierna.
Type I.

De ruimtelijke context in engere of wijdere zin

Hieronder vallen opmerkingen die aangeven hoe de slaapkamer in de ruimtelijke context van
het huis of van de ruimte daarbuiten (de buurt) wordt gezien, de ligging, situering van de
slaapkamer in huis ten opzichte van de overige vertrekken of het uitzicht naar de tuin, een
veldje, de buurt. Hierbij kunnen positieve of negatieve antwoorden gemaakt zijn, soms
gerelateerd aan veiligheid: de slaapkamer aan de achterzijde was veilig want er kwamen geen
enge geluiden.
Ook de grootte van de kamer, zelden genoemd, reken ik hiertoe. Dat “de kamer onderdeel was
van de wasgoedroute van mijn moeder naar het balkon” duidt erop dat de ruimtelijke context
ook gerelateerd wordt aan Type IV, De Gebruiksmogelijkheden.
Daarbij komt:
De ruimte kan gebruikt worden voor Type VII activiteiten zoals het beklimmen van dakgoten.
Een ruimte heeft al of niet gebruiksmogelijkheden en behoort tot Type IV.
Type II.

Veiligheid, gezelligheid en rust of het ontbreken ervan

De gezelligheid met vrienden, al of niet gerelateerd aan de kamer, reken ik ertoe. De kamer als
verzamelplek. Zeer concreet worden opmerkingen over het al of niet bang zijn genoemd zoals
“de gevangenen die voorbijkwamen, daar was ik niet bang voor” maar ook “ik was bang en
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durfde nooit naar het raam te kijken voor enge mannen”. De plek om te rusten, alleen of met je
broer of zus. Het waaklichtje dat brandde. De telefoonleiding die slang werd. Daar tegenover
staan opmerkingen als het balkon waarlangs gevlucht kon worden of de hangmat waarin je je
kunt verbergen bij eventuele aardbevingen.
Daarbij komt:
Het genoemde gevoel kan gerelateerd zijn aan activiteiten van mensen (Type VII) zoals vader
timmerde het bed en oma kwam ’s nachts even kijken. Het kan ook gerelateerd worden aan
ruimten: onder het bed, de dakgoot, de grootte van de kamer, aan geluiden: vogels, mensen of
aan tijd: nachtmerries en de zomer buiten.
Type III.

De ruimten als slaapkamer en de overige ruimten enbjecten

Tot dit type behoren opmerkingen waarbij materiéle zaken worden genoemd: objecten (ramen,
deuren) en speelbeesten maar ookde wandafwerking de speelruimte onder de tafel, de grote hal
om te spelen en de gordijnen. Allereerst opmerkingen over aanwezigheid van ruimten –zonder
– nadere - kwalificatie (ligging of beoordeling). Maar het denken over ruimten of objecten kan
een positieve of negatieve notatie in zich dragen. Denken over ruimte en veiligheid kunnen hier
samen vallen: ik propte de beesten tussen mijn bed en de muur zodat de beren mij niet konden
pakken. Het denken over de objecten kan direct een positieve lading hebben: de wastafel waar
ik trots op was omdat ik niet mijn tanden in een badcel hoefde te poetsen. Bij een ander type
zullen we deze opmerkingen eveneens moeten plaatsen.
Daarbij komt:
(Ja, ja zelfs) Knoesten in eikenhouten deuren worden liefkozend genoemd
Kleur (keukengordijnen gehaat)
Wanddecoraties (posters)
Kleine attributen (stekkerdozen)
Rommel en meereizende objecten (knuffelbeesten en kussens)
Objecten buitenshuis werden onverwachte gebruiksmogelijkheden (lantaarnpalen als
speelhonk).
Type IV.

De gebruiksmogelijkheden

Over affordanties 86 zijn door Van Andel nadere opmerkingen gemaakt. Nu gaat het om
opmerkingen als: de gebruiksmogelijkheden op de kamer, de verzorging van mezelf was
mogelijk, kleren die er waren en de modeshow die we er hielden, het inrichten van tenten, het
bed was lekker groot en je kon je lekker uitrekken en omrollen, het kantelend bureau.
Daarbij komt:
Objecten (hoogslaper) creëren ruimte (voor bijvoorbeeld lego);
Objecten belemmeren gebruiksmogelijkheden (schoorsteen);
Objecten worden niet gebruikt (wastafel, sanitair voor baby’s);
86

Juist de combinatie van meerdere affordanties voor verschillende soorten activiteiten binnen
één omgeving vormt een belangrijke kwaliteit.

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

52

De Bewerking
Objecten (ramen maken uitzicht en contact met mensen en omgeving mogelijk).
Type V.

De eigenheid, de trots en de mate van welbevinden

Het gevoel van eigenheid zonder verdere toelichting maar ook met toevoegingen als hier
voelde ik me thuis en kon ik mijn verdriet of kwaadheid verwerken, lekker tekenen, hoorde de
vogels, het getjilp en kon er in extase zijn. Ik heb gewerkt voor het betalen van de inrichting.
De slaapkamer is mijn ruimte, ik kan er zijn zonder (of wel) gestoord te worden bij het praten,
spelen of vrijen. Natuurlijk vallen hieronder ook negatieve opmerkingen als de deur naar de
woonkamer was altijd open dus er was geen privacy of tevreden, maar wat heb ik hem
vervloekt of mijn ouders zijn gescheiden en ik ben 8 x verhuisd (dus ik had geen gevoel van
eigenheid meer).
Daarbij komt:
Objecten die deze gevoelens kunnen versterken (mijn spiegelwand en barre)
Kamer en huis worden beschouwd als moeder en baarmoeder (nu verdwenen)
Signalen die (wens naar) contacten met buitenwereld mogelijk maakten (draad telefoon)
Het hechten of onthechten: mijn kamer, mijn flat
Het alleen kunnen zijn, het kunnen luieren
Type VI.

De tekening van de sfeer, de cultuur

Bij opmerkingen van dit type gaat het om een karakterisering van het wonen in een ruimere
sfeer dan alleen maar het karakteriseren van individuele gevoelens of van ruimten. Ik noem:
koffiedrinken zondagochtend na de kerk én voetballen tot de fabriek floot waarna we gingen
eten”. De beleving van de seizoenen (waar later op wordt teruggekomen): ’s zomers laat
buiten spelen.
Daarbij komt:
Beelden als Dik Trom, kinderboekverhalen en popidolen.
Objecten worden ook hier genoemd als allemaal voor de kachel en het uitzicht naar de
kerkklok.
Een specifiek object als het raam is bron voor vele fantasieën ( St Nicolaas, Vampiers, Elfjes)
Type VII.

Activiteiten in of rond het huis

Een opmerking als: De buurman die gras maaide, het vele telefoneren, de harde muziek, de
kerkklok.
Daarbij komt:
Activiteiten die een positieve betekenis hadden (BBQ-en, pa die voetbalde).
Activiteiten die associaties opriepen (ik wilde groot zijn met spelende kinderen).
Het uitzicht naar buiten is uitzicht op de kleine buurt - wereld.
Activiteiten die het gewone leven symboliseren (spelen, dansen, muziek maken, tuinieren,
huiswerk maken, op dak klimmen, in slootje vallen).
Type VIII.

De veranderingen
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Hierbij gaat het om ruimtelijke veranderingen, verbouwingen of functieveranderingen van
kamers of in de buurt (kerk gesloopt). Soms is een opmerking in algemene zin geplaatst, soms
met een zeker cynisme wanneer over frequent verhuizen na echtscheiding is gesproken.
Daarbij komt:
Ruimtelijke of materiële veranderingen gekoppeld aan overgangen in de jeugd.
De onzekerheid (pijn) die ruimtelijke veranderingen veroorzaakten (zoeken).
De onmogelijkheid om iets aan de kamer te (mogen / willen) veranderen.
Het ruilen van kamers met broers, zussen of ouders (vrijwillig of gedwongen).
Type IX.

De mate van autonomie

Hierbij gaat het om opmerkingen die aangeven welke mogelijkheden men heeft gehad om zelf
de kamer in te richten, activiteiten te verrichten zonder gecontroleerd te worden.
Ik reken hiertoe opmerkingen als: alles mocht, als het huis maar overeind bleef.
Moest er gedwongen geruild worden van kamers? Ook een opmerking als: wanneer je klein
bent telt de privacy niet zo zwaar hoort in dit type.
Daarbij komt:
Objecten die door anderen gedwongen een andere functie kregen.
De ouderslaapkamer die al of niet betreden worden?
Het beschikken over een eigen sleutel?
De privacy die alofniet werd toegestaan?
Type X.

De blinde vlek

Niet vaak, maar toch komen antwoorden voor als: ik weet niets meer. Dan is als reden
herhaaldelijk aangegeven dat door frequente verhuizingen in het geheugen geen beelden meer
bestaan. Verhalen van anderen of foto’s kunnen beelden oproepen die echter geen andere
voedingsbodem hebben.
Daarbij komt:
de opmerking van een in Marokko geboren studente: ik weet alleen maar dat ik bij open vuur
in een huisje in het Rifgebergte ben geboren.
II.3.3.4.

Fase IV.

Toevoegingen aan de voorlopige typologie

De frequentie van opmerkingen per type
Er zijn geen kwantificerende gemaakt. De indruk bestaat dat bij de volgende typen de meeste
opmerkingen zijn gemaakt:
Type II
Type III.
Type VII

Het gevoel van veiligheid, gezelligheid en rust.
Ruimten als slaapkamer en overige ruimten en objecten.
De activiteiten in en rond het huis

daarna volgen
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Type I.
Type IV.
Type V.
Type VI.

De ruimtelijke context in wijdere of engere zin
De gebruiksmogelijkheden
De eigenheid, trots en de mate van welbevinden
De veranderingen

en als laatsten
Type VI.
Type IX.
Type X.

De tekening van de sfeer, de cultuur
De mate van autonomie
De blinde vlek, weet niets

De mogelijke toevoegingen:
Van opmerkingen waarbij een persoon genoemd is, is niet een separaat type gemaakt.
Het is voor de hand liggend dat ouders, broers en zussen het meest genoemd zijn. Slechts
sporadisch wordt een grootouder genoemd, maar een opmerking over een oom of tante heb ik
niet kunnen vinden; huisdieren staan nog hoger op de voorkeursladder! De rol van ouders is,
wanneer zij genoemd is die van facilitator, degene die timmert en of de kamer inricht en in een
enkel geval de autoriteit die iets verbiedt. Buren worden sporadisch en dan nog neutraal
genoemd. Opmerkelijk weinig wordt over vriendjes of vriendinnetjes gesproken.
Van de zintuigen noem ik het gehoor belangrijk om geluiden van binnen, maar zeker ook van
buiten te kunnen waarnemen waarbij dan regelmatig een associatie met veilig en of gezellig
wordt gelegd. Het gezichtszintuig is belangrijk, ook voor het kunnen uitkijken naar de tuin en
de directe woonomgeving met buurtbepalende elementen als kerkklok, speelplek, straat. De
avond biedt nog speelmogelijkheid, tot de klok luidt en de nacht is soms angstig. Overige
dagdelen zijn niet of nauwelijks genoemd. De zomer biedt lange speelmomenten en in de
winter kun je knus onder de dekens liggen.
Opvallende missers.
Zelf vind ik opvallend dat bepaalde basisactiviteiten in huis waartoe eten en wassen gerekend
kunnen worden niet of nauwelijks zijn genoemd. Ook conflicten met ouders of psychologische
problemen zijn niet vermeld. Niet vergeten mag worden dat eerstejaars studenten op hun kamer
moeten wennen aan het alleenzijn.
Dit geldt met name voor hen die niet in een studentenhuis wonen.
II.3.3.5.

Fase V.

De afronding en vraag voor verder onderzoek

De belangrijkste taak is nu om deze 10 typen in een paar categorieën of dimensies te plaatsen.
Daarmee kan de centrale probleemstelling worden aangepakt.
De 10 typen kunnen als volgt worden gegroepeerd:
Opmerkingen over ruimtelijke en materiële zaken
A.1.
A.2.

Daarbij is van ruimten aangegeven de ligging, situering, bereikbaarheid, maatvoering
Daarbij werden objecten en materialen (wanden/vloeren/plafonds) genoemd.
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Opmerkingen over gevoelservaringen
B.1.
B.2.
B.3.
B.4.

Opmerkingen over gezelligheid.
Opmerkingen diepere gevoelens van eigenheid.
Opmerkingen over de ervaren mate van autonomie.
Opmerkingen over de sfeer, de wooncultuur.

Schematisch is de volgende indeling mogelijk:
Gevoelens over

Ik met de ander
Ik alleen
Ik onder de ander
Ik hoor bij anderen

gezellig en veilig
autonoom /eigenheid
geen autonomie
verbondenheid/ mijn en onze cultuur

Met name ten aanzien van (on)veiligheid kunnen uiteenlopende gevoelens bestaan. evoelens
van fysieke (on)veiligheid en sociale (on)veiligheid bestaan naast gevoelens van (on)veiligheid
in dromen. Het gaat hier steeds over opmerkingen en ervaringen waarbij gevoelens genoemd
zijn. We hebben gezien dat de gevoelens ook kunnen verwijzen naar al die elementen die onder
A.1. en A.2. zijn genoemd.
Opmerkingen over gebruiksmogelijkheden
C.1.
C.2.

Opmerkingen over gebruiksmogelijkheden
Opmerkingen over activiteiten

Bij de gebruiksmogelijkheden gaat het vaak om mogelijkheden voor en activiteiten in ruimten
of met objecten, die echter niet altijd zelf zijn genoemd.
Opmerkingen over de blinde vlek
D.1.
D.2.

Opmerkingen over de veranderingen
Opmerkingen over de blinde vlek, het gebrek aan herinneringen

De blinde vlek kan zeker beïnvloed zijn door de vele veranderingen.
Conclusie 87
De volgende categorieën in de herinneringen aan de vroegere plek thuis zijn:
•
•
•
•
•

De herinnering aan ruimten en materiele zaken.
De herinnering aan gebruiksmogelijkheden en activiteiten al of niet direct in verband
gebracht met ruimten en of objecten.
De herinneringen aan gevoelens waarbij de accenten bij de student zelf, bij een ander of
bij de groep of het huishouden, de sfeer waarin de student, leefde worden opgeroepen.
De herinnering aan veranderingen waarbij vooral verhuizingen en minder interne
veranderingen worden genoemd
Het ontbreken van, of alleen via foto’s en derden op te roepen, herinneringen.

87

Het begrip categorie wordt gebruikt omdat Pennartz met het begrip dimensie werkt. Aan het einde van het
onderzoek zal het begrip dimensie worden gebruikt.
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Bij verder onderzoek naar herinneringen zal met deze indeling rekening kunnen worden
gehouden.
Methodisch betekent dit dat de werkwijze zoals beschreven in The Basic Research methode
geschikt is om een complex fenomeen te beschrijven. Er is geen theoretisch model als
uitgangspunt genomen. Er is vanuit een inductieve methode gewerkt. De 3 dimensies welke
Pennartz noemt kunnen hierin herkend worden. De beschrijving van veranderingen door
verhuizingen, interne verbouwingen, maar ook in de relaties met anderen, en de beschrijving in
de gevoelens naar anderen en de wisselende activiteiten geven aan hoe breed het begrip wonen
is.
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II.4. Het onderzoek onder volwassenen (VOLW)
Inleiding
II.4.1.
De samenstelling van de ondervraagden naar enige kenmerken.
II.4.2.
Belangrijk personenin de beeldvorming
II.4.2.1.
De vader
II.4.2.2.
De moeder
II.4.2.3.
De grootouders
II.4.2.4.
Broers en zusters
II.4.2.5.
Overige familieleden
II.4.2.6.
Anderen
II.4.2.7.
Planten, dieren, knuffels en overige zaken
Samenvatting
II.4.3. Belangrijke gebeurtenissen in de beeldvorming
II.4.3.1.
Gebeurtenissen van invloed op de gezinssamenstelling
II.4.3.1.1. Zwangerschap en geboorte
II.4.3.1.2. Ziekte en overlijden
II.4.3.1.3. Echtscheiding
II.4.3.1.4. Uit huis gaan of lange afwezigheid
Samenvatting
II.4.3.2.
Belangrijk dagen in de beeldvorming
II.4.3.2.1. Algemeen christelijke feestdagen
II.4.3.2.2. Enkele andere algemene feestdagen
II.4.3.2.3. Verjaardagen, feestjes en vakanties
II.4.3.2.4. Dagelijkse momenten en de seizoenen
II.4.3.2.5. Het klimaat
Samenvatting
II.4.4.
De betekenis van de maatschappelijke situatie
II.4.4.1.
Werk en ontslag
II.4.4.2.
Werkeloosheid of hoogconjunctuur
II.4.4.3.
Buurtrelaties
II.4.4.4.
De oorlog 40-45 en de internationale politieke situatie
Samenvatting
II.4.5.
De betekenis van ruimtelijke veranderingen in of rond het huis
II.4.5.1.
Nieuwbouw
II.4.5.2.
Sloop, verbouwing of renovatie
II.4.5.3.
Verhuizingen
II.4.5.4.
Natuur en milieudreigingen
Samenvatting
II.4.6.
II.4.6.1.
II.4.6.2.
II.4.6.3.

De herinnering aan de slaapkamer
Het bed en de inrichting
De vloer, de wand en het plafond
Uitzicht, ligging, privacy en intimiteit
Samenvatting

II.4.7.

De betekenis van andere plekken in huis
Inleiding

II.4.7.1.
II.4.7.2.
II.4.7.3.
II.4.7.4.

De woonkamer
Kantoor en werkruimte aan huis
De keuken
De sanitaire ruimten
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II.4.7.5.
II.4.7.6.
II.4.7.7.
II.4.7.8.
II.4.7.9.

De verkeersruimten
De zolder en de kelder
De schuur en de garage
De tuin
Het verborgen plekje
Samenvatting

II.4.8. De betekenis van voorwerpen in huis
Inleiding
II.4.8.1.
II.4.8.2.
II.4.8.3.
II.4.8.4.
II.4.8.5.
II.4.8.6.
II.4.8.7.
II.4.8.8.
II.4.8.9.

Meubelen
De verlichting
De gordijnen
De ramen en deuren
De verwarming
De muziekinstrumenten
De geluidsinstallatie
De kunstwerken
De planten
Samenvatting

II.4.9. De ligging van de woning
Inleiding
II.4.9.1.
II.4.9.2.
II.4.9.3.

De ligging ten opzichte van andere woningen
De woonomgeving
De buurt of de wijk
Samenvatting

II.4.10. Het binnenklimaat met name op de slaapkamer
Inleiding
II.4.10.1.
II.4.10.2.
II.4.10.3.
II.4.10.4.
II.4.10.5.
II.4.10.6.
II.4.10.7.
II.4.10.8.
II.4.10.9.
II.4.10.10.

De vochtigheid
De verwarming
De afsluitbaarheid en de tocht
Het geluid van binnen
Het geluid van buiten
Vertrouwde en gewenste geluiden
De reuk
De kleur
De tactiele ervaring
De lichtinval
Samenvatting

II.4.11. Herinneringen aan zintuiglijke ervaringen
Inleiding
II.4.11.1.
II.4.11.2.
II.4.11.3.
II.4.11.4.
II.4.11.5.
II.4.12.

Herinneringen aan geur
Het beeld van de eigen slaapkamer en het ouderlijk huis
Herinneringen aan geluiden
Herinneringen aan smaak
Wat tastte of voelde men?
Samenvatting
Verleden en toekomst
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Inleiding
II.4.12.1.
II.4.12.2.
II.4.12.3.
II.4.12.4.
II.4.12.5.
II.4.12.6.

Dromen over vroeger
Het effect van de vroegere woon / leefsituatie
Gewenst type huishouden / gezin
Gewenst relatie - en carrièrepatroon
Woonwensen en de relatie met het ouderlijk huis
Waar is niet over gesproken?
Samenvatting
Conclusies
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Inleiding
De keuze in dit onderzoek is een keuze voor onderzoek van de actoren en niet van instituties
als bijvoorbeeld woningcorporaties of marktpartijen op de woningmarkt. Volgens Turner is de
woonsatisfactie immers niet noodzakelijk gebonden aan de officiële en algemeen geldende
standaarden 88. Ook het maken van maatschappijkritische opmerkingen zoals: de woonkamer is
een typisch product ”der zwiespaltigen Klassensituation, zu Großburgertum emporgierend,
zum Proletariat materiell hinabgezogen, eine Mischung aus großbürgerlichem Salon und dem
Allzweckgemach der Eigentumslosen 89”, zal hoogstens een uitzondering zijn.
Mogelijk kan na dit onderzoek nog eens bevestigd worden welke waarden die van Weezel
noemt voor bewoners belangrijk zijn zoals bijvoorbeeld veiligheid, zuinigheid, eigenheid,
schoonheid en netheid 90
De woningkwaliteit wordt verschillend beoordeeld door de verschillende leden van een
huishouden. Voor ieder kan de gebruiksmogelijkheid (de utilitaire dimensie) variëren. Bij de
herinnering aan het vroegere huis spelen daarnaast ook de sociale en de existentiële dimensie
(Pennartz, reeds eerder genoemd), de omgang met andere leden van het huishouden, mee.
Daarnaast komen van buiten af invloeden welke verwerkt worden. Dat veranderingen een grote
indruk kunnen maken bleek reeds in het onderzoek onder de HBOstudenten (Type VIII.).Dat is
de reden dat bij een onderzoek naar de herinnering van de betekenis, de waardering van de
woon – leef situatie, veel elementen aandacht moeten krijgen.
De centrale onderzoeksvragen zoals genoemd in I.6 komen hier aan de orde.
(de betekenis van mensen, de betekenis van ruimten en attributen en de betekenis van
gebeurtenissen)
Om een uitgebreid onderzoek te doen is daarom een groep respondenten benaderd die de
bereidheid had met veel interesse haar eigen vroegere situatie te beschouwen.
De selectie van respondenten geschiedde door te starten met een paar personen uit de naaste
omgeving.
Hun werd verzocht een uitgebreide vragenlijst 91 in te vullen en anderen uit hun omgeving, die
volgens hen in een andere situatie waren opgegroeid en ook veel interesse hadden, te vragen de
om mee te werken. Hoewel het hier om een kwalitatief onderzoek gaat is een kort inzicht
gegeven in de samenstelling van de populatie van ondervraagden in II.4.1. Daarna wordt in
II.4.2 gevraagd wie in het huishouden of in de naaste familie belangrijk zijn
geweest.Gebeurtenissen welke in het huishouden plaats vonden worden in II.4.3 behandeld. In
II.4.4 is naar de betekenis van de maatschappelijke situatie gevraagd. De ruimtelijke
veranderingen krijgen in II.4.5 de aandacht. De ruimtelijke aspecten en de voorwerpen worden
in II.4.6., II.4.7. en II.4.8 behandeld. Het binnenklimaat wordt in II.4.9 behandeld. De
zintuiglijke ervaringen worden in II.4.10. besproken. Het effect, de betekenis van al die
ervaringen voor de huidige keuzen wordt in II.4.11. aangegeven. Tenslotte worden er
conclusies getrokken in II.4.12. Die conclusies moeten uiteraard afgezet worden tegen de
resultaten en de conclusies van de andere deelonderzoeken.
II.4.1. De samenstelling van de ondervraagden naar enige kenmerken
88

Turner, J.F.C., Housing priorities, Settlements Patterns, and urban Development in Modernizing Countries,
AIP Journal, pp. 354 – 363.
89
Helms, Hans G., Des Wohnzimmers wirklicher und unwirklicher Nutzen, in: Gisela Stelly, In den
Häusern…..Lesebuch 5,Bertelsman Verlag, Munchen, 1974, ISBN 3 – 570 07314 9.
90
Wezel, R. H. J. van. Woningbeheer. een onderzoek naar de sociaal culturele waarden van huurders en
verhuurders in het onderhoud van woningen in de non – profit sector, proefschrift Wageningen, 1993, ISBN 90
5485 205 4.
91
Bijlage 3a
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De steekproef is niet representatief voor een grotere populatie maar uit de tabel is duidelijk dat
zowel mannen en vrouwen uit verschillende leeftijdscategorieën hebben meegewerkt.
Daarom wordt volstaan met een kort overzicht. De samenstelling naar leeftijd wordt hieronder
weergegeven in tabel 01.
Leeftijd
21 30
31 40
41 50
51 60
Ouder
Onbekend
Totaal

Vrouwen
1
2
3
11
9
2
28

Mannen
7
9
8
24

Totaal
1
2
10
20
17
2
52

Tabel 01 Leeftijd van de respondenten.

De gemiddelde leeftijd van zowel de mannelijke als de vrouwelijke respondenten is 55,5 jaar.
Uit tabel 01 kan worden afgeleid dat de periodes waarover de respondenten schrijven variëren.
Voor de oudsten ligt deze vóór de jaren veertig, net voor de tweede wereldoorlog, wanneer we
aannemen dat herinneringen voor het 5de levensjaar nauwelijks genoemd zijn.
De grote meerderheid echter, de respondenten in de leeftijd 40 tot 65 jaar heeft het over de
periode juist na de oorlog.
De respondenten komen uit gemiddeld grotere gezinnen Hieronder staan de aantallen zonen en
dochters in het vroegere huishouden van de respondenten.
Zo→Do↓ 0 zonen 1 zoon 2 zonen 3 zonen 4 zonen Meer
0 dochters
1
1
1 dochter
1
3
6
3
3
2
2 dochters
1
3
2
1
1
3 dochters
3
5
4
1
4 dochters
1
1
2
meer
3
2
1
geen antw
Totaal
5
10
14
12
5
5

N
2
18
8
13
4
6
1
52

Tabel 02 Aantallen zonen en dochters in het vroegere huishouden.

Uit verdere analyse van de tabel blijkt dat slechts 1, vrouwelijke, respondent is opgegroeid als
enig kind (1 dochter en 0 zonen).
2 Mannelijke respondenten hadden geen zusters (0 dochters).
5 Vrouwelijke respondenten hadden geen broers (0 zonen).
Het gemiddeld aantal kinderen lag iets boven de 4.5 92.
De cijfers voor de onderzochte periode tonen gemiddelden van ca. 4 kinderen per gezin.
Rond 1930 waren de geboortecijfers in Zuid-Nederland hoger dan elders.
Rond 1960 waren er nog steeds de zelfde verschillen hoewel de geboortecijfers overal gedaald
waren. Aan het eind van de 60 – er jaren was het geboortecijfer in Limburg het laagste van
Nederland 93.
92

Het aantal zonen is meer dan 109 (10x1+14x2+12x3+5x4+5x>5) en het aantal dochters is meer dan 119
(18x1+8x2+13x3+4x4+6x>4). Totaal zijn er dus meer dan 228 kinderen geweest (en 52 respondenten).
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In de volgende tabel is volledigheidshalve nog eens aangegeven hoe het gemiddeld aantal
kinderen vanaf 1950 tot zeer recent is afgenomen van ruim 3 naar 1.5 kind.

Tabel 03 Gemiddeld kindertal in Nederland 1950 – 2005

.
Samengevat: de steekproefpopulatie omvat relatief oudere mensen uit gezinnen met een
gemiddelde kindertal dat hoger was dan het gemiddelde voor Nederland.
De geografische spreiding van de respondenten wordt weergegeven in onderstaande kaart van
Nederland.
II.4.2.

Belangrijke personen in de beeldvorming

Er zal aandacht worden geschonken aan de betekenis van de overige leden in het huishouden,
maar ook aan de naaste familieleden onder wie ik allereerst opa en oma reken. Ook ooms en
tantes kunnen een belangrijke plaats innemen en uiteraard vrienden en vriendinnen. En wie
weet zijn huisdieren, een troost, vriend of kameraad?

93

Beets GCN (NIDI), Verweij A (RIVM), Bongers SW (RIVM). Wat waren de belangrijkste
ontwikkelingen in het verleden? In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal
Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM,.
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Legenda: o = man • = vrouw
Figuur 04 Geboorteplaats respondenten

II.4.2.1.

De vader

Het beeld, door F. Bordewijk in Karakter geschetst, komt gelukkig sporadisch voor. Hoewel
met de strenge vader soms geen contact mogelijk is, wordt strengheid toch ook genoemd in één
adem met rechtvaardigheid. De “warme” vader die speelt met de kinderen, op wiens schoot je
kunt zitten, die je mee uit neemt naar het bos, die het gezin compleet maakt wanneer hij er is,
wordt regelmatig genoemd. De rol van de vader is bij veel respondenten, met name de ouderen,
vooral een neutrale geweest. Hij was er, hij verdiende de kost. Dit hoeft niet a a-priori een
negatieve klank te hebben. Iemand schrijft:
Mijn ouders waren “goede”ouders. Toch was de relatie meer functioneel dan op genegenheid
gebaseerd. Thuis was ook een bedrijf”.
Werken en wonen op een locatie, oftewel het hebben van een bedrijf aan huis heeft zeer
uiteenlopende gevolgen.
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Het kantoor van mijn vader was naast huis. Hij was er altijd.
En:
Misschien heeft de regelmatig lange aanwezigheid van mijn vader een negatieve invloed gehad
(kantoor aan huis).
Maar ook.
Wij hadden vee en een melkwinkel en vader had nooit tijd. Hij was altijd weg.
Zelden wordt de relatie met vader met een ruimte in huis geassocieerd. De stoel van vader
verschijnt een enkele keer en mooi is het beeld van het zieke kind dat op de piano, waarop
vader speelt, in slaap valt. Maar een ander is verbitterd.
Ik was 6 weken ziek op mijn slaapkamer en herinner me wel de vriendelijke huisarts en de
dominee waar ik samen mee bad, maar niet mijn vader.Hij was van - niet tot iet - gekomen.
De keuken welke volgens (tijdschrift filosofie 2005) zo’n rol speelt in de opvoeding, is geen
enkele maal in verband met de vader genoemd.
De vaders in deze populatie waren nog maar nauwelijks toe aan dat stukje “geëmancipeerd”
huishoudelijk werk.
II.4.2.2.

De moeder

Wat allereerst opvalt is dat de moeder bijna nooit als afstandelijk is ervaren. Eenmaal wordt zij
zo ervaren door iemand bij het huiselijk gebed. Maar tijdens de thee is zij toch weer betrokken
bij het wel en wee. De zorgende moeder, altijd thuis wanneer we uit school kwamen, dat beeld
wordt door velen opgeroepen.
Moeder stond bij het raam tijdens het onweer, dan was het niet zo eng.
Als locatie is eenmaal het grote ouderlijke bed genoemd. Ook het opgewekte karakter - zij zong
altijd- wordt herhaaldelijk genoemd.
Die uitspraak staat dan weer haaks op een opmerking dat moeder ziekelijk was of niet
opgewassen was tegen de verantwoordelijkheid van het huishouden. Het verhuizen bracht de
vrouw dan soms in een moeilijke onzekere situatie. Verhuizen, oorlog, gedwongen vertrek uit
Indonesië: de indruk die dit op ouders maakte, werkte ook door naar de kinderen. Het geloof in
de mogelijkheden van verbale communicatie lijkt in de onderzochte gezinnen nog beperkt. Het
bespreken van problemen of het hebben van diepgaande gesprekken is nergens genoemd. Dit
staat in duidelijke tegenstelling tot het moderne gezinsleven waar de onderlinge betrokkenheid
sterk toegenomen is 94.”De verschuiving naar meer communicatie en persoonlijke uitwisseling
werd door van Avort reeds tien jaar geleden onderzocht” 95. Eenmaal wordt melding gemaakt
van de spanning welke tussen de ouders ontstaat wanneer de moeder wil gaan werken. In
sporadische gevallen werden kinderen naar kostschool gestuurd.Dit gebeurde bijvoorbeeld
wanneer het bedrijf aan huis of de winkel teveel aandacht vroegen van beide ouders. Mochten
ouders het idee hebben dat kinderen er beschermd waren, door die laatsten zelf werd ook het
gevoel van eenzaamheid genoemd.
Rest nog de vraag of kinderen bepaalde ruimten in huis zien als een specifiek territorium voor
een van beide ouders. Welnu, daar is nauwelijks sprake van. Eenmaal wordt over het kantoortje
van vader aan huis gesproken. En ik kan over de moeder hoogstens vermoeden dat “de thee na
school “ in de woonkamer of keuken werd gedronken: haar territorium? Dit komt overeen met
een onderzoek in Israël. Gevraagd werd om ruimten te classificeren in termen als: welke ruimte
is van wie 96.

94

Avort, A. van der, De gulzige vrijblijvendheid van expliciete relaties, Tilburg 1987
Gabriel van den Brink,Trends in gezinsonderzoek, Van Gorcum 1999, ISBN 90 232 3458 8
96
Rachel Sebba and Arza Churchman, “The Uniqueness of Home,” Architecture and Behavior, Vol. 3,No. 1,
1986, pp. 7-24.
95

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

65

De Bewerking
Slechts eenderde van de ondervraagden beschouwde de keuken als behorende tot het
gemeenschappelijk territorium; meer dan de helft zei dat deze ruimte aan moeder behoorde.
Tenslotte de verzuchting van een mannelijke respondent.
Moeder is een Brabantse boerendochter, mooi en beschermd en traditioneel opgegroeid.
Voelde zich verweesd toen haar moeder overleed. Heeft nooit een “eigen plek”, eigen identiteit
kunnen vinden. Het huwelijk en de geboorte van dertien kinderen (twee dood) in veertien jaar
“overkwam” haar. Zuchtend en steunend heeft ze zich in dit “dal der tranen” staande
gehouden.
Vader wilde seks en moeder was braaf en durfde niet tegen de heersende moraal in te gaan.
Wij trokken bij opa (op de boerderij) in en zijn dus opgegroeid in grootfamilieverband. Deze
bleef hecht. En knellend. Dat vond moeder ook. Als oudste zoon was ik haar toeverlaat, maar
ik wilde weg – weg – weg. Tegelijk “snapte” ik zelf niet waarom.
II.4.2.3.

De grootouders

Soms zijn de grootouders nog aanwezig in de rol van luisterende, spelende en vertellende
grootouders. De logeerpartijen bij hen of wanneer zij op bezoek komen zijn feestelijke
gebeurtenissen. Opa en oma worden geassocieerd met slagroom, een lapjeskat, knutselen en
voorlezen. Maar dit geldt dan in een hoogst enkel geval.
Het was geweldig bij opa (architect) op zijn tekentafel te mogen zitten en het carbonpotlood
dat ik van hem kreeg heb ik al 52 jaar bewaard.
Zij zijn een stabiele factor wanneer het gezin (regelmatig) moet verhuizen.
Het gaf een vertrouwd gevoel.
Er wordt regelmatig melding gemaakt van logeerpartijen.
Het 3-generatie gezin bestond na de oorlogsjaren nauwelijks meer 97.
De zorg voor de grootouders speelt nog nauwelijks een rol. De generaties waar hierover is
gesproken heeft nog niet de spanning meegemaakt, of de druk om de zorg voor schoolgaande
kinderen met die voor de ouders te combineren. De werkende moeder is voor deze
respondenten een vreemde.
De wel eens geopperde gedachte dat er meer contact met de ouders van moeders zijde is of zou
zijn, is niet bevestigd kunnen worden.
Oma van moeders zijde gaf bij mijn vader nogal irritatie.
De betekenis van de grootouders wordt door de mannelijke respondenten veel minder genoemd
dan door de vrouwelijke(33 % resp. 56 %).
II.4.2.4.

Broers en zusters

De relaties met broers en zusters wordt vaak bepaald door de rangorde in het gezin en het
leeftijdsverschil. De beschermende rol van de oudere voor de jongere wordt regelmatig
genoemd en uiteraard is de relatie sterker of zwakker naarmate men qua karakter en
belangstelling overeenkomsten met elkaar heeft. Talloos zijn opmerkingen als: Mijn oudste
broer wist alles, mijn oudste zus leerde mij zicht op het leven te krijgen, mijn oudste zus vocht
voor mij of: ik was de beschermende oudere zus.
Samen in bed of op in dezelfde kamer slapen bevordert het contact.
En de volgende opmerking klinkt begrijpelijk in de context van de vorige eeuw: de enige zoon
was de jongste en de stamhouder na vijf dochters.
Een paar keer is verteld dat men alleen met broers en zusters speelde (groot gezin: 7 zonen en
een dochter) en minder contact met de buurkinderen had.
97

Slechts in de Achterhoek en bij middenstanders nog het langst volgens een Indiase gezinssocioloog die hierop
promoveerde ca 1970 RUU. (mededeling prof. Dr. Groenman tijdens 1e jaars college)
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Dit verschijnsel, dit clangevoel, kan voor latere partners storend werken en zelfs het gevoel van
uitsluiting oproepen. Van bepaalde Nederlandse families is dit ook bekend. Uithuisplaatsing,
geschiedt vanwege de eerder genoemde reden (II.4.2.2: de kostschool) maar ook omdat
spanningen in het gezin opliepen. Wanneer je dan alleen achterblijft geeft dat een onprettig
gevoel. Dat een of meer broers of zusters voor kortere of langere tijd buiten huis verblijven
doet de relatie ook voor de langere termijn en later in de volwassenheid geen goed. Een
respondente vertelt echter over de speciale betekenis die een van haar broers voor haar had
toen zij samen met hem in de winter van 1945 bij anderen was ondergebracht. Hij was haar
strohalm nu zij haar andere broers en zusters kwijt was. Kleine pesterijtjes en ruzies horen erbij
en worden vergoelijkend genoemd.
Het gevoel van veiligheid of geborgenheid is niet aan één persoon of situatie gebonden maar is
een permanent gevoel.
Er was wel een goede sfeer maar ik had niet het gevoel van geborgenheid.
Een respondente vertelt over haar “Mongoolse” zusje dat zij benijdt om haar permanente
opgewektheid. Maar zij miste bij haar een gevoel van geborgenheid (in tegenstelling tot de
gevoelens voor andere broers en zusters). Neven en nichten compenseren in een enkel geval de
afwezigheid van broers of zussen.
Onder de respondenten zijn er enkelen die halfbroers en / of halfzusters hebben. Die relatie is
soms geen enkele belemmering voor het hebben van goede contacten daarmee. In tegendeel,
dit kan een gevoel geven als; wij zijn met ons allen de kinderen van … en vormen één geheel en
daar zijn we trots op.
Een enkeling heeft een broer of zus verloren. Soms is dit als feit vermeld en lijkt het zo ook
ervaren te zijn. In een ander geval heeft dit een trauma opgeleverd en is een respondent via
rebirthing 98 weer zijn evenwicht gaan zoeken.
II.4.2.5.

Overige familieleden

Ooms en tantes worden vaker door vrouwen dan door mannen genoemd (75 % resp. 50 %).
Een paar keer wordt een tante in een adem met een oma genoemd. De logeerpartijen, de
gezamenlijke vakantie; het zijn vaak de leuke herinneringen waaraan gerefereerd wordt maar
ook een keer aan de goede herinnering aan het verblijf bij oom en tante tijdens de hongerwinter
ondanks de kou, de honger en de difterie. Ooms en tantes en neven en nichten geven het gevoel
dat je bij een groter veilig geheel hoort. Bemoeizieke ooms en opdringerige tantes komen ook
eenmaal in beeld en daarnaast het verwijt door de familie dat men verhuisd was naar Brabant.
De conclusie is dat in de grote meerderheid de gevoelens naar ooms en tantes positief zijn. De
zuster van moeders zijde was tenminste één normaal mens in de familie. De rol van peettante of
peetoom wordt sporadisch genoemd. Lekkere zeep als ik bij mijn peettante logeerde en duur
beleg op het brood kreeg.
II.4.2.6.

Anderen

Vriendjes en vriendinnetjes zijn het vaakst genoemd (ca 50 %) en ook de ouders daarvan. Ook
buren die zelfs als pleeggezin functioneerden speelden een belangrijke rol.
Citaat:
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Althans volgens een respondent. Rebirthing is via ademhalingstechnieken losmaken van bevroren vastzittende
energie van pijnlijke gebeurtenissen welke buiten het bewustzijn gehouden zijn. Oude angsten en pijnen kunnen
verwerkt worden. Tijdens een aantal sessies onder begeleiding wordt ernaar gestreefd de ademhaling te bevrijden
van deze blokkades. Bron Wikipedia
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De sfeer was er vrediger dan thuis.
Sport was minder belangrijk dan nu, hetgeen tot uiting komt in het slechts sporadisch vermeld
worden van sportvriendjes en –vriendinnetjes. Een respondente noemt een buurvrouw die door
de straat als “heks”werd beschouwd, maar voor haar een leuke buurvrouw was bij wie veel
gebeurde. In Het boek van alle dingen ( Gouden Griffwl) van Guus Kuijer wordt over
eenzelfde situatie gesproken waarbij dan contact door de vader verboden wordt omdat de
betreffende buurvrouw onkerkelijk en niet godvrezende zou zijn.
Hulpen in de huishouding (enkelen woonden nog “in”), worden genoemd (ook de uit Indonesië
tijdens het verlof meegekomen baboes) en ook vaklieden die veel over de vloer kwamen.
De twintigste eeuw kent het fenomeen van de inwonende bediende, met wie dan ook
affectieve banden bestaan naast de paternalistische en contractuele, welke van veel geringere
importantie zijn dan in de achttiende eeuw.
Koen de Vlieger schreef daarover: 99
En er bestonden zeker ook affectieve banden tussen personeel en baas: sommige bedienden
bleven 35 jaar bij hun meester in dienst. Dat doe je niet zomaar, dan is er méér dan een
zakelijke band tussen knecht en meester. Het is bijvoorbeeld geweten dat sommige meesters
peter of meter werden van de kinderen van hun bedienden, en ze gaven hen ook af en toe
cadeautjes.
Het antwoord: ik werd niet goed van al die zwartrokken (paters) die de deur platliepen, staat
tegenover een antwoord waarbij juist positief over heeroom die op bezoek kwam, werd verteld.
II.4.2.7.

Planten, dieren, knuffels en overige zaken

Met planten is het moeilijk communiceren. Er wordt slechts één keer over een dahliatuintje
gesproken en vermeld dat men graag tuinierde.
Honden en poezen kunnen een grotere rol spelen dan planten. Iemand vond troost bij de poes
en had daarmee een geheime verbintenis. Een ander omschreef zeer gedetailleerd allerlei
honden en de momenten waarop deze thuis waren. Andere huisdieren als hamsters, konijnen en
vissen zijn niet of nauwelijks genoemd evenals poppen en speelgoed. Dat de hond uit huis weg
moest nadat hij vreselijk gebeten had bezorgde veel verdriet. Maar veel betekenis had wel het
paard van onze melkwagen! Als het regende ging ik onder het paard Negra staan, hier voelde
ik me heel veilig.
De tod, de knuffel, de lap etc. kunnen in uiteenlopende vormen voorkomen.
Doordat leesboeken slechts een paar keer zijn genoemd kan niet over de betekenis ervan
worden gesproken.
Veel steun vond een gereformeerde respondente bij God!
God! Hoewel gereformeerd had ik een God die mij begreep!
Samenvatting
De communicatie met de ouders, weliswaar voornamelijk met de vader, was meer op
functionaliteit dan op genegenheid gebaseerd. De vader was de enige werkende, de
kostwinnaar en vaak afwezig.
De werkende vrouw die aandacht tussen kinderen en grootouders moest verdelen bestond nog
niet. Het werken van moeder werd door vader niet gewaardeerd en soms, met spanning thuis
tot gevolg, verboden. Hoewel de verhoudingen per gezin verschilden, is er sprake van een
generatiekloof. Dit zijn bevestigingen van eerdere bevindingen.

99

Koen de Vlieger – de Wilde: Adellijke Levensstijl.Een terreinverkenning aan de hand van de huishoudkundige
journalen van Lavina de Beer,gravin van Bergeijck (ca 1685-1740) :Tijdschrift voor Sociale en Economische
geschiedenis I [2004] NR. 3
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Opvallend is dat de keuken als het territorium voor iedereen werd gevonden en zeker niet
alleen voor de moeder. Aan de vader werd alleen een eigen territorium toegekend wanneer hij
thuis werkte.
De grote broers of zusters konden beschermend zijn. Wanneer broers of zusters naar
kostschool gestuurd werden of elders geplaatst, kon dit verlies van intimiteit met hen voor
langere periode of definitief betekenen. Neven en nichten konden dat gemis compenseren.
Grootouders, waren luisterend en vertellend. Niet vergeten mag worden dat het 3–
generatiegezin in Nederland nog nauwelijks betekenis had.
Ooms en tantes geven het gevoel dat je bij een groter geheel hoort.
II.4.3.

Belangrijke gebeurtenissen zijn in de beeldvorming

II.4.3.1.

Gebeurtenissen van invloed op de gezinssamenstelling.

II.4.3.1.1.

Zwangerschap en geboorte

Er wordt regelmatig geantwoord dat men de geboorte van broertjes of zusjes herinnert vanaf de
eigen leeftijd van 5 jaar. De betrouwbaarheid van die herinnering kan ik niet toetsen. De eigen
gevoelens die beschreven worden zijn bijna steeds positief zoals de sfeer, gezelligheid in huis
en een leuke tante die kwam helpen. Kennis hebben van “het geheim” werd positief ervaren.
Soms werd de bijtende ooievaar erbij gehaald. Maar dat er niet altijd vreugde was mag ook
duidelijk zijn.
Met name bij de laatste vijf kinderen was het moeilijk. De eerste kreeg gordelroos, herstelde
ervan maar was verstandelijk gehandicapt. De bevalling van de tweeling daaropvolgend was
zwaar, moeder kon niet meer. Van de daaropvolgende tweeling is er één overleden en is
mamma op het nippertje gered. Er was veel hulp nodig, die we ook gekregen hebben.
Negatief zijn ook de volgende antwoorden:
Ik had een jongen moeten zijn, een stamhouder. Ik vind die opmerking nog steeds schandalig.
en
Mijn jongste zus was Mongools, het lijkt gewoon, maar tijdens het wandelen met haar werd er
veel in de kinderwagen gekeken, eerst vond ik dit vreselijk, maar later dacht ik - je kijkt maar dit is mijn zusje.
Ach, het verhuizen naar een eigen kille kamer is dan alleen maar niet zo prettig.
En verschillende respondenten antwoordden dat ze geen gevoelens van geborgenheid ervoeren,
maar dat “ze” er gewoon waren.
II.4.3.1.2.

Ziekte en overlijden

Hoewel het sterftecijfer in het begin van de 20ste eeuw veel hoger was dan thans 100, was het
verlies van broer of zus door overlijden uiterst zeldzaam. Eenmaal wordt gemeld dat in de
hongerwinter een broer is overleden. Het gebeurde, en dat verergerde het verlies, buiten het
gezin waar het broertje was ondergebracht. De moeder van dit gezin werd in 1945 door de
Canadezen overreden!
Het overlijden van een vader betekende een gevoel van ontreddering gedurende drie maanden
en eenzaamheid voor moeder maar heeft geen gevolgen gehad voor mijn gevoel van
geborgenheid.
Bij het vermelden van het overlijden van vaders is geen opmerking gemaakt over de betekenis
daarvan.
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NiDi atles Bron HED. CBS. 1900: 18, 1950 : 7.6, 2000: 9. Dus vooral tussen 1900 en 1950 een sterke daling.
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De betekenis ervan was wel groot voor een gezin dat tegen zijn wil in vanuit Curaçao naar
Nederland moest; dat kille Nederland.
Slechts éénmaal wordt vermeld dat een buurjongetje, klasgenoot was overleden en men in de
kerk rond de baar liep. De zwarte rouwkoets met paarden ervoor met schuimende bekken en de
kist die naar de koets werd gedragen was de eerste ervaring voor iemand met de sterfelijkheid
van de mens. “Ingrijpend”
De zelfmoord van de knapste en meest levenslustige broer in een gezin heeft vijfentwintig jaar
als fragmentatiebom bij een respondent doorgewerkt. De erfeniswetgeving bepaalde immers
dat kindsdelen werden uitgekeerd aan de kinderen. Daar is mijn vader vast niet blij mee
geweest en ook nu nog vind ik dit een idiote regeling.
Verlies van oma’s en opa’s komt vaker voor maar lijdt nergens tot ontreddering.
Hoewel, drie grootouders in één jaar verliezen betekent een groot gemis. En ook het verlies van
een jόnge opa maakt diepe indruk.
Nadat een inwonende oma was overleden gingen de gordijnen (gelukkig) weer open.
Er was paniek wanneer het zusje acute blindedarmontsteking krijgt en met een ambulance naar
het ziekenhuis moet. Maar het werd gezellig toen een tante de boel kwam redderen.
Geborgenheid en veiligheid werden juist tijdens ziekte in het ziekenhuis ervaren in het contact
met verpleegkundigen.
Ziektegevallen worden nauwelijks vermeld of het moet over die ene vader zijn die twee jaar
overspannen thuis is geweest.
II.4.3.1.3.

Echtscheiding

Echtscheiding kwam in het verre verleden nauwelijks voor. In totaal vermelden slechts twee
respondenten dat hun ouders gescheiden waren.
Een enkele maal is wel de dreiging ervan gevoeld of er werd een grote afstand ervaren en een
schijnwereld om het huwelijk “hoog te houden”.
Ons mam zuchtte veel. Kwam niet in opstand. Dat was maar goed ook. Dat kon niet. Dit duidt
op de heersende opvatting dat je “for better and for worse” altijd bij elkaar bleef.
II.4.3.1.4.

Uit huis gaan of lange afwezigheid

Opvallend is het (meestal) gedwongen vertrek naar een kostschool. Zij, het waren bijna
uitsluitend jongens, hebben daar in meerderheid geen warm gevoel bij. De kostschool was
hard. Je was er alleen en je mocht slechts enkele malen per jaar naar huis. Als pluspunten
worden genoemd: je leert er discipline en een gevoel van verantwoordelijkheid en ontwikkelt,
meer dan thuis, een gevoel van teamgeest. Sommigen voelden zich flink en het vertrek gaf een
gevoel van zelfstandigheid. Het gebruik om jongens rond de pubertijd naar kostschool (in het
verleden ook soms naar een klein seminarie) te sturen leek op zijn retour. Vanuit België 101 en
Engeland 102 wordt echter gemeld dat er thans in 2008 weer een toenemende belangstelling is.
Harrij Potter woont op een school 103 voor tovenaarsleerlingen!! Is dat de oorzaak?

101

Het Belang van Limburg 24 augustus 2005
The Boarding Education Alliance. Zij vertegenwoordigt 170 kostscholen
103
boardingschool.org.uk. Attending a UK boarding school is no longer perceived as being sent away to school
but as a wonderful life opportunity to live in a community with people from around the world. As well as
receiving an excellent education in small classes, the opportunities for activities and learning new skills outside
the classroom are endless
102
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De taak van huisvrouw is voor sommige moeders te zwaar. Er wordt dan een enkele maal
melding gemaakt van overspannenheid, afwezigheid, weglopen, pogingen tot suïcide en
opname in verpleegtehuizen.
Ook de afwezige vader wordt gemist.
Het vertrek van oudere broers of zussen wordt vermeld maar meer als feit dan dat dit gevolgen
heeft voor het gevoel van veiligheid en of geborgenheid. Behalve in situaties waarbij dit een
gevolg is van de gezinssituatie thuis. En wanneer jezelf uit huis bent gestuurd kan dit voor een
langdurige periode een breuk met thuis betekenen.Tijdens de oorlog werden ook kinderen naar
Oostenrijk en Duitsland gestuurd om aan te sterken. Deze, goed bedoelde logeerpartijen
betekenden toch een groot gevoel van eenzaamheid in den vreemde.
Politiek maatschappelijke oorzaken speelden ook verder mee. Na de oorlog werden NSB’ers
voor kortere of langere periode in kampen geïnterneerd. Dit heeft voor het ene kind meer
emotionele gevolgen dan voor het andere (schaamte, heimwee versus een gevoel van hier word
ik sterker van).
De veranderende internationale situatie heeft tot gevolg gehad dat mensen uit Indonesië terug
kwamen en aan een totaal andere wereld moesten wennen.
We moeten , wanneer we deze twee verschijnselen naast elkaar zetten, overwegen dat
honderdduizenden gezinnen hierbij betrokken waren.
Dat de oorlog ook andere gevolgen heeft gehad blijkt uit de mededeling dat een Joods jongetje
bij ons gezin werd geplaatst. Als reactie werd vermeld:
dat was een inbreuk op de privacy en mijn territorium. Omgekeerd werden ook kinderen naar
anderen, families, boeren gestuurd om aan te sterken. Het fenomeen verhuizen is zelden
genoemd. Eenentwintig keer verhuizen betekende voor iemand dat zij op dertien lagere scholen
heeft gezeten!
Een respondent gaf het volgende aan: Niemand ging weg en dat droeg misschien bij aan een
gevoel van veiligheid en geborgenheid.
Samenvatting
Dat de demografische gebeurtenissen als geboorte en sterfte vreugde en verdriet veroorzaken,
is van alle tijden. Er zitten ook gezellige kanten aan als familieleden komen helpen. Maar van
een drama kan gesproken worden als er meerdere kinderen na elkaar sterven, iets wat nu
moeilijk valt voor te stellen. In het midden van de vorige eeuw met de grote gezinnen was het
regelmatig baren voor moeders soms te zwaar. Ook de gevolgen van de politieke en
maatschappelijke situatie in de jaren veertig betekenden even zoveel ingrepen in grote
aantallen gezinnen: de terugkeer van de Indonesië -gangers, de Jodenvervolging, de NSB –
internering, maar ook, zij het minder ingrijpend, voor jongens vooral, het fenomeen van de
kostschool of het bij anderen onderbrengen van kinderen om aan te sterken. Al deze
verschijnselen lijken voorgoed verleden tijd.
II.4.3.2.

Belangrijke dagen in de beeldvorming

II.4.3.2.1.

Algemene christelijke feestdagen

Voor wat betreft Oud en Nieuw wordt gewezen op het samen zijn, de veiligheid vooral
wanneer zoveel mogelijk mensen bijeen zijn ook wanneer men drukke (winkel) dagen achter
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de rug had. Uiteraard wordt het samen mét opa en oma genieten van bijzondere gerechten104
hoog gewaardeerd. Een paar keer wordt het spelen van spelletjes genoemd.
Het zilver werd gepoetst er kwamen heerlijke geuren uit de keuken (behalve in de laatste
oorlogsjaren 105.
De gewoonte om Oud en Nieuw buitenshuis te vieren bestond nog niet. Slechts één respondent
vermeldt dat er een dorpsfeest was. Soms was er vuurwerk. De gewoonte bestond om op
Nieuwjaarsdag officiële bezoeken af te leggen. Men ging naar oudste broer of zus en ook was
het gebruikelijk om bij de werkgever op bezoek te gaan: dat gaf mij een trots gevoel die
mensen die naar mijn vader kwamen.
Kerstmis was vooral een kerkelijk feest, maar voor een enkeling was het feest te zeer
kerkgebonden. Vooral kinderen genoten van het feit dat zij eerst naar bed gingen, midden in de
nacht opstonden en dan met een ouder (de ander bleef thuis) naar de kerk gingen en soms door
de sneeuw terugliepen. De kerstboom,was bij niet - katholieken soms verboden en bij
katholieken juist hét symbool. 106
Sinterklaas was het grote suggestiefeest. Eerst de angst voor Piet, maar die ging snel over en
als Sinterklaas van zijn fiets viel en zijn mijter en baard verloor was het lachen geblazen.
Bij sommigen werd ook dit feest heel eenvoudig gevierd met alleen een borstplaat en een
chocoladeletter. Maar zelfs als men het niet breed had werd toch de suggestie van een
cadeautafel vol pakketjes gewekt. Een enkeling is wat sceptischer en vindt het een verplichting.
Deze feestdagen gaven regelmaat, er was een vast patroon en voor velen de hoogtepunten in
het jaar.
Naar andere feestdagen is niet expliciet gevraagd.
Vermeldenswaard zijn opmerkingen over Pasen wanneer alles nieuw is, ook de kleren.Voor
een gereformeerde respondent was het vieren van Palmpasen verboden om dat dit de
aanbidding van een boom zou zijn.
Pinksteren werd ook als belangrijk kerkelijk feest gevierd bij protestanten.
II.4.3.2.2.

Enkele andere algemene feestdagen

Koninginnedag en dorpsfeesten zijn belangrijke herinneringsmomenten. In een agrarische
samenleving zijn ook andere dagen, verbonden met bedrijf belangrijk. Bijvoorbeeld de dag
waarop het vee op stal gaat: Allerheiligen en de dag waarop het vee de wei in gaat:
Koninginnedag.
Een respondent vertelde over 12 mei: de dag waarop de landarbeiders weer begonnen met een
nieuw contract en dan op de zolder kwamen wonen.
En niet te vergeten de vaste dag waarop de kachel op de boerderij aanging, ongeacht het weer:
15 oktober.
Ook de dag waarop elk jaar het varken werd geslacht was een hoogtijdag.
II.4.3.2.3.

Verjaardagen, feestjes en vakanties

Logeren op de boerderij was het grote avontuur!
Maar bij een logeerpartij op een boerderij onder een paard gezet te worden dat je kan
onderpoepen kan paniek betekenen en een einde maken aan een logeerpartij.
Thuis neefjes en nichtjes ontvangen was een feest.

104

Een respondent vertelde dat niet oud en nieuw, maar alleen nieuwjaarsdag bijzonder was; dan kregen we allen
(welgeteld) één appelbol.
105
In het begin van de oorlog heerste er geen voedselgebrek
106
“bij ons moest er een emmer water met een dweil naast”
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Logeren in het algemeen wordt positief ervaren al voelde een enkeling dat hij of zij bij oma
werd heropgevoed.
Afijn, er werden ook nieuwe kleren gekocht en er werd speciaal snoepgeld uitgedeeld.
Hoe spannend bij een tante samen naar de Bonte Dinsdagavond trein luisteren met een
gebakje onder de dekens.
Bij een tante mocht meer dan thuis: boekjes van Dick Bos lezen. Maar soms waren vragende
en nadrukkelijk zoenende tantes vervelend. Logeren was ook een mooie gelegenheid om de
geladen sfeer thuis te ontvluchten. Er was soms een regelmaat; steeds bij dezelfde oom of
tante. Soms kwam je bij vriendjes van gegoede huize waar het erg chique was. Of je kwam
onverwacht bij een rijke tak van de familie. Dat maakte grote indruk. Wanneer er gereisd
moest worden was dit niet altijd een pretje. Het kon gezellig zijn, maar soms was er ruzie of
stress bij het inpakken. Hoe anders was de situatie dan nu: de lunchroom bij V en D was het
hoogtepunt!. Trouwens bij een aantal respondenten thuis wás er nauwelijks (tijd of geld voor)
vakantie. Er werden eenvoudige fietstochten in de omgeving gemaakt en men ging naar het
zwembad. Of wandelen, wandelen, als maar wandelen en met de kleintjes zeulen.
De betekenis van verjaardagen is sterk verschillend.
Iemand herinnert zich nog goed een verjaardag: ik sliep, werd wakker, liep de kamer in en
mocht bij iemand op schoot: dat gaf een fijn gevoel. Een verjaardag van vader of moeder met
een kamer vol mensen gaf een lekker trots gevoel.
Een enkeling vertelt over de speciale muziekavondjes.
“Stil boven in bed liggen luisteren naar Bach, Beethoven en mensen aria’s horen zingen of
soms was er een debatingavond”.
II.4.3.2.4.

Dagelijkse momenten en de seizoenen

Opstaan werd door respomndenten op uiteenlopende wijze ervaren. Een enkeling stond alleen
als eerste op en at alleen. Het gezamenlijk ontbijt is door niemand als een gezellige start van de
dag genoemd. Ook niet in het weekend. Slechts een enkeling noemde het eten tussen de
middag als gezellig moment. Maar ook het avondeten is niet als belangrijk
ontmoetingsmoment genoemd. Hoogstens is vermeld dat er in het weekend anders werd
gegeten.
Veel is gesproken over het naar bed gaan. Men rekt het naar bed gaan of duikt weg, ook al
omdat men soms in de donkere huizen bang was: “het spookte”.
Centrale verwarming ontbrak veelal en het was een koude ”onverwarmde ijsgrot”. Maar het
kon elders knus zijn met een kruik. Vaker is de vader dan de moeder genoemd die nog even
langs kwam, voorlas of controleerde of alle ramen en deuren dicht waren. “zo stoer zal ik later
nooit worden”.
Het weekend wordt in het algemeen als positief ervaren. Op zaterdagavonden zat men rond de
radio en later toen er tv kwam daarvoor bijeen met een kop chocolade. Je mocht langer
opblijven. De zondag wordt zeer verschillend ervaren.; Het was een levendige dag met uitjes,
sport, bezoek en lekker eten 107 maar het was ook een dag met kerkelijke verplichtingen: tot
driemaal toe “zodra men zindelijk was”. Een enkeling hielp zondag mee om de
winkelboekjes 108 te controleren. In de middag luisterde vader naar de voetbaluitslagen en
moeder naar klassieke muziek.
De beleving van de seizoenen was sterk verschillend. Als de dagen zonnig waren werd van het
buiten spelen, zwemmen en de padvinderij genoten. Sport was minder overheersend dan
tegenwoordig. Tijdens de winter kon worden geschaatst, maar was het thuis soms koud en
107
108

iemand vertelt over de heerlijke sigarenlucht
kind van een melkboer
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somber. In donkere huizen was het toch knus rond de kachel of open haard, hetgeen in die
gevallen ook een veilig gevoel gaf.
Slechts tien à vijftien procent van de respondenten noemt geen specifiek moment van de dag of
week of seizoenen waaraan een herinnering kleeft.
II.4.3.2.5.

Het klimaat

De koude hongerwinter leeft bij een aantal ouderen voort. Huizen waren slecht geïsoleerd en
zelfs wakker worden met sneeuw op je bed was mogelijk Er werd nog gestookt met
kolenkachels. Soms was het zo koud dat de rivieren bevroren waren. In de oorlog werd hout
gesprokkeld. Maar kwakkelwinters zijn ook niets.
De hete zomer van zesenveertig was een feest. Alle deuren stonden de hele zomer open.
Iemand vertelt over noodweer tijdens de vakantie in de tent. “Vader en moeder handelden
rustig, het was razend spannend, maar niet onveilig”. De Stormramp in Zeeland 109 heeft bij
velen een grote indruk gemaakt. Eigen speelgoed werd weggegeven, kinderen uit het getroffen
Zeeland zaten in de klas en iemand herinnert zich dat hij buiten in de storm speelde terwijl zijn
moeder bij de radio zat te huilen.
Het was Gods volk dat verdronk en daarom mocht de radio aan.
Samenvatting
Het beeld van de 50-er jaren, dat ook op de grote tentoonstelling in Het Noord-Brabants
Museum in 2006 werd getoond, komt overeen met wat respondenten vertelden.
Kerst en Oud en Nieuw waren, ook zonder uitgebreide diners, hoogtepunten vol romantiek en
rituelen.
Andere feestdagen als Pasen en Pinksteren werden door verschillende kerkgenootschappen
verschillend gevierd.
De zondag was een dag waarop de sport niet die overheersende betekenis had zoals nu.
Op de boerderij, waar velen nog een band mee hadden, waren de seizoenen bepalend. Voor
velen was die boerderij nog een bestaande logeergelegenheid. De huizen waren minder
comfortabel, donkerder en slechter geïsoleerd, minder volledig verwarmd.
II.4.4.

De betekenis van de maatschappelijke situatie

II.4.4.1.

Werk en ontslag

Er verschijnt een zeer gevarieerd beeld over de maatschappelijke situatie.
De vader aan huis werkt in de kwekerij, of heeft zelfs een schooltje aan huis heeft, of werkt als
huisarts (met apotheek aan huis). Het gezin van de huisarts leeft met praktijkervaringen mee en
geheimhouding wordt al vroeg ingeprent.
Er is spanning in het gezin omdat vader niet op moeders wil ingaat en niet in de fabriek, waar
meer zekerheid is dan op de boerderij, gaat werken.
De status van het gezin speelt een rol in de volgende voorbeelden:
vader is de dorpsburgemeester hetgeen door moeder opgeklopt wordt, tot schaamte van ons.
Vader is referendaris wat dit ook mocht betekenen.
Ook de gevoelens van trots in het gezin worden genoemd.
De trots als vader promotie maakt of slaagt voor een examen.
De trots omdat vader alles wat in de fabriek geproduceerd wordt, in zijn eentje verkocht.
109

Zie R. Launspach: 1953
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Daar tegenover wordt gesproken over de moeder die vader verweet dat hij geen promotie kreeg
zodat het gezin niet mee kon met de vrienden en buren die wel profiteerden van de groeiende
welvaart. Of er was onzekerheid omdat vader ontslagen was en respondente via haar vriendin,
met succes, weer werk voor haar vader vindt.
Maar er is ook de vader die ontslagen is zonder dat dit tot de kinderen doordrong en de vader
die altijd dezelfde baan heeft waardoor er Rust, Ritme en Regelmaat is. Soms kregen de
dominee, politieagent of andere ambtenaren een andere standplaats waardoor steeds opnieuw
naar vriendjes en vriendinnetjes gezocht moest worden. Soms rust er een extra last op het gezin
omdat een oom overlijdt en voor twee gezinnen moet worden gewerkt.
De werkende moeder wordt zelden genoemd. Eenmaal is er spanning als moeder wil gaan
werken, ook al is het maar parttime, tegen de wil in van vader. En als een keer moeder de zaak
moet overnemen omdat vader is overleden verandert de sfeer in huis. Er is minder aandacht
voor de kinderen: de oudste broer ontspoort.
II.4.4.2.

Werkloosheid of hoogconjunctuur

Zuinig zijn, hard werken, geen luxe! Het hoeft niet herhaald te worden.
Het is hard werken, beginnende bij de ene familie luxe, anderen moeten steeds zuinig aan
doen: van oude kranten moet w.c papier worden gesneden.
Er was altijd krapte: moeder had bloemen gekocht in plaats van deze uit de tuin te snijden en
kreeg hiervoor van vader op haar kop. Werkloosheid in het algemeen is geen item.
Pas tegen het einde van de jaren vijftig is er een dreigende omslag van de conjunctuur 110.
II.4.4.3.

Buurtrelaties

Er zijn weinig opmerkingen over de buurtrelaties en de veranderingen gemaakt.
De stabiliteit in de buurten is groter. Er wordt veel minder verhuisd. Verhuizen is niet
vervelend wanneer je in de nieuwe stad dichter bij mensen zit met wie je je nauwer verbonden
voelt. Er is wel eens, sporadisch, gevochten met vriendjes tegen kinderen uit andere buurten.
Niet vergeten moet worden dat de bevrediging van de drie – “algemeen menselijke”- behoeften
zoals deze door De Jong in zijn onderzoek in Amsterdam -West worden genoemd, niet alleen
op straat geschiedt. Aangenomen mag worden dat de sociale identiteit voldoende status en
erkenning bood in de samenleving 111 van de respondenten zoals dit ook bij deze onderzochte
Marokkanse jongeren geldt. Een enkele keer wordt vermeld dat er tijdens de oorlog veel
verhuisd is. Een enkel gezin heeft weinig of geen contact met de buurt. Het is vervelend
wanneer de hele buurt (in Het Gooi) met de auto op vakantie naar het buitenland gaat en men
zelf thuis moet blijven.
II.4.4.4.

De oorlog 40-45 en de internationale politieke situatie

Niet iedereen heeft de Tweede Wereldoorlog, zelfs niet als klein kind, meegemaakt. De
ervaringen zijn zeer uiteenlopend.
110

Rond 1956 waren er diverse loonsverhogingen en belastingverhogingen geweest en ook de overheidsuitgaven
stegen snel. Daardoor was er langzamerhand sprake van overbesteding. De economische situatie verslechterde. De
(gedwongen) terugkeer van Nederlanders uit Indonesië leidde bovendien tot extra problemen. Het kabinet besloot
tot een zogenaamde bestedingsbeperking.. Er werd gesproken van bestedingsbeperking, omdat niet alleen de
overheid, maar ook bedrijven en consumenten pas op de plaats moesten maken.
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Jan Dirk de Jong: Kapot moeilijk: Een etnografisch onderzoek naar opvallend delinquent groepsgedrag van
“Marokkaanse”jongens. Dissertatie RUG 2007. Recensie Volkskrant 6 november 2007. De drie behoeften welke
hij noemt zijn: erkenning, vermaak en veiligheid.
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Soms was er een vader of grootvader die zat ondergedoken of heldhaftig in het verzet heeft
gezeten of gegijzeld zat in St. Michielsgestel. Of je had buren waarvan je wist dat ze lid van de
NSB waren. Ook worden huiszoeking en inkwartiering van Duitse soldaten vermeld. Zij, die
hierover spreken vertellen van huiszoekingen , evacuaties en schuilkelders en het gedwongen
flink – moeten - zijn en niet mogen huilen.
Tja, er was geen snoep, maar erger nog: er werd honger geleden!
Een geruststelling was dat vader te oud was voor tewerkstelling 112 in Duitsland of de broers te
jong waren. Een enkeling vertelt over de politieke ruzies thuis tussen familieleden of de
moeilijke politieke situatie waarin zijn ouders verkeerden.
Mijn vader was beheerder van een zalencomplex en weigerde de NSB toestemming voor een
vergadering en werd bij de (gelukkig integere) burgemeester op het matje geroepen.
Een enkeling vermeldt dat zij naar Duitsland 113 moest om aan te sterken en later elke dag naar
de boer moest en om melk moest zeuren. Het overvliegen van bommenwerpers was voor de
een louter angstig, maar het snorrend geluid doet iemand ook denken aan het rustgevende
gesnor van vliegen. Iemand antwoordt: “Het gaf een onaangenaam gevoel omdat mijn moeder
uit Zuid Duitsland komt.
Voor ouders van toen was de oorlog een periode van zien te overleven: honger en dreiging.
Zelden wordt over de internationale politieke situatie na de oorlog gesproken.
De inval van de Russen in Hongarije (november 1956) komt nauwelijks ter sprake, Korea
wordt een keer genoemd naast enkele andere conflicten, maar deze worden praktisch nooit in
verband gebracht met gevoelens van geborgenheid thuis. De dekolonisatie viel buiten de
belangstelling van de respondenten (die maximaal15 jaar waren). De conflicthaarden Cuba en
Vietnam en China waren te ver weg om te verontrusten.
Samenvatting
Het werken aan huis, dat in sommige beroepen voorkwam, betekende voor kinderen een
verplichte geheimhouding over de bezoekers, patiënten of cliënten. De maatschappelijke
zekerheid was groot voor de meerderheid, maar de overgang van de boerderij naar fabriek of
kantoor moest, soms met pijn, worden gemaakt. Promotie levert vreugde en statusverhoging,
maar betekent vaak verhuizen en weer nieuwe vriendjes zoeken. De horizontale mobiliteit, de
verhuisfrequentie was ongeveer even hoog als thans. Van Ommeren constateerde dat de
interprovinciale verhuismobiliteit sinds het begin van de 20ste eeuw licht is gedaald (van 2.08
% Rond 1900 naar ca 1.8 % in 2000). Hij constateerde ook dat jongeren en hoger opgeleiden
vaker verhuizen dan gezinnen met kinderen. 114 Men zette zich enerzijds af tegen andere
buurten en ook zijn een paar gevallen bekend over frustratie wanneer anderen “meer” konden.
Een begin van de emancipatiestrijd was merkbaar daar waar de vrouw wilde gaan werken
tegen de zin van de man in.
De oorlog 40 – 45 betekende onzekerheid, wantrouwen, onderduiken, verraad, tewerkstelling
en huiszoeking. Geborgenheid werd gemist, maar lang niet ieder kind was zich bewust van al
wat er speelde. De internationale politieke crises, spreken maar weinigen aan.

112

Documentatiegroep ’40 – ’45 : Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren er ca 10 miljoen tewerkgestelde
dwangarbeiders waaronder ca 500.00 uit Nederland.van hen keerden er ca 30.000 niet meer terug.
113
F. Seberechts, Hier gaat alles zijnen gewonen gang: de verplichte tewerkstelling in Duitsland, Leuven:
Davidsfonds, 2005, 191 p. 24,95 euro
114
Van Ommeren Jos, Vrije Universiteit in opdracht van VROM, Een literatuurstudie naar belemmeringen tot
verhuizen, 2006. Effecten van huurprijzen, verhuisstimuleringen, onkostenvergoedingen en overdrachtskosten
zijn niet bekend.
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II.4.5.

De betekenis van ruimtelijke veranderingen in of rondom het huis

II.4.5.1.

Nieuwbouw 115

De omvang van de nieuwbouw was in de oorlog tot een minimum van ca. 15000 woningen per
jaar teruggebracht. In 1950 bedroeg de productie weer ca 60.000 woningen. Het terugdringen
van de woningnood had, samen met het streven naar volledige werkgelegenheid, de hoogste
prioriteit.
Velen hebben de massale hoogbouwprojecten en grootschalige stadsuitbreidingen van nabij
meegemaakt Het aantal woningen in Amsterdam en Den Haag is van 1950 tot 1999 met 65%
gestegen; in Rotterdam bedraagt de groei 68%. In de gemeente Utrecht is het aantal woningen
in die periode meer dan verdubbeld. Die groei was het sterkst in de jaren vijftig en zestig. De
tien grootste steden samen zijn gemiddeld met 96% gegroeid. De subtoppers zijn veel harder
gegroeid dan de vier grootste gemeenten. Vooral Breda, Eindhoven en Tilburg springen eruit.
De woningvoorraad in deze steden is meer dan verdrievoudigd. De sterkste groei heeft echter
buiten de grote steden plaatsgevonden.
Tegenover een groei in de tien grootste steden van nog geen 100% staat in dezelfde periode
een groei van meer dan 250% in de rest van het land.
In Het Sociaal Cultureel Rapport 2004 staat het volgende:
Meer ruimte in de woning ging niet samen met meer grond om de woning
Door de individualisering, de groei van het aantal tweeverdieners en de toename van het
thuiswerken is de behoefte aan ruimte in de woning sterk toegenomen. De gemiddelde
woningbezetting daalde van 3,4 personen in 1970 tot 2,3 in 2000. Tegelijkertijd werden de
(nieuwe) huizen ruimer, maar de kavelgrootte groeide niet mee. In de jaren ‘70 stonden er
gemiddeld 38 woningen op één hectare, in de jaren ‘80 waren dat er gemiddeld 44 en sinds de
jaren ‘90 wordt er - met name op de VINEX-locaties - nog dichter op elkaar gebouwd.
Weinig doorstroming op de woningmarkt
Sinds het midden van de jaren ‘90 stromen jonge gezinnen op steeds latere leeftijd van een
appartement door naar een eengezinswoning. Bijna 70% van degenen die rond 1963 geboren
zijn, woonden op hun dertigste al in een eengezinshuis. Van degenen die rond 1971 geboren
zijn was dat 56%. Ruim een derde van alle gezinnen met kinderen die in huurflats wonen is
actief op zoek naar een eengezinswoning.
Middenklasse trekt naar buitenwijken en randgemeenten
Door de daling van het aantal personen per huishouden, de groei van het aantal
alleenstaanden en het toenemend aantal ouderen dat zo lang mogelijk zelfstandig wil blijven
wonen (94% van alle 65-plussers woont zelfstandig), zal de vraag naar geschikte woningen
blijven stijgen.
Favoriet is het wonen in de buitenwijken en de randgemeenten van de grote steden.
Tot zover het SCR 2004
Nieuwbouw, wanneer het een uitbreiding van een buurt of wijk betekent, kan gepaard gaan
met verlies van een stukje (wilde) natuur, “onze le mondi 116” bijvoorbeeld.
115
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Van plan tot woning, Plans becomes dwellings, Bert Bunschoten, bron CBS woningstatistiek.
zo genoemd door een respondente
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Een meidoornhaag gaat er aan, een picknickweiland verdwijnt of een speeltuintje wordt
afgebroken. Naast die ruimtelijke effecten betekende het voor iemand dat “ons huis steeds
meer een krot werd naarmate rondom ons steeds meer nieuwe huizen werden gebouwd”.
Anderzijds “ is het wel chique om in je nieuwe huis een dienstbodekamer te hebben”.
Alles ruikt, alles staat op zijn plek, het is spannend en je kunt alleen door het nieuwe huis
lopen als er niemand is. Het eigen huis is een rustpunt. Het slaan van de heipalen is
fascinerend en trekt kinderen elke dag.
II.4.5.2.

Sloop, verbouwing of renovatie

Het laten verbouwen en de doe – het - zelf verbouwingen nemen pas in het laatste kwart van de
vorige eeuw een grote vlucht. De respondenten hebben er in beperkte mate mee te maken
gehad.
De verbouwing zorgde voor veel plezier. Kennelijk was de behoefte aan uitbreiding van de
keuken het grootst, want daar gaat het iedere keer over. De keuken werd kennelijk in die
periode te klein gevonden. Een respondent vertelde dat elke klus thuis, al was het maar een
verplaatsing van de toilet, grote indruk maakte. (Hij is later architect geworden). DeVreeze
(1993, p. 57 e.v.) praat over toenemende functionele kwaliteitseisen. De uitrusting van de
keuken met aanrecht, keukenkastjes en ruimte voor huishoudelijke apparatuur nam toe van
circa 1 m2 in de negentiend eeuw tot 5 à 7 m2 volgens de voorschriften voor minimale
vertrekafmetingen van de rijksoverheid in 1965.
II.4.5.3.

Verhuizingen

Je raakt je vriend of hartsvriendin kwijt ook al is de verhuizing maar over een geringe afstand
van een paar kilometer. Maar het kan ook zijn dat je verhuizen aanvaardt als een fact of lif en
het gevoel van Geborgenheid en Veiligheid kan blijven. Erger is dat zij, die uit het buitenland,
Indonesië, gevlucht waren, helemaal opnieuw moesten beginnen. Ook kinderen van NSB’ers
die na de oorlog moesten verhuizen, zagen hun huis of buurt soms nooit meer terug. Iemand
die, na verhuizing, een half jaar op een kostschool zat, kon haar heimwee onderdrukken omdat
ze, in tegenstelling tot de schipperskinderen die slechts zelden naar huis konden, elk weekend
naar huis –waar het zo gezellig was - mocht.
Verhuizen naar een groter huis kan ook een goede ervaring betekenen, ofschoon de
nieuwbouwwijk kaal en saai was. Een enkele keer is een verhuizing als een sociale
achteruitgang ervaren. Een respondent die niet verhuisde zag wel dat met de toenemende
welvaart gezinnen verhuisden naar betere buurten of nieuwbouwwijkenwijken.
De herinnering aan een vroeger huis kan bijna geheel verdwenen zijn maar een klein incident
blijft dan soms in het - goede?- geheugen: schoenen die onder de kalk zaten. De verhuizing zelf
is één respondent bijgebleven omdat deze niet met een verhuiswagen, maar met een hoogkar
gebeurde. De verhuismobiliteit is het aantal verhuizingen per jaar binnen een gemeente plus de
halve som van het aantal vestigers en het aantal vertrekkers. In 1999 varieerde de relatieve
verhuismobiliteit, dat is het aantal verhuisde personen per 1000 inwoners, in de grote steden
van 140 tot 160 met als uitschieters Groningen (203).
Dat cijfer kan niet vergeleken worden met de aantallen verhuizingen van de huishoudens van
onze respondenten in de jaren 1950-1980. Omdat die een periode van meerdere jaren
bestrijken. Bovendien kan sprake zijn van meerdere verhuizingen.
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Verhuizen
wel verhuisd
geen antwoord
niet verhuisd
Totalen

Man
10
1
13
24

Vrouw
11
3
14
28

Totaal
21
4
27
52

Tabel 04 Met de ouders verhuisd

Deze tabel geeft de relatieve woonstabiliteit in de onderzochte periode aan. 27 van de 52
respondenten zijn niet met de ouders verhuisd. Suburbanisatie, het verhuizen van de stad naar
de randgemeenten wordt ook nauwelijks vermeld. De ontwikkeling van nieuwbouwsteden als
Nieuwegein, Zoetermeer, Alexanderpolder, Leidschendam of Purmerend, de Bijlmer etc startte
pas in de jaren zeventig.
II.4.5.4.

Natuur en milieudreiging

Milieu en natuurdreiging speelden geen enkele rol. Een uitzondering was de watersnoodramp
in 1953 117. Er was nog geen jeugdjournaal, maar we hadden foto’s op school hangen en vonden
het interessant om kinderen uit Zeeland in de klas te hebben. Toen mocht de radio aan, want
het was Gods volk dat verdronk. Ik was niet bang want zeer gelovig.
Een Brabantse respondent vertelde dat hij zich veilig voelde omdat Brabant hoger ligt. Iemand
vertelde over de angst voor onweer. Opa ging met palmtak en wijwater naar de koeienstal. Wij
wilden naar beneden komen maar werden weer naar boven gestuurd.
Samenvatting
Veranderingen in en rond de woning zoals verhuizingen, nieuwbouw, verbouw en renovatie
brengen leven in de brouwerij, maar kunnen ook verlies van een stukje vertrouwde omgeving
betekenen. Direct na 40 – 45 was de horizontale mobiliteit, het verhuizen geringer. De helft
van de respondenten is niet samen met ouders verhuisd. De langzaam groeiende behoefte naar
verbetering kwam tot uitdrukking binnenshuis (een interne cyclische verandering) waar vooral
de keuken werd verbouwd. Dit strookte met de verhoging van de door het Rijk geformuleerde
functionele kwaliteitseisen voor nieuwbouw.
II.4.6.

De herinnering aan de slaapkamer

Inleiding
De slaapkamer was alleen 118 voor het slapen bedoeld. Andere functies waren ruimtelijk,
sociaal, of fysiek niet gewenst of mogelijk. De verblijfsfunctie was gericht op slapen en de
verlichting was sober tot afwezig.
II.4.6.1.

Het bed en de inrichting

Slapen is geen geringe kunst, stelde Nietzsche volgens een respondente: men moet er een hele
dag voor wakker blijven. Wat is de betekenis van het bed zelf voor het gevoel van
geborgenheid of veiligheid?
117

.Rick Launspach: 1953, Uitgeverij De Bezige Bij, januari 2009, ISBN 9789023429890
Uit onderzoek in Wenen (Langschwert et al., S.11.3) blijkt dat 22 % van de ondervraagden niet op de
slaapkamer slapen. 20 % Van de kinderen in Wenen slaapt in de ouderslaapkamer of in een woonkamer.
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De weinige antwoorden die op die vraag gegeven zijn lopen sterk uiteen.
Onder de positieve antwoorden vallen de sfeerbeschrijvingen zoals het samen zijn of juist het
alleen zijn, de warmte en knusheideid, de geborgenheid onder het dak, de ervaren veiligheid,
de ruimte en vrijheid. Ook activiteiten zoals lekker lezen, met je broertje elke avond stoeien en
de teddybeer om te spelen worden heirtoe gerekend.
Een antwoord zoals “ik sliep en het bed speelde geen rol wordt” als neutraal beschouwd
Maar er zijn ook negatieve antwoorden gegeven. De respondent moest bijvoorbeeld steeds
voor gasten wijken of vond het bed als meubelstuk storend. Dan volgen opmerkingen als: een
koud stalen bed of een lelijke ombouw.
De mogelijkheden van privacy in huis (op je “eigen” kunnen zijn) waren minder. Privacy
(Pennartz 1981, p.54) in gedrag (het aantal activiteiten dat je op je eigen kamer uitvoert op het
totaal van je activiteiten) was zeer beperkt mogelijk. In zijn algemeenheid veronderstel ik dat
dit voornamelijk verklaard kan worden uit de kenmerken van de woning en niet uit individuele
kenmerken. Pennartz (1981, p.57) heeft dit laatste aangetoond met zijn contrastgroepenanalyse.
In de Gouden Griffels wordt in verschillende boeken over de betekenis van bed en veilig of
angstig onder de dekens kruipen geschreven, maar daarover is hier weinig gezegd. Duidelijk is
dat de teddybeer- en knuffelbeestcultuur nog moest groeien.
Dat in de toenmalig gemiddeld grotere gezinnen en de gemiddeld kleinere huizen niet ieder
kind over een eigen slaapkamer beschikte is bekend. De minimumnorm zoals deze in de
Woningwet gold, 1 kamer voor de jongens en 1 kamer voor de meisjes, werd bijna altijd
gehaald. Het samen met een of meer zusters of broers op 1 kamer slapen kwam echter
veelvuldig voor.
De kamer was gewoon een slaaphok, maar alleen ’t warme lijf van mijn zusje gaf
geborgenheid”
Alleen of samen slapen
alleen in eigenkamer
eigen bed samen op 1 kamer
samen in bed op 1 kamer
overloop, tussenkamer,zolder
geen antwoord,
Totaal

Jongens
10
3
5
1
5
24

Meisjes
6
7
10
2
3
28

Totaal
16
10
15
3
8
52

Tabel 05 Samen of alleen slapen

Het valt op dat meisjes ( 7+10=17) vaker met elkaar slapen dan jongens (5+3=8).
Een relatie met de gezinsgrootte is er met name bij de meisjes. Bij de meisjes die alleen slapen
is het gemiddeld aantal kinderen 1.9. Bij de meisjes die samen in 1 bed sliepen is dat 6.1. En
bij die meisjes die wel de kamer deelden maar in een eigen bed sliepen ligt dat gemiddelde er
tussen: 4.5. Voor jongens liggen die gemiddelden veel dichter bij elkaar. In de 3 hiervoor
genoemde situaties ligt het gemiddelde aantal kinderen per huishouden in die 3 situaties tussen
de 5 en 6.
Het is “krap aan” geweest in sommige gezinnen. Dat blijkt uit de volgende opmerkingen:
Alle (7) jongens sliepen op zolder, maar het enige zusje had een eigen kamer.
We sliepen met 3 zusjes en het jongste broertje op 1 kamer en er was een nauw doorgangetje
om in bed te komen.
De eerste jaren heb ik samen met een inwonende tante in 1 bed geslapen.
Ik sliep in een ruimte, tussen de woonkamer en de slaapkamer van mijn ouders en had geen
ramen.
Ik had een eigen bed maar moest steeds wijken voor gasten.
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Het ruimtegebrek voor de, gemiddeld grote gezinnen leidde er toe dat bijna 30 % van de
respondenten samen met broer of zus in 1 bed heeft geslapen 119. Soms was dit een twijfelaar,
soms werden opklapbedden gebruikt maar de stapelbedden waren nog onbekend.
Daarom kon de sketch van Youp van’t Hek met termen als :papa, ik wil een staaapelbed,
schrrroevedreeuuueer, Ikeahater, waarmee hij het stapelbed vervloekte, pas in de huidige tijd
geplaatst worden. Op zijn website zijn honderden reacties van hobbyisten en anderen met hun
eigen ervaringen te vinden. Men is zeer pro of zeer anti het stapelbed: kortom, heden ten dage
“leeft” het stapelbed.
In academische termen zegt Bourdieu 120 het iets anders.
“Ook kan een individu door middel van bestedingen een poging ondernemen een plaatsje te
veroveren in een sociaal hoger gewaardeerde statusgroep, waartoe hij graag zou willen
behoren”.
Volgens Guy de Maupassant omvat het bed ons hele leven:
We worden erin geboren, leven erin en sterven erin.(Simon, 2007) Bij uitbreiding geldt deze
uitspraak voor de hele slaapkamer. In de slaapkamer culmineert een heel leven. Het meest
persoonlijke wordt er onthuld, de mens wordt er dier, hij droomt zich er gelukkig en huilt zich
er in slaap. Het is de plek waar we de schaamte voorbij zijn, of van schaamte wakker liggen
over onze daden van de dag.
Hoe werden de bedden in de kamer opgesteld?
Bijna 60 % van de mannelijke en (slechts) 25 % van de vrouwelijke respondenten weet het
niet meer, of vindt dit niet belangrijk of geeft geen antwoord. Er is ook geen duidelijke
voorkeur uitgesproken voor een plek bij het raam, langs een (lange) muur of in een hoekje, nis
of veilige geborgen plek. Bij het onderzoek onder de leerlingen van de basisscholen kom ik
daar op terug. Een enkele keer is een voorkeur voor een plek met lichtinval of zon uitgesproken
of verteld over de herhaaldelijke wisselingen in opstellingen.Over de ruimte naast, onder of
boven het bed wordt ook nauwelijks gesproken.Het bed was ruimtelijk wel eens storend of de
ruimte ernaast was beperkt en men moest zich in een zeer groot gezin beneden uitkleden.
Sporadisch, dit misschien tegen de verwachting in, wordt verteld dat ’s avonds voor het slapen
gaan even onder het bed gekeken en gecontroleerd wordt. Dat is in de literatuur juist een van
de items die vaker genoemd worden.
Hoe was de inrichting?
Die was veelal sober, simpel en eenvoudig. Een enkeling spreekt letterlijk over rotzooi,
rommel of samengeraapt of los bij elkaar gekomen erfstukken. Genoemd worden naast de
tafels en de stoelen:
• kasten (18 keer), soms een inloopkast of voormalige bedstede die wel spannend of
angstig worden genoemd
• bureaus (10 keer)
• spiegels, wastafels en andere sanitaire elementen komen sporadisch voor
Soms is de slaapruimte bergplaats voor een naaimachine, een piano en iemand vertelt:
Op de slaapzolder stonden kisten met lang houdbare druiven en aan touwtjes hingen de
gedroogde appeltjes.
119

Volgens Dirisamer (in Wohnen Ein Handbuch, p.139) stelt dat de Schlafzimmer zum Taburaum ist geworden,
der nichts mehr vonder Gemütlichkeit groszbürlicher Schlafzimmer etwas zu Anfang des 19. Jahrhunderts
aufweist. Kein Schreibsekretäke…und kein Besuch .Let wel het betreft de Weense situatie
120
Thera Wijsenbeek – Olthuis: Woon en leefcultuur binnen de Hollandse steden. Studie van de volkenkunde,
materiële cultuur en antropologie.
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Een schril contrast met de huidige overvloed aan posters en andere illustraties is het feit dat
niemand spreekt over decoraties aan de wand of het moet die enige respondent zijn die het
heeft over schilderijtjes van de engelbewaarder en communiestukjes!
Zelf kiezen was er ook niet bij. Wat de gordijnen betreft valt op dat vrouwelijke respondenten
zich vaker, minder negatief, en zelfs details zoals de stof herinneren. Bij mannen is de
herinnering wel zeer beperkt.
Ook de verlichting, eveneens door vrouwen frequenter genoemd, was sober en meestal beperkt
tot een centrale hanglamp. Zelfs het bedlampje wordt nauwelijks genoemd. Eenmaal wordt vol
trots gesproken over de door mijn vader zelf gemaakte lamp van triplex.
II.4.6.2.

De vloer, de wand en het plafond

Als er iets duidelijk werd dan is het de afkeer van wat het meest (24x) werd genoemd: zeil op
de vloer of linoleum 121. Kennelijk is die herinnering goed blijven hangen. Het voelde koud aan
en het kleine vloerkleedje was het enig warme plekje. Zeil kostte weinig en was makkelijk te
zwabberen. Maar stoffen vloerbedekking welke veel minder werd genoemd (10x) was lekker
warm. Tegels en hout (beiden 2x) als vloerbedekking worden nauwelijks genoemd.
De kleur wordt veel minder (7x) genoemd en dan nog uitsluitend door de vrouwelijke
respondenten. De materialen waarmee de wanden zijn bekleed worden door de mannelijke
respondenten veel gedetailleerder beschreven: kalkmuren, ambachtelijk stucwerk, rauhfaser,
rubberachtig.De vrouwelijke respondenten beperken zich bijna uitsluitend tot de term behang.
Van de wanden wordt weinig anders over de kleuren vermeld dan dat zij wit of lichtgekleurd
zijn.
Die wanden waren recht, over het algemeen. Dat herinnert men zich goed.
Een paar keer wordt over schuine wanden gesproken en dan meestal in positieve zin: knus,
gezellig en beschermend (1x benauwend). Als nadeel is genoemd dat je er niets tegen aan kunt
hangen.
De lichtinval is over het algemeen als voldoende ervaren. Daar waar geklaagd wordt over
kleine raampjes of een te hoog gesitueerd raam of slechte ligging, heeft dit soms te maken met
de grootte van het huishouden: op zolder slapen of in een tussenkamer etc.
II.4.6.3.

Het uitzicht, de ligging, de privacy en de intimiteit

Wanneer je op zolder slaapt of in de tussenkamer of op de overloop is er uiteraard nauwelijks
of geen uitzicht naar buiten. Gelukkig geldt dat slechts voor een kleine minderheid.
Vrouwelijke respondenten wijzen veel meer op het contact met de tuin, natuur of een
speelterrein of de straat. Voor veel mannelijke respondenten lijkt het uitzicht minder
belangrijk.
Hoewel :
Ik herinner mij het prachtige invallende zomeravondlicht .Prachtig die gloed. Dat geldt nog
steeds en geeft een gevoel van geborgenheid en op de deur kraste ik fantasieën van verre
landen, zeeën en rivieren.
en ook:
Ik werd afgeleid door kinderen die niet naar het gymnasium hoefden!
Ik keek weliswaar op een steegje uit, maar kon wel contact met de buurmeisjes maken via een
zogenaamde “telefoon” 122.
De situering ten opzichte van de zon wordt slechts 2x genoemd 123.
121

De naam komt van de Latijnse woorden Linum ( vlas) en oleum (lijnzaadolie).
Over mogelijk aanwezige asbest in het, toenmalige, linoleum, is niets gezegd.
122
Geen moderne maar een draadje met 2 groenteblikken!
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De behoefte aan privacy werd kennelijk minder gevoeld of men legde zich erbij neer omdat het
nu eenmaal zo was. De kinderwereld zoals wij die nu kennen bestond niet. Bijna iedereen liet
iedereen op de kamer toe. De deur kon in enkele gevallen wel afgesloten worden, maar dat
werd niet gedaan. Een enkele beperking gold tijdens de Sinterklaasperiode. Voor sommigen
was nauwelijks sprake van een eigen kamer (zie II.4.6.1.). Velen deelden de kamer met 1 of
meerdere broers of zussen en de kamer werd soms, maar zeker niet altijd, alleen als
slaapruimte gezien.
De indruk is ontstaan dat de oudste zoon of dochter niet altijd de grootste kamer heeft, maar
wel de kamer die bijvoorbeeld apart of rustig (huiswerk) ligt.
In de pubertijd met name is het vervelend wanneer je niet alleen op je kamer kunt zijn en
verzucht iemand:
Toen ik eindelijk een eigen kamer had kwam niemand er op.
De ouderlijke slaapkamer lag vlakbij, soms slechts gescheiden door een dunne wand. De
intimiteit tussen ouders en kinderen werd anders ervaren dan nu, althans door mannelijke
respondenten. Zij vertellen in meerderheid dat ze nooit bij ouders in bed mochten komen of het
was alleen bij ziekte of na een bevalling. De herinnering van de vrouwelijke respondenten is
anders. De meerderheid mocht bij de ouders in bed kruipen, zij het dat dit meestal beperkt was
tot de zondagmorgen of wanneer pa op reis was of al vroeg naar zijn werk. De verjaardagen
werden er gestart en we konden mijn vader lekker wakker kietelen onder zijn voeten.
Toch is ook hier in enkele gevallen in negatieve sfeer geantwoord zoals Never, geen sprake
van, je ging die kamer bijna nooit in. De gedacht alleen al; afstand en preutsheid van ouders
verhinderden dat.
Een enkele keer moesten de ouders door de kinderkamer 124 naar het sanitair of andersom,
moesten de kinderen door de ouderslaapkamer.
De scheiding tussen de ouderslaapkamer en die voor de kinderen is er niet altijd geweest, zeker
niet in een agrarische gemeenschap.
Wanneer de kinderen op zolder sliepen of op een hogere etage dan de ouders dan moesten ze 1
of 2 trappen af voor douche en toilet. Ook hier geldt weer de gewenning: het was nu eenmaal
zo 125. Slechts een enkeling had een eigen wastafel op de slaapkamer. Wel wordt nu geklaagd
over de plee toen in de schuur of buiten.
In de regelgeving was in de jaren zeventig een korte periode voorgeschreven dat een toilet
maximaal 1 verdieping lager dan de slaapvertrekken mocht liggen.
Slapen gebeurt anders dan in vroegere tijden. In de 16e en in het begin van de 17e eeuw (Thera
Wijsenbeek, Woon en leefcultuur..) was het gebruikelijk dat in de rijke huishoudens gasten in
hetzelfde vertrek werden ontvangen waarin het gezinshoofd sliep in een met fraaie stoffen
bekleed ledikant of hemelbed. De combinatie van slapen en ontvangen in een kamer was geen
typisch Nederlands gebruik, maar in dezelfde periode ook terug te vinden in Engeland en
Frankrijk. Dit gebruik verdween in het begin van de 18e eeuw uit de rijke woningen. Het
slaapvertrek verdween achter de coulissen omdat de behoefte aan privacy kennelijk groter
werd.
123

Uit mijn jarenlange ervaring bij tekenlessen aan 1ste jaars studenten viel mij altijd weer op, wanneer ik de
noordpeil op de plattegrond liet zetten dat van de honderden studenten ook bijna niemand aan de oriëntatie
gedacht had. Wonderlijk!
124
Ik heb een cynisch verhaal gelezen (bron onbekend) over de autoritaire gezinsstructuur. De ouders beschikken
over de beste sanitaire voorzieningen welke alleen direct vanuit de ouderslaapkamer bereikbaar zijn. Zelfs
fascistoïde trekken worden daarin gezien.
125
Hoewel! Ik had een grote kamer met wastafel en spiegel maar niet het gevoel dat het mijn stekkie was; niet
door mijzelf ingericht , meubilair bij elkaar gegraaid, het was er koud en donker.Alleen mijn jongste broer
doorbrak de regel , dat je voor elke spijker toestemming vroeg.
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Samenvatting
De sfeer van de slaapkamer wordt zeer wisselend herinnerd. Privacy voor kinderen was
beperkt.
Jongens en meisjes sliepen gescheiden. Meisjes sliepen veel vaker samen dan jongens: 61 %
resp. 33 %. Een nog zeer beperkt aantal kinderen, in grote gezinnen sliep niet op een
slaapkamer maar op een zolder of overloop. De inrichting van de slaapkamer was sober, er
waren geen decoraties, geen “teddybeer” en nauwelijks andere meubelstukken.
De lichtinval werd als goed en het uitzicht als minder belangrijk ervaren.
De plaats van het bed wordt nog nauwelijks herinnerd. De kleur wordt alleen door 25 % van de
vrouwen genoemd. Alleen de mannen noemen de wandafwerking. Opvalt dat de privacy
beperkt was omdat de kamer ook voor andere doeleinden werd gebruikt. Wastafels en overige
sanitair ontbraken of waren schaars. Intimiteiten zoals bij de ouders in bed komen waren bijna
uitgesloten behalve voor een paar vrouwelijke respondenten.
En, o o o dat koude zeil!
II.4.7. De betekenis van andere plekken in huis
Inleiding
De herinnering aan de andere vertrekken in huis kan een herinnering aan vele uiteenlopende
functies zijn. De ontmoetingen met de overige gezinsleden variëren
in tijd en plaats en sommige vertrekken zijn misschien taboe of het al of niet toegankelijke
territorium van andere leden van het gezin. Welke restraints zijn er?
II.4.7.1.

De woonkamer

Terwijl over de slaapruimte nog gesproken wordt als functioneel slaaphok waar voor sfeer en
inrichting nog weinig aandacht is, wordt bij de herinnering aan de woonkamer vooral het
aspect gezelligheid genoemd. Bijna iedereen heeft er positieve herinneringen aan. Spelletjes
(ook onder de tafel) werden er gedaan, moeder zat er na school met de thee, huiswerk werd er
gemaakt, ieder had zijn eigen plek(je). De sfeer was warm, over de kolenkachel wordt
gesproken en het was er veilig. 126 Een kleine uitzondering moet worden gemaakt voor de
kamer en suite of de voorkamer en niet te vergeten de zondagse kamer die, zoals een
respondent zei, alleen op zondag als een heiligdom betreden werd en door de week een koude
indruk maakte. Bij de enkele gezinnen met een winkel of bedrijf aan huis was er een
woonkeuken waar men door de week (of overdag) was. Zondags (en of ’s avonds) ging men
dan naar de woonkamer of de voorkamer.
Mede hierdoor is het centrale woongedeelte als levendig ervaren waar men anderen ontmoette
en steeds “volk”over de vloer had. Maar de geborgenheid werd dan soms gemist of als minder
ervaren en dan was juist de slaapkamer de plek met meer geborgenheid waar je je kon
afzonderen.
Waar is niet of weinig over gesproken?
Over het uitzicht of de lichtinval. Uiteraard niet over de tv, maar ook weinig over de radio.
126

Behalve bij een respondent die vertelde dat vanwege de ondergrond van veen het huis trilde bij het passeren
van de bussen dat een onveilig gevoel gaf.
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De historische ontwikkeling van de woonkamer is door Thera Wijsenbeek 127 als volgt
beschreven.
Soms werd een kamer aan de straatzijde van de woning als een soort pronkkamer ingericht,
waar het niet eens mogelijk was om te gaan zitten, en dat weer in de andere kamer gekookt,
gegeten en geslapen werd. Hieruit blijkt dat ook de armen aandacht aan het façadegebied
besteden.
De meer huiselijke zitkamer van rijke 17e eeuwers bevond zich vaak in de kelderkamer. De
benaming kelderkamer voor vertrekken op de begane grond en de woonkamers in de kelder
verdwijnt in de loop van de 18e eeuw uit de boedelinventarissen van de elite.
Het verschijnsel eetkamer ontwikkelde zich bij de adel in navolging van het Franse hof. In
Holland bestond de benaming eetsael al in het begin van de 17e eeuw, maar er zijn wel enige
vraagtekens bij de functie hiervan te zetten. Heel vaak ontbrak een eettafel.
Het bezit van een aparte eetkamer werd door de hogere middenstand overgenomen van de
elite. Aan het eind van de 18e eeuw werd deze kamer ook steeds meer voor de dagelijkse
maaltijd gebruikt in vele gezinnen uit de rijkste klasse en de hogere middenstand.
In het laatste kwart van de 18e eeuw werd de zitkamer evenals de eetkamer gemeengoed in de
hoogste kringen en de gegoede middenstand.
Uit de analyse van de woningplattegronden (II.7.) blijkt echter dat in de sociale huursector pas
in de 2de helft van de twintigste eeuw de zitkamer als een andere ruimte dan de eetkamer ging
ontstaan en dat tegen het einde van de eeuw deze scheiding weer is verlaten. Mogelijk is een en
ander het gevolg van de minder centrale functie van eten en de eettafel (als, toen nog, de enig
verlichtte plek).
De belevingswaarde van de woonkamer (tuinkamer) in een geheel andere periode (de Camera
Obscura 1834) wordt als volgt beschreven:
Verbeeld U een ruim vierkant vertrek, met in het midden een vierkante tafel, waar het
vierkante groene kleed van is afgenomen en vervangen door een vierkant zilveren theeblad,
waarop een degelijk ouderwetsch porselein theeservies prijkt, lange lijzen met zes merken.
Daarom staan vijf stoelen geschikt, met hooge ruggen en zittingen van gebloemd trijp…….
twintig vurige oogen, van wege vier stoven;….. turfvuurtje in den helder gepolijsten haard….
schoorsteenmantel.. pendule..voorstellende een negerslaaf met witte oogen, roode neusgaten en
gouden voorschot….
II.4.7.2.

Kantoor en werkruimte aan huis

30 % van de respondenten maakte opmerkingen over de betekenis van een kantoor aan huis.
De herinnering daaraan is divers:
• een aan bedrijf of praktijk gebonden ruimte met wisselend bezoek wat gezellig was
en waar gekwebbeld werd en waar je na school even je vader begroette
• of een ruimte waar kinderen niets te maken hadden want het was de wereld voor de
volwassenen en kinderen waren niet welkom
• ook wel soms de studeerkamer van vader (nooit moeder!) werd 4 x genoemd als
kantoor terwijl het bijvoorbeeld om slechts een bureau ging
• en soms een vaag herinnerde ruimte.
127

Woon en leefcultuur……Bij nieuwbouw of verbouwingen van veel deftige panden halverwege de 17e eeuw
verschijnen er nieuwe grondpatronen van een kamerindeling waarbij aparte ontvangstruimten worden geschapen
en de slaapvertrekken naar een hoger plan, naar een hogere verdieping opschuiven. De benedenverdieping werd
zoveel mogelijk gereserveerd voor presentatie.
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Die ruimte heeft veel voor mij betekend want de ruimte was weliswaar fraai betimmerd met
hout, het was toch de plaats waar we op het matje geroepen werden.
De genoemde werkruimten waren zeer uiteenlopend en varieerden van:
• moeders naaikamer of - zeer - elitair de naaister die eens in de week kwam of de
linnenkamer
• de dienstbodekamer achter de schuur (!) waar ik huiswerk maakte
• de schuur waar ’s maandags water op een fornuis werd gekookt voor de was
• de stal, schuur of hooizolder, ruimten om heerlijk alleen te zijn.
II.4.7.3.

De keuken

Voor de keuken zijn de volgende functies (in mate van belangrijkheid) genoemd.
• de sociale: gezelligheid, de ontmoeting, de moeder
• de biologische: de warmte rond de potkachel, het fornuis (ook wel gevaarlijk), de
geuren, het uitzicht én het koken en eten
• de kinderactiviteiten: het speelterrein, de huiswerkplek, het stoeien
• de pedagogische: je (moet) doet er de afwas (doen) (Vorstenbosch, 2005)
Die functies worden bijna steeds positief beoordeeld hoewel het in de keuken en met name in
de bijkeuken rommelig, lawaaierig en koud kan zijn. Een respondent vertelt over het geslachte
varken dat aan een ladder in de keuken hing. De blaas was een geliefde voetbal. De keuken is
dan veel meer dan alleen maar een was - of eetplaats zoals ook een zoon van een melkboer
vertelt over “het volk dat de hele dag in en door de keuken liep”. Over de ligging van de
keuken zijn jammer genoeg geen vragen gesteld. De Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen was voorstander van een ligging aan de achterzijde van het huis want bij het
gewone volk zal het wellicht een rommeltje zijn in de keuken en dus is het beter dat de keuken
van de straatzijde verwijderd is ( mijn vrije woordkeuze)
Volgens eerder genoemd (II.4.1.) onderzoek uit Israël is de keuken niet een specifiek domein
van de moeder. Ook deze respondenten hebben geen opmerkingen gemaakt waaruit zou blijken
dat de keuken haar territorium is.
II.4.7.4.

De sanitaire ruimten

Sanitaire spelen in de beleving een geringe rol. Een enkeling noemt het toilet de plek waar je
jezelf kunt zijn, maar het is er koud en vaak spoelde ze niet door. Eén respondent vertelt over
de poster van Monet op de grenen planken waardoor er meer sfeer kwam. Aandacht voor de
inrichting van het toilet ontbrak.
Hoewel niet gevraagd is naar de locatie van de sanitaire ruimten als douche en badkamer
wordt deze vaak genoemd. Ook wordt een paar keer de wastobbe, de teil genoemd waarin
zaterdags in de keuken de kinderen achter elkaar gingen om gewassen te worden.(Yvonne
Kurk, 2005) Het openbare badhuis was een goed alternatief . Een vaste wastafel was meestal
alleen op de ouderslaapkamer aanwezig.
II.4.7.5.

De verkeersruimten

Er is een groot verschil tussen de beleving van de verkeersruimten en de sanitaire ruimten.
Warm en monumentaal soms en ruimten welke status en rust uitstralen, maar ook een enge
donkere ruimte waar ik doorheen moest om boven een afdroogdoek te halen.
Boven aan de trap ging ik in de opstijgende warmte zitten als ik niet naar bed wilde.
De trapleuning is een heerlijke roetsjbaan en onder de trap kun je je verstoppen.
Nissen in de gang zijn spannend om in te spelen.
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Iemand herinnert zich de post op de mat.
Een echte verkeersruimte was het bij een middenstander waar de kinderen werd verteld op te
passen “want het was er druk”. De kinderkapstok is slechts eenmaal genoemd. De trap heeft
voor kinderen een eigen betekenis. Hij is een onderdeel van een zelf gecreëerde wereld zoals
we kunnen lezen bij Milne 128 in een kinderversje over een jongetje dat graag op de trap zit:
Halfway up the stairs isn’t up, and isn’t down,
It isn’t the nursery, it isn’t the town.
And all sorts of funny thoughts run round my head:
It isn’t really anywhere! It’s somewhere else instead!
II.4.7.6.

De zolder en de kelder

Beide ruimten zijn te beschouwen als de grenzen van de woning:
De “grensstreek” welke de zolder vormt, is voor een aantal respondenten ontoegankelijk: je
mocht er niet komen, het was er koud, donker, ongezond, vochtig, eng en je voelde je er minder
geborgen, maar het was ook spannend.
Want: vanuit het zolderraam kon je in de dakgoot komen en de grenzen van je wereld
verleggen.
Spelen op zolder (verstoppertje, de treinbaan of wegdromen) wordt, anders dan ik verwachtte
slechts een paar keer genoemd.
Het was de opslagplaats voor afgedankte spullen en een enkeling vertelt dat er kolen lagen
opgeslagen (tot er aardgas kwam). De was werd er te drogen gehangen.
20 % van de respondenten geeft aan dat de zolder voor hen geen betekenis heeft of dat deze er
niet was. Voor de kelder is dat 40 %.
De zolder had veelal een schuin dak en regelmatig zijn er slaapkamers - “ook voor oma”getimmerd.
Daar hoorde je de regen kletteren en voelde je je veilig en droog.
Thera Wijsenbeek-Olthuis:
“Seizoenen bepaalden (in het verre verleden) in veel huishoudens de combinaties van
woonfuncties, waarbij de stookplaats een cruciale rol speelt. Dikwijls sliep men tijdens de
wintermaanden in de kamer met de stookplaats en verhuisde men in de zomer naar andere
vertrekken. Maar in de 17e en 18e eeuw trok men liever naar een hogere verdieping ten
behoeve van de privacy en richtte men een slaapplaats in op zolder. Daarvóór dienden de
zolders uitsluitend als opslagruimte”.
Langeveld (1953, p. 13) beschrijft de gevoelens van, onder andere, eenzaamheid en alleenzijn
op zolder.Hij noemt onder andere:
•
•
•
•
•

128

de eenzame die zich verenigt met zijn eenzaamheid en zich ophing temidden van oude
hoeden, kachels en koffers wier platte nietszeggendheid apathisch, bleek, vulgair,
impotent, dood was geworden;
de plaats van het gemeenschappelijk geheim;
de zolder is niet de plaats van de ruzie;
de zolder is de plaats waar wij de wereld van ons ontworpen zelf scheppen;
de wereld van de aanvaarde illusie;

A.A. Milne De bundel: When we were very young. M , London. Geciteerd door Langeveld in de bundel
Persoon en Wereld, redactie Prof. J.H. van den Berg en J. Linschoten, Utrecht, Erven Bijleveld, 1953.
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De kelder wordt door sommigen koud, diep,vochtig, donker, laag, eng maar spannend ervaren.
Er zaten slakken.
Ik vond het angstig om in de kelder onder de flat kolen te gaan halen.
Positieve herinneringen als het rook er lekker, het was warm,stil,rustig en goed verlicht, zijn er
ook. Er wordt geknutseld, gehobbyd, zelfs getafeltennist en iemand vertelt dat het de meest
gebruikte speelplek was. Het is evenals de zolder een opslagplaats, met name voor ingemaakt
voedsel en weckflessen maar ook voor de winkelvoorraad. Iemand weet nog dat hij in de
oorlogmet de familie in de kelder at en sliep.
Het gebruik als washok is maar eenmaal genoemd.
Bachelard associeert de kelder met dieren die beelden van vocht oproepen zoals de pad, de
kikker, de rat e.d. de zolder daarentegen als de ruimte met droge beesten zoals de vleermuis, de
uil en de muis.
Of de respondenten dit ook deden is niet duidelijk, maar de begrippen droog en vocht zijn wel
respectievelijk met de zolder en de kelder in verbandgebracht.
II.4.7.7.

De schuur en de garage

Het hebben van een garage was een zeldzaamheid.
Slechts een enkeling noemt deze, namelijk de tuinderszoon die deze koppelt aan berging en
schuur waar bedrijfsproducten werden opgeslagen.Een boerenzoon noemt de koude tegenover
de warmte in de veestal.
De schuur wordt vooral genoemd als opberg (vooral fietsen en tuinmateriaal) annex
hobbyplaats.
Als mogelijkheden zijn daarnaast, maar zeer spaarzaam genoemd:
• het konijnenhok
• het verbanningsoord als iemand brutaal was
• de plek waar we ons huiswerk maakten
• de opslag voor de winkelgoederen
• het kolenhok.
Het valt op dat de schuur noch de garage als wasruimte is genoemd.
II.4.7.8.

De tuin

50 % van de respondenten vertelt over een eigen tuintje, een stukje tuin in de grote tuin achter
het huis of het kleine heerlijke schooltuintje.
Tuinieren heeft volgens een deskundige uit Wageningen een rustgevend effect en is
stressreducerend.(Volkrant 19 december 2007).
Het stukje kan volgens een vrouwelijke respondente heel klein zijn, 50 x 70cm, maar toch veel
plezier bezorgen.
Dit sluit aan bij de opvatting van de filosoof Bollnow (1971 in: Bleeker en Mulderij 1978 p 22.
In de mathematische ruimte is elk punt even belangrijk maar in de beleefde ruimte is lang niet
elk punt even belangrijk en het middelpunt ook niet willekeurig. Vandaag zien we iets dat we
nodig hebben maar dat we morgen niet opmerken. In de beleefde ruimten zijn we afhankelijk
van ons lichaam en het feit dat we rechtop lopen. Lichaam en ruimten beïnvloeden elkaar
wederzijds.
De een is in die ruimte bang voor enge beesten en spinnen en de ander vertelt over de diepe
stadstuin tegen de stadsmuur en de mogelijkheden om te spelen, hutten te bouwen en
trouwpartijtje te spelen.
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Het valt op dat de tuin een paar keer expliciet genoemd wordt als het domein van de moeder.
Evenals Laura Berk(2003, pag. 539) zie ik geen verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke
respondenten wat betreft de activiteiten in de tuin van hun jeugd.
Girls, identification with “feminine” characteristics decline......Whereas boys usually stick to
“masculine” pursuits, girls experiment with a wider range of options.
Roger Hart (Bleeker en Mulderije 1984 p. 44) maakt echter duidelijk wat het verschil in
activiteiten werkelijk is: de jongen bouwen de hutten en de meisjes richten deze in.
Besides cooking, sewing, and baby-sitting, they join organised sport teams, take up science
projects, and build forts in the backyard.
Bleeker en Mulderije merken terecht op dat de seksespecifieke socialisatie hier een mindere rol
speelt dan in de Verenigde Staten ( 1984 p. 46).
Een paar keer is de tuin ook de enige speelgelegenheid omdat de straat te gevaarlijk was en
wordt verwezen naar het brede trottoir of het plantsoentje waar de hele buurt speelde. Een paar
keer wordt het op natuurlijke wijze overlopen van de tuin naar de sloot of het bos of, via een
trapje en een brugje naar een gracht genoemd.
Wat betreft de begroeiing in de tuin worden bepaalde fruitbomen of de moestuin genoemd,
maar dat is toch hoogst zelden.
Expliciet over geborgenheid is slechts 3 x geschreven. Het hele gezin was er bijeen.
Een enkeling vertelt dat hij niets met de tuin heeft.
II.4.7.9.

Het verborgen plekje

Langeveld 129 schreef over ‘de verborgen plek in het leven van het kind’, waaronder hij
verstaat: de plek die het kind reserveert voor zijn alleen-zijn, de plek waar het zich uit de
jungle van de grotemensenwereld terugtrekt op zichzelf, in zijn Eigenleben: het vaste plekje op
het kozijn achter het gordijn, het speelplaatsje onder de tafel, het ‘rovershol’ enz. Bijna alle
verhalen van W.F. Hermans spelen zich in zulke ‘verborgen plekken’ af: op zolderkamertjes,
in afgelegen klinieken, in kloosters, in verlaten huizen. Hiermee knoopt hij overigens aan bij de
litteraire traditie van de romantiek, met de eenzame gruwelburchten en geheimzinnige
kloosters 130.
De plekken die door de respondenten het meest genoemd zijn, liggen voor het merendeel
buiten het huis in de tuin of de schuur. Heggen zijn geliefd en er worden kuilen gegraven.
De zolder, hoewel als speelplaats (zie hiervoor) weinig genoemd, komt als verbergplaats
daarna. Op de geheime plek wordt de privacy (Pennartz p. 42) individueel of met anderen (je
broertje of zusje of vriendje en vriendinnetje) nagestreefd en beleefd. De voorwaarde is steeds
dat er geschikte topologische kenmerken en vereiste rekwisieten aanwezig (kunnen) zijn. Een
collectieve bergplaats, buiten huis, wordt ook een paar keer genoemd. Gang en trapkasten
worden sporadisch genoemd.
Let wel: er is een verschil in de plek waar je jezelf kunt terugtrekken om alleen te zijn, te
mijmeren en de plek waar je iets verbergt. Soms vallen die plekken samen. Langeveld’s jungle
van de grotemensenwereld doet niet voldoende recht aan de veiligheid en geborgenheid die de
respondenten op enig moment vermeld hebben. Maar onderstaand citaat geeft aan hoe
tijdgebonden de opvattingen over Langeveld zijn en hoe voor- en tegenstanders met zijn
denkbeelden aan de haal gaan.
Loek Zonneveld schreef op 31 juli 1974 in de Groene Amsterdammer:
129

De “verborgen plaats” in het leven van het kind is beschreven door Langeveld in “’Persoon en Wereld”{,
bijdragen tot de phaenomenologische psychologie. De eerste druk verscheen in 1953 bij Erven J. Bijleveld,
Utrecht.
130
Paul Rodenko (erven), De sprong van Münchhausen, p.75.
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Een kleine bloemlezing uit het pedagogisch kleurenpalet van de oervader der Nederlandse
opvoedkunde, Langeveld, leert ons dat Van Calcar gelijk had toen hij schreef dat de heersende
klassen in onze kapitalistische maatschappij enige pedagogenschrijvers hebben ingehuurd, die
bij het schrijven van hun geestesvruchten hun kinderen door het raam van hun studeerkamer in
de zonovergoten tuinen van hun dure villa’s zagen spelen; aandacht voor de maatschappelijke
realiteit was er dan ook niet bij. 131
Dat de behoefte aan een verborgen plekje ook bij volwassenen bestaat, lezen we al in de
Camera Obscura van Nicolaas Beets (in Zantkuyl, 1993, p 399).
…Hildebrand,…. durf ik te zeggen is geen al te lastigen gast : maar op een ding is hij gesteld.
Hij moet niet alleen een afgeschoten hoekje waar hij slaapt, maar ook een afgeschoten hoekje
waar hij alleen kan zitten: een plaatsje van ontwijk, al is het dan nog zo klein, waar hij zichzelf
kan toebehoren en ongestoord en onbespied….kan doen wat hij wil.
Samenvatting
De woonkamer is nog de nette kamer die status geeft. Soms is het de showroom waar alleen op
zondag gekomen mag worden. Een kantoor aan huis is ook een ruimte die aanzien kan geven
of taboe is.
De keuken is het domein waar veel gebeurt, waar je opgevoed wordt en welke positief ervaren
wordt. Hij is maar zelden moeders domein. In de agrarische wereld is de keuken nog meer de
werkruimte in huis.
De sanitaire voorzieningen waren beperkt. De douche ontbrak nog in vele huizen en voor de
toilet moest je vanaf je slaapkamer minstens 1 trap lopen. Gelukkig waren er publieke
badhuizen om dit gemis op te vangen.
De verkeersruimten in huis waren wisselend als warm of koud en eng ervaren. Je kon er echter
ook mooie spelletjes bedenken en uitoefenen.
De zolder was de grens van het huis waar je weinig kwam maar waar het spannend kon zijn om
avonturen te beleven. De kelder werd, aansluitend bij de visie van Bachelard als vochtig
ervaren en de zolder als droog. De schuur en de garage waren wel de bergruimte maar geen
hobby of wasgelegenheid.
50 % van de respondenten noemt de tuin. Ook al was het eigen hoekje in de tuin gering, het
had veel betekenis.
Het geheime plekje voor kinderen kan in huis of er buiten liggen en zelfs buiten de tuin. De
geheime plek is er voor het mijmeren of is een bergplaats voor kinderen. De romantische
opvattingen van Langeveld hierover moeten afgezet worden tegen de maatschappelijke
werkelijkheid waar niet voor alle kinderen speelgelegenheid was of de ruimte om je terug te
trekken.
Het verschil tussen jongens en meisjes wat betreft de activiteiten buitenshuis is veel minder
dan in bijvoorbeeld Amerika, waar de seksespecifieke socialisatie zwaarder is.

131

De school Anno: Periodiek van de vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum: 200404, Bert
Stilma
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II.4.8. De betekenis van voorwerpen in huis
Inleiding
Herinneringen kunnen ook met de inrichting en de voorwerpen in het ouderlijke huis
verbonden zijn. Is die beleving positief geweest en is er een gevoel van intimiteit of veiligheid
geweest? En wat herinnert men zich dan? In de 9 volgende paragrafen wordt daarvan verslag
gedaan
II.4.8.1.

Meubelen

Sober en armelijk was het bij ons en ik herinner me alleen een pluchen tafelkleed.
Ook opvallend is het antwoord:
Ik was een vrolijk kind. De aankleding van het huis deed er voor mij niet zoveel toe.
Ik heb met geen enkel item het gevoel dat ik iets miste ofdat ik het juist heel specifiek vond.
Alles was er en functioneerde.
Zo’n opmerking staat naast:
de gezelligheid zat veel meer in de spullen.
Het zijn uiteenlopende antwoorden die aangeven hoe de betekenis van de inrichting kan
verschillen. Weliswaar hebben 17 respondenten geen antwoord gegeven op deze vraag, maar
de overigen zijn op een enkeling na positief en beschrijven uitvoerig hun herinnering.
Waardering
positief
over (soms oude) meubels, salon
servieskast, klok, servieskast e.d
neutraal
opsomming inventaris, specifiek
meubel
negatief
ouwe troep, tapijt
geen
Totaal

Man

Vrouw

Totaal

6

16

22

1

3

4

9
28

4
22
52

4
13
24

Tabel 06 Waardering voor meubels

De opmerkingen betreffen bijna uitsluitend de meubels en familie-erfstukken in het centrale
woonvertrek. De rookstoel van pa is een apart fenomeen. Pa in zijn stoel, dat geeft kennelijk
rust, uiteraard wanneer hij slaapt!

II.4.8.2.

De verlichting

Alleen door mannelijke respondenten worden, in een paar gevallen, negatieve opmerkingen
over de verlichting gemaakt, over zware hanglampen met lappen of de tl op de studeerkamer
die een beetje kil is.
De centrale lamp boven de tafel (waaronder wordt voorgelezen) en een bepaalde grote staande
schemerlamp waaronder gelezen en gespeeld wordt, ist vooral door vrouwelijke respondenten
herinnerd. Daarnaast wordt de sfeer door de “vele kleine lampjes” genoemd.
Maar ook hier is door 50 % van de respondenten niet geantwoord.
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De opmerkingen lijken zich wederom te beperken tot de woonkamer.
II.4.8.3.

De Gordijnen

Zware donkere gordijnen worden in een enkel geval als negatief ervaren.
Meestal wordt echter de warmte, de veiligheid en het gevoel van “de wereld buitensluiten “ als
positief ervaren bij dezelfde (?) gordijnen. Bij de mannelijke respondenten worden gordijnen
relatief minder vaak genoemd. Bijzondere vitrage of wat afwijkende raambekleding wordt
positief ervaren. Bijna in elke opmerking wordt mede de kleur genoemd!
Een respondent vertelt vol trots over haar moeder.
In het begin schaamde ik me voor die bolletjes gordijnen (niemand had dat). Maar later was ik
er trots op in de geest van: mijn moeder durft dit.
Bachelard (1994 p. 39)schrijft over de warmte die door de gordijnen gevoeld kan worden en
noemt Baudelaire en Allan Poe twee grote “gordijndromers”.
Voor de gordijnen geldt in sterkere mate dan bij meubels en verlichting dat wel over andere
ruimten dan de woonkamer wordt gesproken, en dat de respons hier hoger is.
II.4.8.4.

De ramen en deuren

Over deze onderdelen valt op dat minder dan 40 % van de mannen, maar bijna 60 % van de
vrouwen een opmerking hierover heeft gemaakt.
Waardering
positief
open schuifdeuren naar de tuin, glas in lood, ’s zomers koel;
licht, geverfd hout, deuren veilig dicht, ouderwets
neutraal
hardhouten deuren, kleine ramen, grote ramen,
negatief
stalen kozijnen, koud
geen antwoord
Totaal

Man

Vrouw

4

10

4

5

1
15
24

1
12
28

Tabel 07 Oordeel over ramen en deuren

Deuren moeten afgesloten worden voor de veiligheid.
Ik moest nog wel eens oppassen (9-18 jaar) in een groot alleenstaand huis met veel geluiden.
Ik ben vaak met een stok in de hand alle deuren langsgegaan.
De betekenis van ramen en deuren is, dat zij er moeten zijn, maar een waardering ervoor geven
is minder vanzelfsprekend. Schuifdeuren worden regelmatig genoemd in positieve zin.
Bij de vrouwelijke respondenten is vaker een opmerking over veiligheid gemaakt maar dat is
niet een afdoende verklaring voor de hogere respons.

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

92

De Bewerking
II.4.8.5.

De verwarming (zie ook II.4.10.2.)

De respons is hoog en ca 65 % heeft een opmerking gemaakt.
Verwarming
positief
kouwelijke ouders stookten goed, rond de kachel,
wasketel erop, beter dan cv
neutraal
wijze van stoken genoemd
negatief
turf, weipalen, ’s zomers heet en ’s winters koud,
snertwerk
geen antwoord
Totaal

Man

Vrouw

Totaal

9

10

19

3

6

9

4

1

5

8
24

11
28

19
52

Tabel 08 Oordeel over de verwarming

Dat zijn we vergeten.Het gesjouw met asladen en kolenkitten.
Arme moeder wat een snertwerk!
De respondenten verheerlijken het samenzijn rond de warme kachel. In het verleden is het,
juist vanwege die stralingswarmte rond de kachel, daar verder vandaan, kil in huis.
Veel respondenten beschrijven de overgang van de ene naar de andere wijze van verwarmen in
huis.
Een boerenzoon vertelt: In A…werd de haard gestookt met turf en briketten. Later op G.
mutserd (afval) van oude weipalen en dergelijke in het fornuis en de wasketel.
II.4.8.6.

De muziekinstrumenten

Ook hier weer zijn het in meerderheid de vrouwelijke respondenten die daar herinneringen aan
hebben.
Muziekinstrument
positief
mondharmonica, gitaar, piano, viool van opa,
collectief musiceren
neutraal
nauwelijks gebruikt, wij waren niet muzikaal
negatief
2de moeder deed banjo weg: verlies en woede
geen antwoord
Totaal

Man

Vrouw

Totaal

8

17

25

2

1

3

10
28

1
23
52

1
13
24

Tabel 09 Oordeel over de muziek thuis

Het is vooral de piano, al of niet in combinatie met andere instrumenten die een rol van
betekenis speelde. Het orgel en harmonium waren voor bepaalde kerkelijke groeperingen ook
standaard inventarisstukken.Troost bracht deze volgens een respondente. Het muzikale
gebeuren kon zeer uitgebreid zijn, vooral als er veel bij werd gezongen. Het weghalen van de
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banjo wekte woede op en het ontbreken ervan werd als pijnlijk (zelfs woede naar stiefmoeder)
ervaren. Een enkeling betreurt zijn a-muzikaliteit.
II.4.8.7.

De geluidsinstallatie, video en computer

De radio was in vele, maar niet in alle huizen aanwezig. De tv evenals de computer waren
praktisch onbekend.
Geluidsinstallatie
de radio samen met pick-up
installatie op eigen kamer
tv
geen antwoord
Totaal

Man
8
2
4
10
24

Vrouw
15
1
1
11
28

Totaal
23
3
5
21
52

Tabel 10 De aanwezigheid van geluidsinstallaties

Een oude radio was soms het enige. Een van de ouders wilde deze soms niet of het was zelfs in
een enkel geval verboden. Of er mocht alleen maar naar klassieke muziek worden geluisterd.
Bepaalde programma’s worden nog goed herinnerd. Een respondent herinnert zich dat de radio
weg moest na vaders dood en weer terugkwam tijdens de watersnoodramp in 1953.
Het was een hoge uitzondering wanneer je een muziekinstallatie op je eigen kamer had.
De pick-up in de huiskamer wordt ook in dit verband genoemd, al mocht je als kind er niet
aankomen!
De taboes worden herinnerd, maar ondanks de beperkingen zijn de herinneringen als ze
worden vermeld, alleen maar positief.
Als contrast is hieronder aangegeven welke omvang het computergebruik in huishoudens
inmiddels heeft genomen volgens een onderzoek door het SCP 132 (2007/04/11, p. 37).
1 pc
2 pc’s
3 pc’s
4 pc’s

22 %
34 %
24 %
13 %

Bij elke extra computer in huis stijgt de kans dat er een op de slaapkamer van het kind staat en
dat kan gevolgen hebben voor het gebruik (vgl. Frohlich en Kraut 2003) 133. In het SCP Rapport
132 Daar ligt wel ongeveer de grens; er zijn niet zoveel gezinnen met vijf of meer computers in huis. Bij het
nagaan in welke kamers in huis er computers staan, trekken we daarom de grens bij vier computers.
Het is de vraag in hoeverre de locatie van de computer een verschil maakt voor de omvang en diversiteit van het
computergebruik en de risico’s die jongeren daarbij lopen. Als gezinnen één computer in huis hebben, staat deze
in bijna de helft van de gevallen in de woonkamer. In een derde van de gevallen is de locatie van de computer een
studeer- of andere bijkamer en in nog mindere mate staat de enige computer in huis in de slaapkamer van een
kind. Als er twee computers in huis zijn, is er vooral een toename waarneembaar in de studeerkamer en in de
slaapkamer van een kind. Dit zijn de ruimtes waar, indien er twee computers in huis zijn, de kans een stuk groter
is om een computer aan te treffen dan wanneer er één computer in huis is. Wanneer we kijken naar de situatie met
drie computers in huis is er wederom een flinke stijging te zien in de aanwezigheid van minimaal één computer in
de slaapkamer van een kind. Ook heeft in dat geval bij ongeveer een derde van de gezinnen minimaal één
computer geen vaste plaats, bijvoorbeeld een laptop. Als er vier computers in huis zijn, dan is er in de helft van de
gezinnen minimaal één computer zonder vaste plaats. Tevens is de kans dat er een pc in de slaapkamer van de
ouder(s) staat relatief iets groter, maar dat is nog steeds vrij uitzonderlijk.
133
Frohlich, David and Kraut Robert: Home Design. The social context of home computing.Harper 2002. Zij
ondervroegen 35 families in Boston en bemerkten dat er een grote verscheidenheid is tussen de plaats waar de pc
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komt aan de orde in hoeverre er verschillen zijn in het computer- en internetgebruik tussen
tieners met een computer met internetverbinding op de kamer en tieners zonder computer met
internetverbinding op de kamer.
II.4.8.8.

De kunstwerken

Het verscheiden kenmerk dat er in de maaksels der menschen bestaat.
Dat is de definitie van stijl van Alberdingk Thijm . 134
De kenmerken en de waardering van de maaksels mogen zeer verschillend zijn, maar de
gewenning bevordert de waardering. Er zijn nauwelijks respondenten die wat aanwezig was
negatief waardeerden. De herinneringen zijn steeds positief. De aanwezigheid van
kunstvoorwerpen thuis heeft een uiteenlopende betekenis.. Het zijn zeer uiteenlopende
voorwerpen waaraan men zich hechte
.
Kunstwerken
Man Vrouw Totaal
klassieke schilderijen; zware lijst, gekrulde lijst
1
1
2
repro Van Gogh hing centraal, geen waarde soms
aardige familie foto’s : Toorop (verlicht kruisje), een
5
7
12
paar mooie oude meesters, repro van Breughel
schilderijen geven herkenning en geluk en een gevoel
2
2
van schoonheid
de trots van ons huis, familie erfstuk, daar werd waarde
1
1
2
aan gehecht en leidde tot geluk
tegeltableau boven dressoir en fruitschaal, schelp van
1
1
2
piepschuim
ja, met name het kruisbeeld met Maria, foto’s
1
1
2
koperen schilderijen, beeldjes, zilver
geen antwoord
13
17
30
Totaal

24

28

52

Tabel 11 De betekenis van de kunstvoorwerpen

Dé binnenhuiskunst in de herinnering wordt gevormd door schilderijen. Kennelijk hingen in
veel huizen kopieën van oude meesters. Soms is het schilderij de trots van de familie, het geeft
eigenheid en is een belangrijk onderdeel van de erfenis. Schouten. 135 merkt ook op dat veel
belangrijke interieurs zijn verdwenen of verspreid. Dat zou kunnen betekenen dat vele families
over een of enkele belangrijke interieurstukken beschikt. Dan verwijst een dergelijk voorwerp
naar de geschiedenis van de familie. In wat beschouwende zin wordt gezegd dat een schilderij
een stuk herkenning is en gevoel van schoonheid bijbrengt. De vraag is dan of hier iets
concreets wordt herinnerd. Daarnaast worden religieuze voorwerpen genoemd.

staat afhankelijk van “home architecture, family life and parental control”. Zij adviseerden om zowel een 2de pc
als een 2de tv te plaatsen.
134
Schouten Dr. J.: Stijlkamers in Nederland, Uitgave in de serie Museumrondgang, De Bussy paperback 790/135
135
Schouten Dr. J.:idem
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II.4.8.9.

De planten

De aanwezigheid van planten in velerlei vorm wordt zeer positief ervaren, ook met een goede
herinnering aan de moeder.
Waardering
positief
goede herinnering ook verbonden met
moeder
veel planten gezellig,altijd een bloemetje op
tafel, buurvrouw zorgde er voor, ik mocht
ze kopen
neutraal
Ze waren er
negatief
wij niet, tante wel, meer aandacht voor de
kerk
Geen antwoord
Totaal

Man

Vrouw

Totaal

2

1

3

6

13

19

2

2

1

1

2

15
24

11
28

26
52

Tabel 12 De betekenis van planten

Soms is een respondent(e) zelf al actief geweest binnenshuis of in de tuin .De afwezigheid van
groen wordt vermeld in combinatie met negatieve gevoelens. Een vrouwelijke respondente
verwijt haar moeder te weinig aandacht aan het samen met haar werken en knutselen. En dan
volgt plotseling de opmerking: moeder ging wel naar de kerk en de kerkse zaken kregen
aandacht die wij ontbeerden.
Samenvatting
Gemiddeld over de verschillende voorwerpen en aspecten in de vorige paragrafen gemeten, is
de respons van mannen 51 % en van vrouwen 53 %. Maar er zijn per onderdeel grote
verschillen. De herinnering aan planten en gordijnen is bij mannen (35%) veel lager dan bij
vrouwen (57%). Over de meubelen en de verwarming is de response van mannen veel hoger en
gelijk aan die van vrouwen (70 %).
Wanneer geantwoord wordt, is dat zelden negatief of neutraal. Wanneer er een herinnering
wordt genoemd is deze meestal positief.
De meubelen roepen de meeste herinneringen op. Een enkele keer verbonden met de vroegere
gebruiker: pa’s rookstoel! Het zijn echter alleen de woonkamermeubelen. Ook van de
verlichting herinnert men zich alleen die in de woonkamer. Er was veel minder verlichting en
de huizen waren minder verwarmd. Het was een gezwoeg om de kachel aan de praat te houden.
Dat er minder luxe was blijkt uit de antwoorden: geluidsinstallaties ontbraken en als er al een
pick-up was, dan zeker niet voor kinderhanden.
In bepaalde kerkelijke groeperingen was de radio zelfs verboden en zeker na de dood van een
gezinslid mocht hij niet gebruikt worden. De Stormramp in 1953 bracht een kentering toen
“Gods volk” verdronk.
Bij het gezamenlijk musiceren was de piano een belangrijk instrument, naast het harmonium.
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Uit de vergelijking met de gegevens van het SCP 136 blijkt dat ict apparatuur thans alom in
gezinnen aanwezig is.
II.4.9.

De ligging van de woning

II.4.9.1.

De ligging ten opzichte van andere woningen
Woning
vrijstaand, geen invloed op geborgenheid,
2 onder1 kap, grachtenhuis,
rij, etage, bovenwoning,buren,hulp, buurmeisje,
spelen, tussenwoning, ook via parochie kontakten,
gezellig groen
huis/winkel deel van plein, woon/winkelblok, groot
uitzicht op Dom fascinerend, je kon kerkkoor horen,
dominant in Kerkcomplex
eigen inrit met tuin gaf geborgenheid, bomen,leuk,
overzichtelijk, , veel speelruimte, achterom
geen gevoelens bij deze onderwerpen
geen antwoord
Totaal

Man

Vrouw

9

7

7

7

3

1

3
1

7

1
24

8
28

Tabel 13 Waardering over de ligging van de woning

Bij de de beoordeling van de ligging springen de volgende factoren eruit:
• de burencontacten of kontakten met kinderen. Dat geldt voor respondenten in
verschillende woningtypen
• een royale kavel met eigen inrit of veel speelruimten of ligging aan een mooie laan,
maar ook de mogelijkheid van achterom
• het uitzicht (op een kerk of toren).
Neutrale antwoorden zonder waardering worden gegeven door respondenten uit woningen
welke, wat luxe betreft, sterk variëren.
II.4.9.2.

De woonomgeving

Eerder is al verwezen naar het begrip affordantie bij van Andel.
De woonomgeving kent meerdere plekken die aantrekkelijk zijn voor kinderen dan alleen het
groen of de speelveldjes. Duidelijk blijkt dit ook uit de antwoorden in de tabel 13.

136

blz 37.Met nog meer gegevens over de verbreiding (96 % van de huishoudens waar tieners zijn beschikt over
pc en internet), over gevaren van sexueel misbruik en over de invloed op het gebruik door ouders.
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Woonomgeving
positief
rust, groen, spelen,
geen verkeer, slootje,schuilkelder,
geen ruzies
neutraal
plein, station
negatief
saai, stil, eng groen, eng water, centrum, station
geen antwoord
Totaal

Man

Vrouw

Totaal

14

16

31

3

2

5

3
5
24

3
5
28

6
10
52

Tabel 14 Waardering over de woonomgeving

In de woonomgeving zijn vooral belangrijk:
• de speelmogelijkheden. Die zijn velerlei, waarbij water niet moet worden vergeten.
Spelen aan de rand van de stad, maar ook in het centrum met steegjes. Objecten als een
viskraam, trafo of schuilkelder worden daarbij positief ervaren
• rust op straat of in de buurt
• negatief worden echte centrumelementen als verkeerswegen of stations ervaren. Teveel
toezicht is niet gewenst.
Zoals hierboven al is genoemd kunnen het onverwachte elementen zijn die aantrekkingskracht
– van Andel zegt affordantie – bieden. Het zijn ook plekken welke in de Gouden Griffels zijn
genoemd en tot de verbeelding van de auteurs spreken.
Duidelijk is dat saaie steenachtige nieuwbouwwijken of verzakelijkte wijken niet aantrekkelijk
zijn.
Een opvallende opmerking is: Kerkgangers die mijn ouders begroetten.
Een dergelijke opmerking geeft de betekenis aan van de existentiële dimensie van de
woonomgeving naast de utilitaire (gebruiksmogelijkheid, affordantie).
II.4.9.3.

De buurt of de wijk

De beleving van de wijk of de buurt wordt voor een deel door de woonomgeving met
speelgelegenheid bepaald, maar gaat verder, zoals blijkt uit de antwoorden.
Buurt of Wijk
positief
locatie bij centrum, bij school, sociale status hoog,
villa’s
neutraal
zijlaan van drukke weg, alleen naam,
binnenstad, winkels
negatief
afgelegen, geluid van fabrieken
geen antwoord
Totaal

Man

Vrouw

Totaal

10

13

23

8

9

17

6
28

2
10
52

2
4
24

Tabel 15 Waardering van de buurt of de wijk

Een aantal respondenten noemt de naam van de buurt of wijk zonder nadere kwalificatie. Maar
bij navraag zou kunnen blijken, dat aan die naam een positieve betekenis kan worden
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toegekend. Het betreft de wijken Stratum in Eindhoven, de Vinkenbuurt in Den Haag,
Schiebroek in Rdam etc. Daarom zijn de antwoorden in de categorie positief geplaatst. De
boeiendste antwoorden zijn over de sfeer geplaatst; uitgebreide beschrijvingen over de
voorzieningen, de levendigheid en het spelen. Wanneer de locatie genoemd is dan is dat als een
positief teken beschouwd.
Een enkeling geeft een direct antwoord op de vraag naar gevoelens van geborgenheid: De
buurt roept bijvoorbeeld geen gevoelens op of het antwoord luidt: Niet speciaal geborgen,
maar wel passend in het totale geborgenheidsgevoel.
Er is geen onderscheid gemaakt naar de in de stadsgeografie gehanteerde begrippen buurt en
wijk. In de toelichting op de antwoorden wordt door de mannelijke respondenten vooral de
sfeer van de buurt vermeld, de gezelligheid van het centrum of de straat waar de
fabrieksarbeiders dagelijks doorheen liepen. Maar ook wordt over de eenzaamheid gesproken
omdat de vriendjes zover woonden. Nogmaals wordt de aanwezigheid van een
speelmogelijkheid genoemd. Mensen omschrijven zich soms als een typisch stads- of
dorpsmens. Het tijdsbeeld van de melkboer die nog langs de deur kwam is geschetst. Waarom
dit alles bijdroeg tot een gevoel van geborgenheid kon soms niet verwoord worden. Wel werd
het feit vermeld dat het vooral de aanwezigheid van je ouderlijk huis de omgeving veilig
maakte en dat iedereen er zijn gang kon gaan. Je neemt als kind alles voor lief en denkt er niet
bij na.
Sociaal Cultureel Rapport 2004
Meer ruimte in de woning ging niet samen met meer grond om de woning
Door de individualisering, de groei van het aantal tweeverdieners en de toename van het
thuiswerken is de behoefte aan ruimte in de woning sterk toegenomen. De gemiddelde
woningbezetting daalde van 3,4 personen in 1970 tot 2,3 in 2000. Tegelijkertijd werden de
(nieuwe) huizen ruimer, maar de kavelgrootte groeide niet mee. In de jaren ‘70 stonden er
gemiddeld 38 woningen op één hectare, in de jaren ‘80 waren dat er gemiddeld 44 en sinds de
jaren ‘90 wordt er, met name op de VINEX-locaties, dichter op elkaar gebouwd.
Weinig doorstroming op de woningmarkt
De woningmarkt is de laatste jaren vrij statisch. De nieuwbouw blijft achter bij de vraag, de
koopwoningen zijn relatief duur en er komen weinig huurhuizen beschikbaar. Vooral jongeren
en jonge gezinnen ondervinden hiervan de problemen. Sinds het midden van de jaren ‘90
stromen jonge gezinnen op steeds latere leeftijd van een appartement door naar een
eengezinswoning. Bijna 70% van degenen die rond 1963 geboren zijn, woonden op hun
dertigste al in een eengezinshuis. Van degenen die rond 1971 geboren zijn was dat 56%. Ruim
een derde van alle gezinnen met kinderen die in huurflats wonen is actief op zoek naar een
eengezinswoning. Een meerderheid van de bevolking verwacht in 2020 een verslechtering van
de hypotheekrenteaftrek en een verlaging van de huursubsidies. Gezien het huidige beleid en
de Europese context lijkt dat een reële toekomstverwachting.
Middenklasse trekt naar buitenwijken en randgemeenten
Door de daling van het aantal personen per huishouden, de groei van het aantal
alleenstaanden en het toenemend aantal ouderen dat zo lang mogelijk zelfstandig wil blijven
wonen (94% van alle 65-plussers woont zelfstandig), zal de vraag naar geschikte woningen
blijven stijgen. Favoriet is het wonen in de buitenwijken en de randgemeenten van de grote
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steden. Door de trek naar deze wijken van zowel de autochtone als de allochtone middenklasse
wordt de segregatie tussen de achterstandswijken en de welvarende wijken steeds groter. De
trek naar buiten zal naar verwachting sterker worden nu de steden steeds meer gezien worden
als onveilige plaatsen.
Samenvatting
Dat goede burencontacten belangrijk worden gevonden komt overeen met allerlei onderzoeken
over woningwaardering. Sociale veiligheid speelde als begrip niet die rol zoals nu, waar allerlei
activiteiten in buurten en organisatievormen daaraan gekoppeld worden 137.
Speelmogelijkheden, ook in de stedelijke centra, waren ruimer aanwezig. Kinderen vonden die
op uiteenlopende plekken. Het wonen in het centrum was – nog – aantrekkelijk want er was
minder verkeer. De existentiële dimensie van het wonen kon bijvoorbeeld ervaren worden
doordat, zoals een respondent opmerkte, “kerkgangers mijn ouders begroetten”. De meest
boeiende antwoorden zijn over de sfeer en de voorzieningen gemaakt.
II.4.10.

Het binnenklimaat met name op de slaapkamer

II.4.10.1.

De vochtigheid

Bij de analyse van de antwoorden blijkt dat de vraag directe positieve of negatieve antwoorden
oplevert en ook respondenten verleid heeft tot dichterlijke uitweidingen.
Vochtigheid
positief
droog,comfortabel, ijsbloemen, cv op
slaapkamer,balkondeur open
neutraal
condens maar droog, later dubbel glas
negatief
klam, ijsbloemen
geen antwoord
Totaal

Man

Vrouw

Totaal

21

17

38

7

7

1
3
28

1
6
52

3
24

Tabel 16 Droogte en vochtigheid

Men herinnert zich nog goed of het droog of klam en vochtig was.
De, suggestieve, vraag naar ijsbloemen levert veel positieve reacties: het wonder,de pracht.
Maar de aanwezigheid van ijsbloemen wordt ook als negatief ervaren. De nadelen van het
gebrek aan cv en de condens “tot op de dekens”worden meestal voor lief genomen in het besef
dat men toen “niet beter wist want het was nu eenmaal zo”.
De idee van de veilige dichte gordijnen wordt een enkele maal genoemd.
II.4.10.2.

De verwarming

De verwarmingsbronnen rond het midden van de 20ste eeuw waren voornamelijk de kachels:
kolenkachels in het hoofdwoonvertrek en petroleumkachels of straalkachels elders.
137

Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid. Landelijke themadag Veilig Wonen 2008: Samenwerken aan
veilig wonen. Zelfs sociale cohesie wordt als doel van sociale veiligheid beschouwd en integrale samenwerking
tussen bewoners, buurt, woningbouwstichting, welzijnswerk en politie als noodzaak gezien.
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Verwarmingsbron
positief
in het gehele huis verwarming, bedrijfswoning
neutraal
nee, op overloop koud
negatief
als kleuter koud, stinkende petroleumkachel
geen antwoord
Totaal

Man

Vrouw

Totaal

6

5

11

11

12

23

5
2
24

4
7
28

9
9
52

Tabel 17 Aanwezigheid van een verwarmingsbron

Wat bij de vraag naar de ijsbloemen al bleek wordt hier bevestigd. Lang niet overal was een
radiator of andere voldoende verwarming op de slaapkamer. Een straalkacheltje, een stinkende
petroleumkachel werd als bij - of noodverwarming gebruikt. De Hollandse zuinigheid komt om
de hoek kijken wanneer iemand opmerkt dat er wel een radiator was, maar dat de verwarming
altijd laag stond. Wanneer alleen “nee “is geantwoord is dit als neutraal uitgelegd. De
antwoorden verschillen niet voor mannelijke of vrouwelijke respondenten.
II.4.10.3.

De afsluitbaarheid en de tocht

Tocht werd bestreden met kranten, dekens, of papier. Specifieke tochtwering bestond niet.
Tocht en raamsluiting
positief
geen tocht, lekker onder de dekens
neutraal
alleen raamsluiting genoemd
negatief
ja, veel tocht en huis was als barak
geen antwoord
Totaal

Man

Vrouw

Totaal

11

19

30

3

2

5

4
6
24

2
5
28

6
11
52

Tabel 18 Tocht en raamafsluiting

Het tochtte weinig bij de respondenten. Diverse raamsoorten met verschillende soorten hangen sluitwerk worden genoemd.
Sommigen sliepen op kamers met kleine dakraampjes of tussenkamers zonder raam. Een
enkeling herinnert zich de openstaande ramen telkens bij thuiskomst. Dat was Moeders wil!
Onder de dekens is het toch knus en veilig.
En ook hier weer herinneringen als: mijn zuster was onvoorzichtig met schuifraam en viel naar
buiten of lekker door het venster en dan langs de regenpijp klimmen.
II.4.10.4. Het geluid van binnen
Hiervoor is al vermeld dat er nauwelijks geluidsapparatuur in de woningen aanwezig was.
Geluidsoverlast is nauwelijks ervaren.
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Het geluid binnen
positief
rustig, achterhuis, zelden de radio
neutraal
geen geluid, alleen natuur, regen
negatief
gehorig
geen antwoord
Totaal

Man

Vrouw

Totaal

4

15

19

8

1

9

1
11
24

2
10
28

3
21
52

Tabel 19 Het geluid binnen

Het was nog rustig in Nederland. Zeker kinderen hadden zelden geluidsapparatuur en hoewel
in huizen wellicht minder aan interne isolatie was gedaan, is er geen sprake van overlast.
Vrouwelijke respondenten antwoorden in het algemeen positief. Een enkeling noemt
bijzondere herinneringen of natuurgeluiden (ooit een bromvlieg!) door regen of dieren.
Geluiden van broers en zusters zijn kennelijk niet storend geweest of het moeten nachtmerries
zijn. Maar het horen van menselijke geluiden als scheten (van andere kamers) duidt op slechte
geluidsisolatie tussen de verschillende kamers.
II.4.10.5.

Het geluid van buiten

Buitengeluid
positief
tikken van regen, gezellig, tram, sluis, kerk,
vogels, spelende kinderen, geen enkel geluid
neutraal
bouwactiviteiten
negatief
snurken en scheten, vrachtauto’s
geen antwoord
Totaal

Man

Vrouw

Totaal

14

18

32

3
3
4
24

3
10
28

3
14
52

Tabel 20 Storende geluiden van buiten

De antwoorden duiden op het positief ervaren van diverse soorten geluid. Bij vrouwelijke
respondenten zijn de antwoorden dan ook louter positief gekleurd. Door een aantal mensen
wordt aangegeven dat zij geen geluid hoorden van buiten. De herinnerde geluiden kunnen van
de vogels geweest zijn, de kerkklokken, het gezellige verkeersgeluid of stedelijke geluiden van
bedrijven, een station, een sluis etc.
II.4.10.6. Vertrouwde en gewenste geluiden
Een geluid kan bekend zijn, maar zowel gewenst of ongewenst. Wanneer een bepaald geluid
genoemd wordt, is dat een natuurgeluid, of het vertrouwde geluid van stemmen of de klok of
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de wasbak in huis. Enge geluiden, zoals we die ook kennen uit de kinderboeken zijn de
krakende trap en enge beesten.

Gewenst en of bekend
positief
piano, krakende balk, de Dom, draaiorgel,
vertrouwd geluid
neutraal
krakende trap, de stad
negatief
krakende trap, honden
geen antwoord
Totaal

Man

Vrouw

Totaal

8

19

27

2

2

1
28

2
7
52

2
6
24

Tabel 21 Vertrouwde en gewenste geluiden

Negatieve herinneringen zijn sporadisch.
De stadsgeluiden zijn weliswaar niet direct gewenst, maar dat is nu eenmaal zo, dat hoort erbij.
Een krakende trap wordt nu eens als positief dan weer als negatief herinnerd.
Een mooie herinnering is die van een respondente die vertelde: wat ik altijd heerlijk vond was
wanneer mijn moeder na het eten een eindje was gaan wandelen en ik haar voetstap weer
hoorde in de straat. Ik denk dat ik onrustig was tot zij thuiskwam.
II.4.10.7. De reuk
De antwoorden op de vragen naar de geur in de kamer en in het huis zijn bij elkaar gevoegd.
Geur
positief
boenwas, fris, zoet, nieuw,vertrouwd,moeders
bloemen
neutraal
winkel, kaas, normaal, papier en boek
negatief
rook van vader, muf, etensluchtjes
geen antwoord
Totaal

Man

Vrouw

Totaal

8

12

20

5

5

10

4
7
24

4
7
28

8
14
52

Tabel 22 De geur

Eenderde van de respondenten herinnert zich de lekkere frisse lucht die soms naar boenwas of
naar buiten rook omdat bijvoorbeeld de ramen altijd open stonden.
Een geheel ander antwoord is: Altijd fris. En dan wordt er verrassend aan toegevoegd: Mijn
moeder was altijd aan het poetsen. Niet als we thuis waren, dan was ze er voor ons. ’n Echte
ouderwetse moeder met thee en koekjes als we uit school kwamen.
Dat er schoon gemaakt werd en het huis daar naar rook wordt door even veel respondenten
genoemd. Bij mannelijke respondenten is de herinnering naar een muffe lucht wat vaker
aanwezig. Daarbij wordt muf in overdrachtelijke zin genoemd; beklemmend. Iemand die op
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een boerderij opgegroeid is herinnert zich een scala van lekkere maar ook van mindere (dier)
luchtjes. Vertrouwd, niet onaangenaam en naar huis rook het volgens een kwart van de
respondenten. Als specifiek ongewenste geur wordt rook vaak genoemd en dan komen er
toevoegingen over de ouders die kettingrokers waren of negatieve opmerkingen over een vader
die rookte. Hoewel de reuk als ervaring volgens menigeen goed herinnerd wordt, blijkt dit bij
een aantal mensen niet zo te zijn, althans zij kunnen zich daar niets anders van herinneren dan
normaal. En ook: ik kan het niet beschrijven, maar weet het te herkennen. Als neutraal heb ik
het volgende antwoord gecodeerd.
Heel wisselend: de geur van boenwas, koperpoets, schoenpoets, kachelpoets, stookhout, kolen,
gerookt vlees, zure melk, stront, stro, aarde, eau de cologne, sigaren, wat al niet. Veel geuren.
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II.4.10.8. De kleur
Aanvankelijk is getracht met de begrippen divers, flets, licht, de antwoorden in categorieën in
te delen. De indeling in positief, neutraal en negatief kon gemaakt worden op basis van de
toegevoegd e antwoorden.
Kleur
positief
licht, wit en schoon, zonnig
neutraal
allerlei kleuren, muurschildering
negatief
flets, vergeeld behang, kneuterig
geen antwoord
Totaal

Man

Vrouw

Totaal

5

8

13

16

18

34

2
28

2
3
52

2
1
24
Tabel 23 De kleur

Zoveel kleuren zoveel mogelijkheden. De modekleuren zijn bruin oranje en groen geweest in
de jaren 60-70. Kanariegeel kwam daarna veel voor. Veel antwoorden zeer gedetailleerd en
geven al aan hoe goed de herinneringen op dit gebied zijn voor een aantal respondenten. Wand
- en vloerbedekkingen en de kleuren van meubels worden aangegeven, zelfs de
seizoenswisseling wordt door een enkeling genoemd. Een enkeling kijkt een beetje meewarig
naar de bruine sfeer die er thuis heerste. Een frisse lichte kleur wordt wat positiever ervaren.
Iemand 138 herinnert zich vol trots de muurschilderingen van Otto van Rees over de Oude
Grieken in de hal, steenrood, oker, wit, blauw. Het is vooral datgene wat de respondent zich
herinnert. De kleur in de bedrijfswoning zelf 139 (bruin; parket en lambriseringen) wordt niet
genoemd.
II.4.10.9.

De tactiele ervaring

Ook hier weer een vraag waarop een veelzijdig antwoord mogelijk is want de herinnering van
1 persoon betreft ruimten, wanden en voorwerpen.
Tactiel
positief
wit marmer, warme vloerbedekking, oneffen
maar niet scherp, geen stof want bronchitis,
likken, spek in de pan
neutraal
planken vloer, tegels,
negatief
zeil is koud, stoffig
geen antwoord
Totaal

Man

Vrouw

Totaal

6

9

15

6

1

7

2
10
24

4
14
28

6
24
52

Tabel 24 Tactiele ervaring

138
139

De woning van de respondent was een conciërgewoning in een groot gebouw.
Die ik alsonderzoeker zelf ken.
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Nooit aan gedacht of ik daar iets voelde. Wie likt er nu aan zijn huis?
Dit antwoord is slechts 1x genoemd en daar staat tegenover: het was lekker iets te voelen.
Likken, elke ochtend, spek in de pan of soms kaantjes of gebakken appeltjes.
Er wordt in enkele gevallen op een bijzondere manier geassocieerd. Twee typen reacties vallen
op: het was glad, kil en koud of het was lekker, zacht, prettig,glad en niet scherp. Stoffig als
reactie komt - hoe kan het in een land dat proper heet te zijn - nauwelijks voor. Hierboven
(II.4.10.7.) bleek al dat de reuk van boenwas voor een aantal mensen zeer herkenbaar was.
II.4.10.10.

De lichtinval

De lichtinval wordt bepaald door de oriëntatie, de afstand tot andere bebouwing en de
hoeveelheid en grootte van de raamoppervlakten. Gevraagd is alleen naar het resultaat, niet
naar de oorzaken.
Lichtinval
positief
avondzon,strijklicht, lekker donker, achter was
het licht, ruim raam, mooi uitzicht
neutraal
gewone doorzonwoning, niet verkeerd
negatief
slaapkamer slecht, diffuus, altijd met stof, beperkt
geen antwoord
Totaal

Man

Vrouw

Totaal

8

19

27

3

2

5

8
5
24

2
5
28

10
10
52

Tabel 25 Lichtinval

Het gaat bij het oordeel blijkbaar niet alleen om de hoeveelheid licht maar ook om kwaliteiten
als strijklicht en avondzon of zelfs de in de zon knikkebollende vader. Slaapkamers op zolder
gesitueerd of kleine kamertjes zijn nogal eens donker .Licht vinden we over het algemeen
prettig. Een enkeling noemt het juist prettig dat het lekker donker is door bomen of een
wijnrank boven de voorgevel.
Samenvatting
De kwaliteit van het binnenmilieu werd anders beleefd dan thans. Het kon er soms vochtig zijn
tot op de dekens, maar je nam veel voor lief en was niet anders gewend. Het 1e huis was
weliswaar koud, oud e.d., maar het was vertrouwd en dat had misschien te maken met het feit
dat mijn vader er geboren was. Daardoor was het echt “ons“ huis. In ons 2e huis hadden
andere mensen gewoond. Dat was niet echt zo “ons huis”als dat eerste huis.
Ook de verwarming was beperkt en de ramen tochtten. Er zijn onverwachte herinneringen
omdat de ramen weer onverwachte mogelijkheden (naar buiten klimmen) boden.
Geluidsinstallaties ontbraken en velen hebben geen herinneringen over geluiden van binnen het
huis. De geluiden van buiten van de natuur en de stadsgeluiden, van kerken of het verkeer
waren vertrouwd.
De herinneringen aan reuk zijn verbonden met bijvoorbeeld boenwas en veelal niet exact te
benoemen, hoewel men het die geur van “thuis” toch denkt te herkennen.
De waardering voor de kleuren is zeer uiteenlopend. Een enkeling associeert zijn herinnering
met een “ duffe bruine sfeer”. De, weinige, tactiele herinneringen zijn vooral verbonden met
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vloeren. Je voeten raken tenslotte altijd het huis aan. De herinnering aan licht is een
herinnering aan de hoeveelheid licht maar ook aan het mooie strijklicht ’s avonds.
II.4.11.

Herinneringen aan zintuiglijke ervaringen

Inleiding
Om nog een extra stimulans te geven aan de respondenten zijn vragen gesteld over de vroegere
zintuiglijke ervaringen.
II.4.11.1. Herinnering aan geur
Prousts beschrijving van zijn herinnering aan de geur (zie 1.2. wetenschappelijk kader) is in de
psychologie bekend als het Proustfenomeen. Een speurtocht naar een geurbeeld dat naar boven
komt en weer wegglijdt. Chu en Downes 140 verzetten zich tegen de gedachte dat het hier
slechts gaat om volksgeloof. Zij “stellen dat vooral ouderen zich via “odour-evoked”
experimenten gebeurtenissen kunnen herinneren.
While it is widely held that Proust’s memories of Combray were famously revived in response
to an odour, purists (including Jellinek) will remind you that it was, in fact, the taste, texture
and temperature of the tea-soaked Madeleine, as well as the smell itself, that revived the
memory. Even so, it is olfaction which has become most strongly associated with Proust’s
recollection, rather than the rather more complex olfactory–gustatory–thermo-textural
combination.
Het ligt complex. Het gaat bij herinneren kennelijk om een complex begrip: texture, taste and
temperature (structuur, smaak en temperatuur). Maar toch zijn de reukzenuwen volgens Chu en
Downes het meest verbonden met Proust’s herinnering.
De discussie hierover is overigens nog niet beëindigd.
Geur
positief
frisse ochtendgeur, thuis,veilig, kerst, lekkere
boenwas, bloemen, lakens,baklucht
neutraal
zeil, woningtextiel, kaas, steriel, koeienstront,
seizoenen,
negatief
tabakslucht, muf diervoer, berghok
geen antwoord
Totaal

Man

Vrouw

Totaal

10

11

21

10

4

14

2
5
27

6
10
31

8
15
58

Tabel 26 De geur 141

De onderstaande indeling is eenvoudiger.
Ruimten:
woonkamer, slaapkamer, de tuin (gras), berghok
Seizoenen:
of momenten van de dag
Activiteiten: schoonmaak,koken,roken, gewassen lakens
Personen:
vooral de rokende vader en de bakkende moeder
140

Chu, S. and Downes, J.J.: Can Proust’s account of odour- cued autobiografical memory recall really be
investigated? A reply to Jellinek. Chem. senses, June 1, 2004, 29 (5): 459 - 461
141
Meerdere antwoorden per respondent leiden tot een hoger totaal dan 52
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Bedrijf :

boerenbedrijf met vee, winkel aan huis

Associaties met broertjes of zusjes zijn niet vermeld.
II.4.11.2.

Het beeld van de eigen slaapkamer en ouderlijk huis (zie ook II.4.6.1.)

Hierbij gaat het om een algehele impressie in enkele woorden, eerder dan een zintuiglijke
ervaring. Zowel een waardering voor de woning of woononderdelen en de inrichting als voor
de sfeer, de stemmig en het milieu wordt gegeven.
Positieve beelden zijn:
Spannend 142, spaarzaam, efficiënt, prettig maar alleen voor het slapen, de natuur met vogels,
aangenaam, degelijk, klein maar knus en vriendelijk, gezellig, vertrouwd, geborgen.
Gemengde beelden zijn:
De kost werd verdiend en tussendoor kon je er wonen, er is geen herinnering aan mensen, wel
aan de meubels en de inrichting, de slaapkamer was mooi maar ik was een bezoeker want er
was niets van mijn smaak, rommelig warm en donker.
Negatieve beelden zijn:
Het waren benauwde duffe ruimten met schemerlampen van oude lappen, grote kille
kasteelachtige woning zonder sfeer, we waren gezinsslaven van de woonkamer.
Het valt op dat de herinneringen van de vrouwelijke respondenten bijna uitsluitend positief
zijn. Een enkeling onder hen heeft het over de gespannen sfeer of de kilheid.
II.4.11.3.

Herinneringen aan geluiden

Hier valt op hoeveel beeldender de herinneringen van de vrouwelijke respondenten zijn, veel
uitvoeriger en over het algemeen zeer positief. De herinneringen zijn zeer sterk uiteenlopend
en er worden ook veel boeiende details genoemd.
Positieve herinneringen zijn:
Het geluid van vader of moeder: de stem alleen al.
Huishoudelijke geluiden zoals de afwas, kletteren met borden, de stofzuiger, de wasmachine en
de meer aan mannelijke activiteiten gebonden geluiden zoals timmeren en boren,
gebruiksvoorwerpen.
Muziekgeluiden (regelmatig genoemd) en speelgeluiden, specifieke geluiden als de
brievenbus 143, natuurgeluiden of gezellige geluiden uit de keuken.
Neutrale herinneringen:
Verkeer, de trein, de winkelbel, de stilte van de slaapkamer.
Negatieve herinneringen:
De bovenburen, ruzie en geschreeuw, kraken van deuren of piepen van drempels, het zingen
van psalmen en huisdieren (!).
II.4.11.4.

Herinneringen aan smaak

Het volgende antwoord van een vrouwelijke respondente geeft aan hoe smaak geïnterpreteerd
kan worden:
Burgerlijk, middenstand, aardappels met groenten, pers op de vloer, pluche op de tafel.
Havermout met boter en rijst: alles degelijk.
Is hier sprake van een misverstand of onvolkomenheid.
142
143

Respondent vertelt dat zijn slaapkamer later peeskamer in een bordeel is geworden.
Respondent vertelt dat de 2e postronde met spanning werd afgewacht als de 1e niets bracht.
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Wanneer over smaak gesproken wordt dat kan dit te maken hebben met de inrichting maar ook
met het voedsel.
Waar het begrip met voedsel is verbonden is er een opvallend onderscheid :
De Hollandse pot met warme melk en pindakaas, griesmeelpap, augurk, wordt genoemd naast
lasagne, de guiches, nasi en die gerechten welke duiden op kontakten of invloeden vanuit
andere landen. Rituele maaltijden met Pasen, Kerst of op vrijdagen (vis!) worden genoemd.
Waar het begrip smaak met stijl, inrichting is verbonden (slechts een paar keer) wordt
gesproken over de wederopbouwstijl uit de jaren vijftig, soberheid, ouderwets, schoon.
Wegwezen antwoordt een respondent en distantieert zich van de smaak van de ouders.
Enthousiast over de stijl van de ouders is een enkeling hoewel men het thuis gezellig (kan)
vind(t)en. Ook realiseert iemand zich pas later dat het thuis anders of beter was dan bij
vrienden of vriendinnen.
Er is duidelijk sprake van verschillende houdingen. Men zet zich af tegen de vroegere
inrichting en stijl en burgerlijkheid, men is zeer positief over de sfeer of de smaak of men
begrijpt nù dat de jaren vijftig nu eenmaal zo waren.
II.4.11.5.

Wat men tastte of voelde

De vraag is op 2 manieren door de respondenten geïnterpreteerd.
Allereerst: Wat voor gevoel heb je als je denkt aan het ouderlijk huis?
Het mooiste antwoord en het simpelste is:Ik voelde liefde.(vr)
De meeste antwoorden in deze categorie zijn van de vrouwelijke respondenten die steeds over
de gezelligheid, de vertrouwdheid etc. spreken. Een enkeling voelde zich eenzaam of
onbegrepen. De paar mannelijke respondenten die in deze categorie hebben geantwoord zijn
minder positief 144. De andere manier waarop de vraag is geïnterpreteerd is: welke tactiele
herinnering heb je?
De vloerbedekking, het tapijt of de koude tegelvloer zijn genoemd en daarnaast het tafelkleed
met heerlijke slijtplekken, de scheve muren en het loszittend behang.
Gemengd zijn antwoorden als:
Ik zat heerlijk op de schoot van mijn ouders en voelde de zachte katten.
Wij mochten gezellig na elkaar in de teil die voor de kachel stond terwijl boven een (koude)
douche was.
Samenvatting
De zintuiglijke herinneringen kunnen heftige reacties oproepen, zij het niet voor iedereen in
dezelfde mate. De herinnering van een geur is complex, conform wat in de psychologie wordt
gezegd, maar ook het geluid kan zeer positieve (ouders) of negatieve (kwade buren)
herinneringen oproepen. Bij smaak wordt niet direct herinnerd wat met de mond geproefd
wordt, maar meer nog de inrichting, de wijze van aankleding van het huis. Een enkeling verzet
zich heftig tegen de burgerlijke inrichting welke dan ook vertaald wordt naar stijl van leven.
Een ander vertaalt de vraag naar wat hij letterlijk voelde naar het overdrachtelijk begrip van de
ouderlijke liefde.

144

Let op: die mannelijke respondenten die geantwoord hebben op deze vraag, hebben haar vooral op de 2e manier
geïnterpreteerd.
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II.4.12.

Verleden en toekomst

Inleiding
De centrale vraag hier is welke betekenis het vroegere woon-leefmilieu heeft gehad? De vragen
zijn retrospectief omdat het gaat om ervaringen en keuzen die men reeds gemaakt heeft. Heeft
men bij de gemaakte keuzen de vroegere leefsituatie laten meespelen?
Op macroniveau zijn er grotere veranderingen bekend over de wijze waarop huishoudens thans
wonen in vergelijking met vroeger en de wijze waarop de de leden van huishoudens met
elkaar omgaan. Het is nuttig om te weten welke factoren daarbij medebepalend zijn geweest.
II.4.12.1. Dromen over vroeger
Droomde men wel eens over vroegere woonplekken of voelde men zich elders wel eens alsof
men in het ouderlijk huis was?
Vanuit de gedachte dat dromen een speciale betekenis hebben en mensen in de droom vrijelijk
associëren en dromen ons naar weggedrukte gedachten voeren en ook verlangens en
teleurstellingen tonen, is gevraagd of men wel eens droomt over het ouderlijk huis. De
veronderstelling was dat er uiteenlopende antwoorden zouden komen omdat sommigen wel en
anderen niet over intieme gevoelens mededelingen willen doen.willen.
Dromen
ja
regelmatig, soms
zelden
nooit
geen antwoord
divers: misschien
Totaal

Man
6
4
10
3
1
24

Vrouw
5
4
1
6
10
2
28

Totaal
11
8
1
16
13
3
52

Tabel 27 Dromen

75 % Van de respondenten geeft antwoord op de vraag en slechts 30 % zegt nooit over het
ouderlijk huis te dromen. De motieven om niet te antwoorden kunnen niet geïnterpreteerd
worden. De dromen zijn neutraal verteld als slechts herinneringen aan een plek of een
gebeurtenis worden genoemd. Daarbij wordt zowel over het ouderlijk huis zelf als de
woonomgeving gesproken waarbij een paar keer over de route naar school. Veel intensiever
zijn een paar antwoorden waarbij respondenten negatief over vroeger zijn. Men wil van de plek
weg of men vindt het vies of donker en ook spreekt iemand over een déjà vu ervaring waarbij
hij zijn (verongelukte) moeder zoekt. Een ander droomde over een verrot dak. Een paar keer
wordt gedroomd over het ouderlijk huis wanneer men in een vergelijkbare woning verblijft.
Maar interpreteren kan, mag en wil ik niet omdat er te weinig uitspraken zijn gedaan. Om over
verdrongen complexen of minder aangename ervaringen informatie te krijgen is, zoals Jung
(1971. p. 23-29) schrijft, niet noodzakelijk de droom als uitgangspunt van de “vrije associatie”
te gebruiken.
Een en ander wordt bevestigd door de overeenkomsten tussen de beantwoording van de andere
vragen in dit onderzoek en deze vraag over de droom. 145 Sommige respondenten merken op dat
145

Jung gaat ver: Via meditaties over een kristallen bol, een gebedswiel, een modern schilderij of zelfs een
terloops gesprek kunnen de complexen ontdekt worden. (pag. 25)
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dit onderzoek hen dwingt tot nadenken over de relatie met de overige gezinsleden en dat dit
voor hen soms moeilijke momenten oplevert. samenvattend concludeer ik dat voor 40 % van
de respondenten het huis in de dromen, met wisselende betekenis weliswaar, betekenis heeft.

Enkele respondenten hebben mij spontaan na de ontvangst van het vragenformulier brieven met zeer persoonlijke
herinneringen geschreven. Juist door de vraagstelling werden zij weer teruggeworpen naar vroegere situaties
waarvan zij dachten losgekomen te zijn.
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II.4.12.2. Het effect van de vroegere woon- leefsituatie
Bij de vraagstelling zijn drie begrippen met elkaar verbonden:
• de bouwkundige - architectonische situatie;
• de intermenselijke relatie;
• het innerlijk gevoel, de identiteit.
De respondenten hebben op verschillende manieren geantwoord. De woning en haar
onderdelen en inrichting worden genoemd en daarnaast zijn antwoorden met een sociaalpsychologische invalshoek genoemd. Een enkeling wil net zoals vroeger wonen en een ander
verzet zich juist tegen het ouderlijk milieu. En dan gaat het dus om één of meerdere factoren.
Bij de beantwoording worden de volgende aspecten genoemd:
• Ruimte: ik wilde meer ruimte hetgeen niet gelukt is en mijn vader vond - smalend mijn eigen tuin net zo groot als zijn oprit;
• Objecten: een oude lamp; een schilderij, rieten meubels; het lang bewaarde bureau;
• Sfeer: gezellig rond de tafel zitten, stabiliteit, privacy, eenvoud, geen drukke inrichting,
thuis was orde die ik thans mis, groot of klein is niet zo belangrijk als de sfeer maar
goed is, een warmtebron (open haard of kachel);
• Vertrekken: een ruime hal, geen trappen maar alles beneden, blij met de zolder bij mijn
flat, wonen – slapen - studeren en koken apart en niet één multifunctionele ruimte;
• Kleur: pasteltinten en niet die jaren zeventig kleuren, naturel en ecru kleuren, de
kinderkamer niet dat koude blauw.
Het begrip sfeer wordt zowel in fysieke als in sociaal-psychologische termen uitgelegd.
Naast deze antwoorden worden beschouwende opmerkingen gemaakt. Aangegeven wordt dat
je geen vergelijkingen met vroeger moet maken. Alles komt vanzelf en onbewust blijkt de
inrichting of de woonsituatie vergelijkbaar met vroeger te zijn.
Traumatische ervaringen in de jeugd zoals overlijden van mede gezinsleden kunnen
overheersend zijn. Gevoelde tekortkomingen worden dan vertaald in de wens om de kinderen
een andere plaats, ruimtelijk (kinderkamer) en sociaal-psychologisch te geven. Daarbij past
ook een antwoord als: ik ben weer gaan werken toen de kinderen uit huis waren. In veel
mindere mate zijn opmerkingen gemaakt over wat men specifiek niet wenste. Het gaat om
gemakkelijk te realiseren wensen als geen koud zeil op de vloer of geen rook in de slaapkamers
en geen drukke inrichting, geen planten binnenshuis etc. Over binnenklimaat zijn nauwelijks
opmerkingen gemaakt of het moet zijn over de lichtinval (meer licht, ochtendzon).
II.4.12.3.

Gewenst type huishouden/gezin

Eerst wordt aandacht geschonken aan het onderzoek op het gebied van de gezinsvorming in
Nederland. Daarbij wordt gelet op het gewenst aantal kinderen.
Reeds vanaf 1904 (Steinmetz) is er in Nederland onderzoek verricht naar de vruchtbaarheid
van de Nederlandse bevolking. Nadat in de jaren dertig het geboortecijfer daalde met als
dieptepunt 1937 is direct na de tweede wereldoorlog sprake van een geboortegolf. Van Heek
(1954) en Hofstee hebben in een felle polemiek onderzoek verricht naar de vruchtbaarheid
onder de verschillende kerkelijke groeperingen. Hofstee ‘s uitgesproken mening over de
maatschappelijke achtergronden van de historische en regionale ontwikkelingen van het
Nederlandse geboorteniveau leverden een jarenlange polemiek op met collega-socioloog F. van
Heek. Hofstee zag sociaal-economische omstandigheden als doorslaggevend. Hij wees op de
komst van wat hij een modern - dynamisch cultuurpatroon noemde. Dit patroon trok langzaam
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van noordwest naar zuidoost over het land. Van Heek van zijn kant beklemtoonde de invloed
van het rooms-katholicisme als beslissende factor.
Daarbij werden telkens vergelijkingen gemaakt tussen sociaal economisch gelijkwaardige
regio’s aan beide zijden van de Nederlands – Duitse en Nederlands – Belgische grens.
Ook in die naoorlogse periode werd de Rooms-katholieken146 gewezen op het immorele van de
neomalthusiaanse praktijken. Het is aannemelijk dat een deel van de respondenten en hun
ouders bij het bepalen van de kinderwens zeker daardoor beïnvloed zijn. Het is mede daarom
interessant nog eens aandacht te schenken aan de gewenste kinderaantallen in die periode
volgens de Volkstelling van 1971 en de antwoorden die onze respondenten gegeven hebben op
de vraag naar het type gezin – huishouden dat zij wensten.
Categorie
1963-64

Huwelijkscohort
1965-67 1968-70

1971-73

gemiddeld

Totaal
stand. dev.

abs.

Opleiding
- lagere school
- enige jaren vo
- havo. hbs etc.
- hbo
- universiteit

2,6
2,5
2,7
3,0

2,5
2,4
2,6
2,4

2,3
2,8
2,4
2,5

2,3
2,3
2,4
2,4

2,4
2,4
2,5
2,5

0,9
0,9
1,0
1,1

( 526)
(2720)
( 685)
( 251)

2,3
2,8
2,7
2,6
2,5

2,2
2,8
2,5
2,4
2,5

2,2
2,5
2,5
2,5
2,3

2,1
2,7
2,5
2,5
2,1

2,2
2,7
2,5
2,5
2,6

0,9
1,0
1,0
0,9
1,1

(1521)
( 380)
(1533)
( 666)
( 115)

2,4
2,7
2,6
2,7

2,2
2,4
2,5
2,6

2,3
2,4
2,4
2,4

2,2
2,4
2,5
2,6

2,3
2,4
2,5
2,5

1,0
0,9
0,9
1,0

(1240)
(1478)
( 723)
( 779)

Godsdienst
- geen
- gereformeerd
- rooms-katholiek
- ned. hervormd
- overigen

Beroepsactiviteit
- Werkt nu
- plan tot werken
- Werkt niet
- zal niet gaan werken

Totaal
- gemiddeld
2,6
2,4
2,4
2,3
2,4
- absoluut
(644)
(1116)
(1213)
(1246)
(4218)
Tabel 28 Gemiddeld gewenst kindertal naar opleiding, godsdienst en beroepsactiviteit en naar
huwelijkscohort voor alle, voor de eerste maal gehuwde vrouwen 147.

In de periode waarin veel van de respondenten opgroeiden is een duidelijke daling van het
gewenst aantal kinderen te zien. Dit geldt wanneer gekeken wordt naar zowel opleiding,
godsdienst of beroepsactiviteit.
In het onderzoek blijkt ook nog dat 74 % van de vrouwen in het huwelijkscohort 1961 ten tijde
van het onderzoek twee tot drie kinderen wenste maar dat dit vóór het huwelijk 58 % was 148.
Maar wat is nu die relatie tussen het gewenste aantal kinderen en het werkelijk gekregen aantal
kinderen? Van Peer (2002) zegt hierover:
In een moderne samenleving worden vrouwen geacht hun wensen aan te passen aan een
nieuwemaatschappelijke norm die hun volledige integratie vereistin de onderwijs - en
arbeidsmarkt. Vrouwen zijn hierbij vaak genoopt om hunkinderwens aan te passen omwille van
146

Uit de pauselijke encycliek Humanae Vitae: Het nakomen van deze verplichting (om het menselijke leven over
te dragen) heeft de echtgenoten altijd al voor ernstige gewetensproblemen gesteld; maar de jongste ontwikkeling
van de maatschappij heeft tot zulke veranderingen geleid, dat nieuwe vraagstukken zijn opgeworpen die de Kerk
niet uit de weg mag gaan, omdat ze immers tot een domein behoren dat het leven en het geluk van de mensen ten
diepste raakt. (1968)
147
VT 1971-02-H3
148
Voor respondenten met een Rooms-katholieke opvoeding is Humanae Vita van Paulus VI, waarbij de
anticonceptiepil werd verboden, wat aan de late kant gekomen.
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hun grote tijdsinvestering in rivaliserende bezigheden. Hun realisatiemogelijkheden zijn vaak
beperkt
Een enkele keer is door respondenten een hierbij aansluitende opmerking gemaakt Maar daar
staan ook andere keuzen tegenover zoals de duidelijk uitgesproken wens om meer aandacht aan
kinderen te geven .De rol van de slovende moeder in het grote gezin verkiest men duidelijk
niet. Men herinnert zich de altijd hardwerkende ouders die geen tijd hadden voor kinderen. De
respondenten in dit onderzoek maakten hun keuzen in de zestig-er en zeventiger jaren en zijn
ouder dan de vrouwen waar Van Peer over praat.
Buissink (1970) heeft een analyse gemaakt van de beweegredenen voor gezinsplanning.
Hij onderscheidt 4 categorieën planners. Bij de primaire planners (die tijdens het huwelijk aan
de reeds vooraf gewenste planning ook gevolg geven) noemt hij de wens van de vrouw een
eigen beroep uit te oefenen, maar ook de vrees voor pijn bij de bevalling of de angst voor
“hidden factors”welke tot een onvolwaardig kind kunnen leiden en het voortschrijdend
medisch inzicht. Hij heeft ook aangetoond (p.124) dat een gering aantal kinderen wordt
gewenst door vrouwen die zelf uit een klein gezin komen …en dat ook vrouwen uit een groot
gezin zich in meerderheid hebben uitgesproken voor een gering aantal kinderen. Medici
kunnen ons niet vertellen hoeveel vrouwen kinderloos blijven of minder kinderen krijgen dan
gewenst als gevolg van uitstel.
De CBGS-onderzoekers Steenhof en De Jong 149 hebben zulke berekeningen op basis van het
1998 Onderzoek Gezinsvorming wel gemaakt.
Voor verschillende geboortecohorten vergeleken ze het aantal gewenste kinderen en het
gerealiseerd kindertal. Overigens moet worden vermeld dat het gewenst kindertal retrospectief
gevraagd is. Vrouwen geboren tussen 1945 en 1949 kregen gemiddeld 0,05 kinderen minder
dan gewenst. Voor vrouwen geboren tussen1965 en 1969 is dit verschil opgelopen tot 0,08 en
geschat wordt dat het verschil 0,10 zal zijn voor vrouwen geboren tussen 1995 en 1999.
Ook bij de Vlamingen wordt een zelfde tendens waargenomen. Bij respondenten ouder dan 30
jaar werd retrospectief gepeild 150 naar hun kinderwens op 25 jarige leeftijd. Terwijl het huidig
gewenst niveau gemiddeld op 1.94 ligt, bedroeg de gemiddelde kinderwens bij mannen en
vrouwen op 25-jarige leeftijd 2 kinderen. Bij vrouwen bedroeg deze 2.14 kinderen, bij mannen
1.84 kinderen; de kinderwens op jonge leeftijd ligt bij mannen en vrouwen nog iets verder uit
elkaar dan hun huidige kinderwens en hun ideale kindertal. Vrouwen hadden op 25-jarige
leeftijd gemiddeld een kinderwens van 2.14 kinderen, terwijl deze 10 tot 25 jaar later gedaald
is tot 2. We zien dat vrouwen starten met de aanpassing naar beneden vanaf leeftijd 35.

Tabel 29 Huidige kinderwens en kinderwens op 25-jarige leeftijd bij vrouwen (Vlaams Gewest , 2003)

149
150

Mens en maatschappij 2007, jaargang 82, nr.3: 314-315
CBGS-enquête: Bevolking en Beleid in Vlaanderen, 2003.
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De antwoorden in dit onderhavige onderzoek komen globaal overeen met wat hiervoor is
vermeld. Grote gezinnen of een talrijk kindertal wordt door slechts 2 respondenten als wens
aangegeven. Een 1 - kind gezin is niet genoemd en bij hen die het gewenste aantal kinderen
genoemd hebben ligt dit tussen de 2 en de 4. Slechts een paar respondenten vertellen geen
kinderen te wensen. Men is te oud of wenst geen heterorelatie! Naast de kwantitatieve
kinderwens is regelmatig aangegeven, let wel, ook hier gaat het om een retrospectieve vraag,
dat men een gezin met privacy wilde, bescheiden, gewoon in een rijtjeshuis en samen met de
kinderen beslissingen wilde nemen. Bij enkele jongere respondenten, geboren na 1960 klonken
ook andere antwoorden. De geborgenheid thuis was (te) groot. Ik wilde er uitvliegen op
avontuur gaan…… maar dan weer met een zorgzame partner.
Daarbij sluit de opmerking aan: “het zal niet een hetero - gezinnetje zijn, het zal losser zijn en
ik hoef ook niet persé op een plek te wonen” (vrouw 30 jaar).
Meer dan eens klinkt het ideaal om samen met anderen in een grote ruimte te gaan wonen.
Het gaat dan niet meer om leven in een commune zoals van Ussel (1977) die onderzocht heeft
want noch wordt gedacht om het huwelijk 151 open te breken noch aan het voeren van een
gezamenlijke huishouding. Zijn definitie van een commune luidt: een groep van een beperkt
aantal (4 tot 20) volwassenen die, met of zonder kinderen, op basis van vrije keuze
samenwonen, een gezamenlijke huishouding hebben en een primair samenlevingsverband
vormen als alternatief voor het gesloten huwelijk en gezin. Met openheid door de respondenten
wordt bedoeld dat vrienden altijd welkom moeten zijn, gastvrijer en dat er ruimte moet zijn
voor de vrienden en vriendinnen van de kinderen. Een duidelijke omschrijving ontbreekt: “iets
met samenwonen en een gelegenheid om mij terug te trekken”.
In de jaren negentig is die situatie kennelijk wat duidelijker dan in de jaren zeventig geworden.
Dat het kerngezin niet meer de (kwantitatieve) overhand heeft is niet alleen een Nederlandse
situatie 152’ 153.
The nuclear family thus represents just a substantial minority among all households. In
geïndustrialiseerde landen ontstaan samenlevingsgroepen als alternatieven voor de
kerngezinnen. (Kesler, 1989).
Volgens cijfers van het CBS is het percentage huwelijken dat op een scheiding uitloopt 33,8
procent in 2006, tegen 28,4 in 1990 en 24 procent in 1980.
Samengevat betekent dit dat men overeenkomstig algemenere trends:
• gemiddeld duidelijk minder kinderen wenst
• daarmee een meer affectieve relatie wenst
• het kerngezin zeker niet meer de enige keuze vindt.
II.4.12.4. Gewenst relatie - en carrièrepatroon
Welke leefomstandigheden, relatie en carrièrepatroon wenste men?.
Onder de mannelijke respondenten gaan de antwoorden in twee richtingen.
• Er was behoefte aan goede relaties, een open gezin, harmonie, rust e.d.
151

Van Ussel wijst op het boek Die Wahlverwandtschaft ( de familie naar keuze) dat Goethe tegen het einde van
de achttiende eeuw schreef op.cit. pag.31. Voor een nadere uitwerking van dit begrip zie: Henk van de Braak en
Ton Bevers: De waarde van instituties; Essays voor Anton Zijderveld AUP; ISBN 9053566015 en dan met name
Godfried Engbersen; Theatrum Sympatheticum.
152
Het US Bureau of the Census deelt huishoudens in 1990 in Amerika als volgt in:
Gehuwde echtparen met kinderen (26.3 %), gehuwd echtparen zonder kinderen (29.9 %), andere families met
kinderen( 8.3 %), andere families zonder kinderen (6.5 %), alleen levende mannen (9.7 %), alleen levende
vrouwen ( 14.9 %), en andere non - familie huishoudens (4. 6 %).
153
Castells, M. (1997), The Power of Identity, Blackwell Publishers, Malden, Mass. Oxford, UK. Genoemd in
Paul Pennartz en Anke Niehof, The domestic domain,Ashgate,Aldershot,ISBN 07546 1011 X, Library of
Congress Catalog Card Number, 99/72653. (pag. 216).
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•

Het werk mocht niet te dominant worden en er moest tijd voor de kinderen zijn. Men
wilde meer thuis aanwezig zijn en niet zoals vroeger het werk het leven laten bepalen.

Bij de vrouwelijke respondenten wordt door een deel uitgesproken dat men géén waarde hecht
aan een carrière en blij is dat men ervoor gekozen heeft niet te gaan werken toen er kinderen
kwamen (hetgeen financieel gelukkig kon). De jongeren schenken meer aandacht aan het
maken van carrière en staan positief tegenover een carrièremove. Maar ook hier klinkt telkens
door dat men een goede harmonieuze relatie met kinderen en buren wenste. Dus parallel aan de
opmerking van de mannelijke respondenten. De spanningen en stress waaronder
tweeverdieners thans, in 2008, staan, is in geen enkel geval genoemd. Het gebruikmaken van
crèches of zelfs het woord “oppas” is nergens genoemd! Deze respondenten zijn alweer te oud
om met die instellingen ervaring te hebben opgedaan in eigen gezin.
II.4.12.5. Woonwensen en de relatie met het ouderlijk huis
De woonwensen hier behandeld betreffen:
• de woning zelf en de voorwerpen in de woning;
• het binnenklimaat;
• de woonomgeving.
In overeenstemming met het huidige beeld, overheerst de vraag naar eengezinswoningen 154 in
velerlei vormen.
Een enkele keer wordt voorkeur voor een ouder type woning uitgesproken, maar de
meerderheid geeft daar geen mening over. Wat de vorm betreft wenst men geen
doorzonwoning of geen open keuken. Of men wenst juist wel te wonen in 1 laag of een woning
met erkers en dakkapellen Ook een eigen plekje waar je je kunt terugtrekken heeft hoge
prioriteit. De Amerikaanse emeritus hoogleraar in de architectuur Clare Cooper Marcus heeft
bij 50 personen daarover diepte-interviews gehouden. Het zijn mensen die of gescheiden zijn,
of hun partner hebben verloren, of een diepe breuk in hun leven hebben meegemaakt. Het
resultaat is dat bij een nieuwe start veel, soms onoverkomelijke problemen bestaan bij het weer
samen gaan wonen. Welke ruimte is voor wie en welke artefacten, kunnen waar een plaats
krijgen. Zij introduceert het begrip domocentrism en stelt dit tegenover agrophobia, de
pleinvrees welke vooral bij vrouwen bestaat.
Domocentrism is dan dat some people experience not so much a fear of what is outside the
home, but a desperate clinging to what is inside.
Die neiging kan soms een barrière zijn om met een ander een nauwe relatie aan te gaan. Zij
gaat nog verder en zegt dat deze dwingende psychologische defensiemechanismen interpersoonlijke relaties en een diepere verbinding met het spirituele zelf. blokkeren. Die mensen
worden kluizenaars en bij uitstek verzamelaars.
Tot zover Cooper.
Er moet meer ruimte zijn voor de meesten, niet iedereen echter legt daar de nadruk op.
De antwoorden sluiten aan bij de bevindingen van de Kwalitatieve Woning Registratie.155
Gemiddeld genomen wordt de woning, qua absoluut oppervlak en zeker ook wat betreft de
beschikbare ruimte per persoon, groter. Tussen 1995 en 2000 is vooral veel geïnvesteerd in de
uitrusting van de woning en is er meer luxe gecreëerd door verbetering aan sanitair, keukens
154

Thermometer Koopwoningen 2006; NVB Vereniging voor Ontwikkelaars en bouwondernemingen.
VROM; De Kwalitatieve Woningregistratie 2000; Dossier; De kwaliteit van de Nederlandse woning en
woonomgeving
155
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en verwarmingsinstallatie.De sterkste ontwikkelingen vinden in de woningen plaats. Dit proces
heeft zich na het millenniumjaar doorgezet. Hoe hoger het inkomen, des te hoger de
woonkwaliteit die wordt gezocht. Dit hangt wel af van de gezinsfase en daarbijbehorende
leefstijl. Veel ruimte in en om de woning wordt vooral gezocht door gezinnen. De hogere
inkomens hebben in elk type woongebied zo’n 25-33% meer ruimte dan de lage inkomens.
Bachelard 156 refereert nog eens aan het droomhuis dat we gaan bouwen. Het is beter gebouwd,
bevat meer licht en is groter dan alle huizen uit het verleden zo dat het beeld van het droomhuis
tegengesteld is aan dat uit de kindertijd. Maar die droom kan ook louter de droom van het
eigendom, comfort, gezondheid, geluid en dat – wat – anderen – wensen, zijn. Het moet rede
en trots verzoenen. Maar dan gaat het huis onderwerp van de psychologie van de projectie
worden.Wat betreft de voorwerpen overheerst, wanneer daarover is gesproken, een
nostalgische stemming. Het huis is een opslagplaats voor souvenirs. De voorwerpen moeten
herkenbaar zijn, authentiek, mogen oud zijn, uit een erfenis komen, warmte uitstralen of
verwijzen naar reizen.Geraniums op het balkon en een gezellig harmonium kunnen al
tevredenheid creëren. De meningen over de inrichting zijn divers. De bekende algemeenheden
worden geuit. Modern is gelijk aan strak en niet verstikkend. Klassiek is warm en niet kil.
Over het binnenklimaat zijn, met uitzondering over tocht en de wens voor lichtinval nauwelijks
opmerkingen gemaakt.
Veel duidelijker is men over de woonomgeving.
De voorkeur voor een goede rustige omgeving waar de kinderen op straat kunnen spelen
overheerst.Een enkeling heft voorkeur voor het stedelijk wonen en voor hem wegen de stadse
voordelen zwaarder dan de dorpse nukken. Iemand spreekt zelfs zijn afkeer uit van het wonen
in die groene dorpen als in ’t Gooi of in Aerdenhout. Dat nooit meer.
In de KWR 2000 is eveneens aandacht besteed aan de kwaliteit van de directe woonomgeving.
De verschillen zijn groot en blijken vooral af te hangen van het type woonmilieu. Zo blijken de
woonomgevingen in de dorpse en landelijke milieus in de kleinere gemeenten en de
groenstedelijke milieus in de steden een hoge ruimtelijke kwaliteit te hebben. Vervuiling en
vernielingen van het openbaar gebied komen daar in verhouding tot andere woonmilieus
weinig voor. In deze drie woonmilieus zijn bewoners ook het meest tevreden over hun
woonomgeving. Kinderen kunnen daar vaak redelijk veilig op straat spelen en er is voldoende
openbare parkeergelegenheid en openbaar groen. In de grote steden - in het bijzonder de
buiten-centrum milieus - laat de kwaliteit van de woonomgeving het duidelijk afweten. Daar
overheersen negatieve aspecten, zoals meer vervuiling van de straten en het openbare groen.
Jongeren en alleenstaanden besteden minder aandacht aan de woning en hechten vooral aan de
nabijheid van stedelijke voorzieningen.
II.4.12.6.

Waar niet over gesproken is

Over de inrichting van de woning heeft, op een spaarzame opmerking over sanitaire
voorzieningen na, nauwelijks iemand gesproken. Het zijn verdwaalde opmerkingen over glasin-lood of een aanrecht onder een raam. Het is toch verbazingwekkend dat deze respondenten
niet refereren aan die zaken waar meubelboulevards en baderieën en keukeninrichters dagelijks
de consumenten mee benaderen. Een enkeling kan het niet nalaten en herhaalt nogmaals dat de
ouders toch veel bepalender zijn geweest voor de geborgenheid dan de woning. De
complexiteit van het begrip woonsatisfactie, de betekenis van de vroegere woonsituatie en een
goede omschrijving van de meerdere dimensies (Pennartz) in het veld van het wonen gaf een
vrouwelijke respondente:

156

Bachelard, pag 57.
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De woonsituatie is in mijn kinderjaren volgens mij niet van invloed geweest op mijn huidige
woonsituatie. Dat is alles pas op latere leeftijd gaan spelen en daarin speelt natuurlijk ook de
tijd waarin mijn kinderjaren zich afspeelden. Verder denk ik dat voor Geborgenheid en
Veiligheid ouders of verzorgers belangrijker zijn dan de woonsituatie. Alhoewel een plek waar
je thuishoort, een dak boven je hoofd ook een basisvoorwaarde is. Maar dit hoeft niet persé
een eigen kamer te zijn. Vaders werkten. Moeders waren thuis. ’s Zomers speelde je buiten, ’s
winters binnen alleen of met vriendinnetjes. Er was radio te beluisteren”.
Samenvatting
De herinnering aan het vroegere milieu is er. Zij werkt door op velerlei wijzen. Zij komt soms
boven in dromen en men wil dan negatieve ervaringen verdringen. Men wil meer ruimte in de
woning en een andere inrichting. Verschillende vertrekken voor verschillende activiteiten. De
eengezinswoning in allerlei verschijningsvormen is geliefd. Er is een neiging zich af te zetten
tegen de bedompte sfeer en de kinderkamer mag warmer. Het type huishouden is een klein,
gastvrij en open (naar binnen en naar buiten) gezin met meer contact met de kinderen, en
gelijkwaardigheid tussen de partners.
Over de inrichting die men wenst zijn de meningen verdeeld: zij mag verwijzen naar vroegere
woon- of reiservaringen (nostalgie), of juist modern strak zakelijk zijn.
Bij de waardering voor de woonomgeving speelt vooral de rust en fysieke en sociale veiligheid
mee. Maar de wensen zijn sterk verdeeld.
Conclusies
Wanneer naar de herinneringen aan het wonen thuis wordt gevraagd met behulp van een lange
vragenlijst, kunnen zeer vele en zeer uiteenlopende feiten, ruimten, gebeurtenissen, mensen en
de maatschappelijke situatie genoemd worden.
Veel is herkenbaar en sluit aan bij de algemene opinie over hoe het vroeger was.
Het accent in dit onderzoek is gelegd op de woning en daarbinnen. De woonomgeving is
behandeld voor zover het gaat om burencontacten, de veiligheid en speelmogelijkheden.
Wanneer ik deze herinneringen indeel en gebruik maak van de 3 bekende dimensies zoals
Pennartz dan concludeer ik het volgende:
De herinneringen in de utilitaire dimensie
De woningkwaliteit werd, in het algemeen gesproken, als minder dan heden ervaren. De
verlichting, de verwarming, de ruimte en de slaapmogelijkheden waren beperkter. Op de
slaapkamer kon je slechts slapen. Persoonlijke ontwikkeling ( persoonlijke privacy) door
studie, recreatie of het ontvangen van leeftijdgenoten op je eigen kamer was niet aan de orde.
Je sliep veelal samen met je broers of zussen onder andere omdat de gezinnen groter waren. Er
was minder luxe in de keuken. Deze was niet het eigen territorium van de moeder. Op de
boerderij woonden nog weinig mensen, maar winkel of kantoor aan huis kwam regelmatig
voor.
Het steeds weer terugkerende antwoord daarbij is echter geweest; het was nu eenmaal zo, je
wist niet beter.
Telkens komt dit terug zonder dat er een lijdzaamheid in doorklinkt.
De herinneringen in de sociale dimensie
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Er was een generatiekloof, er was minder intimiteit, de rol van de vader was die van
kostwinner. De moeder was nog thuis. Het huishouden kostte meer tijd en het grotere gezin
eiste veel zorg.De frequente zwangerschappen betekenden een zware last voor een aantal
vrouwen.
Daartegen zet een aantal respondenten zich af met een negatieve houding naar hen die
daarvoor, binnen of buiten het gezin, verantwoordelijk waren.
In weer andere situaties is sprake van de promotiedrang welke gepaard kon gaan met verplichte
verhuizingen (PTT, leger, etc) die positieve kanten (betere buurt, meer welvaart) maar ook
negatieve kanten (vriendjes kwijt en moeilijk hechten aan steeds weer anderen) hadden.
Moeders die werkten waren een uitzondering en de wens om te gaan werken werd niet altijd
door de vaders begrepen en gerespecteerd. In die gevallen was er beslist geen sprake van
aanvaarding of een houding van het was nu eenmaal zo. Je kunt je afzetten tegen de smaak van
de ouders of tegen de duffe sfeer die thuis hing of juist de mooie familiestukken bewonderen.
Er zijn herinneringen aan een warm nest en men voelde letterlijk de liefde thuis. Herinneringen
in deze dimensie betekenen dat men, in tegenstelling tot de herinneringen in de utilitaire
dimensie, zich veel meer identificeert met hoe de ouders leefden of zich er juist sterk tegen
afzet. De gevoelens zijn veel intenser. Als de opmerking “het was nu eenmaal zo” gemaakt
werd, dan is toch sprake van spijt, wroeging of ergernis.
De herinnering aan de existentiële dimensie
Het huis in de jeugdherinnering is een vaste plaats. De wereld van de grote mensen, de
politieke en maatschappelijke problemen hebben zeker, voor de oudere kinderen in de laatste
oorlogsjaren (en soms daarna) invloed gehad op het gevoel van geborgenheid. Maar de
moderne communicatiemiddelen ontbraken waardoor minder informatie van buiten de eigen
kring binnendrong. Het ritme van tijdsbeleving was vaster. Belangrijk is de beleving als
gezinslid van een plaats in de buurt:de identificatie met anderen. Dit kunnen familieleden zijn
geweest of kerkgenoten. Een eigen plek in de woning was een schaars goed: de privacy was
beperkt. Maar je wist dat je een plek had (nuchter gezegd: een adres) van waaruit je de wereld
verkende. De rust en de veiligheid in de woonomgeving werden als groter dan nu beleefd.
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II.5.

Het onderzoek onder scholieren (BS)
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Inleiding
Doel van het onderzoek
Werkwijze
De samenstelling van de onderzoeksgroep
De resultaten
Het territorium en de autonomie in de bestaande situatie
De satisfactie met de bestaande situatie
De kenmerken in de bestaande situatie
Het gebouwde droommodel
De vergelijking tussen het gebouwde droommodel en de bestaande situatie
Enkele bijzondere droommodellen
Conclusie

Inleiding
Nadat in de andere onderzoeken de meningen van studenten en volwassenen en de ideeën van
schrijvers zijn bestudeerd willen we ook kijken hoe kinderen zelf hun milieu beleven en welke
betekenis zij aan het huis en het huishouden toekennen. Wanneer we van kinderen zelf
informatie willen verzamelen over hun huidige en hun gewenste slaapkamer, dan kunnen
verschillende werkwijzen worden gevolgd. Enige voor de handliggende benaderingen zijn dan:
• het interviewen van kinderen;
• het door kinderen laten tekenen van hun huidige en gewenste woon / slaapsituatie;
• het door kinderen laten bouwen van kamers door middel van blokkendozen.
De combinatie van de eerste en de derde benadering was het meeste praktisch. Zo kan op
eenvoudige wijze de meeste informatie in de minste tijd worden verzameld. Een gesprek met
de kinderen kan tegelijkertijd met het bouwen / spelen worden gevoerd. De concentratie wordt
niet verstoord en prestatiedrang, bij het tekenen mogelijk gevoed door sterk uiteenlopende
ervaringen in de tekenlessen op school, wordt niet verwacht bij het (spelenderwijs) bouwen.
Het is amusant om een vergelijking te maken met het toekomstbeeld van kinderen zoals dat in
het verleden, in 1988, door Anne de Groen (1988, pag. 23) is onderzocht.
De toekomstvisie van de kinderen werd ingedeeld in onderwerpen dichtbij en veraf.
Dichtbij betreft dat dan gezin, wonen en vrije tijd.
Daarover weten alle kinderen vanaf 6 à 7 jaar wel iets te vertellen. De onderwerpen veraf,
waarbij te denken valt aan maatschappelijke vraagstukken en wereldproblemen, worden
voornamelijk besproken door kinderen vanaf 9 jaar 157.
Heel dichtbij is de wereld van een 6-jarige die “later in hetzelfde huis wil wonen als nu , want
het huis is heel leuk met een grote tuin en mijn papa en mama zijn verhuisd”.
En een echte woonconsument in wording is ook de 6-jarige die zegt:
Als ik later groot ben ga ik niet in Marokko wonen, ik blijf in Nederland. De huizen zijn (dan)
anders.Er zijn geen fietsen meer, alleen auto’s en paarden. Ik wil later in een flat wonen. Dat
wil ik nu al. Ik wil niet in zo’n groot huis wonen als nu, want daarin wonen we met zijn tienen
etc…
In het huidige onderzoek is de aandacht geconcentreerd op de slaapkamer, niet op het gehele
huis.

157

Bijzondere opmerking: ik wil in een flat wonen omdat ik het leuk vind trappen te lopen en daar niet moe van
word.
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II.5.1. Doel van het onderzoek
Het op meerdere wijzen inzicht krijgen in de ervaringen van kinderen voor wat hun huidige
woon – slaapsituatie betreft en hun gewenste of ideale situatie. Deze vraag komt overeen met
een deel van de centrale onderzoeksvragen. De betekenis van de andere leden van het
huishouden wordt hier slechts sporadisch bij betrokken.
II.5.2. Werkwijze
Naast Piaget die een grote bijdrage leverde aan het onderzoek van “iconic development” in
kinderen heeft ook Luquet (Krampen, 1994) de ontogenese van kindertekeningen beschreven.
Deze ontwikkeling gaat van de krabbelfase tot de fase van het visuele realisme. Het begrip van
perspectief en verhoudingen is daarvóór nog nauwelijks ontwikkeld. Die fase en dat inzicht
worden bereikt in de leeftijd van 8 tot 12 jaar waarin de waargenomen werkelijkheid en
eigenschappen van objecten in een realistische tekening worden weergegeven.
De wederzijdse beïnvloeding van omgeving en gedrag als “a molar relationship”, wordt
duidelijker met de ontwikkeling van kinderen in jaren: hoe ouder het kind, des te meer zal het
in staat zijn een eigen ruimte te creëren en ruimte te beïnvloeden.
In Piaget’s Cognitive-Developmental theorie worden 4 ontwikkelingsfasen bij kinderen
genoemd. Een van de vormen van intelligentie of van de vaardigheden die kinderen
ontwikkelen betreft het ruimtelijk inzicht. Berk (2003.pag 242) geeft 3 voorbeelden waarin dat
zichtbaar is:
Het inzicht in afstand, in richting en het inzicht in de omgeving wordt ontwikkeld met de groei
mee.
Wanneer begint een kind, op zoek naar zichzelf, een eigen plaatsje te creëren – een verborgen
plaats –zoals Langeveld dit reeds in 1950 beschreef?
Het Kohnstamm Instituut heeft voor het werken met vormen en afmetingen voor het, in 1977
nog geheten kleuteronderwijs, een KIOSK werkplan 158 ontwikkeld. In een stappenplan wordt
de volgende doelstelling bereikt: Het kunnen waarnemen van verschillen in afmetingen aan de
hand van concrete objecten en het kennen van bijbehorende relatiebegrippen. Voor het
onderzoek onder kinderen sluit ik aan bij wat Garbarino159 e.a. zeggen over het verkrijgen van
informatiedoor het gebruik van rekwisieten. Rekwisieten kunnen worden gebruikt om een
situatie te herscheppen. Poppenhuizen e.d kunnen worden gebruikt om situaties die anders te
complex zouden zijn om te beschrijven duidelijk te maken. Daarom acht ik het de moeite
waard om met bouwblokken te werken om de actuele situatie, de slaapkamer thuis, te
verbeelden. Bovengenoemde inzichten leidden ertoe dat de leeftijdsgrens voor het onderzoek
op 8 jaar is bepaald.
In mijn eigen woonbuurt ben ik gestart met een vooronderzoek onder 10 kinderen.
Aan hen heb ik gevraagd 160 hun huidige kamer te bouwen en hun gewenste of droomkamer.
Dit onderzoek is verricht in mijn eigen L-vormige woonkamer (45 m2).
Voor het eigenlijke onderzoek zijn vrouwelijke vierdejaars HBO - studenten Bouwkunde als
interviewers ingeschakeld. Zij reageerden enthousiast op mijn oproep en werkten mee aan de
formulering van de definitieve 161 vragenlijst.

158

Het KIOSK-werkplan voor het kleuteronderwijs , deel III Werkboek waarneming 1977, Van Gorcum Assen,
ISBN 90232 1346 7.
159
Jams Garbarino e.a., What children can tell us,1992, Josey Bass Inc., 1 55542 465 1 (pbk.), pag. 191.
160
Zie bijlage.4. brief aan de bewoners van Hutdijk en Beethovenlaan
161
Besloten werd om met een vaste vragenlijst te werken en fouten in de bouwwerken niet te corrigeren.
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Van hen kon ook een goede begeleiding verwacht worden. De manier van omgaan met een
kind bepaalt of dat kind aangezet wordt tot zelfstandig denken en uitvoeren van een taak zoals
het bouwen van schaalmodellen of passief blijft 162.
Via de studenten werd goede medewerking verkregen van twee basisscholen in Grubbenvorst
en Wernhout .
Aan de leerlingen is gevraagd om met behulp van schaalmodellen163 hun huidige slaapkamer te
bouwen en tevens een model te maken van hun gewenste slaapkamer.
Daarbij is hun 164 gevraagd hoe verschillende onderdelen van hun huidige kamer bevallen en
wat zij als wensen hebben voor een ideale slaapkamer. De twee basisscholen hadden de
gymnastieklokalen gedurende de gehele dag ter beschikking gesteld. De nieuwsgierigheid en
bereidwilligheid onder de leerlingen om mee doen was zeer groot 165. Kinderen gingen
spontaan allerlei bouwwerken construeren. Telkens waren twee leerlingen aan het bouwen op
ruime afstand van elkaar in het gymlokaal. Per leerling duurde het bouwen van de twee
schaalmodellen en het tegelijkertijd beantwoorden van de vragen ongeveer een half uur tot drie
kwartier.
II.5.3. De samenstelling van de onderzoeksgroep
Wernhout is een dorp in de gemeente Zundert en telde 3000 inwoners eind 2005. Het is een
belangrijke grensovergang geweest tot de A16 werd aangelegd. Momenteel is de landbouw
(boomkwekerijen) de belangrijkste werkgelegenheidssector.
Grubbenvorst is een dorp in de gemeente Horst aan de Maas en telt momenteel 5000
inwoners.Voor de ontwikkeling in de vorige eeuw zijn twee factoren van belang geweest: de
opkomst van de aspergeteelt en de vestiging van de coöperatieve veiling. Momenteel is
Grubbenvorst ook belangrijk als forensendorp.

162

Kaat Timmermans en Dominique van der Schoot (2001).
De schaalmodellen zijn ontwikkeld door de LUW en zijn o.a. gebruikt bij practica functionaliteit op de HBO
opleiding Facilitaire Dienstverlening (voorheen Toegepaste Huishoudwetenschappen).
164
Hoewel met de studenten die leeftijdsgrens was afgesproken, blijkt 1 leerling 7 jaar te zijn op dat moment.
165
Er werd toegestaan dat de fantasie op hol mocht slaan en er is zelfs een compleet stadion gebouwd hetgeen
buiten de orde van dit onderzoek valt.
163
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In Grubbenvorst én Wernhout hebben jongens en meisjes uit groep 5 en 8 meegedaan.
Gemeente
jongens
meisjes
Totaal

Grubbenvorst
Wernhout
Totaal
Groep 5 Groep 8 Groep 5 Groep 8
5
6
5
5
21
4
7
3
5
19
9
13
8
10
40

Tabel 30 Deelname per gemeente, geslacht en leergroep

De tabel hierboven toont dat de verdelingen over de geslachten in de twee gemeenten
nagenoeg gelijk zijn.
Ook naar andere kenmerken is gekeken. Daarbij valt op dat slechts 4 van de 40 kinderen
gescheiden ouders hebben. Dit is duidelijk afwijkend van de algemene situatie in Nederland
waar ongeveer een op de drie huwelijken in een echtscheiding eindigt.
Type huishouden
Grubbenvorst
Woont bij ouders
19
Woont bij vader
1
Woont bij moeder
0
woont bij beide
2
ouders: wisselend
Totaal
22

Wernhout
17
1

Totaal
36
1
1

0

2

18

40

Tabel 31 Type huishouden per gemeente

Omdat het vermoeden bestaat dat de woonsituatie in een gezin mede afhangt van de ruimte die
een kind heeft tussen eventuele broertjes en zusjes, is gevraagd naar de plaats binnen het gezin.
Onderstaande tabel toont dat slechts 3 kinderen enig - kind zijn. Ook dit is afwijkend van de
situatie in Nederland waar het aandeel van de één - kind gezinnen duidelijk groter is.
Gezinssamenstelling
enig kind
oudste kind
jongste kind
overige plaats
Totaal

Grubbenvorst
1
5
9
7
22

Wernhout
2
8
6
2
18

Totaal
3
13
15
9
40

Tabel. 32 Gezinssamenstelling per gemeente

Ook de woonsituatie is voor deze onderzoekspopulatie duidelijk afwijkend van die in
Nederland.
Type woning
rijtjeswoning
twee onder een kap
vrijstaande woning
Totaal

Grubbenvorst
10
8
4
22

Wernhout
3
4
11
18

Totaal
13
12
15
40

Tabel 33 Woningtype per gemeente

Er zijn geen kinderen in meergezinswoningen gehuisvest en daarmee is duidelijk, ongeacht de
inkomenssituatie dat de resultaten van het onderzoek van deze populatie niet algemeen geldend
voor de Nederlandse situatie zijn.
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II.5.4. De resultaten
De resultaten zijn gegroepeerd in zes onderdelen:
II.5.4.1 Het territorium en de autonomie in de bestaande situatie
II.5.4.2 De satisfactie met de bestaande situatie
II.5.4.3 De fysieke kenmerken in de bestaande situatie
II.5.4.4 Het gebouwde droommodel
II.5.4.5 De vergelijking tussen het gebouwde droommodel en debestaande situatie
II.5.4.6 Enkele bijzondere droommodellen
II.5.4.1.Het territorium en de autonomie in de bestaande situatie
Er is gevraagd aan de kinderen of zij bij de inrichting van hun kamer betrokken zijn. In eerste
instantie wordt gelet op de leeftijd, maar ook is gekeken of meisjes meer betrokken zijn bij de
inrichting dan jongens.
Geslacht
Leeftijd
ouders
het kind zelf
ouders meubelen, het
kind zelf de rest
ouders bepaalden de
kleur, vloerbedekking
en het kind zelf de rest
mamma apart
genoemd
varianten, geen antw.
Totaal

7-9
10

Jongens
11-13
2

2

Meisjes
7-9
11-13
4
2
2

2
1
13

4
8

1
7

Totaal
14
4

2

6

2

4

1

2

5
11

10
40

Tabel 34 Wie richtte de kamer in

In de jongere leeftijdscategorie is de inrichting voornamelijk door de ouders gekozen.
Bij de oudere kinderen vindt er overleg plaats bij het inrichten. Uit de antwoorden van de
kinderen blijkt dat de regie in de handen van de ouders ligt. Zij kiezen de meubels of de
vloerbedekking en de kinderen de kleur. Er is geen onderscheid in de rol van de vader en de
moeder.
De entreeregels
Bijna 60 % van de kinderen antwoordt op die vraag of iedereen mag binnen komen: de deur
staat open en is er geen beperking. De overige kinderen beperken die toegankelijkheid, al of
niet in overleg met de ouders. Er moet eerst geklopt worden, er is in sommige gevallen een
bordje op de deur en een enkeling vermeldt dat bij het maken van huiswerk niemand mag
binnenkomen. Er is geen verschil wat betreft het toelaten van anderen tussen jongens en
meisjes. Tijdens de Sinterklaasperiode gelden er natuurlijk strengere regels of is er zelfs een
absoluut verbod! Er is wel verschil wanneer de 2 leeftijdscategorieën met elkaar worden
vergeleken.
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Toegankelijkheid
onbeperkt
beperkt
Totaal

7 t/m 10 jaar
13
6
19

11 t/m 13 jaar
10
11
21

Totaal
23
17
40

Tabel 35 De mate van toegankelijkheid per leeftijdscategorie

Van de jongeren tot 10 jaar zegt ruim 68 % dat iedereen mag binnenkomen, maar bij de
ouderen is dat slechts 47 %. Het maken van huiswerk is slechts een paar keer als de reden
genoemd. Er is kennelijk een toenemende behoefte aan privacy bij hen.
De tijd doorgebracht op de kamer.
Uit de analyse van de Gouden Griffels blijkt dat daarin weinig over “buiten“ wordt geschreven.
Aannemelijk is dat dorpskinderen waartoe die van Grubbenvorst en Wernhout gerekend
kunnen worden, in het algemeen over meer buitenruimte beschikken dan kinderen in de stad.
Niet bekend is of stadskinderen meer met elektronisch spelen dan kinderen in kleine dorpen
zoals beide onderzochte.
Aan de kinderen is gevraagd hoeveel tijd zij op hun kamer en elders doorbrengen.
Locatie
meestal eigen kamer
evenveel op kamer als elders
meestal buiten
meestal beneden of buiten
liefst elders
‘s avonds op kamer
geen antwoord
Totaal

Totaal
8
10
10
6
3
2
1
40

Tabel 36 Waar de tijd wordt doorgebracht

De verschillen tussen de leeftijdscategorieën, de woonplaatsen en de seksen zijn zo gering dat
alleen de totalen zijn vermeld.
Het beeld is zeer gevarieerd en er kan zeker niet gesteld worden dat een groot deel van de
kinderen de meeste tijd binnen doorbrengt.
20 % van de kinderen 166 antwoordt dat zij de meeste tijd op hun kamer doorbrengen. Maar de
trend lijkt dat het buiten spelen slechts voor een deel van de kinderen de belangrijkste plaats is
waar zij de vrije tijd doorbrengen. Uit onderzoek op verschillende terreinen blijkt het belang
van een goede woonomgeving voor kinderen. Hier wordt slechts verwezen naar diverse
onderzoeken.
Australisch onderzoek 167 toonde aan dat kinderen die veel buiten spelen minder kans op
bijziendheid hebben. In Zweden worden goede ervaringen opgedaan in het integreren van
scholen en vrije tijdsbesteding in de Eriksdalskolan.
Het Sociaal Cultureel Plan bureau heeft in het rapport Aandacht voor de wijk, van juli 2007 de
effecten gemeten van herstructurering op de leefbaarheid en veiligheid van wijken.
In het rapport Kinderen in Nederland (2005) 168 worden de kinderen tot 12 jaar in hun
tijdsbesteding als volgt ingedeeld:
• het sportieve, buitenspelende kind: meestal jongens;
• het binnenspelende / lees / teken - en knutselkind: meisjes en niet-westerse kinderen;
167
168

Bron: Tijdschrift Goed Gevoel en De Telegraaf van 8 januari 2009
Niet alles is koek en ei: 39 procent van de kinderen klaagt over te weinig contact met de vader.
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het culturele kind dat muziek maakt, lid is van een culturele vereniging: hoofdzakelijk
meisjes;
het tv kijkende en computerende kind (mailend etc.): kind van laag opgeleide moeders.

Hoewel er een landelijke jeugdmonitor (programmaministerie voor jeugd en gezin) is wordt
weinig landelijk onderzoek verricht over kinderen beneden de 12 jaar. Er is geen informatie
over huisvesting of de woonsituatie beschikbaar.
De geheime plek
In het onderzoek onder volwassenen wordt verwezen naar “de geheime plek” die door
Langeveld zo indringend is beschreven.
Het boeiende is om kinderen te horen vertellen dat zij een geheime plek hebben waar zelfs hun
moeder naar hun mening geen weet van heeft. Of dat echt zo is, is niet nagegaan.
Wij spreken hier alleen over de geheime plekken in huis.
De geheime plek buiten het huis is belangrijker omdat kinderen daar een eigen wereld
opbouwen, ook een eigen innerlijke ruimte, met ongekende mogelijkheden om creativiteit te
ontwikkelen, zoals Levering en van Manen stellen.(1997).
De geheime plek heeft als functie om iets te verbergen of kan ook als schuilplaats voor jezelf
dienen. Levering en Van Manen (p. 33 e.v.) beschrijven de betekenis van de geheime
schuilplaats, ook voor volwassenen, met het beroemde voorbeeld van Vader Gerard, een
priester die zich rond 1600 dagen verborgen wist te houden toen de geheime dienst van
koningin Elizabeth, die op de hoogte was van zijn aanwezigheid, hem niet kon vinden.
Plekken in de kamer die genoemd worden zijn:
• de kast, bureaulaatje de bank, het bed of overal een beetje, etc.;
• ja achter de wasmachine (vervelend obstakel op de slaapkamer weliswaar);
• onder het bed als pa en ma ruziën!;
• als mensen binnen komen kan ik me verstoppen.
Vooral dagboeken, brieven, cadeautjes of geld zijn de items die weggestopt worden. Buiten de
slaapkamer zijn vooral de zolder en de kelder genoemd.
Het bureau, de la en de kast zijn niet zomaar dingen waarin wij onze spullen netjes kunnen
opbergen: we ervaren ze als mijn bureau of onze kast. Ze zijn stuk voor stuk als intieme ruimte
te ervare”. Van Manen en Levering (p. 36 e.v.) geven hiermee de betekenis van geheimen en
geheime plekjes van de familie aan.
Het geheim van de ouders, zelfs de seksuele geheimen, kunnen, zo zeggen zij, in de spullen
van de ouders ontdekt worden. Zo kunnen de ouders op hun beurt, wanneer zij de “geheime”
boeken van de kinderen ontdekken, ervaren hoe ver de kinderen ontwikkeld zijn. In dit
onderzoek is uitsluitend gevraagd naar de geheime plekjes van de kinderen zelf. Overigens
geeft 50 % van de kinderen aan dat zij géén geheime plek hebben. Opvallend is dat 62 % van
de jongens en slechts 26 % van de meisjes geen geheim plekje in huis hebben.
Hier wordt even de aandacht buiten het huis gelegd.
Kan daar onderbouwing voor deze verschillen worden gevonden?
Het boven geconstateerde verschil staat tegenover het door Roger Hart 169 genoemde verschil
voor het hebben of bouwen van geheime plekken en hutten in de buitenruimte. Bij meisjes
neemt die belangstelling volgens deze onderzoeker af bij het verlaten van de lagere school.
169

Hart, R.,Children’s experience of Place, Irvington Publishers Inc., New York 1979. Genoemd in Karel
Mulderije en Hans Bleeker, Van Loghum Slaterus, Deventer,1982, ISBN 90 6001 755 2.
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Overigens zijn dat Amerikaanse gegevens uit de 70-er jaren. De rolsocialisatie was duidelijker
aanwezig volgens Moore en Young (1978).
Mogelijk liggen de gegevens uit dit en uit het Amerikaans onderzoek in het verlengde van
elkaar en duiden ze erop dat jongens hun activiteiten al eerder naar buiten verleggen en de
woonomgeving intensiever verkennen en dat meisjes meer op de kamer dan op buiten zijn
geconcentreerd.
In het Amerikaanse onderzoek constateerde Roger Hart overigens grote verschillen in bouwen
tussen jongens en meisjes. Jongens zouden zich meer concentreren op de uiterlijke
bouwstructuur en meisjes op de inrichting. Hart voegt er aan toe dat jongens verder weg mogen
dan meisjes. Jongens worden al vroeg in de jongensrol en meisjes in de meisjes rol
gesocialiseerd.
II.5.4.2

De satisfactie met de bestaande situatie

Het leukste
Aan de kinderen is gevraagd wat zij de leukste elementen in hun kamer vinden. Er konden
meerdere 170 antwoorden worden gegeven. Omdat de verschillen tussen de antwoorden in beide
gemeenten zeer gering zijn, is alleen de onderverdeling naar geslacht gegeven. Radio, tv en
elektronisch speelgoed zijn de favoriete items. Dat geldt zowel voor jongens als voor meisjes.
Knuffelmateriaal en poppen worden, ook door meisjes, nauwelijks genoemd. Ook het bezitten
van of het lezen van boeken is niet genoemd. Een enkeling noemt het werken of schrijven aan
het bureau. Posters, wanddecoratie of meubeltjes worden niet genoemd.

Item
bureau, knutselen,
schrijven,huiswerk
pc, playstation
radio, stereo, tv,
muziek
bed, kast, kussen,
knuffelmateriaal,
racebaan, voetbal,
auto’s, speelgoed
dansen, overig
Totaal

Jongens

Meisjes

Totaal

5

4

9

7

3

10

12

9

21

5

5

10

5

2

7

1
35

4
27

5
62

Tabel 37 De leukste items op de kamer

170

In Grubbenvorst zijn vaker meerdere antwoorden gegeven dan in Wernhout.
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De gewenste verandering
Welke veranderingen worden er gewenst? De helft van de kinderen wil niets veranderen De
andere helft wil kleine veranderingen. Een wasmachine of droger op je kamer of de
verzameling autootjes van je vader is natuurlijk niet prettig. Die moeten weg.
Op twee na, slapen alle kinderen alleen.
Gewenst item
niets
meubels weg
pc tv erbij
bad, zwembad
bedbank, kast
kleur, posters
raam, dak
geen, antwoord
Totaal 171

Totaal
19
3
5
2
5
4
3
1
44

Tabel 38 Gewenste veranderingen

Uit analyse van de gebouwde droomkamers blijkt dat 15 van de 40 kinderen (38%) een extra
bed of een twee persoonsbed hebben getekend.
Een jongetje vertelde het aldus: Pas wanneer al je vrienden op je kamer kunnen slapen heb je
een droomkamer.
Het aantal kinderen dat bouwkundige veranderingen wenst is gering. Het gaat om de
toevoeging van een raam of het rechtmaken van een schuin dak. De conclusie is dat deze
kinderen zeer tevreden zijn met hun eigen territorium.
II.5.4.3

De fysieke kenmerken van de bestaande situatie

Gevraagd is naar die elementen die makkelijk te verwoorden zijn of in de gebouwde
droomkamers herkenbaar zijn.
De vloerbedekking
De gladde vloermaterialen overheersen; voor de kinderkamer praktisch, hoewel zeil of tegels
koud worden gevonden.
Materiaal
hout
parket of laminaat
tegels
zeil of linoleum
vloerbedekking
mat of kurk
Totaal

N
7
3
2
10
14
4
40

Tabel 39 De vloerbedekking

171

Er konden meerdere antwoorden worden gegeven. N>40
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De wanden
Als wandbedekking is behang het meest genoemd. De kleur daarvan is slechts 6x genoemd.
De wandbekleding
behang met kleur vermeld
behang
behang en verf
structuurverf en tex
stucwerk en stenen
alleen kleur genoemd
verf met of zonder kleur
posters
Totaal

N
6
12
1
2
4
2
12
1
40

Tabel 40 De wandafwerking

Wanneer alleen verf of alleen een kleur is genoemd kan dit betekenen dat ook bij die kinderen
behang op de muur zit .Er zijn geen opmerkingen gemaakt over harde of zachte muren en
de tactiele ervaringen van het aanraken zijn niet genoemd.
Het binnenmilieu: de temperatuur
De temperatuur
lekker, gewoon, behaaglijk,
met verwarming en
ventilatie
soms te warm of te koud
te warm
te koud
geen antwoord
Totaal

N
24
7
5
3
1
40

Tabel 41 Het binnenmilieu

De kinderen die soms te warm en soms te koud antwoordden, bedoelden aan te geven dat het
zomers wel eens te warm is en ‘s winters wel eens te koud. Deze uitkomsten zijn niet te
vergelijken met de ervaringen van de meeste ouderen die vroeger met kou te maken kregen!
Bloemen op de ruiten is voor deze kinderen een onbekend verschijnsel.
II.5.4.2

Het gebouwde droommodel

Aan de kinderen is ook gevraagd met behulp van de schaalmodellen een fantasie, een
droomkamer te bouwen. De studenten kregen de instructie om de kinderen vrij te laten. De
verhoudingen hoefden niet te kloppen, er mocht een zwembad gebouwd worden of een
sportaccommodatie en ook werd de kinderen verteld dat ze zich niet om verhoudingen
behoefden te bekommeren. Alle kinderen werkten met plezier mee. Het was echter niet altijd
even gemakkelijk voor ze en een paar, gelukkig geen ernstige, bezwaren of opmerkingen
waren:
• ik heb nooit met blokken gespeeld;(OG5) 172
172

De coderingen betekenen. W en OW zijn kinderen uit Wernhout en G en OG zijn kinderen uit Grubbenvorst.
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alles is perfect en ik wil geen andere kamer;(6G)
ik wil dezelfde kamer als nu en alleen de inrichting veranderen;(4W)
ik wil vooral een grote kamer en een bed waar ik niet uitrol;(O4W)
je droomkamer bestaat pas als al je vrienden er kunnen slapen.(8G)

De studenten hebben de gebouwde modellen gefotografeerd en een schets op millimeterpapier
getekend.
Hier staan een paar willekeurige voorbeelden.
In II.5.4.6. worden enkele bijzondere gebouwde modellen weergegeven.
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Afbeelding 1

Gebouw door jongen van 8 jaar. (G4).
Dit model is 60 cm x 50 cm.
5 Bureaus, en een zwembad ter grootte van een flink bureau geven aan dat schaalverhoudingen
hier zoek zijn.
Afbeelding 2

Gebouwd door een jongen van 13 jaar (G5).
Dit model heeft een grootte van 30 cm x 30 cm.
Het voetbalveld ter grootte van een paar twee persoonsbedden geeft wederom aan dat de
schaalverhoudingen niet meespelen. De scholier weet dat het voetbalveld 20 m x 50 m moet
zijn.
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Afbeelding 3

Gebouwd door jongen van 10 jaar (G 10). Het model meet 50 cm x 80 cm.
Deze maakt het helemaal bont. Een zwembad even groot als een geheim kamertje en een
bioscoop met 10 zitplaatsen. Bedoeld is een projectiescherm.
Afbeelding 4

Gebouwd door meisjes van 12 jaar (G13). Als extra mochten 2 meisjes samen een model
bouwen. Het model meet 50 cm x 80 cm.
De hoofdvorm van de kamer is gaandeweg het bouwen ontstaan. Muren werden verschoven
om attributen te kunnen plaatsen. Dit model heeft meer het karakter van een woning dan van
een kamer. Sporten scoren hoog. Een wasdroger is aangebracht omdat de ouders van een
scholier de wasdroger op haar kamer hebben geplaatst. Het is amusant om een vergelijking te
maken met het toekomstbeeld van 6- en 7- jarigen zoals dat in het verleden, in 1988, door
Anne de Groen is onderzocht (1988).
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De toekomstvisie van de kinderen werd ingedeeld in onderwerpen dichtbij en veraf.
Dichtbij betreft dan gezin, wonen en vrije tijd.
Daarover wisten alle kinderen vanaf 6 à 7 jaar wel iets te vertellen. De onderwerpen veraf,
waarbij te denken valt aan maatschappelijke vraagstukken en wereldproblemen, werden
voornamelijk besproken door kinderen vanaf 9 jaar 173.
Heel dichtbij was de wereld van een 6 jarige die “later in hetzelfde huis wil wonen als nu ,
want het huis is heel leuk met een grote tuin en mijn papa en mama zijn verhuisd”.
En een echte woonconsument in wording was ook de 6 jarige die vertelde:
Als ik later groot ben ga ik niet in Marokko wonen, ik blijf in Nederland. De huizen zijn (dan)
anders.Er zijn geen fietsen meer, alleen auto’s en paarden. Ik wil later in een flat wonen. Dat
wil ik nu al. Ik wil niet in zo’n groot huis wonen als nu, want daarin wonen we met zijn tienen
etc.
II.5.4.5.

De vergelijking van het getekende droommodel en de bestaande situatie.

Bij deze vergelijking is gekeken naar een paar kenmerken.
• De plaats van het bed
• De inrichtingselementen: de gewenste veranderingen (zie ook 3.1)
• De verhouding lengte – breedte van de kamer
De plaats van het bed.
De duidelijke voorkeur gaat uit naar een plaatsing van het bed meestal langs de langste muur of
in de hoek. Dit geldt zowel voor de bestaande situatie als voor het droombeeld.
Een vrije opstelling in het midden geeft kennelijk niet voldoende gevoel van geborgenheid.
En in die paar situaties waar de bedden in het midden worden geplaatst is dat, wanneer er
meerdere kinderen op 1 kamer slapen.
Locatie van bed
langs de muur
in de hoek
los in de kamer
haaks op muur
onduidelijk
Totaal

Bestaand
14
15
3
6
2
40

Droombeeld
16
17
2
4
1
40

Tabel 42 Bestaande en gewenste locatie van het bed

De inrichtingselementen: de gewenste veranderingen
Hiervoor in 4.2 is al een overzicht gegeven van het antwoord op de vraag welke veranderingen
zij wensten. Wanneer we de tekeningen bekijken dan vallen de volgende elementen op:

173

Bijzondere opmerking: ik wil in een flat wonen omdat ik het leuk vind trappen te lopen en daar niet moe van
word.

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

133

De Bewerking
Geen veranderingen bij een aantal kinderen, zoals reeds vermeld:
• radio of tv en stereo worden slechts enkele keren getekend (gebouwd);
• sportaccommodaties worden in vele hoedanigheden genoemd;
• een voetbalveld, een zwembad, een bubbelbad, zelfs een voetbalstadion, een
volleybalveld, een crossbaan, een racebaan, een trampoline.Een bioscoop
• bijzondere zitmeubels en een klamboe;
• sanitaire ruimten of attributen worden slechts sporadisch vermeld;
• slechts één kind spreekt over knuffels.
• autoracebanen en ruimte voor elektronisch speelgoed zijn nauwelijks genoemd.
De conclusie kan zijn dat, behoudens de niet in de juiste verhoudingen gebouwde
sportaccommodaties en een enkele bioscoop, de droomkamers weinig verrassende constructies
hebben opgeleverd en niet of nauwelijks afwijken van de bestaande kamers, behalve dat er
enige luxe elementen zijn toegevoegd.
De verhoudingen tussen de lengte en de breedte van de gebouwde droomkamers.
Doordat de studenten de maten van de door de kinderen gebouwde modellen hebben genomen
kan worden nagegaan hoe de verhouding tussen de lengte en de breedte van de droomkamers
is.
Jongens en meisjes willen overwegend, en dat is in de huidige situatie reeds in iets mindere
mate het geval, rechthoekige vormen. De vraag dringt zich op of deze vorm meer gevoelens
van geborgenheid opwekt dan de vierkante kamer. De rechthoekige kamer heeft als voordeel
dat deze, ook als kleinere kamer makkelijker dan de vierkante kamer, in compartimenten
verdeeld kan worden.
Verhouding lengte en breedte van kamers
Jongens
Meisjes
huidige kamer
1,32 174
1,44
droomkamer
1,39
1,49

Totaal
1,38
1,44

Tabel 43 Verhouding tussen lengte en breedte van de kamers

Bij de vierkante kamers ontbreekt eerder het gevoel van nabijheid van één wand. Vierkant is
wijd naar 4 richtingen. De kamer wijkt. Dat die voorkeur voor rechthoekige kamers bij jongere
kinderen mogelijk sterker aanwezig is, blijkt uit de vergelijking van de indices (lengte gedeeld
door breedte) voor de leeftijdscategorieën onder en boven de 10 jaar. Voor de jongere kinderen
tot en met 10 jaar is deze 1,52 en voor de kinderen vanaf 11 jaar 1,35. Deze verschillen zijn
duidelijk groter dan die tussen de jongens en meisjes. Jongere kinderen tot en met 10 jaar
hebben relatief langere kamers getekend. De groepen zijn echter te klein om algemene
conclusies uit de resultaten te trekken.

174

Dit getal is de verhouding tussen lengte en breedte, lengte/ breedte.
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II.5.4.6

Enkele bijzondere droommodellen

Hieronder zijn enige gebouwde droomkamers weergegeven. Daarbij is gelet op de
hoofdvormen en op de meubilering van de kamers. Er zijn L- vormige kamers, ronde kamers
en kamers met diverse uitbouwen getekend. De teksten bij de meubels zijn door de studenten
geplaatst. Zij hebben schetsen gemaakt van de getekende modellen.

G 175 3, jongen 8 jaar
Afbeelding 5

In dit model is bijna uitsluitend aandacht voor de mogelijkheid om ruimte voor vriendjes op de
kamer te creëren. Dat is belangrijker dan compartimentering of zonering. Let wel, er zijn geen
2-persoonsbedden getekend.

175

G en OG betekent onderzocht leerlingen uit Grubbenvorst; W betekent leerling uit Wernhout.
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OG 3, meisje 8 jaar
Afbeelding 6

Deze tekening duidt op een verlangen zoveel mogelijk vriendinnen op de droomkamer te
kunnen plaatsen. De inrichting van deze kamer heeft meer aandacht gekregen en vertoont
gelijkenis met een studiezaal.

OG 4, jongen 9 jaar
Afbeelding 7

Hier is zeker ook aandacht geschonken aan plaatsing van véél meubels, maar minder
overheersend dan in beide vorige modellen. De inrichting is verder uitgewerkt met een muurtje
bij het bed en een piano met kastruimte; en een bureau gescheiden van de ruimte door een
muurtje.
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G 11, meisje 12 jaar
Afbeelding 8

De vorm, rond, dat is het belangrijkste hier. De inrichting is weinig gedifferentieerd.
Een venster is voor het bureau getekend.

OG 8 meisje 11 jaar
Afbeelding 9

Ook hier is de vorm, rond, het uitgangspunt geweest. De inrichting is meer uitgewerkt. Of
meisjes eerder voor ronde vormen kiezen dan jongens, mag niet uit deze 2 voorbeelden worden
afgeleid. Feit is echter dat er door geen enkele jongen een ronde vorm is gekozen.
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W 3, jongen 11 jaar
Afbeelding 10

Ook hier is eerst een basis voor de droomkamer gebouwd en daar is een badkamer aan
toegevoegd waardoor dit model als een appartement oogt. Opvallend is dat in de laatste 2
basismodellen de hoofdvorm niet rechthoekig is, maar 2 inhammen heeft. Ook de kast,
gebouwd in de muur, is doordacht.

W 1, meisje 11 jaar
Afbeelding 11

Een duidelijke voorkeur voor de L- kamer met aparte zithoek. Het zwembad blijft een droom
want de maten zijn niet groter dan 1.5 m. x 1.5 m.!
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W 2, jongen 11 jaar
Afbeelding 12

Dit model is weergegeven, niet vanwege de bijzondere vorm, maar vanwege de aandacht voor
het binnenmilieu: de radiator, de verlichting en de ramen.
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Enige opmerkingen over de droommodellen
Met véél vriendjes of vriendinnetjes op je kamer kunnen zijn en zitten of studeren, dat is voor
sommige kinderen een droom. Het aantal functies dat wordt weergegeven in de modellen, de
zonering is slechts zelden uitgewerkt. OG 4, een jongen van 9 jaar vormt een uitzondering. De
inrichting is verder gedetailleerd. Hobby’s komen (nog) niet naar voren. De onmogelijkheid bij
deze modellen is dat wanden met beesten, kaarten, boeken en speelgoed etc. nauwelijks
kunnen worden ingevuld. Het ontwerp is tweedimensionaal. Bijzondere vormen zijn
nauwelijks ontworpen, met uitzondering van de twee ronde modellen. De modellen OG7 en
W3 zijn louter veelzijdig door de in tweede instantie toegevoegde faciliteiten als de badkamer
respectievelijk een crossbaan en een zwembad. Ook uit de waarnemingen tijdens het bouwen
bleek dat door de kinderen vaak vanuit een hoofdvorm wordt begonnen en dat eventueel,
wanneer de functies er niet in passen, de hoofdvorm (met “geweld”) wordt aangepast. Juist op
die momenten verdwijnen de schaalverhoudingen.Technische details zoals verlichting en
verwarming krijgen weinig aandacht. De situering in een huis is ook niet te bepalen en meestal
ontbreken de ramen. Soms springen er details uit zoals bij W3. Daar wordt de kast in de muur
geplaatst.
In mijn onderzoek onder studenten en van de Gouden Griffels blijkt al dat jongeren andere
dimensies dan “binnen”of “buiten” beleven. Dat wordt hier bevestigd.
a. de materiele dimensie: het bed, de stoel, de tafel, de kast en artefacten;
b. de psycho- emotionele dimensie: geborgenheid, veiligheid, intimiteit, warmte, privacy;
c. de kosmische dimensie: mijn huis is deel van het universum: binnen en buiten lopen
vloeiend in elkaar over;
d. de dimensie van de mogelijke activiteiten, de affordanties;
e. de dimensie van de fantasie; deze is anders dan de psycho- emotionele. Het kind verlaat
de werkelijkheid en treedt binnen in een andere wereld met beelden vanuit de echte
wereld. Daarin kunnen attributen spreken en krijgen zijeen karakter. Dieren worden
mens en mensen worden dier. De kosmische verschijnselen krijgen een karakter en
worden als goed of slecht aangeduid.
De objectieve wereld van de volwassenen is niet die van de kinderen. Zij creëren hun eigen
wereld.
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Conclusie.
Het onderzoek onder scholieren wijst het volgende uit:
De inrichting van de kinderkamers is voornamelijk door ouders gekozen maar in of na overleg
met de kinderen. De eigen kamer is nauwelijks taboe of verboden gebied voor broertjes of
zusjes. Dat wordt in de pubertijd mogelijk anders. Voor oudere kinderen vanaf 11 jaar is er al
een groeiende behoefte aan privacy, bijvoorbeeld tijdens het maken van huiswerk.
De tijd die kinderen op de eigen kamer doorbrengen verschilt sterk, maar mede door de
speelruimte in de onderzochte dorpen kan gesteld worden dat de meeste kinderen hunvrije tijd
meestal buiten de eigen kamer doorbrengen.
Het belang van de geheime plek (zo nadrukkelijk door Langeveld en ook door Van Manen en
Levering als essentieel genoemd) blijkt niet zo gemakkelijk aan te geven. Gaat het om een plek
om je geheimen te verbergen of om jezelf te kunnen verschuilen? Gaat het om een plek binnen
of buiten het huis? In dit onderzoek valt op dat jongens veel vaker zeggen geen geheime plek
binnen te hebben. De reden kan zijn dat jongens eerder dan meisjes hun activiteiten naar buiten
verleggen. Hart wijst in Amerika op het rolpatroon waarbij jongens verder weg van huis
mogen. Maar voor de Nederlandse situatie wordt dit door de pedagogen Bleeker en Mulderije
weerlegd.
De meest gewaardeerde items op de kamer zijn de elektronische media en het speelgoed. De
knuffels worden, verrassend, nauwelijks genoemd.
De kinderen zijn zeer tevreden en er hoeft niet veel veranderd te worden. De kamers zijn
praktisch ingericht met comfortabele vloerbedekking, een goede binnentemperatuur. Er kan in
dit onderzoek zeker gesproken worden over bevoorrechte kinderen.
Wanneer de scholieren zelf een droomkamer gaan bouwen dan blijkt deze ook nauwelijks te
verschillen van hun bestaande kamer. Dit staat in contrast met hoe zij het wonen beleven. De
mogelijkheid om daar je vriendjes of vriendinnetjes te ontvangen moet daar aanwezig zijn.
Natuurlijk is een sportveld op je kamer prachtig, maar dat blijft een droom die ook niet
uitgewerkt kan worden in de schaalmodellen van 1.5m x 1.5m.
Vorm geven aan hun beleving is erg moeilijk voor deze kinderen.
In het vooronderzoek dat ikzelf verrichtte was ik erg onder de indruk van de ruimten, gangen,
hellingbanen en dakopeningen welke ontworpen werden.
In de evaluatie 176 kom ik daar nader op terug.
Met het binnenmilieu zijn deze kinderen niet actief bezig.
Dit laatste dient voor ons als volwassenen en met name voor ontwerpers een waarschuwing te
zijn. Onze verantwoordelijkheid is groot. Het verantwoord omgaan met energie kan al op de
eigen kamer beginnen. De kinderen dienen het belang van een goed binnenmilieu te gaan
inzien.
Kennisoverdracht, opvoeding zijn daarbij belangrijke voorwaarden.

176

Zie Schouw: Evaluatie
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De betekenis van de elektronische media is bij deze kinderen duidelijk naar voren gekomen.
In het onderzoek onder de volwassenen speelde de elektronica geen rol. Voor ontwerpers een
gegeven waar rekening mee moet worden gehouden: waar komt ruimte voor elektronische
(speel)apparatuur?
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II.6.
II.6.1.

II.6.2.

II.6.3.
II.6.4.

Het onderzoek van de Gouden Griffels (GRIF)
Inleiding
De personen in de Gouden Griffels genoemd
Algemeen
II.6.1.1. De vader
II.6.1.2. De moeder
II.6.1.3. De overige familieleden
II.6.1.4. Andere volwassenen
II.6.1.5. De broertjes en zusjes
II.6.1.6. Andere kinderen
Samenvatting
Het benoemen van Ruimten (R) en Bouwkundige Elementen (B)
Inleiding
II.6.2.1. De frequenties waarmee R en B voorkomen
II.6.2.2. De locatie en typering van het huis
II.6.2.3. De vertrekken
II.6.2.4. Naar buiten en naar binnen
II.6.2.5. De horizontale delen
II.6.2.6. De verticale delen
Samenvatting
De attributen
Diversen
Conclusie

Inleiding
Een kind leest en beleeft een boek. Het herkent dingen of ontdekt nieuwe onbekende zaken of
situaties. Is een boek bedoeld om te socialiseren of mag er in “weggedroomd” worden los van
de werkelijkheid? Het boek doet ook iets met het kind. Beide, boek en kind, gaan in elkaar op.
Het boek kan ook de functie van verborgen plaats hebben want het kind kan er zich mentaal in
terugtrekken, zelfs midden in de vertrouwde omgeving van de huiskamer. Het kan op een
kasteel wonen of in een krot of in een hinderlaag terecht komen. Dan kan de confrontatie met
de echte buitenwereld een schok opleveren. Chorus zegt: “Het kind kan of wil het beleefde niet
onder woorden brengen want de ervaring is van hem/haarzelf, het is ’n geheim en dat gaat
niemand iets aan”. Chorus heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de leeswereld van kinderen
(1991) en beschrijft aan de hand van haar persoonlijke gesprekken met kinderen die
confrontaties en de identificatie. Kinderen weten dat zij niet in die bepaalde in het boek
genoemde situatie of omgeving zitten, de boekenwereld is immers niet de eigen leefwereld,
maar het zou kunnen dat…. Vooral de wat oudere kinderen van 10 à 11 jaar 177 zijn daartoe in
staat. Dat er, volgens Chorus, volwassenen in een boek voorkomen is niet erg, evenmin dat ze
een belangrijke rol spelen, maar kinderen kunnen zich beter inleven in andere kinderen en hun
gedachten en gevoelens. Daarom neem ik aan dat volwassenen zich ook kunnen inleven in de
wereld van kinderen, die zij immers allen zijn geweest? Het doel van dit onderzoek is na te
gaan hoe kinderen hun leefwereld ervaren volgens volwassen schrijvers.
Journalist en publicist H.J.A. Hofland, begon een lezing aan de TU Delft in 2002 over de
poëzie van de naïeve perceptie’, ofwel: hoe mooi het is als je voor de eerste keer ziet hoe iets
177

Chorus verwijst naar de overgang van het concreet- operationele naar het formeel-operationelestadium
(Piaget).
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vernuftigs werkt. Al is het maar een karretje van oude rommel. Een klein voorwerp kan de
verbeelding aanjagen: een paar lege blikjes worden tot een ruimtevaartuig. Hoe mooi is dan de
kinderliteratuur waarin we kunnen lezen hoe een kind de grotemensenwereld beleeft. Naast het
onderzoeken van meningen en herinneringen van jonge en oude mensen is hier voor een andere
methode gekozen. Grote mensen, schrijvers en kleine mensen, de kinderen, zijn samen aan het
woord. Alle Gouden Griffels 178 vanaf 1970 tot nu zijn geanalyseerd. Omdat Gouden Griffels
niet allemaal populair zijn onder kinderen heb ik als aanvulling ook 2 van de meest geleende
boeken 179 uit de Openbare Bibliotheek uit Waalre gelezen. De gegevens daarvan heb ik buiten
de tabellen hierna gehouden. In (6.1.) is nagegaan hoe belangrijk bepaalde personen zijn. In
(6.2.) wordt naar het belang van ruimten (R) en bouwkundige(B) elementen gekeken. In (6.3.)
worden de attributen genoemd. In (6.4.) tenslotte worden de huisdieren, geesten e.d. genoemd.
Daar geef ik ook summier aan wat in de populaire boeken behandeld is.
Het is niet de bedoeling geweest om een uitgebreide analyse te maken van de, mogelijke,
maatschappelijke of pedagogische problematiek die in de Griffels is behandeld. Wanneer
daarvoor aanleiding is zal wel een verband met gewijzigd ruimtegebruik worden gelegd.
II.6.1. De personen in de Griffels genoemd
Algemeen
Allereerst is nagegaan hoe vaak 180 bepaalde personen, met wie de hoofdpersoon in een Gouden
Griffel in een nauwe familierelatie staat, meer of minder belangrijk zijn, of in het geheel niet
genoemd worden.
Daarbij is voor de mate van belangrijkheid waarmee deze personen genoemd zijn, een
cijfermatige waardering toegekend. Wanneer een persoon in een Gouden Griffel een rol speelt,
heeft deze de volgende waardering gekregen181:
Onbelangrijk
0
Enigszins belangrijk 1
Zeer belangrijk
2
Dit is voor elk boek gedaan en in een decade kan een persoon een maximale score van 20
(10x2) halen. In onderstaande tabel is per decade die score aangegeven. Ik wil ervoor
waarschuwen dat hier niet gegevens op een ordinale schaal staan. Er mag eigenlijk niet
opgeteld en vermenigvuldigd worden H.W. van den Ende (1973. p. 16). De tabel geeft slechts
een indicatie. En mag alleen verticaal 182 gelezen worden!

178

Gouden Griffels
Jaarlijks door het CPNB toegekend aan het beste, oorspronkelijke Nederlandse kinder- of jeugdboek.
Sinds 1977 is de Gouden Griffel voor boeken voor kinderen vanaf 13 jaar vervangen door de Gouden Zoen.
179
Francine Oomen: Hoe overleef ik met – zonder jou én Carry Slee: Spijt.
180
Wanneer van een decade niet alle Gouden Griffels bestudeerd konden worden, zijn de aantallen met een
bepaalde factor verhoogd en daarna afgerond. Bij bijvoorbeeld bij 8 gelezen boeken was die factor 10/8, bij 9
gelezen boeken 10/9.
181
182

Voor de waardering per Gouden Griffel, zie bijlage 12: telkens aan de onderzijde
De percentages kunnen wel horizontaal gelezen worden. Zie ook De Belevingsmolecule III.1.1. voorbeeld 2
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Personen
1971- 80
1981-1900
1991-00
2001-08
Totaal
Procentenl 183

Vader

Moeder

5
8
5
12
30

12
10
2
15
39
36

Andere
Volwassenen
20
12
8
15
55
34

Broers

Zusters

5
2
2
2
11

4
2
3
4
13

Andere
Kinderen
13
10
3
20
46
30

Totaal
59
44
23
68
194
100

Tabel 44 Frequenties waarmee personen in Gouden Griffels zijn genoemd.

Bij andere categorieën dan vader en moeder is sprake van meerdere personen. De vaderfiguur,
is met uitzondering van de decade 1991-2000, minder vaak belangrijk dan de moederfiguur.
Zeer opvallend is het feit dat in het algemeen in de jaren negentig personen minder vaak
genoemd worden dan in de andere decades. De aandacht is enigszins verlegd naar
sprookjesfiguren en dieren. Voor de huidige periode, 2001-2008, valt op dat kinderen buiten
het gezin een grotere rol gaan spelen. De verleiding is groot om daarin een verschuiving van de
aandacht naar buiten het gezin te zien, maar het betreft geringe aantallen. In de volgende
paragrafen wordt nader ingegaan op de betekenis van de verschillende personen.
II.6.1.1.

De vader

De gezinnen in de literatuur zijn regelmatig gebroken gezinnen.
De vader is overleden (in de oorlog) of vader en moeder zijn gescheiden.
• In De kinderen van het Achtste Woud is Noortje met haar vader (moeder is
overleden) ondergebracht bij een boerengezin.
• In Een Torentje van Niks verwerkt de zoon het verlies van zijn vader in een huis van
woorden. De papa’s bevinden zich in de hemel onder de kelder. Op zolder bevinden
zich de cassettes met vaders stem. Het “ik” probeert door de taal de dialoog met zijn
gestorven vader te herstellen. Is het toevallig een toespeling en misschien het antwoord
op al die postmodernistische en poststructuralistische theorieën dat de mens alleen maar
door en in de taal bestaat?
• De dood van de vader is de schuld van sneeuwwitje in Zwart als de inkt, de moderne
versie van het sprookje.
• In De Bavianenkoning is de vader overleden.
• In Otje kan de gelijknamige hoofdpersoon met haar levende vader contact hebben via
een code en de “malkanderspiegel” wanneer haar vader op reis moet.
• De relatie met de vader is minimaal in Voor altijd samen, amen, waar de vader
verslaafd is.
• In Auww! komt de vader nog wel naar het ziekenhuis, maar dat is dan ook alles.
• In Met de poppen gooien is geen vader aanwezig, maar komt de vriend van moeder
wel eens voor een nacht over.
• De strenge vader is duidelijk aanwezig in Het boek van alle dingen met zijn hem door
God gegeven gezag. Een sfeer die herinneringen oproept aan Knielen op een bed
violen van Jan Siebelink.
• Het meest positieve vaderbeeld is gecreëerd in Bobbistiek waar twee broers klussen
met vaders materiaal.
183

De percentages zijn hier vermeld voor verduidelijking in de Eindconclusie
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De conclusie kan zijn dat de vaderfiguur meestal noch als een belangrijke noch positieve
persoon is beschreven. De rol als beschermer ontbreekt nagenoeg.
II.6.1.2.

De moeder

De rol van de moeder die aan het koken is of de moeder die de kinderen naar school brengt of
naar clubjes, is niet te vinden.
• In Godje is het beeld gecreëerd van de moeder die alles regelt want anders valt alles in
duigen.
• Ook de alleenstaande, gescheiden, moeder moet het zelf regelen in Met de poppen
gooien en in Voor altijd samen, amen.
• De rol van opvoedster is nauwelijks aan bod gekomen: in Het Vlot vindt moeder de
vriend van haar dochter niet netjes.
• In Het malle ding van Bobbistiek is de moeder positief kritisch tegenover de
avonturen die de jongens met hun vliegende schotel beleven.
• De moeder - dochter verhouding is een paar maal en dan positief aan bod gekomen:
moeders en dochters zijn, met uitzondering in Zwart als inkt 184, vertrouwd met elkaar.
Maartje mag haar moeders blouse aan in Auww!. Jammer genoeg valt ze dan op omdat
deze te groot is voor haar.
• In Het boek van alle dingen gaat de moeder gebukt onder vaders gezag.
• Maar de vaderfiguur maakt het niet zo bont als in De bavianenkoning waar de moeder
voor twee koeien verkocht is en ook bij de nieuwe stam niet voor vol wordt aangezien.
Geen van de Gouden Griffels geeft een expliciet voorbeeld van goede relaties tussen vaders en
moeders. Hoogstens worden beide ouders neutraal benoemd.
De voornaamste conclusie is dat de moeder als transporteur van waarden of normen, of als
echtgenote, nauwelijks verschijnt.
II.6.1.3.

De overige familieleden

Het driegeneratie gezin komt in Nederland en in de Gouden Griffels nauwelijks voor.
• In De eikelvreters dat in Spanje speelt, is dat geheel anders.
• Opa’s en oma’s zijn, wanneer ze genoemd worden, bijna steeds positief aanwezig.
• In Krassen in het tafelblad vertelt opa dat hij oma niet gelukkig heeft kunnen maken.
Opa was te eenvoudig voor haar en daarom vergaf hij haar haar kilheid.
• In Robin en God kan Robin niet met zijn ongelovige ouders, maar wel met grootvader
over God praten. Deze realistische thema’s staan naast de sprookjes in de Griffels.
• Sprookjesachtige grootmoeders verschijnen in Nachtverhaal en in De dans van de
drummers. In Nachtverhaal wordt de relatie tussen grootmoeder en de dood gelegd.
• In De dans van de drummers verdrijft de magische oma de honger uit het dorp.
• Ooms en tantes komen er mager van af in de Gouden Griffels.
• De persoon van de helpende oom is vanuit de culturele antropologie bekend.
• In Winterijs wordt de bekende oom in Amerika genoemd.
En in hetzelfde boek verschijnt Tante Jos, een beetje een gekke, maar wel aardige
vrouw. Haar man is overleden in de oorlog. De aanwezigheid van kinderen vrolijkt haar
weer op.
• Zowel in Otje als in Deesje moet de hoofdpersoon logeren bij zijn/haar tante.
184

Sneeuwwitje is de bron van alle ellende zegt haar moeder. Haar vaders dood is de schuld van Sneeuwwitje.
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•

De redenen zijn dat moeder (vader is overleden) elders moet gaan werken of dat de
hoofdpersoon vanwege gezondheidsredenen gaat logeren.

De conclusie is dat met uitzondering van de grootouders de overige familieleden geen of
nauwelijks een rol van betekenis hebben in de Gouden Griffels.
Een interessante vraag hierbij is of in landen waar wij verwachten dat de familiebanden sterk
zijn, familieleden in de jeugdliteratuur meer aandacht krijgen?
II.6.1.4.

Andere volwassenen

In een paar Gouden Griffels wordt het leven in uitgebreide families beschreven.
• In De kinderen van het Achtste Woud en in De Eikelvreters wonen als gevolg van
evacuatie of armoede veel volwassenen en kinderen harmonieus bijeen. Er is sprake
van respectievelijk dreiging door de oorlog of de strenge politie. Er komen drama’s
voor zoals de dood van zieke kinderen of een Roma die haar kind aan de deur af komt
geven.
• In die situaties is de afstand tussen kinderen en volwassenen klein. Iedereen moet
meehelpen op zijn of haar manier. Kinderen worden geconfronteerd met drama’s 185 van
grote mensen.
• In andere Griffels waar het bijeenwonen van veel volwassenen wordt beschreven
krijgen komische incidenten aandacht.
• In Zeezicht, een verhaal over een pension, gaan gasten trouwen.
• In Auww! gaat een patiënte dood omdat zij te dik is.
• Symboolfiguren als de koning, de rechter, de meester worden in Kleine Sofie en Lange
Wapper en in Voor altijd samen, amen ten tonele gevoerd.
• Het geheim van vroegere bewoners wordt op zolder bewaard en ‘s nachts wordt
gefluister gehoord.
• In Nachtverhaal is echter meer aandacht voor de geheime plek 186 dan voor de
karakters van de overleden vroegere bewoners.
• In Het boek van alle dingen wordt emancipatie beschreven wanneer de buurvrouwen
de strenge christelijke vader een flater laten slaan. Interessant is daarbij de rol van een
buurvrouw die in de buurt als heks wordt bekeken en die de buurjongen tegen de wil
van vader ondeugende boekjes van Annie M.G. Schmidt laat lezen.
• In Zeezicht krijgt een buurvrouw wèl maar de moeder met wie geen goede relatie
bestaat, niet te horen dat de ik in het verhaal voor de eerste maal ongesteld is.
De vertrouwensrol is in beide laatstgenoemde Gouden Griffels voor derden buiten het gezin.
De conclusie is dat in enkele, Gouden Griffels volwassenen in de directe omgeving goed en
ook positief beschreven worden, ook met gebruikmaking van symboolfiguren (dwergen als
volwassen mensen). In enkele gevallen wordt humoristisch een menselijke zwakheid
uitvergroot.
II.6.1.5.

De broertjes en zusjes

In de Gouden Griffels komen grote gezinnen haast niet voor. Het thema, enig kind met één
ouder daarentegen, is erg geliefd. Dit betekent dat broertjes en zusjes ook weinig voorkomen.

185
186

Respectievelijk Joodse onderduikers en een pastoor die het met de meid houdt.
Zie het hoofdstuk onder scholieren BS
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•

In De Eikelvreters, een grote familie, bestaan warme gevoelens tussen broertjes en
zusjes.
In Helden op sokken 187 leven 10 broertjes zonder naam en zonder ouders. De ikfiguur
is een meisje dat pannenkoeken bakt met spek met worst; een rolbevestiging, ben je
geneigd te denken. Dan blijkt ze het op een gegeven moment welletjes te vinden en
stapt ze op. Ze wordt toch een heldin en is in staat namen voor de “tien helden” te
creëren.
In Het malle ding van Bobbistiek mag het kleine broertje na aarzelingen mee doen.
Het zusje Ombre niet, “die is niet technisch, daar heb je niets aan”.
In Godje mag het kleine broertje niet mee spelen en blijft huilend op de bank achter.
Kleine broertjes en zusjes worden als het ware buitengesloten.
In Het boek van alle dingen blijkt het oudere zusje dat op het gymnasium zit toch niet
zo’n trut te zijn. Het beeld dat gymnasiasten trutten zijn moet kennelijk rechtgezet
worden.
Het eigentijdse probleem van een liefdesrelatie op jonge leeftijd wordt in Godje
behandeld. Liesbeth, de hoofdpersoon, komt een nacht niet thuis en blijft bij haar
vriend slapen.

De conclusie is dat broertjes en zusjes slechts enkele keren worden beschreven. Het broertje of
zusje is meestal jonger dan de ik figuur die soms een leidende of verzorgende rol heeft
wanneer de moeder afwezig is of niet in staat is voor hen te zorgen.
II.6.1.6.

Andere kinderen

Zoals in de tabel in II.6.1. is te zien, is met name de betekenis van andere kinderen in de
Gouden Griffels toegenomen.
De leefwereld van de kinderen wordt samen met anderen buiten het gezin opgebouwd. Met
andere kinderen beleef je avonturen en ga je erop uit. Je vertelt elkaar geheimen.
Je hebt de eerste liefdesrelatie, soms zeer beeldend beschreven in De eikelvreters waar de ik na
de eerste liefdesdaad “het” nog eens wil doen net zoals de dieren.
• Bijzonder sentimenteel of ontroerend voor kinderen, zo de lezer wil, wordt de liefde
van Thomas voor een meisje met een houten been en een hand met één vinger in Het
boek van alle dingen beschreven.
• In Auww! wordt een verstoorde liefdesrelatie tussen schoolkinderenbeschreven.
Daarbij zijn jaloezie en bedrog in het spel.
• In Het vlot besluipen twee kinderen een zus die met vriendjes “rommelt” op het strand.
• Pia, in Voor altijd samen, amen is verliefd op Mimoen maar die mag niet meer van
zijn Marokkaanse moeder met Pia omgaan: een groot eigentijds probleem.
• Avonturen worden beleefd in Godje waar vriendjes, omdat er weinig te beleven valt,
dan maar naar het kerkhof gaan en een schedel opgraven. De onderlinge
machtsverhoudingen tussen de kinderen in dat boek wordt uitvoerig beschreven.
• In De kinderen van het Achtste Woud sterft Zusje, het mongoloïde dochtertje van de
boer aan difteritis aan het einde van de oorlog
• In enkele Griffels, zoals De dans van de drummers en Wachten op matroos worden
voor kinderen ongewone beelden gecreëerd die niet in de Nederlandse werkelijkheid
voorkomen.
187

Op de website scholieren.com vermeldt de recensente, een 3de klasser mbo scholier: “het boek speelt in de tijd
dat veel kinderen krijgen nog moest”.
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De conclusie kan zijn dat avonturen vooral buiten het gezin beleefd worden met andere
kinderen, dat liefdesperikelen en relaties met andere kinderen, waarbij leven en dood niet
omzeild worden, op een voor kinderen begrijpelijke manier behandeld zijn.
Daarnaast worden enkele sprookjesachtige werelden gecreëerd.
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Samenvatting
Ouders, meer de moeders dan de vaders, spelen bijna gedurende de gehele periode 1970 tot
2008, een grotere rol dan broers of zussen. Broers of zussen kunnen een beschermende of
lerende rol vervullen, maar andere kinderen zijn belangrijker in de leefwereld. Bij
liefdesperikelen spelen meer vriendjes of vriendinnetjes dan broers en zussen een rol. Van de
andere familieleden zijn bijna uitsluitend de grootouders, en dan in positieve zin, belangrijk.
Buiten de familie wordt enkele keren het leven in een driegeneratie gezin (extended family)
beschreven en dan is de bijzondere situatie (oorlog of armoede) de reden dat er veel minder
afstand tussen volwassenen (soms als symboolfiguren) en kinderen bestaat. Er is dan sprake
van een grote vertrouwensband.
II.6.2 Het benoemen van Ruimten (R) en Bouwkundige elementen (B)
Inleiding
Nagegaan is welke ruimten en bouwkundige elementen voorkoenen met welke frequentie ze in
de bekroonde boeken, voorkomen zijn188. Ook hierbij is weer een indeling gemaakt in de
decades vanaf 1971. De locatie, de vertrekken, de entreedelen, de horizontale en verticale delen
zijn separaat in één paragraaf behandeld. De attributen, hoewel niet een ruimtelijk of
bouwkundig deel, zijn in de tabel toegevoegd
II.6.2.1.

De frequenties waarmee R en B voorkomen

Vooral in het decade 1971 – 1980, zijn R en B vaak genoemd. In de andere decades liggen die
aantallen telkens tussen de ca 750 en ruim 1500. Vooral in De kinderen van het Achtste
Woud, 1978, wordt uitgebreid over R en B geschreven. Er is in het algemeen een
golfbeweging in de frequenties. In de zeventiger en negentiger jaren van de 20ste eeuw liggen
de frequenties hoger dan in de tachtiger jaren en de eerste decade van de 21ste eeuw.
Horizontale en verticale delen zoals vloeren, plafonds, muren, binnendeuren, ramen, gordijnen
en behang zijn het minst vaak genoemd.
GG: decade
R en B
locatie
vertrekken
buiten
horizont.delen
verticale delen
attributen
Totalen

1971-1980

1981-1990

1991-2000

2001-2006

1971-2006

312
603
251
105
175
355
1801

175
252
189
66
130
336
1148

189
289
249
121
209
498
1555

123
316
92
66
50
129
776

799
1460
781
358
564
1318
5280

Tabel 45 Frequenties van R en B in Gouden Griffels

Een vergelijking binnen de kolommen (verticaal) wordt in de volgende paragrafen gemaakt
omdat er verzamelbegrippen zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld 13 verschillende typen vertrekken
(huiskamer, hal, slaapkamer, keuken etc.) genoemd.
188

Zie voor gedetailleerde tabellen de bijlagen 12 a t/m d.
Wanneer in een decade minder dan 10 Griffels konden worden gelezen, zijn de aantallen met een factor
vermenigvuldigd en afgerond; bijvoorbeeld bij 9 gelezen boeken is de factor 10/9.
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II.6.2.2.

De locatie en de typering van het huis

In tabel 3 is aangegeven met welke gemiddelde frequentie over de locatie in en rond het huis
en de typering van het huis is gesproken.
De locatie en de typering van het huis worden in de eerste decade het meest genoemd. Ook de
plaats waar het verhaal zich afspeelt, in huis, er voor of er naar toe, krijgt in de eerste decade
relatief veel aandacht. Het is opvallend dat de boerderij als locatie en typering van een woning
verdwijnt. In De Kinderen van het Achtste Woud wordt er over gesproken, maar er is in al
die jaren daarna niet één boek dat duidelijk in of rond een boerderij speelt. Het tuinhuisje is als
apart element ingevoerd omdat het in Krassen in het tafelblad zo’n prominente rol speelt. et
is de plek waar oma zich terugtrekt met haar boeken en haar teleurstelling over haar huwelijk
verwerkt.
Het begrip thuis wordt in Nederland breed uitgelegd. De kleine kapitein speelt op een schip en
het verlangen naar huis wordt verwoord met “een kleedje op het tafeltje, benen op een andere
stoel en tikketik de breipennetjes van Truus; lekker thuis”. In het binnenland van Afrika waar
De Bavianenkoning speelt, zijn huis en dorp synoniem voor elkaar: het dorp staat voor thuis.
Loc. en Typering 1971-1980
locatie
19
typering huis
in, voor, naar
23
huis
boerderij
1
tuinhuisje
2
Totaal
45

1981-1990

1991-2000

2001-2006

1971-2006@

8

12

9

12

11

8

11

13

1
0
20

0
0
19

0
0
20

1
1
29

Tabel 46 Locatie en type huis gemiddeld per decade genoemd per Gouden Griffel189.

De locaties die in de huidige Griffels een rol spelen, zijn wat verder verwijderd van het huis
dan voorheen.
• In Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is, een verzameling gedichten,
wordt in sprookjestermen over kasteel en paleis gesproken.
• In Het Vlot, dat zich afspeelt in het gebombardeerde Vlissingen daarentegen wordt
over de krotten en de houten noodwoningen gesproken.
• Deesje, in Deesje, moet bij haar tante logeren in een andere stad, ze maakt van alles
mee, de stad wordt beschreven, maar het huis niet.
• In Kleine Sofie en Lange Wapper ontstaat in het huis een apart huis, via het speelhuis
van Kleine Sofie, een sprookjeswereld.
• Dat vertoont overeenkomsten met Nachtverhaal waarin alleen over de dieren in het
huis wordt geschreven.
• In Zwart als inkt wordt het bos een huis en het lopen over een pad is het lopen door de
gang.
• Big, in Big, moet veel verhuizen, maar over die huizen wordt niets gezegd.
• In Winterijs wordt over een groot herenhuis gesproken en suggereert de naam van de
straat; de Savornin Lohmanstraat; dat het huis in een dure buurt is gelokaliseerd.
• In Ik maak nooit iets mee wordt het huis als een nieuwbouwwoning neergezet.
• In Zeezicht doet het oude krakkemikkige familiepand dienst als pension.
189

Overal waar @ in een tabel staat zijn afrondingen gemaakt.
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Als secundaire bron zijn naast de Griffels twee populaire jeugdboeken gelezen 190.
Juist in die boeken worden duidelijk de locaties aangegeven zoals flats in De Bijlmer en een
duinmeertje bij Zandvoort.

190

Carrij Slee, Spijt en Francine Oomen, Hoe overleef ik.
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II.6.2.3.

De vertrekken

In de eerste decade, de zeventiger jaren van de 20ste eeuw, worden de vertrekken in huis het
vaakst genoemd.
De frequenties in de volgende decades zijn veel lager.
In onderstaande tabel wordt voor elke decade de frequentie aangegeven waarmee een vertrek is
genoemd. De keuken speelt in de eerste decade de voornaamste rol.
• Het is met name door de grote aandacht in De Kinderen van het Achtste Woud waar
het hele leven van de uitgebreide familie, met evacués, zich, ook noodgedwongen,
afspeelt in de keuken .
• De keuken is daar het centrale woongedeelte en vergelijkbaar met de huiskamer c.s. in
de overige Griffelboeken.
• De huiskamer of voorkamer is over de gehele periode genomen, het belangrijkste
vertrek 191.
• In Zeezicht is de salon een ijskoude, kille ongezellige kamer (in tegenstelling tot een
andere verveloze, maar o zo gezellige kamer). In Godje wordt de warmte een aantal
keren genoemd.
• In Winterijs zorgt de snorrende kachel voor de warmte.Thuis is het lekker warm en
gezellig. Er is in dit boek een dure voorkamer, een tussenkamer, een achterkamer en de
zijkamer is een rotkamertje. Op een geven moment wordt de ikfiguur die in zo’n duur
milieu terechtkomt “zo godsklere kwaad van die eigen kamers”.
Vertrekken
1971 - 80 1981 - 90 1991 - 00
huisk., voork., achterkamer
8
10
7
hal, hoek van kamer
2
0
0
kinderslaapkamer
7
1
1
ouderkamer
2
0
1
bedstee
1
0
0
werk., studeerk., pc kamer
4
2
0
keuken
16
3
2
toilet
3
2
1
sanitair, badkamer
2
1
3
kelder
6
1
2
zolder
23
3
3
overloop, gang
4
1
6
trap, trapgat
8
2
3
Totaal
86
28
29

2001 - 06 1971-06 gemiddeld@
18
11,0
1
0,8
5
3,5
2
1,3
0
0,3
2
2,0
5
6,5
1
1,8
2
2,0
1
2,5
2
7,8
4
3,8
10
5,8
53
49,0

Tabel 47 Gemiddeld genoemde aantallen vertrekken per decade

•
•
•

In Hoe overleef ik (populair boek), is de kamer een zwijnenstal.
Eenmaal in, Zwart als inkt, wordt gesproken over de 49 kamers, maar dat is dan ook
het sprookjeshuis van Sneeuwwitje. Het behangen met kranten is als een teken van
armoede aangegeven in Het vlot.
In Krassen in het tafelblad, speelt het hele verhaal zich bijna uitsluitend in de
huiskamer af.

191

In SPITS (gratis krant) van 051108 staan 2 volledige pagina’s: Woonkamer weer dé plek voor het hele gezin.
IKEA heeft een gratis Inspiratiewaaier op internet beschikbaar waarmee het hele gezin als KNUSTEAM een
woonkamer kan samenstellen: De 4 te spelen rollen zijn sfeer, comfort, ruimte en activiteit.
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•

Het begrip suite is alleen vermeld in het gedicht Liever kat dan dame (onderdeel van
GG 1991).
Wanneer uit deze tabel 4 categorieën met de hoogste gemiddelde frequenties worden
vergeleken ontstaat het volgende beeld:
Belangrijkste
vertrekken
huisk., voork.,
achterkamer
keuken
trap en trapgat
zolder
Totalen

1971-1980 1981-1990

1991-2000

2001-2006

1971-2006@

8

10

7

18

10,8

16
8
23
55

3
2
3
19

2
3
3
15

5
10
2
35

6,5
5,8
7,8
31

Tabel 48 De 4 gemiddeld meest genoemde R en B

Het is nu duidelijker te zien waar in de Gouden Griffels de accenten zijn gelegd. De huiskamer
en de keuken zijn zoals gezegd, over de gehele periode gemeten het meest genoemd. De zolder
en de trap scoren gemiddeld ook hoog. De kinderslaapkamer zelf wordt alleen in de eerste en
de laatste decade dikwijls genoemd. De ouderslaapkamer wordt weinig genoemd.
De werkkamer of studeerkamer annex pc-ruimte worden ook weinig genoemd.
• De kelder is veilig voor bommen in De kinderen van het Achtste Woud. Met name de
zolder en de kelder scoren extreem hoog in de eerste decade.
• Deze hoge scores worden vooral door De kinderen van het Achtste Woud en ook
door Zeezicht bepaald.
• In Krassen in het tafelblad heeft oma een hekel aan trappenlopen.
Trappen en gangen krijgen op uiteenlopende wijze aandacht.
• In Het boek van alle dingen is er warmte in de koele gang door de aanwezigheid van
een lieve tante en wordt gesproken over het traptouw, de wenteltrap, de reling, tree voor
tree.
• In Bobbistiek wordt gesproken over de buitentrap: het verhaal speelt namelijk in en
rond een bovenwoning. In Zeezicht worden de 42 krakende traptreden en het trapgat
beschreven.
• In Otje wordt gedetailleerd beschreven hoe Otje op de trap bleef zitten 192.
• In Begin een torentje van niks is de hemel een trap af en nog lager dan de kelder
(waar papa’s spullen zich in dozen bevinden).
• In Winterijs zegt de ikfiguur dat je boven aan een trap verdomd alleen bent en hij trok
zich twee keer aan de leuning op en liet zich van de trap vallen”.
Minder aandacht is er voor de sanitaire ruimten.

192

Dezelfde opmerking gemaakt door een respondente in het onderzoek onder volwassenen
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De zolder is gedetailleerd beschreven in Ik zocht op zolder; kroop tussen de spleten 193:
De geheimen en het gevaar kunnen daar worden gevonden.
Ik zocht op zolder: kroop tussen de spleten
Achter de kolen met groot gevaar
Aan spijkers te blijven haken
Een klein kamertje vond ik daar,
half donker. Toen kon ik een wandeling maken
Door gangetjes, waarvan ik nooit had geweten.
Ze liepen verward in elkaar.
Wie zou daar wonen?
Een tovenaar?
De zolder wordt als de buik van het huis genoemd in Zeezicht. En daar is een vliering met
vermolmde planken waar je poppen kunt verstoppen.
Een belangrijke rol vor de zolder is er ook in Nachtverhaal. De kabouter, de vertellende
hoofdpersoon, woont op de zolder van het huis onder het rieten dak waar van alles gebeurt en
waar de geheimen van de bewoners worden bewaard. In de kelder wonen rat en pad (“jullie
horen daar”) en ook de pissebed (“de pissebedden komen niet op de zolder”) en de mieren
wonen daar. Maar in Een torentje van niks is de kelder wel een gezellige halte met weinig
verkeer.
Op zolder speelde de kabouter kaart en rat en pad slopen langs geheime sluipweggetjes achter
het behang naar boven.
Deze typering sluit aan bij de associaties van Gaston Bachelard die in zijn onirische 194 taal de
zolder de plaats vindt voor droge dieren zoals de muis en de kelder voor de pad en de slang.
Alleen in De Kinderen van het Achtste Woud, het boek waarin het meest uitgebreid over de
woningonderdelen wordt gesproken, komt de bedstee voor. De boerderij is vol met evacués en
alle ruimten moeten benut worden als slaapgelegenheid. De aanwezigheid van de pc wordt nog
niet genoemd. De werkkamer is bijna uitsluitend de werkkamer van vader.
In Eend op de pot wordt nog gespeeld met de kinderangst om door de po heen te zakken.
En in Ik maak nooit iets mee, een gedichtenbundel, wordt verteld over de huisrat en worden
veel technische details over de wc verteld; de zwanenhals, sifons en de onveiligheid van wc’s
van hogere verdiepingen zijn.
Over de geur wordt alleen, maar dan wel indringend, gesproken in De eikelvreters wanneer de
hoofdpersoon na zijn eerste seksdaad vertelt dat alles in huis rook: de trui van vader, het
melkkannetje, de dieren en de appels (en hij voegt eraan toe: en opeens wist ik hoeveel ik van
mijn broertjes en zusjes hield).
De conclusie is dat de verblijfsruimten voor overdag en de verkeersruimten de kern van de
aandacht in de Gouden Griffels vormen en dat de aandacht voor de kinderkamer wisselend is.

193

Gedicht van Hendrik de Vries. In de GG, Als je goed om je……
Onirische taal: tekstgehelen die op inhoudelijke gronden kunnen worden samengevat met de term
droomliteratuur en die onder invloed staat van literaire verbeelding als werkzaam principe in een tekst
M.N.J. Poulssen. Onirische taal. Gaston Bachelard's theorieën over de ‘dromende’ literaire verbeelding, getoetst
aan het oeuvre van William Faulkner (1959); A.P. Braakhuis. ‘Onirische taal’, in: NTg 60(1967), p. 401-405.
[G.J. Vis] Een voorbeeld van dergelijk spraakgebruik staat in Nachtverhaal (blz 135: de geur was oud). De
ouderslaapkamer en de bedstee spelen eveneens een geringe rol.

194
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II.6.2.4.

Naar buiten en naar binnen

In deze paragraaf worden de buiten of in de schil van de woning gelegen R en B beschreven.
Vooral die elementen die het contact tussen binnen en buiten symboliseren of mogelijk maken,
zoals de bel, sleutel, de huisdeur en de brievenbus zijn over de gehele periode het meest
genoemd. Het is opvallend dat tijdens de 4 decades, over het algemeen deze R en B wel steeds
minder worden genoemd. Dit kan niet het gevolg zijn van het verdwijnen van die elementen als
tuin, terras, vijver, oprit, of stoep, want het percentage eengezinswoningen in de bouw neemt
toe. Indirect zou een oorzaak gevonden kunnen worden in het feit dat kinderen steeds meer tijd
binnenshuis doorbrengen en met name met modern elektronisch speelgoed omgaan.
In tal van gemeenten wordt geageerd tegen de groeiende sociale onveiligheid, maar ook tegen
de verkeersonveiligheid op straat.
R en B in de schil
1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2006 1971-2006@
sleutel,bel,brievenbus,
8
7
12
7
8,5
huisdeur
buiten,van, naar
5
5
5
3
4,5
binnen, van, naar
6
3
3
1
3,3
tuin, vijver, pergola
4
5
4
1
3,5
deel
6
1
0
0
1,8
schuur, garage
3
0
1
0
1,0
terras, loggia
2
0
0
1
0,8
oprit, stoep, portiek
1
0
0
1
0,5
achterdeur
0
0
0
1
0,3
in het hooi
0
0
0
0
0,0
Totaal
36
21
25
15
24,3
Tabel 49 Per decade in GG gemiddeld genoemde aantallen vertrekken

Centraal Binnenpleintje Katerstraat Den Haag Atelier Pro

De schaarse vermelding van de deel, het boerenerf, maar ook van, in - het - hooi, is nogmaals
een indicatie van het feit dat de boerderij uit de beeldvorming verdwijnt.
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Spelen in het hooi was voor enige generaties terug een bijna vaststaand vakantiegenoegen,
maar krijgt nauwelijks meer aandacht.
Het verdwijnen van het informeel binnenkomen via de achterdeur blijkt uit het feit dat de
achterdeur evenmin nog een rol speelt in de beeldvorming.
Het terras, balkon en loggia speelden nog mee in het eerste decade, maar worden later niet
meer genoemd.
De geur van de lekkere koeienmest bij de greep (opslag voor mest) buiten wordt alleen
genoemd in De kinderen van het Achtste Woud.
Een simpel geluid als van klepperende tuinhekjes wordt alleen genoemd in Het Vlot waar het
achterplaatsje (met regenput) nooit zon krijgt.
Een vergeten gezegde lijken de woorden van Els Pelgrom 195 :
“Ik kruip wel eens weg achter heggen, want er zijn dingen die je niet kunt zeggen”.
Woorden als zandbak, schommel, wip, touwtje springen, belletje trekken zijn bijna uit de GG’s
verdwenen.
Door de achtertuin kon je wegglippen in Voor altijd samen, amen.
Het leven buiten: ik leefde daar op straat en op het schoolplein.
Buiten, het blijft een vraag wat dat is: “Moeder, iets groens, waar geen hek omheen staat, is dat
nu “buiten”?” 196
In Zwart als inkt kreeg Sneeuwwitje de waarschuwing mee dat ze niet verder dan 10 passen
van huis mag. De conclusie is dat door maatschappelijke veranderingen de aandacht voor R en
B welke buiten de woning zijn gelegen, is verminderd.
Het effect van de pc valt hier niet direct te meten.
II.6.2.5.

De horizontale delen

In deze paragraaf worden de horizontale R en B delen in de woning genoemd.
Wanneer boven en beneden gebruikt zijn duidt dit niet op een beweging: naar boven gaan of
naar beneden gaan.
De begane grond en de begrippen vloer en beneden zijn de meest voorkomende in deze
categorie.
De frequentie waarmee de andere horizontale delen zijn genoemd, is met uitzondering van een
begrip als verdiepingsvloer, te laag om daar veel waarde aan toe te kennen.
Horizont.R en B 1971-1980
begane grond,
9
vloer, beneden.
deurmat, kleden
0
verdiepingsvloer
4
dak, beleving
0
van boven
geheime
1
bergplaats
beleving van
0
beneden
plafond
0
Totaal
15

1981-1990

1991-2000

2001-2006

1971-2006@

3

6

7

6,3

2
0

1
2

1
2

1,0
2,0

1

2

0

0,8

0

0

0

0,3

0

0

0

0,0

1
7

1
13

1
11

0,8
11,5

Tabel 50 Per decade gemiddeld genoemde aantallen horizontale R en B
195
196

“Want er zijn dingen die je niet kunt zeggen”. Gedicht in de GG, Als je goed om je…….
Buiten. Gedicht in de GG, Als je goed om je….
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De begane grondvloer, je kon er vooral op zitten in Nachtverhaal.
Van een vloerkleed wordt de zee gemaakt in het gedicht Columbus 197 en de rat knaagde aan
het vloerkleed in Zwart als de inkt.
Koud kan het zeil zijn op de overloop zoals in Zeezicht.
De begane grondvloer wordt weliswaar regelmatig als veilig aangeduid zoals onder andere,
maar niet alleen, in Nachtverhaal, maar toch is het boven veiliger.
De vermenging van begrippen zoldering en plafond, beter gezegd, de moeilijkheid voor
kinderen om die begrippen te onderscheiden wordt getoond in het gedicht Allemaal mis 198!
Dag hoge zold’ring! Loop toch rond.
Nee! zei de zold’ring ik bén geen zold’ring!
Nee! zei de zold’ring, ik ben plafond!

II.6.2.6.

De verticale delen

In deze paragraaf worden de verticale R en B behandeld.
Ramen, vensterbanken en binnendeuren scoren over de gehele periode het hoogst.
In het laatste decade zijn de scores voor alle verticale elementen het laagst, maar blijft die voor
raam en vensterbank toch hoger dan op – één - na alle scores voor de overige verticale R en B
in de gehele periode.
Ook hier valt weer het eerste decade op, met De kinderen van het Achtste Woud.
Het zicht op de wereld buiten de boerderij door de ramen en vensterbanken krijgt hier de
meeste aandacht hetgeen begrijpelijk is wanneer men in oorlogstijd angstig is voor alles van
buiten.
Een raam kan ook gewoon uitzicht bieden; uitzicht op de vuurtoren in Wachten op Matroos.
Of zelfs een fantastisch uitzicht 199 in Hoe overleef ik. En je kunt er bij staan peinzen en naar
buiten staren in Krassen in het tafelblad. Het raam is dan ook het oog van het huis in
Nachtverhaal (en het afdak de neus).
Een baan geel licht op de muur kan heel benauwd zijn, lezen we in De eikelvreters.
De muur is ook beangstigend in Het boek van alle dingen waar Thomas, de ikfiguur zijn
strenge vader dwars door de muren heen ziet. De muren kunnen dan ook kil zijn zoals in een
Griffel genoemd.
De muur, die is kenmerkend voor een gevangenis in Kleine Sofie en Lange Wapper. Hoog in
zo’n muur zit dan een klein raam. En in Het vlot is het venstergat getralied en lijkt het een
raamgat in de muur van het kasteel waardoor de graaf van Monte Christo is gegooid.
Vert. R en B
1971-1980
kamermuren
3
binnendeur
9
raam, vensterbank
11
behang, gordijnen
2
Totaal
25

1981-1990
4
2
5
4
15

1991-2000
2
5
11
2
21

2001-2006
1
2
5
1
9

1971-2006@
2,5
4,5
8,0
2,3
17,3

Tabel 51 Per decade gemiddeld genoemde aantallen verticale R en B

197

Gedicht van Leendert Witviet. In de GG, Als je goed om je…..
Gedicht van P. van Renssen. In GG, Als je goed om je …
199
Tegelijkertijd kun je in hetzelfde boek fantaseren dat je van een hoge flat afspringt.
198
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Behang en vooral gordijnen zijn 12 keer veilig genoemd in Nachtverhaal, maar dichte
gordijnen in Winterijs geven het onveilige gevoel dat er Joden verdwenen zijn en
verduisteringspapieren en ijsbloemen op de ramen versterken die sfeer. En de naoorlogse sfeer
van verwoeste huizen wordt opgeroepen met “raamplanken” in Het vlot.
Termen als bloemetjesbehang en glasgordijn zijn zeldzaam.
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Dat gordijnen ook angst kunnen oproepen blijkt in het gedicht Bang zijn in het donker 200.
uit plooien van de
inktzwarte gordijnen
sluipen eeuwenoude
angsten over
“Behangtengel” wordt nog genoemd in Nachtverhaal. Er achter zijn sluipweggetjes waarlangs
de beesten van beneden naar boven en v.v. kruipen. En je hoort het geritsel achter het tengel in
Het vlot.
Het verticale element de trap is in II.6.2.3. reeds behandeld. Hier zij nog toegevoegd dat Otje
lang op de trap tussen de 1ste en 2de verdieping bleef zitten.
Van de binnendeuren is slechts 1 maal in alle GG’s het woord deurkruk in Krassen in het
tafelblad genoemd!
Samenvatting
Er is een golfbeweging in de aandacht voor de Ruimten, de Bouwkundige delen en de
Attributen die in de Gouden Griffels zijn benoemd. In de 70er en 90er jaren van de 20ste eeuw
is de aandacht hoger dan in de 80er jaren en na de millenniumwisseling. De horizontale en
verticale delen worden over de gehele periode het minste genoemd. De locatie en de typering
van het huis krijgen de meeste aandacht in de 70er jaren. De typering kan heel summier zijn,
bijvoorbeeld door met een chique straatnaam al te suggereren dat het over een chique huis gaat.
Opvalt dat de boerderij in de verhalen bijna verdwenen is. In – het – hooi spelen is er niet meer
bij.
Thuis is een breed begrip. Het spectrum in de beeldvorming loopt van een droomhuis of een
sprookjeshuis zoals bij Sneeuwwitje tot een huis volgeplakt met kranten.
Dieren beleven de huizen weer geheel anders. En ook die beschrijving kan duidelijk maken
welke symboolfuncties 201 bouwkundige delen hebben. De keuken is niet meer de centrale
woon - en leefkeuken. De huiskamer of voorkamer is de belangrijkste ruimte. De werkkamer,
(zie tekst onder tabel 47) àls hij genoemd wordt, is van de vader.
De kinderslaapkamer wordt in het begin regelmatig genoemd. Opvalt dat 1 auteur schrijft over
de afkeer van die 49 eigen kamers. Zit daar iets van maatschappijkritiek in?
De bedstee is ook helemaal uit het beeld verdwenen.
Ook de ouderslaapkamer en de sanitaire ruimten en de wc (1x: pas op! want je kunt er in vallen
etc.) worden nauwelijks genoemd. De kelder wordt weinig genoemd, maar de zolder scoort
zeer hoog. Het kan gaan over de buik van het huis en de vermolmde planken en de kabouters
die er kaarten. Je kunt er de poppen verstoppen en rat en pad sluipen daarvandaan naar
beneden. De achterdeur is uit de beeldvorming verdwenen. Makkelijk en informeel achterom
binnenkomen is er niet meer bij. Straatspelletjes of een zandbak, touwtje springen, belletje
trekken, het is allemaal weg. De straat heeft haar aantrekkingskracht verloren.
Sneeuwwitje kreeg al de waarschuwing niet verder dan 10 passen van huis te gaan. Zij ging
toch en met alle gevolgen van dien volgens de auteur.

200
201

Gedicht van Valentine Kalwij. In de GG, Als je goed om je…
Achter het tengel lopen wegen voor dieren. Daar bestaat in meerdere boeken een ”onderwereld”.
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II.6.3. De attributen
In deze paragraaf worden de attributen die genoemd zijn, behandeld.
Het (vertrouwde) bed en het naar bed gaan zijn als begrippen door elkaar heen behandeld.
Zo staan in Zwart als inkt de volgende zinnen. Kijk voordat je gaat slapen onder je bed. Daar
in het donker kan iets zitten, je weet nooit.
Maar ook wordt de plek onder het bed juist als schuilplek genoemd – naast de kelder en de kast
- in Zwart als inkt of als plek waar je iets kunt verbergen in Godje. Deze attributen worden in
het huidige decennium veel minder genoemd. Dit heeft niet te maken met het feit dat de
bekroonde boeken voor relatief oudere kinderen zijn geschreven want 5 van de 6 boeken
worden geadviseerd voor de leeftijdscategorie vanaf 9 en 10 jaar 202.
De begrippen tafel en stoel worden veel minder gebruikt.
Attributen
1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2006 1971-2006@
telefoon
0
0
0
0
0,0
tafel
10
7
7
6
7,5
stoel, bank
10
5
9
5
7,3
(naar) bed (gaan)
16
18
12
9
13,8
wieg
1
0
0
0
0,3
kast, kist
3
4
5
3
3,8
klok, lamp, tv,
1
4
4
4
3,3
wasmachine
1
0
0
0
0,3
kachel, schoorsteen
3
6
4
6
4,8
sanitaire. voorwerpen
0
0
0
1
0,3
aanrecht, oven
4
1
2
2
2,3
spiegel, wekker,kapstok,
1
2
6
1
2,5
wanddecoratie
aquarium,
speelgoed,
1
1
1
4
1,8
muziek
Totaal
51
48
50
41
47,8
Tabel 52 Gemiddeld aantal in GG genoemde attributen

De stoel wordt vooral in neutrale, functionele zin gebruikt. Attributen als schommelstoel,
rookstoel, schopstoel, krukje, stoelleuning of canapé zijn vaker één of hooguit twee keer
genoemd. De mobiele telefoon, van betrekkelijk recente datum, en de vaste telefoon zijn niet
genoemd. Althans niet in de GGs. Immers, voor communicatie wordt in de GG van direct
contact tussen mensen uitgegaan. In het veelgelezen, maar niet met een GG bekroonde boek
Hoe overleef ik is dat geheel anders. Daar wordt bijvoorbeeld zelfs over het opladen van de
telefoon geschreven. Klok, lamp en tv zijn samengevoegd omdat elk van die attributen apart
met een te verwaarlozen frequentie is genoemd. Een begrip als tijd, in de literatuur
gesymboliseerd door de klok en de intimiteit voorgesteld door de lamp (boven de tafel!)
worden kennelijk niet van belang geacht voor de lezers en lezeressen van de GGs.
Bachelard (1994) schrijft over de lamp in Henri Bosco’s psychologische novelle “Hyacinthe”.
Deze “is waiting” in het venster en daardoor “the house is waiting too”. Hij vindt de lamp het
symbool van het lange wachten.”Die lamp in het verafgelegen huis is waakzaam”.
Hij “droomt” verder over iemand die door het sleutelgat de wacht houdt.
202

Opvallend is dat in de twee zeer populaire boeken, Carrij Slee met Spijt en Francine Oomen met Hoe overleef
ik, de begrippen juist vaak zijn gebruikt. In het laatste boek heeft dit onder andere te maken met het samen slapen
van twee pril verliefde jongeren.
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Zijn huis wordt menselijk door het licht. Het is een open oog in de nacht. Hij associeert het met
vuurvliegjes in de heuvel.
Alleen in Nachtverhaal is een beeld gecreëerd van de schaduw van de lampenkap.
Dat het aanrecht laag scoort is vermoedelijk gevolg van de hoge score voor de keuken (zie
II.6.2.3.). De kast en de kist, bergplaatsen, zijn soms geheime plekken zoals in het gedicht
Bang zijn in het donker 203:
overdag is er geen plaats
voor donkere geheimen
die onder uit de kast
de nacht insluipen …..
Onder andere daarom worden die attributen wat vaker gebruikt
Het gebruik van attributen als de kachel en de schoorsteen wisselt.
Bekende beelden zijn geassocieerd met de kachel en de schoorsteen. Maar slechts in enkele
Griffels.
• In Zwart als inkt
• huilt de wind om het huis en in de schoorsteen en er staat een pan op de kachel.
• Er komt niet veel rook van de kachel en de kromme schoorsteen.
• In Nachtverhaal lag de poes opgerold voor de kachel.
• In Winterijs wordt de kachel haard en ook de snorrende kachel.
• Andere begrippen die er mee verbonden zijn zoals de geur van de kachel, het pookje,
de schoorsteenmantel, de kolenkit, de kachelplaat worden alle slechts eenmaal
genoemd.
• De spiegel wordt praktisch alleen genoemd in Zwart als inkt, de moderne versie van
Sneeuwwitje.
• De hoge frequentie (6) in de decade 1991-2000 wordt bijna uitsluitend veroorzaakt
door het attribuut wekker in (de gedichtenbundel) Als je om goed om je heen kijkt
zie je dat alles gekleurd is.
• Door de belangrijke rol van het aquarium 204 in Het boek van alle dingen scoort dat
attribuut in de decade 2001-2006 hoger dan in de daar aan voorafgaande decades.
Samenvatting
Het gebruik van attributen is met name op een neutrale, functionele wijze geschied.
Het creëren van een bepaalde sfeer of spanning door het gebruik van een attribuut is zeer
beperkt. De kern ligt duidelijk rond gebruik van de attributen bed en naar bed gaan en bij de
tafel en stoel, die in de woonkamer een centrale plaats innemen. Maar de kachel is niet (meer)
”in”. Het geheim, het gevaar of de spanning wordt zelden gecreëerd door het noemen van
attributen.
Het gebruik van de spiegel in Zwart als inkt, het moderne Sneeuwwitje, is daarbij een
uitzondering evenals het aquarium in Het boek van alle dingen.
II.6.4. Diversen

203

In de GG Als je goed om je…
Tomas, de ikfiguur, kleurt het aquarium rood, om zijn vader te treiteren. Dit staat symbool voor een van de 7
plagen van Egypte

204
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Huisdieren worden weinig genoemd. Op de boerderijen in De eikelvreters en De kinderen
van het Achtste Woud worden slechts de productiedieren als koeien en varkens vermeld. In
de niet-realistische, meer naar het sprookje neigende boeken, gaat het hoogstens over vogels of
een huisrat of circusdieren. Kikkers worden in Het boek van alle dingen genoemd als
verwijzing naar een van de plagen uit het Oude Testament. Ook kabouters, feeën, spoken en
geesten zijn zelden genoemde wezens.
Een enkele keer verschijnt in een boek een engel of de persoon Jezus in een droom.
In de twee populaire boeken (zie inleiding) worden zeer actuele maatschappelijke situaties
beschreven. Het gaat in één boek (Hoe overleef ik van Francine Oomen)over echtscheiding,
drugs,de Bijlmer en pedofilie en in het andere boek (Spijt van Carry Slee) over pesterijen,
kindergangs en zelfmoord.
Samenvatting
Huisdieren worden weinig genoemd.
Sprookjesfiguren worden weinig genoemd.
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Conclusie
De Griffels kunnen niet direct beschouwd worden als boeken met uitsluitend als onderwerp het
wonen. In de Griffels zijn de dimensies van het wonen echter wel duidelijk te traceren. De
aandacht die aan de gebruiksmogelijkheden en de ruimten en bouwkundige gedeelten
geschonken wordt is in zijn algemeenheid verspreid over het hele huis. De woonkamer krijgt
de meeste aandacht en daarna de keuken, duidelijk de ruimten waar de andere gezinsleden
ontmoet worden. De (eigen) kinderslaapkamer krijgt in de decade 71-80 en 01-heden meer
aandacht. De zolder 205 krijgt veel meer aandacht dan de kelder. Activiteiten welke verricht
worden en attributen welke gehanteerd worden komen in alle Griffels voor. Van de attributen
is het vooral het bed (en het naar bed gaan) het meest genoemd hoewel bed tegenwoordig
minder wordt genoemd. De tafel en de stoel volgen daarna. Het zijn ook attributen met een
symboolfunctie als de kachel, bijzondere decoratie of familiestukken welke aandacht krijgen.
De Griffels gaan bijna allemaal over relaties met andere mensen. In een uitzonderlijk geval
leeft de ik-figuur met dieren (of is zelf een dier) die menselijke karakters aannemen.
De sociale en existentiële dimensie van het wonen wordt vooral duidelijk in De kinderen van
het Achtste Woud en in De eikelvreters. In beide boeken worden grote families beschreven
waar kinderen reeds verantwoordelijkheden dragen en ook de geheimen van de volwassenen
delen. De huizen en haar onderdelen zijn de schuilplekken voor de gevaarlijke buitenwereld.
De voorbeeldfuncties van de ouders is duidelijk. In tabel 44. is al duidelijk dat de rol van de
ouders, met uitzondering van de decade 1990-2000, belangrijk tot zeer belangrijk 206 is.
Ook in dit onderzoek is daarnaast duidelijk geworden dat in de kinderwereld nog andere
dimensies aan de orde komen zoals de dimensie van de fantasie en de kosmische dimensie
welke ook in het onderzoek onder scholieren (BS) in II.5.4.6. zijn genoemd.
Opvallend vaak is sprake van een één-ouder situatie. De vader of moeder is dood, de ouders
zijn gescheiden of er is één ouder zonder dat duidelijk is waar de ander verblijft. Het lijkt alsof
die situatie normaal is zonder verdriet over het gemis.
Het belang van de existentiële dimensie in de verschillende Griffels is zeer verschillend.
De fysieke veiligheid en geborgenheid komen bij beide bovengenoemde Griffels aan de orde.
Bij andere Griffels gaat het om de betekenis van het verhuizen en verliezen van vrienden en
vriendinnen. De status , het wonen in een bepaalde straat is een thema. De schil van de woning
en de directe woonomgeving waar spelletjes gedaan worden heeft weinig aandacht gekregen.
Dit kan niet veroorzaakt zijn door meer aandacht voor het binnenspelen met pc en de televisie
want ook daarover is weinig geschreven.
In de populaire boeken van Francine Oomen en Carry Slee zijn de sociale en existentiële
dimensies nog sterker aanwezig. In het ene boek ligt de verslaafde moeder thuis op de bank en
moet de dochter een deel van de verantwoordelijkheden voor het ongeordende huishouden op
zich nemen. In het andere boek verstoort de grootmoeder de verhouding van de zoon met zijn
(slordige, het huishouden niet op orde hebbende) moeder met alle gevolgen van dien.

205

Let op: in de decade 1971- 1980 is de gemiddelde frequentie zo hoog door 1 enkel boek.
In Tabel 44 is de score voor de vader 12 en voor de moeder 15 in het huidige decennium. 20 is de theoretisch
maximale score.
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II.7.

Onderzoek van Plattegronden (PLGR)

Inleiding
In Experiences from Education, Practice and Research207 beschreef ik mijn ervaringen met
architecten in nieuwbouw- en renovatieprojecten. Daarbij stelde ik de vraag of in het
ontwerpproces gestart wordt met de kubieke massa en de lay out een resultante is of dat
gedacht wordt vanuit gewenste afmetingen in de woon - en slaapruimten.
Mijn ervaring is dat stedenbouwkundige bepalingen (gevelaanzicht) en kostenoverwegingen
vaker tot een keuze leiden voor de eerste optie. Ik noemde als goede uitzondering Gerrit
Rietveld, die expliciet dacht aan de plattegrond. Hij concentreerde de leidingen voor water,
elektriciteit, riolering centraal in de woning waardoor als resultaat ook de keuken centraal
kwam. Daarnaast was er aandacht bij hem voor een flexibele overgang van de ene naar de
andere ruimte.
Een andere vraag die meespeelt is of de woning naar buiten of binnen georiënteerd wordt. Loos
stelt dat je in de woning woont en dit resulteert in de naar binnen gerichte meubelopstelling.
Nissen in de buitenmuur dwongen de bewoners daartoe.
Ramen zijn volgens hem slechts nodig voor de lichtinval en niet voor uitkijk naar de natuur.
Frank Lloyd Wright dacht daar anders over en bouwde een huis boven een waterval en liet de
natuur in huis binnenkomen.
Vanwege die discussiepunten is het wenselijk aan te geven hoe in de praktijk de, in de
literatuur genoemde, Nederlandse plattegronden zijn ingedeeld.
Bij de hiernavolgende analyse van woningplattegronden wil ik met name aansluiten bij het
onderzoek onder de scholieren en de Gouden Griffels.
Daarbij neem ik die punten over welke door Thijssen208, Veldhuizen en Timmermans zijn
gebruikt bij hun onderzoek naar de door bewoners gewenste plattegronden:
•
•
•
•

de grootte van de kinderslaapkamers, ook ten opzichte van de ouderslaapkamer
de positie van de kinderslaapkamer
de onderlinge relaties van de kinderslaapkamers en
de bezonning (wanneer deze bekend is).

Ik voeg daar aan toe:
• de sanitaire voorzieningen, al of niet expliciet voor die kamers
• de bereikbaarheid vanaf de entree van de woning
Enige kanttekeningen dienen vooraf gemaakt te worden.
De informatie over de oriëntatie van de woningen is zelden op de tekeningen vermeld.
In een appartement met 2 slaapkamers zullen niet vaak ouders met kinderen wonen.
Eenoudergezinnen mogelijk wel.
Het aantal slaapkamers zal slechts zijdelings worden genoemd.
Het is bijna algemeen dat jongens en meisjes vanaf hun zesde jaar thans gescheiden van elkaar
slapen. Tot de jaren zestig was dit zeker niet het geval. Toen sliepen, mede vanwege het
hogere gemiddeld aantal kinderen, ook oudere jongens en meisjes bij elkaar.
Bij de analyse van die plattegronden kijk ik naar de kenmerken van met name de kleine
(kinder-) slaapkamer.
207

Van Pinxteren, T. (2007).
Thijssen, Veldhuizen en Timmermans: Welke eisen stellen bewoners aan de woningplattegrond, 1985, Plan no
10.
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II.7.1. is een kort overzicht over de discussies en de beleidsontwikkeling op het terrein van de
woningplattegronden.
II.7.2. is een overzicht van een aantal woningen waarbij met name gelet wordt op de
slaapkamer.
II.7.1 Discussie en beleid
In de uitgave van de Nationale Woning Raad 6.5 miljoen woningen: 100 jaar Woningwet in
Nederland, wordt uitgebreid ingegaan op de ontwikkeling van de gestapelde woningen.
Daarbij wordt gesproken over de strijd tegen het gesloten woningblok, het streven naar
verbeterde gestapelde woningbouw en de strokenbouw. De architecten Staal, van Tijen en van
den Broek deden in de 30- er jaren ervaring op met nieuwe hoogbouwprojecten en de daarbij
gestelde constructie-eisen. Ontwerpstudies resulteerden in lichte trapportieken “die duidelijk
in de gevel afleesbaar” waren. Uitgebreid wordt ingegaan op exploitatiekosten, centrale
voorzieningen, centrale verwarming, vuilstortkokers etc. Over de slaapkamers is geen
informatie te vinden dan alleen dat flatappartementen werden opgeleverd in combinatie met
onderhuizen die bergruimten (!) of slaapvertrekken bevatten.
Na 1945 is permanent discussie gevoerd over de woningkwaliteit. Noodwoningen voor
tijdelijke bewoning mochten beneden de standaarden in de bouwverordening worden gebouwd.
Duplexwoningen 209 (2 in 1) werden ontwikkeld met de bedoeling deze later te ontsplitsen en
op te waarderen tot het niveau van de bouwverordening. De BNA ontwikkelde 8
standaardplattegronden voor etagewoningen met aparte aandacht voor de verschijningsvorm
van het bouwblok. Rond 1950 zijn in het tijdschrift Bouw Series Standaardplattegronden
gepubliceerd.
In Wageningen werd de leerstoel “De woning en haar ontwerp”gevestigd. De studie
Huishoudkunde en de latere HBO opleidingen Toegepaste Huishoudwetenschappen (thans
omgevormd tot Facilitair Management) hebben een aantal jaren onderzoek verricht naar de
functionele grondslagen van het woningontwerp. Vele studenten hebben zo geleerd op basis
van functionele eisen, woningplattegronden te ontwikkelen.
De Rijksoverheid kreeg hier echter steeds minder belangstelling voor.
Er werd immers met overmaat gebouwd. Tenslotte is nog alleen bij de subsidiëring van de
huisvesting voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens (de HAT-eenheden) en bij
renovatieprojecten in de 70er jaren gewerkt met modelplattegronden. Verandering in
samenlevingsvormen en woongedrag heeft geleid tot het zoeken naar meerfasewoningen,
flexibiliteit in de woning en typen als de kangoeroewoning.
II.7.2. De projecten
Hier volgt een klein overzicht van 16 bekende en minder bekende woningtypen: 7
eengezinswoningen, 9 meergezinswoningen en 1 meerfasewoning. Het zijn voorbeelden van de
eerste decades na de invoering van de woningwet, de periode na de 2de wereldoorlog en van
recente projecten. Zij liggen verspreid tussen het begin, het midden en het einde van de 20ste
eeuw.

209

De Vreeze. (1993 Hoofdstuk 3.3.) De auteur is als projectleider belast geweest met ontsplitsing in de jaren 80.
De niet ontsplitste woningen werden in ’s Hertogenbosch geschikt geacht voor 1 à 2 personen!
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De eengezinswoningen (voorbeeld 1 t/m 7)
Voorbeeld 1
1905 Volendam Calkoengracht

Twee identieke slaapvertrekken van ca. 3.5 m2, rechtstreeks grenzend aan woonkamer;
keukentje dient tevens als wasruimte.
Voorbeeld 2
1906 Zuidhorn Noorderbuurt

Twee slaapvertrekken: de ouderslaapkamer is 6.5 m2 en de kinderkamer 2.9 m2: de
ouderkamer grenst rechtstreeks aan de woonkamer, de kinderkamer is slechts bereikbaar via
de ouderkamer of de keuken die tevens als wasruimte dient.
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Voorbeeld 3
1913 Hoensbroek Roselaersplein

Eengezinswoning. De voor die tijd zeer ruime mijnwerkerswoning had naast deze 3
slaapkamers op de verdieping, op de begane grond 2 kamers. In Limburg is nooit sprake
geweest van alkoofwoningen. Sanitair op de verdieping echter ontbrak. De kamers grenzen
alle drie aan elkaar.Alle kamers zijn direct vanaf de entree bereikbaar.
Voorbeeld 4
1950 Delft Bomenwijk

Eengezinswoning met op de verdieping 2 slaapkamers van ca 10m2 en 1 van ca 4.5 m2.
Zelfstandige sanitaire ruimte op de verdieping aanwezig.Alle kamers direct vanaf de entree
bereikbaar. Kastenwand (gehorig!) scheidt de 2 grote slaapkamers van elkaar.
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Voorbeeld 5
1961 Abcoude Meerzicht e.o

Eengezinswoning met min of meer dezelfde indeling als de woningen in Delft (hierboven). 2
grotere, ruim 10 m2 en 1 kleinere slaapkamer ruim 5 m2.(wel plaatsing van 2 bedden mogelijk).
De badruimte had een douchebak en wastafelcombinatie. De Nationale Woningraad vond de
badcel niet ruim en de wc ongunstig gelegen.
Voorbeeld 6
NWR-BouwRai Almere 1990 eengezinswoning: arch. Mecanoo, Francine Houben

Gehele begane grond is praktijkruimte. 2 kinderslaapkamers: een eenpersoons en een
tweepersoons. Door 2-beuken bouw is elke slaapkamer direct bereikbaar vanaf de entree. Geen
van de kamers is direct met de badkamer verbonden. De 2 grote slaapkamers zijn slechts door
gehorige kastenwand van elkaar gescheiden. Alleen de kleinste slaapkamer heeft een klein
rans’ balkon.
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Voorbeeld 7
NWR-BouwRai Almere 1990 eengezinswoning: arch. Herman Hertzberger

Op 1ste verdieping is plaats voor 3 slaapkamers; de verdieping is vrij indeelbaar. Een aparte
kamer ligt op 2de verdieping en is met een aparte spiltrap van buiten af bereikbaar. Er is een
buitenruimte op de tweede verdieping. Het sanitair is 1 verdieping lager.
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De meergezinswoningen/groepswoningen (voorbeeld 8 t/m 16)
Voorbeeld 8
NWR BouwRai F. Houben

Van boven naar beneden
Woning met praktijkruimte
Woning met inwoner
Groepswoning met drie bewoners

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

171

De Bewerking
Voorbeeld 9
1909 Amsterdam van Beuningenstraat

Etagewoning met 3 slaapkamers: de ouderkamer is ca 5.7 m2 en de twee kinderkamers zijn ca
2.9 m2.De kinderkamers grenzen noch aan de woonkamer noch aan de ouderkamer. De
kinderkamers zijn rechtstreeks vanaf de entree bereikbaar. Er is een afzonderlijke badruimte.
Voorbeeld 10
1919 Groningen Oud-Indische buurt

Etagewoning: de ouderkamer verbonden met de woonkamer, de kinderkamer is nog steeds
2.9m2. De woning op de begane grond had een iets andere indeling. De uiterlijke verschijning
van de bouwblokken deed aan die van Berlage denken. De keuken doet nog steeds dienstdoen
als wasruimte. Publieke badhuizen waren in de nabijheid aanwezig.
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Voorbeeld 11
1950 Den Haag Tesselschadestraat

Etagewoning: Er zijn woningen met 2 en met 3 slaapkamers. Een zeer gedetailleerde
plattegrond. De slaapkamers zijn direct te bereiken vanaf de gang. De kinderkamer is 6.9m2 en
de ouderslaapkamer ca 10m2. De sanitaire ruimte is als zelfstandige ruimte aanwezig, maar
alleen via de ouderslaapkamer of keuken te bereiken.Een dergelijke plattegrond is reeds in
1937 in Amsterdam ontwikkeld.
Voorbeeld 12
Almelo Castelloflat 1972 – 1973: appartement

Slechts 2 slaapkamers. De kleine kamer, ca 6.2 m2, is direct bereikbaar vanaf de voordeur en
verwijderd van de ouderslaapkamer. Er is geen daglicht.Korte afstand naar de badkamer. Deze
kleine kamer grenst aan de keuken van de naastgelegen woning.
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Voorbeeld 13
Capelle a d IJssel ca 1974: appartement

Slechts 2 slaapkamers. Op de kinderslaapkamer lijkt geen sanitair, wel een ruim aangrenzend
balkon. De slaapkamer ligt direct aan de ouderslaapkamer en is alleen via woonkamer en
tussenhal bereikbaar. De ruimte lijkt groot genoeg voor 2 bureautjes. De bouwvorm betekent
dat de bezonning slechts op een gedeelte van de kamers gunstig is. De slaapkamers in de
verschillende woningen zijn wel (gunstig) ver van elkaar verwijderd.
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Voorbeeld 14
Amsterdam 1979 appartement: Venserpolder Blok 1: arch Carel Weeber

Verschillende woningtypen in dit massale bouwblok. De kleine slaapkamer(s) zijn direct vanaf
de entreehal bereikbaar. In beide typen grenst 1 kleine slaapkamer aan de woonkamer. De
kleine slaapkamers hebben geen balkon.In het 3 slaapkamerappartement grenst de 2de kleine
kamer aan de kleine slaapkamer van de naaste woning. De slaapkamers zijn door de hal
gescheiden van de ouderslaapkamer. Door het gesloten bouwblok zal ook hier de
daglichttoetreding sterk variëren.
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Voorbeeld 15
AMSTERDAM Appartementencomplex ca. 1990: arch. Henk Klunder

5 woonvarianten rond 1 centraal trappenhuis. Allen hebben 2 slaapkamers welke allemaal
direct vanaf de entree bereikbaar zijn. In 4 appartementen liggen de slaapkamers gescheiden
van elkaar en is 1 van de slaapkamers direct verbonden met de badkamer en beschikt over een
balkon. Daar is de 2de kamer dus afhankelijker en zonder balkon gesitueerd.
Voorbeeld 16
AMSTERDAM Dapperbuurt 1989: appartement, arch. Duinker en Van der Torre

Verschillende gebruiksmogelijkheden door middel van schuifwanden in woningen in de
Dapperbuurt. Tekeningen: Architectenbureau Duinker en Van der Torre Geheel vrij
(schuifwanden) indeelbare woning rond een sanitaire unit. Een balkon over de gehele breedte
van het appartement.
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Meerfasewoning
Voorbeeld 17
ALMERE de Goede Stede; 1990: meerfasewoning, Arch. Ontwerpbureau Koolhaas bv.

Een meerfasewoning. Deze woning moet een gezinsleven lang mee kunnen.
Ook hier vrij indeelbare woningen. De trap buiten de gevel is zowel privé als samen met
andere huishoudens te gebruiken. De slaapkamers zijn aan elkaar grenzend, maar de woningen
kunnen samengevoegd worden en zijn vrij indeelbaar. Op de slaapkamers is geen enkel
sanitair.
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Conclusie
De maten van kamers in het algemeen zijn veel groter geworden. De ouderslaapkamer is de
grootste en de neiging is nog steeds, niet altijd, om de sanitaire ruimten direct te situeren bij de
ouderslaapkamer. De kinderkamer komt vaker los van de ouderslaapkamer en is dan direct
vanaf de entree bereikbaar. Voor oudere langer thuiswonende kinderen kan dit een voordeel
zijn. Er is meer privacy omdat niet elke vriend of vriendin via de woonkamer hoeft en de
wederzijdse geluidsoverlast is beperkt.
Het groeiend besef over het belang van hygiëne kreeg aanvankelijk gestalte in de publieke
badhuizen. Pas na 1940-1945 verscheen de separate sanitaire ruimte. De slaapkamers komen
ook los van de woonkamer te liggen.
Waar aanvankelijk nog beneden 2 aparte vertrekken lagen waardoor in de grotere gezinnen nog
één als slaapvertrek kon dienen, is thans de doorzonkamer gemeengoed geworden. De daling
van de gemiddelde woningbezetting van ruim 6 naar 2.6 personen maakt die slaapkamer
beneden ook overbodig.
Rond 1990 zijn steeds geheel of gedeeltelijk vrij indeelbare woningen ontstaan. Andere
samenlevingsvormen ontstonden naast het traditionele gezin. De 2de slaapkamer of
kinderslaapkamer blijft echter wat gebruiksmogelijkheden betreft voornamelijk een slaap – c.q
werkruimte. Er is weinig of geen sanitair, bezoek kan niet comfortabel ontvangen worden.
Een buitenruimte is er zelden. De buitenruimte is, overigens als verplichting in het
Bouwbesluit 2004 210 vervallen.
Over de bezonning kan geen uitspraak worden gedaan.

210

Hardlooper, J. Ruimte in woningplattegronden. De vervallen buitenruimte. Bouwwereld 6, 2002. Voor een
koude serre, een serre die ligt buiten de thermische schil van de woning, heeft het verdwijnen van de buitenruimte
geen consequenties voor de bepalingen omtrent het binnenmilieu. Op basis van de reeds uitgebrachte
gelijkwaardigheidverklaringen, waarin wordt aangetoond dat een koude serre - mits voldoende geventileerd -de
kwaliteiten van buitenlucht heeft, kan (spui) ventilatie voor de achterliggende ruimten uit de serre worden
gerealiseerd. De brandcompartimentering, daglichtbelemmeringen de geluidsoverdracht naar een aangrenzende
woning blijven een aandachtspunt in het ontwerp.
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II.8.

Kinderen en de slaapkamer op internet (WWW)

Dit medium dwingt tot bezinning maar daagt ook uit.
Het aantal pagina’s van Google op 18 september 2008 211 bedraagt voor:
kind en slaapkamer
herinnering
herinnering, slaapkamer
herinnering, slaapkamer, kind

480.000
2.270.000
63.400
136.000

Bij de combinatie van de trefwoorden “kind en slaapkamer” worden uiteraard marketing sites
genoemd maar ook adviezen bij slaapproblemen. Nagegaan wordt welke betekenis de
slaapkamer heeft voor het wel welzijn van het kind en welke herinneringen daarbij meespelen.
Hieronder is een aantal sites met enige informatie genoemd. Zijdelings wordt de discussie
toegelicht tussen hen die menen dat het goed gaat met de kinderen in Nederland en de
ombudsman die daar anders over denkt.
www.dewerkplaats.gsb.nl .
De kleur heeft invloed op de hartslag, de bloeddruk en de ademhaling. Introverte en extraverte
kinderen, zo wordt uit een – niet nader genoemd Duits onderzoek – geciteerd, kiezen voor
verschillende tinten. Ook wordt verwezen naar (zonder bronvermelding) Goethe die over de
oerpolariteiten van licht en duister schreef. Bij kleur en beweging wordt verwezen naar de
natuur waar planten ook steeds wisselend van kleur zijn. Een kritisch noot wordt geplaatst naar
speelgoedwinkels waar steeds fellere kleuren nodig zijn om de aandacht te trekken. Voor de
neiging slaapkamers een blauwe kleur te geven wordt gewaarschuwd omdat bij een prikkelend
humeur beter een prikkelende kleur kan worden aangebracht. Als bron wordt dan weer het
tijdschrift Educare opgevoerd.
www.z@ppouders.nl
Geadviseerd wordt om geen pc of tv op de kinderkamer te plaatsen. Niet alleen is er geen
controle op de tijdsduur of de inhoud van de informatie welke kinderen krijgen, maar het is ook
beter om alles wat gebeurt bespreekbaar te maken.Verder worden praktische ideeën over pc
met en zonder internetaansluiting gegeven.
www.forum.viva.nl
Een site waar ouders elkaar vragen stellen en adviseren. Dat betreft bijvoorbeeld hoe een
kamer voor autistische kinderen kan worden ingericht. Adviezen liggen dan op het terrein van
lampjes, stoelen, wandafwerking ed. en het voorkomen van te veel prikkels.
www.jongcentraal.nl
Een site van een centrum voor jeugdzorg. De pedagogische adviezen vallen buiten dit
onderzoek, maar wel leuk te horen dat de kinderkamer niet met straf en isolement mag worden
geassocieerd. “Dan maar de gang op!”
www.jongeouders.nl
Praktische adviezen over maten van kamers, stapelbedden ed. Geadviseerd wordt om op de
kinderkamer speel - en werkhoeken in te richten.
www.woningaanpassing.grootveld.nl
Hier wordt de Uitraasruimte genoemd. Een ruimte die in de WVG ( Wet Voorzieningen
Gehandicaptenzorg) als bovenwettelijke ruimte is opgevoerd en daarna wel in de WMO (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning) is blijven bestaan.
Het gaat om een ruimte waar kinderen met een stoornis kunnen uitrazen.
211

Een dag later zijn die aantallen weer vele duizenden pagina’s meer of minder!
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www.horizon-jeugdzorg.nl
Een instituut voor jeugdzorg en onderwijs. Behandelt en begeleidt jeugdigen tot 18 jaar met
een moeilijke woon – en leefsituatie
www.kinderveiligheidswinkel.nl en www.kindengezin.nl
Deze sites staan boordevol adviezen die in de pedagogische hoek liggen. Maar daarnaast wordt
geadviseerd op het gebied van de technische veiligheid. Soms is dat zeer gedetailleerd over
lampjes, open ramen, ed.
www.psycholoog.nl
Deze site maakt het wel erg bont door onder andere te suggereren dat uit – wederom niet nader
gepreciseerd onderzoek – zou blijken dat jongens van 12 jaar dikker worden wanneer er een tv
in hun slaapkamer is.
www.mamshoekje.nl
Hierin staan slaapadviezen: “aai over de bol” niveau.
Bij het trefwoord “herinnering” worden vele sites getoond met de persoonlijke herinneringen
van mensen aan het verleden. Herinneringen aan locaties, zoals bijvoorbeeld een serie artikelen
in het AD, zijn niet anders dan beschrijvingen van bezoeken in het verleden en feiten en
voorwerpen rond die locaties.
De werkgroep Fictieve herinneringen houdt zich bezig met valse aangiften over seksueel
misbruik. Zij verwijst naar Omstreden Herinneringen, het advies van de gezondheidsraad aan
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uit 2004. Een site verwijst naar het
promotieonderzoek van Elke Geraerts (2008) van de Universiteit van Maastricht waarin zij
stelt dat het mogelijk is mensen valse herinneringen aan te praten.
Beide sites geven informatie over valse herinneringen over seksueel misbruik welke door
therapeuten zijn aangepraat.
Dat het moeilijk is om naar een plek waar je nare ervaringen hebt terug te keren wordt op de
site van een, genezen, kankerpatiënt genoemd die terugkeert naar de kliniek waar zij is
behandeld. Bij de combinatie van de trefwoorden “herinnering en slaapkamer” worden ook
weer vele commerciële sites genoemd. Daarnaast zijn vermeldenswaard:
www.volkskrantblog.nl
Iemand vertelt over zijn eerste nachtmerrie. Hij heeft jarenlang gedacht dat hij bepaalde dingen
(kat en voorwerpen) zag tijdens zijn ziekte tot hij werd gecorrigeerd: er was geen kat.
www.jeugdsentiment.nl
De herinnering aan de eerste keer dat je bij de deurknop kunt komen. De schrijver weet dat hij
zich dit voorval goed herinnert wegens het absolute gevoel van vrijheid.
www.verhalenvanvroeger.nl
De auteur schrijft over de relatie tussen de politieke voorkeur en het kiezen van moderne
strakke meubels ontworpen door Rietveld.
Bij de combinatie van de trefwoorden “herinnering, kind en slaapkamer” staan weer veel van
de sites die al op de pagina’s hiervoor zijn genoemd.
www.rudihermans.be
Een kort uittreksel uit zijn boek Wolf waarin hij de terugkeer naar zijn vroegere slaapkamer
(“met pislucht”) beschrijft waar het bed stond dat hij met zijn overleden broer deelde en de
herinneringen aan het lome gevoel wanneer zij elkaar bevredigd hadden.
Verontrustend is het verhaal van de Kinderombudsman op internet: Jos Aalders.
Zorro-Familie4justice en de Kinderombudsman hekelen onderzoek en zijn boos op Unicef,
Waar is Unicef mee bezig? Want hoe kun je nu zeggen dat kinderen in Nederland het
gelukkigst zouden zijn als er nog zoveel kinderleed is in Nederland? Hoe zou u zich b.v voelen
als u een van die kinderen was, en dit bericht hoorde van Unicef die zegt voor kinderen op te
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komen? Unicef doet goed werk, maar hier hebben zij toch echt de plank misgeslagen.
Nederlandse Kinderen zouden het gelukkigst zijn. 1- Meer dan 80.000 kinderen worden
jaarlijks mishandeld in Nederland. 2- Meer dan 50 kinderen worden vermoord in Nederland. 3Meer dan 100.000 kinderen worden psychisch mishandeld in Nederland. 4- Meer dan
tienduizend kinderen worden jaarlijks moetwillig ont - ouderd in Nederland (zie cijfers CBS).
5- Meer dan 100.000 kinderen leven onder de armoedegrens in Nederland (zie zelfs onderzoek
Unicef: http://www.unicef.nl/unicef/show/id=53926/contentid=1943). Dank u UNICEF
Maar dit staat tegenover de bevindingen in het Rapport Kinderen in Nederland van het SCP.
Daarin wordt geconcludeerd dat 85 % van de kinderen geen grote problemen heeft, 5 %
psychosociale problemen heeft en 5 % opvoedkundige problemen heeft. Er is geen verschil
tussen gezinnen waar 1 of beide ouders werken, hoewel de opvoeding in gezinnen waarvan
beide ouders werken als belastend wordt ervaren.
Wel zijn de problemen hoger in huishoudens met een laag inkomen, een lage opleiding van de
ouders, een niet-westerse afkomst of in huishoudens van alleenstaande moeders.
Conclusie
De internetsites zijn overwegend commerciële sites.
Door de bouwwereld ontworpen internetsites over dit onderwerp zijn niet gevonden.
Een zwaar accent ligt op de pedagogische invalshoek met waarschuwende “vingers”.
Over inrichting van de kinderkamers wordt met name iets over veiligheid gezegd.
Herinneringen kunnen worden aangepraat door therapeuten.
Ruimtelijke herinneringen kunnen worden geassocieerd met (zelfs) politieke voorkeuren of
met een gevoel van vrijheid of met seksuele ervaringen.
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Samenvatting van de deelonderzoeken.
Omdat er veel uiteenlopende informatie is verzameld in 8 deelonderzoeken wordt nog eens het
onderzoekskompas getoond welke ook in Het Veld is gebruikt.

STUD
GRIF
LITS
WWW
LITA
BS
VOLW
PLGR

STUDENTEN
GOUDEN GRIFFELS
LIT. SOC. WET.
INTERNET
LIT. ARCHITECTECTUUR
LI. BASISSCHOOL
VOLWASSENEN
PLATTEGRONDEN

Figuur 05 Het onderzoekskompas

De onderzoeken zijn in een paar categorieën ingedeeld:
• PLGR is architectuuronderzoek
• VOLW en BS zijn enquêtes
• LITS, LITA en WWW is deskresearch
• GRIF en STUD zijn veldstudies.
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Voor de samenvatting wordt uitgegaan van een indeling volgens onderstaand diagram
Informatie over
Plattegronden
Studenten
Volwassenen
Scholieren
Gouden Griffels
Soc. Wet. Lit.
Arch. Lit.
Internet

Woondimensie(s) Satisfactie
+
+
+/+
+
+
+
+
+
+/+/+
+
+/-

Toekomst
+/+
+/+/_
+/+/-

Code
PLGR
STUD
VOLW
BS
GRIF
LITS
LITA
WWW

+ betekent dat er veel informatie is
+/- betekent dat er in beperkte mate informatie is
- betekent dat er geen of nauwelijks informatie is
Tabel 53 Indeling deelonderzoeken

De samenvatting zal op die wijze worden gepresenteerd wegens.
De Woondimensies
De utilitaire en sociale dimensie, hoewel moeilijk vergelijkbaar, hebben toch een verschillend
gewicht. De harmonie in het gezin, de communicatie en genegenheid lijken, vooral wanneer
die ontbreken, belangrijkere aspecten dan de, eventueel, mindere kwaliteit van de
bouwkundige ruimte. De invulling is echter verschillend per doelgroep.
VOLW In het onderzoek onder volwassenen bleek dat de eigen kamer vroeger een zeldzaam
verschijnsel was. Men sliep, meisjes vaker dan jongens, samen en die kamer had uitsluitend
een utilitaire functie. De inrichting was sober tot slecht. De huizen waren vochtig, koud.
Men herinnert zich die inrichting, zeker de mannelijke respondenten, nauwelijks.De verschillen
tussen mannen en vrouwen zijn in het algemeen beperkt. Vrouwen herinneren zich vaker
kleuren en gordijnstoffen, mannen vaker de afwerkmaterialen. Verlichting, verwarming,
ramen, deuren en gordijnen worden telkens door ca 50 % herinnerd.
De sociale dimensie wordt vooral in de woonkamer en de keuken ervaren.
De sfeer in de woonkamer (de klok, de spiegel, pa’s rookstoel) wordt positief herinnerd hoewel
deze soms alleen op zondagen “als een heiligdom” toegankelijk was. De keuken had een
sociale, biologische en pedagogische functie en kinderen deden er, evenals in de woonkamer,
het huiswerk.
Het valt op dat de keuken nauwelijks expliciet als het terrein van de moeder werd herinnerd.
Ook de zolder was vaak verboden terrein. Je voelde je er minder geborgen, maar het was
uitdagend. De tuin wordt een enkele keer expliciet genoemd als het terrein van de moeder.
De existentiële dimensie en het gevoel van geborgenheid, identiteit wordt op uiteenlopende
manier ervaren:
• identificatie met de buurt waar je woont;
• de beleving van de sociale klasse van je ouders;
• maar ook
• de positieve of negatieve beleving van de inrichting, een erfstuk of kunstvoorwerp
(meestal positief verwijzend naar de geschiedenis van de familie);
• de geheime, verborgen plek.
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STUD

Bij het onderzoek onder studenten is nagegaan welke dimensies in de herinneringen
meespeelden. Vanuit een benadering zoals in de, hiervoor beschreven Basic Research methode
is het mogelijk gebleken om het complexe fenomeen wonen te beschrijven. Er is een andere
indeling ontstaan dan bij Pennartz, maar de antwoorden zijn goed daarin te plaatsen.
• ruimten en materiele zaken gebruiksmogelijkheden (in de utilitaire dimensie);
• activiteiten (in de sociale dimensie);
• gevoelens het accent ligt op de student zelf of op anderen (in de existentiële dimensie;)
• de gevoelens kunnen ingedeeld als volgt worden;
Ik met de ander verwijst
naar gezellig en veilig;
Ik alleen verwijst
naar autonomie/ eigenheid;
Ik onder de ander(en) verwijst
naar afhankelijkheid
Ik hoor bij anderen verwijst
naar verbondenheid met mijn en onze cultuur
• veranderingen (afhankelijk van welke verandering aan de orde is, kunnen in alle 3 de
dimensies worden geplaatst)

BS

Het onderzoek onder de basisscholieren is gericht op de situatie van de eigen slaapkamer. De
kinderen hebben met blokken modellen van hun kamer gebouw.De tevredenheid bij deze
kinderen is groot. Er hoeft niet veel veranderd te worden. Sporadisch heeft de kinderkamer een
andere functie: hobbyruimte van vader. Deze kinderen hebben allen een eigen verwarmde
kamer. Er zijn geen territoriumrestraints, broertjes en zusjes mogen er, met bepaalde codes
binnenkomen. Bij de oudere kinderen vanaf 11 jaar ontstaat behoefte aan meer privacy.
Het belang van de geheime plek, zo nadrukkelijk door Langeveld als essentieel genoemd is
moeilijk aan te geven. Het zijn vooral de meisjes die een geheime plek in huis hebben. In
Amerika wordt dit uitgelegd als een grotere tolerantie voor jongens. Zij mogen meer en verder
van huis dan meisjes. En dat heeft volgens Hart te maken met het rolpatroon in de opvoeding.
Ik meen dit voor Nederland te moeten betwijfelen.
De utilitaire dimensie, de activiteiten en de tijd doorgebracht op de eigen kamer, is totaal
anders ingevuld dan bij de volwassenen (de kinderen van vroeger).Er worden door de kinderen
van nu meer activiteiten op de eigen kamer verricht en er wordt meer tijd door gebracht.
Tussen jongens en meisje blijkt hierin geen verschil te bestaan.Toch zegt slechts 20% van de
kinderen dat zij de meeste tijd op hun eigen kamer doorbrengen.
De sociale dimensie dat wil zeggen de activiteiten met anderen in het huishouden is niet
onderzocht.
De met blokken gebouwde droommodellen tonen overigens aan dat gezelligheid, je vriendjes
en vriendinnetjes ontvangen de belangrijkste wensen zijn. Er hoeft niet veel veranderd te
worden. Maar de existentie van het wonen wordt, voor zover het de slaapkamer betreft,
weergegeven met modellen welke slechts enkele veranderingen, luxe elementen bevatten.
Enkele kinderen noemen sportaccommodaties als wens. Radio en tv worden niet genoemd…
die zijn er al.
Gouden Griffels zijn boeken waarin het wonen en woningen niet altijd het hoofdthema zijn,
maar in veel boeken zijn de 3 dimensies duidelijk te traceren. De boerderij als woontype
verdwijnt uit de verhalen.
De keuken en de woonkamer zijn de belangrijkste vertrekken waar de meeste activiteiten
verricht worden. Hier ligt de kern van de utilitaire dimensie. Maar de keuken is niet meer de
centrale ruimte. De (eigen) kinderslaapkamer krijgt in de jaren 70 en in het huidige decade
gemiddeld meer aandacht dan in de tussenliggende decades. De ouderslaapkamer wordt
nauwelijks genoemd.De aandacht voor ruimten en bouwkundige delen wisselt sterk per decade.
De sociale dimensie wordt gekenmerkt door de grote rol van de ouders, meer dan broertjes en
zusjes. Het veranderende gezinstype komt goed tot uiting doordat het éénouder gezin, zonder
dat over scheiding gesproken is, verschillende malen wordt genoemd.Het driegeneratie gezin is
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praktisch verdwenen. De Gouden Griffels zijn in zoverre een bijzondere categorie boeken dat
huwelijksproblemen of sociaal maatschappelijke problemen, anders dan armoede op zich, veel
minder aandacht krijgen dan in populaire boeken als die van Carry Slee en Francine Oomen.
Andere kinderen zijn belangrijker dan broertjes of zusjes.
Het belang van de existentiële dimensie is zeer verschillend behandeld. Het gaat om veiligheid
of status, gedeelde geheimen en verantwoordelijkheid.

LITS

LITA

PLGR

Tot slot een korte opmerking over de dimensies.
In de bovengenoemde 3 dimensies wordt het wonen als begrip goed gevuld.
Het blijft een rationele indeling. Bij kinderen, maar ook in de kinderboeken en bij filosofen als
Bachelard lijkt een andere dimensie te verschijnen. Het is een dimensie die onder andere uit
dromen bestaat. Kinderen spelen met de werkelijkheid en creëren een eigen wereld. In die
wereld kunnen dingen mens of dier worden en materie en geest lijken 2 dimensies die vloeiend
in elkaar overgaan. Het blijft bijvoorbeeld de vraag of de beschrijving van een bouwkundig
element als de drempel of een begrip als “binnen” door Cornelis Verhoeven (1998, p.10 e.v.).
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een opmerking is die over de existentiele dimensie van de drempel gaat.
Een volwassene zal geneigd zijn “ja” te zeggen. Maar een kind zal de indrukken van een
dergelijk bouwkundig element, dat ook door hem wordt waargenomen, in het onbewuste
opslaan. Pas later zal hij het kunnen verwoorden en de existentie ervan aangeven.
In de sociaal wetenschappelijke literatuur gaat de aandacht naar de veranderingen in alle drie
de dimensies.
Historisch gezien is pas in de 18eeuw de gezinsprivacy een mogelijkheid geworden.Veel later
is het ruimtegebruik in huis veranderd. De techniek maakte de gebruiksruimte in huis groter.
Het kind kan zich terugtrekken ondanks dat ouders zich willen inleven in de wereld van het
kind. De sociale controle is minder door de toenemende arbeidsparticipatie van de moeder.
Emotionele geborgenheid blijft belangrijk voor de exploratiedrang van kinderen. Kind en
ouders zijn beiden consument en imiteren elkaars gedrag.
In de architectonische literatuur wordt uitvoerig over de ontwikkeling van de ruimtenormen
voor slaapkamers, uitgaande van de slaapfunctie, geschreven. Jongens en meisjes moeten
gescheiden van elkaar slapen en de ruimte naar de ouderslaapkamer hoeft niet klein te zijn. De
veranderende sexuele moraal moet ook voor de kwaliteit van de (oudere) langer thuisblijvende
kinderen, gevolgen hebben.
De studie van de plattegronden leerde dat in de architectuur bij kleinere kamers nog steeds de
meeste aandacht gegeven wordt aan de slaapfunctie.Wel zijn er ontwikkelingen naar een
flexibele, door de bewoners zelf in te delen plattegrond.
De woonsatisfactie

STUD

In de herinnering van de studenten waren de gebruiksmogelijkheid van de vroegere kamer, de
affordanties, belangrijk. Wat kon je allemaal op je kamer? Ook het gevoel van eigenheid en de
mogelijkheid je terug te trekken, autonomie, zonder gestoord te worden tellen mee.
De sfeer thuis, de cultuur en ook de activiteiten en hobby’s evenzeer.
VOLW In het onderzoek onder volwassenen bleek de nauwe vermenging van de satisfactie voor het
wonen en de beleving van de relaties met de andere leden van het gezin.
De geringere woontechnische kwaliteit van vroeger wordt vooral nu, afgezet tegen de huidige
situatie, negatief ervaren. De eigen ruimte was beperkt tot de slaapruimte die veelalgedeeld
moest worden.
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Cornelis Verhoeven: Een inleiding in de filosofie, de weergave van een cursus op de Radboud- leerstoel aan de
TUE in 1997,Damon Best,1998, NUGI 611, ISBN 90 5573 322 9.
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BS

Het gedwongen bij elkaar zijn was geen probleem wanneer de sfeer goed was. Maar die wordt
meer door de ouderen dan de jongeren in het onderzoek, beklemmend genoemd.
De satisfactiemeting bij scholieren in het onderzoek is beperkt tot hun kamer. De satisfactie is
hoog en betreft vooral de materiele mogelijkheden: spelen met speelgoed, elektronica, radio
etc. Voor een enkeling ligt het accent op knutselen, schrijven, zelfontwikkeling. De gewenste
veranderingen zijn uiterst summier: verandering aan het raam of een bedbank erbij, of
betreffen gewenste luxe: pc, tv. Uit de analyse van de gebouwde droomkamers blijkt dat 15
van de 40 kinderen een extra bed erbij wil.

GRIF

In het onderzoek van de Gouden Griffels zijn de meest genoemd elementen: de woonkamer,
de keuken en daarnaast de zolder, de kelder en de trap of het trapgat. Die verkeersruimten zijn
bij uitstek de plaatsen waar de fantasie op is gericht. De zolder en de trap zijn de uitdagende
grenzen van het huis waar je avontuurtjes kunt beleven. De bedstee is uit beeld verdwenen
evenals de boerderij. Alleen in De kinderen van het Achtste Woud wordt elk vertrek in en
rond de boerderij beschreven. In een populair boek als Hoe overleef ik, ergert de ikfiguur zich
aan de zwijnenstal in huis.

LITS

In de sociaal-wetenschappelijke literatuur is de aandacht uitgegaan naar de positie van het
kind in het gezin. Belangrijke auteurs zijn Philippe Ariés en Shorter. Erkend werd dat het kind
anders is dan een volwassene, affectie nodig heeft etc. Maar behalve het noemen van de
noodzaak van een eigen ruimte en privacy is er met uitzondering van de woonecologen 213,
weinig over woonsatisfactie geschreven. Genoemd dient te worden het tijdschrift Journal of the
housing and built environment 214.

LITA

In de architectonische literatuur moet de utopische stad in Tratatto di Architettura van
Francesco di Giorgio Martini genoemd worden. In Nederland is Aldo van Eijk een van de
weinigen die zich oriënteerde op de kinderen.
Priemus noemt een aantal voorwaarden in zijn proefschrift over de grootte en de situering van
de slaapkamer. Maar een, overigens encyclopedisch werk als het proefschrift van de Vreeze
blijft steken bij de maatvoeringen.
WWW De internetsites zijn vol met reclame. Daarnaast wordt door pedagogen geadviseerd op
de slaapkamer geen pc of tv te plaatsen en dat kleur effect heeft op de stemming, de hartslag.
Introverte en extroverte kinderen kiezen voor verschillende kleuren.
Voor ouders van autistische kinderen wordt aangegeven hoe de inrichting van de kamer moet
zijn (lampjes, stoelen, wandafwerking, het voorkomen van teveel prikkels).
Sociaal Pedagogen verschillen van mening over de kwaliteit van het bestaan van kinderen in
Nederland.
Wensen voor de toekomst

VOLW Het onderzoek onder volwassenen is bedoeld om na te gaan wat de betekenis is geweest van
de vroegere woonsituatie. Denkt men eraan en is de ervaring (mede) bepalend voor de
toekomstige (=huidige) situatie?
Droomt wel eens over het vroegere huis?
30 % Zegt nooit te dromen. Bij de “dromers”wordt een paar maal gezegd dat men weg wil uit
het huis en er een negatief beeld over heeft. Men wil een ruimer huis, met een andere
inrichting. De eengezinswoning is ook in dit onderzoek de meest geliefde woonvorm. De
macrogegevens uit het Sociaal Cultureel Rapport van 2004 komen overeen met de resultaten in
213
214

Hier moeten vooral van Leeuwen en Pennartz genoemd worden.
Journal of the housing and the built environment:ISSN: 1566- 4910. Redactie Peter Boelhouwer, OTB Delft.
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dit onderzoek. Ten aanzien van de woonvormen - één multifunctionele ruimte of juist allemaal
aparte vertrekken - zijn de meningen verdeeld.
Wat in dit onderzoek opvalt is dat traumatisch ervaringen en gevoelde tekortkomingen worden
vertaald in ruimtelijke en sociaal psychologische termen.
Vrouwen,zullen hun wensen ten aanzien van het gewenste kindertal moeten aanpassen aan
gewijzigde arbeidsomstandigheden en andere rivaliserende bezigheden (sport, reizen, recreatie
en ontwikkeling). Die resultaten komen overeen met die van grootschalige onderzoeken. De
discussie daarover is een permanente. Nieuwe woonvormen met een partner van hetzelfde
geslacht en open relaties worden genoemd. Uit het onderhavige onderzoek blijkt dat het niet
meer gaat om de wens in een commune te leven maar wel om ruimten voor vrienden en
vriendinnen te hebben, gastvrijer te zijn. Men hecht zich aan bepaalde objecten of verfoeit juist
deze. Men wil stabiliteit, privacy en meer ruimte.
Over het binnenklimaat wordt slechts de behoefte aan meer zon en lichtinval genoemd.
Voor enkele respondenten is de enquête zo indringend, confronterend geweest dat zij met lange
brieven hun antwoorden aanvulden.
BS

Het onderzoek onder kinderen is beperkt gebleven tot hun kamer. Men is tevreden, wenst
slechts kleine wijzigen en de literatuur geeft aan dat jonge kinderen tot 8-9 jaar in het algemeen
met hun directe omgeving bezig zijn.

LITS In de sociaal-wetenschappelijke literatuur was al door Clare Cooper Marcus gewezen op de
moeilijkheid om in een nieuwe relatie het territorium met de ander te delen. De toekomstige
woonkeuze moet in overleg met een ander gemaakt worden.
LITA De architectonische literatuur, en dan moet Priemus genoemd worden, geeft aan dat kinderen
langer thuis blijven en dat bij het creëren van woonruimte voor hen rekening moet worden
gehouden met een veranderende seksuele moraal.
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Inleiding
Het is tijd om te oogsten.
In III.1. wordt een Belevingsmolecule geconstrueerd waarmee op een eenvoudige wijze zowel
kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeken met elkaar kunnen worden vergeleken. Er wordt
geschouwd welke conclusies er getrokken kunnen worden (III.2.) en of de hypothesen
bevestigd of ontkend worden (III.3.). Tegelijk wordt gekeken wat het antwoord is op de
onderzoeksvragen.
Daarna in III.4. is er het moment voor de evaluatie.
Adviezen aan diverse betrokken beroepsgroepen worden in III.5. geformuleerd en de
aanbevelingen voor verder onderzoek staan in III.6.
III.1. De Belevingsmolecule
Omdat, zoals uit de antwoorden is gebleken, de beleving van het wonen gerelateerd is aan
ruimten en attributen en mensen en daar allerlei gevoelens bij zijn, is als hulpmiddel een
Belevingsmolecule ontwikkeld.
Eerst zal in III.1.1. dit hulpmiddel uitgelegd worden.
In III.1.2. worden een paar voorbeelden gegeven.
III.1.1. De beschrijving van de Belevingsmolecule
De vier belevingsonderzoeken (VOLW, BS, STUD en GRIF) hebben veel informatie
opgeleverd over het woonmilieu. In het onderzoek van enkele woningplattegronden(PLGR) is
daarnaast gekeken hoe de architecten en de bouwwereld daarop inspeelden. Door het
onderzoek onder de studenten kon informatie in dimensies worden geplaatst. Met die kennis is
in het onderzoek onder volwassenen gewerkt. Daarna kon de volgende Belevingsmolecule
worden ontwikkeld. Deze Belevingsmolecule is bedoeld om analyses van de beleving, waarbij
zoveel factoren meespelen, duidelijk te maken. De wijze waarop de woning wordt beleefd kan
als een Belevingsmolecule (BM) worden weergegeven
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MC
IK
A
R
G
F

MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT
IK
ANDEREN
RUIMTE
GEVOELENS
FUNCTIES

Figuur 06 De Belevingsmolecule BM

De bollen in de cirkels geven de Atomen, de begrippen aan welke in de beleving meespelen.
Ik:
Ik, de onderzochte die beleeft.
A:.
De Ander, die ook de Ruimte beleeft. De Ander met wie Ik de Ruimte deel.
R:
De Ruimte die Ik en de Ander beleven.
G:
De Gevoelens die Ik en de Ander met betrekking tot de Ruimte hebben.
F:
De Functies die de Ruimte heeft.
De kleuren
Rood

Oranje

Groen

De lijnen welke rood zijn gekleurd zijn de relaties van Ik met de Ruimte, de
Gevoelens met betrekking tot de Ruimte en de Functies welke de ruimte voor
mij (Ik) heeft.
De lijnen welke oranje zijn gekleurd zijn de relaties van de Ander met de
Ruimte, de Gevoelens van de Ander met betrekking tot de Ruimte en de
Functies welke de Ruimte voor de Ander heeft.
De lijnen welke groen zijn hebben te maken met de ruimtelijke, gevoelsmatige
en functionele aspecten.
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De stippellijn
Deze geeft aan dat er al of niet een relatie met een ander is. Ik kan een ruimte
alleen of met de Ander samen benutten en beleven.Daarom heeft de lijn twee
kleuren.
De dikte van de lijnen
De lijnen vanuit Ik zijn breder omdat het accent bij Ik ligt.
MC
Dit is de Maatschappelijke Context waarbinnen de Beleving bestaat.
Atomen
Ruimten, Gevoelens, Functies, Anderen en Ik ook andere indelingen, andere
categorieën.
Allereerst zijn er de 3 categorieën van Vitruvius.
•
•
•

Venustas:
Hoe komt het gebouwde over in de ogen van de beschouwer?
Firmitas:
Hoe wordt het gebouwde gemaakt?
Commoditas: Voldoet het gebouw aan de vereiste functies?

Ook Paul Frankl (1914) heeft architectuur beschreven en geanalyseerd maar, zoals Polak
(1984) zegt in zijn proefschrift Het Kreatief Ontwerp, met een geheel ander uitgangspunt.
Frankl wilde een waardevrije beschrijving in polariteiten, zonder uit te gaan van een
schoonheidsideaal zoals Vitruvius.
De categorieën van Frankl zijn:
• De Doelmatigheid en Gezindheid (Zweckgesinnung) 215
• De Ruimtevorm (Raumform)
• Het Structureel – Materiéle (Körperform)
• De Verschijningsvorm (Bildvorm)
Wanneer die categorieën, modellen naast elkaar bestudeerd worden dan zijn parallellen te
zien.
Bij Venustas wordt gevraagd naar de perceptie, de beleving en is er geen groot verschil met het
Atoom Gevoelens. Maar het Atoom Gevoelens heeft niet alleen een relatie met de architectuur,
het gebouwde, de Ruimten en de Functies, maar ook met Anderen.
De categorieën Verschijningsvorm en Ruimtevorm van Frankl liggen in de buurt.
Bij Firmitas wordt over ruimten en materialen gesproken en is er een zekere verwantschap met
het Atoom Ruimten en met Frankl’s categorie het Structureel – Materiéle.
Commoditas, Doelmatigheid en Gezindheid en het Atoom Functies liggen eveneens bij elkaar.
Maar door Gezindheid (Zweckgesinning) in een adem te noemen met Doelmatigheid wordt er
al een psychodynamisch element toegevoegd namelijk de vraag hoe de beschouwer het ervaart
en is er een parallel met Venustas en het Atoom Gevoelens.
De vergelijking kan niet te ver doorgetrokken worden. In deze Belevingsmolecule zijn Ik en
Anderen, de menselijke factor, daar actief in betrokken. Bij Vitruvius wordt alleen het
gebouwde beschouwd: er is geen psychodynamisch element, want er wordt niet van de
wisselwerking tussen Ik én de Anderen uitgegaan. Ruimte moeten delen, het
territoriumvraagstuk wordt niet in de beschouwing betrokken.
215

Volgens Polak is het begrip psychodynamisch bedoeld in de betekenis van “geneigd tot” , “lust”.
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Bij Frankl is dat meer het geval.
Het fenomenologisch model van Pennartz is goed met de Belevingsmolecule te vergelijken.
Pennartz’ utilitaire dimensie is te plaatsen bij het belevingsatoom Functies. Handelingen en
activiteiten kunnen alleen verricht worden als Functies in Ruimten mogelijk zijn.
Pennartz’ sociale dimensie is te vinden in het belevingsatoom Anderen en in de relatie tussen
Ik en de Anderen: de tweekleuriger lijn met stippels.
Bij zijn beschrijving van de existentiële dimensie noemt hij het “blijven of zich ergens
ophouden”en hij noemt de begrippen veiligheid en vrijheid, met andere woorden een complexe
verklaring van wonen zoals Heidegger dit “welhaast mythisch”(woorden van Pennartz) heeft
beschreven.
Als we kijken naar de Belevingsmolecule is de existentiële dimensie te vooral plaatsen bij
Ruimten en daarnaast bij Gevoelens.
In de Belevingsmolecule wordt de interrelatie tussen de verschillende Atomen aangegeven. Het
is geen correctie op het model van Pennartz, maar kan ook gezien worden als een grafische
weergave daarvan.De relaties tussen elementen welke een rol spelen bij beleving kunnen
worden weergegeven. De belangrijkheid wordt door de grootte van een Atoom duidelijk
In de Belevingsmolecule is een verdere onderverdeling216 mogelijk.
In de Belevingsmolecule zijn de bouwkundige én de menselijke elementen opgenomen.
Binnen de Belevingsmolecule van de woning bestaan al of niet relaties tussen de
Belevingsatomen (BA) Ruimten (R) Gevoelens (G), Functies (F) en Ik (Ik) terwijl de Anderen
(A) daar ook een relatie mee kan (kunnen) hebben. R, G, F, Ik en A zijn samengesteld uit
verschillende onderdelen. Deze worden Atoomonderdelen (Ao) genoemd.
Binnen elk BA maar ook tussen verschillende BA’s bestaan relaties.
Verblijfs- en verkeersruimten in een woning hebben bijvoorbeeld relaties met elkaar.
Ruimten(R) hebben ook (relaties met) Functies 217, (F).
Ruimten(R) roepen ook Gevoelens(G) op: je voelt je ergens warm of koud of veilig.
En bij Functies (F) heb (Ik) Gevoelens (G): bij een spel dat je graag speelt of een activiteit die
je al of niet graag verricht. Of de afwas die je in de keuken met (tegen-) zin moet doen.
(Ik) beleef Ruimten (R) waarin (Ik) alleen ben of met een ander (A) samen.
Beleving is steeds binnen een driehoek of een vierhoek, in een enkel geval een vijfhoek,
tussen het Belevingsatoom (Ik) en 2 of 3, of 4 andere Belevingsatomen.

216

Het is verleidelijk om voor kleinere delen het begrip Neutronen te hanteren. Echter Neutronen zijn kleine
deeltjes welke rond een kern cirkelen. Die parallel doortrekken is aantrekkelijk maar misleidend. Sorokin zou
boos worden. Zie I.7 probleemstelling.
217
Voor de eenvoud worden hier affordanties en functies als één begrip beschouwd.

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

192

De Schouw
In schema kan dat als volgt worden weergegeven:

Ik + G + R + A
Mijn gevoel van de ruimte die ik met een ander deel.

F + R + Ik +A
De functie die de ruimte voor mij en de ander heeft

Ik + G + F + A
Mijn gevoel over de functie die ik deel met een ander

Ik + R + F + G + A
Mijn gevoel over de functie die een ruimte voor mij en de ander heeft
De figuur kan verder worden uitgewerkt. In elk Atoom kan een Atoomonderdeel aangegeven
worden als een sector welke begrensd wordt door radialen. De grootte van een sector binnen
twee radialen duidt dan het belang van dat atoomonderdeel Ao aan.
Een voorbeeld is de rol van de keuken .
Zoals uit de gegevens is gebleken is de gevoelsmatige betekenis (G) van de keuken in het
verleden groot.
De keuken was een centralere plek dan tegenwoordig.
In het Atoom (G) krijgt dan het Atoomonderdeel Ao keuken (K) in een Belevingsmolecule van
een ouder onderzoek bijvoorbeeld in 1950 een grotere sector dan in 2008.
K.G 1950>K.G 2008
Wanneer een keuken in 1950 echter (ruimtelijk) kleiner is dan in 2008, dan wordt:
K.R 1950<K.R 2008
Deze Belevingsmodule bedoeld is als een hulpmiddel bij de analyse van de beleving van het
complexe fenomeen dat wonen is.
Deze is zowel bruikbaar wanneer kwantitatieve als kwalitatieve gegevens beschikbaar zijn.
In het laatste geval kan deze molecule minder gedetailleerd worden.
III.1.2. Een gedeeltelijke analyse met behulp van het model: een exercitie
De Belevingsmolecule zal voor ieder individueel en ook als een resultaat van de verschillende
onderzoeken, dus voor een populatie, kunnen worden geconstrueerd.
Slechts 2 voorbeelden worden hier gegeven over de verschillen tussen het onderzoek onder de
studenten en het onderzoek onder de volwassenen.

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

193

De Schouw
voorbeeld 1
Het Atoom G in de BM van het studentenonderzoek vergeleken met het Atoom G in de
BM van het onderzoek onder de volwassenen.
Het onderzoek onder de studenten is kwalitatief geweest. De opmerkingen zijn in eerste
instantie in 10 categorieën geplaatst. Daarbij is een schatting gemaakt van de frequenties
waarmee de opmerkingen zijn gemaakt.
Over veiligheid (V) zijn meer opmerkingen gemaakt dan over autonomie en trots (T).
Wanneer dat resultaat in een Belevingsmolecule wordt gepresenteerd dan moet in het Atoom
(G) met name de sector voor het Atoomonderdeel V groter zijn dan de sector voor het
Atoomonderdeel T.
sectorV.G>sectorT.G
voorbeeld 2
Het Atoom A in de BM in het onderzoek van de Gouden Griffels
In Tabel 1. van het onderzoek van de Gouden Griffels zijn de percentages berekend van de
frequentie waarmee personen (Anderen=A) zijn genoemd.
De percentages bedragen: voor de ouders 36 %, voor andere volwassenen 34 % en voor
kinderen 30%. In onderstaande model is dat grafisch weergegeven. Let wel, het gaat in dit
geval alleen over de frequenties waarmee personen zijn genoemd en niet over de kwaliteit van
de relaties. Zoals dit cirkeldiagram voor het Atoom A is gemaakt, zo kan voor alle andere
atomen een dergelijk diagram gemaakt worden

O
AV
K

OUDERS
ANDERE VOLWASSENEN
KINDEREN

Figuur 07 Het Atoom A (ANDEREN) in de Belevingsmolecule onderverdeeld

Het is een eenvoudig cirkeldiagram. In het Atoomonderdeel O (de ouders) zijn gegevens over
meerdere personen, namelijk de vader en de moeder samengevoegd. Dat geldt ook voor het
Atoomonderdeel A de anderen, namelijk de grootouders, familieleden en andere volwassenen
en voor het Atoomonderdeel K de kinderen. Het is duidelijk dat verdere onderverdeling
mogelijk is.
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M
V
O
T
G
A
B
Z
AK

MOEDER
VADER
OOMS
TANTES
GROOTOUDERS
ANDERE VOLWASSENEN
BROERS
ZUSTERS
ANDERE KINDEREN

Figuur 08 De Atoomschijven (Moeder, Vader, etc.) van het Atoom A (Anderen)

De Atoomonderdelen kunnen los van het atoom gepresenteerd worden en dan ontstaat figuur
08. Duidelijk is te zien dat vaker over de moeder dan over de vader is gesproken. In het
Atoomonderdeel kinderen is nu duidelijk te zien dat broers en zusters minder belangrijk zijn
dan vriendjes en vriendinnetjes.(zie tabel 1 van het onderzoek van de Gouden Griffels). In het
Atoomonderdeel Andere - Volwassenen is te zien dat ooms, tantes, grootouders en andere
volwassenen ongeveer even vaak zijn benoemd 218. Ook wanneer in een onderzoek slechts
kwalitatieve gegevens bekend zijn is op eenvoudige wijze duidelijk te maken:
• wat de (relatieve) betekenis is van de Ruimten, Gevoelens en Activiteiten in de
beleving van het wonen
• wat de (relatieve) betekenis is van de onderdelen van deze begrippen.
Samenvatting

Met behulp van deze 3 figuren is op eenvoudige wijze aan te geven hoe het wonen wordt
beleefd. In de Belevingsmolecule wordt de interrelatie tussen de verschillende Atomen
aangegeven. Het is geen correctie op het model van Pennartz, maar kan ook gezien worden als
een grafische weergave daarvan.De relaties tussen elementen welke een rol spelen bij beleving
kunnen worden weergegeven. De belangrijkheid wordt door de grootte van een Atoom
duidelijk
218

inschatting mijnerzijds: het gaat nu slechts om de systematiek.

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

195

De Schouw
III.2. Eindconclusies
Inleiding

Uitgaande van de belevingsmolecule worden de conclusies in 4 delen (A,B,C,D)
gepresenteerd. Een deel over Ruimten, een deel over Gevoelens, een deel over de Functies en
een deel over de Anderen. Echter, beleving vindt plaats binnen driehoeken of vierhoeken van
de Belevingsmolecule zoals hiervoor is aangegeven. En zelfs is er een vijfhoek in deze
Belevingsmolecule. Daarom zullen er keuzes gemaakt worden en zullen soms facetten meer
dan eens genoemd worden.
Het perspectief van waaruit naar de beleving wordt gekeken is de IK figuur, zowel in het
onderzoek onder de volwassenen als onder de studenten en de schoolkinderen.
In de Gouden Griffels is dat complexer. Er is meestal één hoofdpersoon de IK maar soms zijn
er meerdere personen met wie de auteur zich identificeert.
III.2.1.

Betreffende de Ruimten en de Ruimtelijke aspecten

In de laatste eeuwen is een differentiatie van de verblijfsruimten ontstaan. Slapen, wonen,
koken werden gescheiden en zelfs de zondagse of “mooie” kamer ontstond waar je alleen op
bepaalde momenten kwam. Slapen werd een gescheiden activiteit.
Eerst volgde de scheiding tussen ouders en kind, daarna tussen jongens en meisjes en de
individualisering bereikte haar hoogtepunt na het midden van de vorige eeuw met de aparte
kamer voor ieder kind.
De laatste twintig jaren is er een omgekeerde beweging. In de woningbouw worden vrij
indeelbare woningen gebouwd. De voorschriften voor de plattegronden en kamermaten zijn
vervallen.
De redenen zijn
• de opkomst van allerlei samenlevingsvormen
• de toegenomen arbeidsparticipatie van de vrouw en daarbij een herwaardering van,
bijvoorbeeld, het samen eten
• het aanpassen aan verschillende gezinsfasen
• duurzaamheid en stabiliteit zodat minder verhuizingen nodig zijn
De flexibele woningbouw verkeert in een experimenteel stadium. Voor activiteiten wil men
wel een eigen “hoek”, maar dit hoeft geen eigen vertrek meer te zijn
Een min of meer vergelijkbare trend is waar te nemen in het ontwerp van de flexkantoren 219 waar met
atelierachtige inrichtingsmodellen wordt gewerkt. Ook in de kantoorwereld worden regelmatig nieuwe concepten
bedacht. Het nieuwste concept na het flexkantoor is dat van het salonkantoor waarbij gangen 220 en
verkeersruimten worden weggelaten.
Verwezen wordt dan naar kastelen en landhuizen in de 18e eeuw waar die elementen ook ontbraken.

De individuele leden van een huishouden hadden ook na het midden van de 20ste eeuw alleen
de slaapkamer als eigen afgescheiden territorium. Het “formele” kantoortje van vader aan
huis was een uitzondering. Ook (met name) vaders stoel was bekend.
De keuken was niet moeders domein, hoewel zij er de meeste tijd doorbracht.
De slaapkamers waren slechts ruimten om te slapen.
219

In het Tijdschrift Twentevisie geeft de directeur van Zadelhoff aan dat ook het flexkantoor na de jaren negentig
weer aan populariteit verliest. De werknemers willen “een knus eigen plekje met familiefoto’s”.
220
In Nederland val je niet zoals in Amerika met “de deur in huis” naar binnen. Er is altijd een sluis, een gang, of
halletje.
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De ouders kwamen wel op de kamers van de kinderen, maar slechts bij weinig huishoudens
was het de kinderen toegestaan om bij de ouders “in bed te kruipen”.
Die situatie vroeger wordt soms door ouderen van nu als een gemis gezien. Men begrijpt nu dat
er toen privacy noch intimiteit was. Persoonlijke ontwikkeling nu, lijkt het, is alleen mogelijk
wanneer er een eigen afgescheiden territorium is.
De kwaliteitsaspecten van de ruimten vroeger worden wisselend ervaren. Kou en vocht
worden goed herinnerd, maar grootte, kleur, lichtinval of wand - en vloerafwerking zijn
nauwelijks reden om negatieve opmerkingen te maken. Voor jongeren nu, met name vanaf
groep 6 of 7 van de basisschool is die behoefte aan een eigen slaapkamer groot. Wanneer
ouders wegens ruimtegebrek toch activiteiten op hun slaapkamer willen verrichten dan wordt
dat als hinderlijk ervaren.
De functie-eisen aan de slaapkamer worden steeds zwaarder:
• direct bereikbaar vanaf de voordeur,
• geluidstechnische isolatie,
• ruimte voor decoratiemogelijkheden,
• presentatie van eigen creativiteit moet mogelijk zijn,
• aansluitmogelijkheden voor moderne media,
• sanitair op korte afstand bereikbaar,
• bezoek van vrienden en vriendinnen op de eigen kamer,
• logeermogelijkheden
Opvallend genoeg is de afsluitbaarheid geen eis, althans voor de opgroeiende kinderen. De
openheid in gezinnen betekent dat, hoewel de behoefte aan een eigen kamer groot is, deze
toegankelijk is voor ieder. De cultuur per huishouden verschilt uiteraard en soms moet er
geklopt worden of staan er “openingstijden” “van de kamer vermeld.
Cyclische veranderingen, intern of extern (verhuizingen), zijn uitdagend en worden in
meerderheid als positief ervaren, behalve bij echtscheiding waar verlies van vertrouwdheid ook
cynisch wordt ervaren.
Veranderingen in de omgeving worden minder enthousiast tegemoet gezien.. Een speelveldje
verdwijnt of door de bouw van nieuwe huizen valt de mindere kwaliteit (of status) van de eigen
woning op.
De kern van de Habitat lijkt voor velen verschoven. Deelde je vroeger plekken met andere
leden van het huishouden, nu kom je gericht voor minder activiteiten bijeen en leef je je eigen
leven onder een dak dat je met anderen deelt.
• Geconcludeerd kan worden dat de eisen aan de plattegrond steeds groter worden:
flexibiliteit en meer woonfuncties in een ruimte ook buiten de centrale woonruimte
moeten mogelijk zijn
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III.2.2.

Betreffende de Gevoelens

De gevoelens van de volwassenen, studenten of basisschoollerlingen waren zeer verschillend.
• Geborgenheid, zo werd veelvuldig geantwoord, was niet gerelateerd aan een bepaalde
ruimte of een bepaald gebruiksvoorwerp. Het eigen bed waarin je wegkruipt vormt de
grote uitzondering.
• De sfeer van de inrichting, de meubels en de decoratie wordt echter goed herinnerd.
• Er bij te horen; dat voelde je wanneer je vanuit je kamer naar de spelende kinderen in
de buurt keek.
• De trots van de familie en een verwijzing naar de familiegeschiedenis vond je in oude
attributen.
• Het klassieke item van rust, dat was de regelmaat van de tijd met kerkelijke of
nationale feestdagen of aan het seizoen gebonden activiteiten. Het huis moest er fraai
uit zien, bijzondere attributen werden gebruikt en plekken kregen ook een ceremoniële
betekenis. In het voorjaar de schoonmaak, op zondagen de zondagse kamer in gebruik
• Opgevoed en gevoed werd je in de keuken. Dit was de centrale plek waar je elkaar
ontmoette.
• Als je stout was moest je naar de schuur.
• Zeer gemengde gevoelens bestonden bij kinderen van middenstanders. Er kwam “veel
volk” over de vloer: dat was levendig maar lastig en beperkte de privacy.
• Uitdagend, dat zijn de grenzen van het huis, de zolder van waaruit je over de daken
kunt klimmen en ook de kelder.
• Veilig is het achter de gordijnen. Gordijnen worden ervaren als de façade waarachter de
privacy heerst, waarachter het veilig is, vooral wanneer het van die zware donkere
gordijnen zijn. De deuren zorgen ook voor veiligheid. En anderen zetten zich weer af
tegen die bedompte gordijnen.
• Het informele naar binnenkomen door de achterdeur lijkt haast verdwenen. Er is wel
een groot verschil tussen de beleving van de voor - en de achterdeur
• Niet duidelijk is of dit met gevoelens van sociale veiligheid te maken heeft. In het
onderzoek onder de studenten zijn over onveiligheid nauwelijks opmerkingen gemaakt.
• Het zomerse gevoel van lommerrijke schaduwen ervoer je in de tuin, maar soms
waren er enge beestjes. De tuin wordt sterk wisselend gewaardeerd. Een klein eigen
stukje tuin kan veel vreugde geven.
Kinderen kunnen voorwerpen of ruimten in een andere (gedachte-) wereld plaatsen waarin
deze ruimten en attributen menselijke karaktertrekken aannemen.
• Geconcludeerd kan worden dat door de veranderende eisen en functies van
woonruimten ook de gevoelens ten aanzien van ruimten en attributen veranderen.
De betekenis van het milieu kan worden gerelativeerd met een opmerking als: ik was een
vrolijk kind en die sobere sfeer deed er niet zoveel toe.
Hier stuit je als onderzoeker ook op de grens van het fenomeen wonen. Hier betreedt je het
terrein van de psychologie.
Dit wordt ook duidelijk bij de beschrijving van de gevoelens naar de anderen. Het
multidisciplinaire karakter van het onderzoek is daarmee zichtbaar geworden. Daarin passen
ook opmerkingen over andere leden van het huishouden. De vader wordt frequenter dan de
moeder als een neutrale persoon beschreven. De moeder nooit. Zij is opgewekt of juist

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

198

De Schouw
zorgelijk. De aanwezigheid van ooms en tantes en grootouders geeft het gevoel tot een grote
sterke familie te behoren.
Opvallend in de relatie naar broers of zussen is de vermelding dat lange afwezigheid door
logeerpartijen of uithuisplaatsing naar een pleeggezin of naar kostschool geen goed doen.
•

Geconcludeerd kan worden dat de gevoelens naar anderen veel minder in een
ruimtelijke context 221 worden geplaatst.

De oorlogsjaren en de invloed daarvan op het gezinsleven vormen voor de onderzochte
doelgroep een ervaring die eenmalig genoemd kan worden. Oorlogsangst staat vreemd genoeg
naast het gevoel van het veilige huis. Misschien is dit te vergelijken met wat Bachelard
omschrijft als het gevoel van veiligheid dat je in een hutje op de hei sterker beleeft dan in een
stenen huis midden in de stad waar alles zo vanzelfsprekend is. Juist op die momenten is het
huis een veilig onderkomen, althans volgens enkele respondenten. Hier speelt duidelijk de
vraag over de waarde, de juistheid van de herinnering.
•

Geconcludeerd kan worden dat kinderen zelden de bedreigingen beseften voor het
veilig wonen door grote maatschappelijke veranderingen en onrust in de wereld en van
milieudreigingen.

Zon en feestdagen zijn de dagen waar regelmaat gevoeld werd., Met kerstmis 222 was het de
romantiek, de speciale hoek voor boom en stal (althans bij bepaalde kerkelijke groeperingen).
De herinneringen aan geur, kleur, temperatuur, vochtigheid en alles wat met het binnenmilieu
te maken heeft verschillen per sexe. Vrouwen zeggen vaker dat zij zich de kleuren herinneren.
De associatie wordt gelegd met de kwaliteit van het huis: het was nu eenmaal kil en vochtig.
De bedompte muffe sfeer van de inrichting wordt ook met een bedrukte benauwende sfeer in
huis verbonden.
III.2.3.

Betreffende de Functies

De herinneringen betreffen vooral de eigen spelactiviteiten binnen en buiten. Op de slaapkamer
kon niet veel. Binnen was de woonkamer de plek bij uitstek voor het spel.
Maar ook de zolder kan een geliefd oord zijn, een eigen verborgen plek van waaruit je de
buitenwereld ziet. De affordanties waren beperkter dan tegenwoordig. Er waren volgens de
huidige mening veel ruimtelijke belemmeringen. Specifieke spelletjes voor jongens en meisjes
waren er zeker, maar de seksespecifieke socialisatie speelt in Nederland een mindere rol dan in
Amerika volgens Bleeker en Mulderije. Wanneer je mee mag doen met ouderen waan je je al
groot. De symboliek van het spel is ook de verwijzing naar het grote mensen gedrag. Hobby’s
en doe het zelf bezigheden waren nog in opkomst. Zij die zich die activiteiten van de ouders
herinneren, doen dat met positieve gevoelens. Bij gebeurtenissen met een geheel ander karakter
zoals geboorte en sterfte en dergelijke kunnen zeer positieve en negatieve gevoelens naast
elkaar bestaan, met name wanneer dat bijvoorbeeld familiebezoek betekende. Duidelijk is
geworden dat de herinneringen aan het eerste woonmilieu medebepalend zijn voor de
inrichting die men zelf kiest.

221

Ook beelden als: Pa in de stoel en moeder na school met de thee wachtend zijn zeer weinig genoemd.
Tijdens de tramrit van Holland Spoor naar Scheveningen rijdt je in december langs één groot Kerstlandschap.
Juist in bepaalde delen van de Schilderswijk wordt die sfeer zo lang mogelijk vastgehouden. Het Oranjegevoel
heden ten dage betekent ook voor bepaalde buurten het creëren van saamhorigheid en identiteit.

222
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Er is óf een afzetten tegen de sfeer en de inrichting thuis, dus zowel tegen de sociaal
psychologische situatie als tegen de ruimtelijke situatie die herinnerd wordt, óf men kiest voor
of streeft juist naar een herhaling c.q. voortzetting van het ervaren milieu.
Uiteraard worden keuzen met partners gemaakt en moeten er compromissen gesloten worden,
maar het verleden wordt ingebracht in het overleg.
Dit blijkt uit uitspraken over:
• gewenste relatie met partner en kinderen;
• gewenste loopbaan en carrière;
• gewenste woonvorm;
• gewenste stijl van de inrichting.
Daarbij wordt het verleden, de sfeer of de inrichting van het vroegere milieu verheerlijkt of
men zet er zich tegen af.
III.2.4.

Betreffende de Anderen

Enkele van de factoren die meespelen bij de beoordeling van de vroegere situatie zijn
• de veranderingen in het arbeidsproces (werkende vrouw)
• het verdwijnen van het bedrijf aan huis
• de grotere openheid tussen kinderen en ouders
• een andere seksuele moraal
Een negatieve houding van de man tegen deelname van de vrouw aan het arbeidsproces is een
verschijnsel uit het verleden. De moeder zit niet meer thuis in de keuken te wachten. De
aantrekkingskracht van de keuken –waar-altijd-iemand-zit is verdwenen.
Samenvatting

1. De vraag aan ouderen naar de herinneringen aan het eerste milieu roept altijd reacties
op. Deze variëren van sterk negatief tot sterk positief. Neutraal is men zelden. De
negatieve reacties van hen betreffen zowel de sfeer in het gezin als de inrichting.
2. De herinnering aan onderdelen van de woning wisselen tussen mannen en vrouwen.
Meer vrouwen dan mannen herinneren zich bijvoorbeeld de inrichting, de kleur, de
muziek- of geluidsinstallaties, de wandbekleding en de lichtinval. Die herinneringen
zijn overwegend positief.
3. In de herinnering aan ouders worden deze, gecombineerd met gevoelens van veiligheid,
verbonden met bepaalde ruimten.
3. De herinnering aan andere familieleden zoals ooms en tantes is bij vrouwen sterker dan
bij mannen.
4. Het binnenklimaat wordt veel beter herinnerd dan de inrichting. Hierbij wordt dan de
temperatuur, de vochtigheid en de reuk genoemd.
5. De leerlingen van de basisscholen zijn nauwelijks met het binnenklimaat bezig.
6. De ouderen herinneren zich de geluiden welke van buiten afkomstig waren als positief.
(kerkklokken, natuur)
7. Er is een groot verschil wat betreft gewenste veranderingen tussen de ouderen en de
leerlingen van de basisscholen. Deze laatsten zijn uitermate tevreden en wensen weinig
veranderingen.
8. De deelonderzoeken tonen aan dat communicatie en intimiteit in gezinnen groter zijn
geworden.
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9. De ouderen wensten:
• een open gezin, harmonie en rust;
• minder kinderen waarmee meer affectie zou gaan bestaan;
• een meer op gelijkwaardigheid gebaseerde relatie met de partner
• ook andere samenlevingsvormen dan het kerngezin.
10. In de sociaalpedagogische wereld is er discussie over de vraag of het met kinderen in
Nederland wel of niet goed gaat. Die vraag ligt echter op de uiterste grens van het
veld waar deze studie over gaat.
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III.3. Toetsing van de hypothesen en onderzoeksvragen
Als hypothesen zijn geformuleerd (I.6.):
A. De utilitaire dimensie is minder belangrijk dan de sociale dimensie bij de beleving van de
vroegere woon – leefsituatie.
B. De utilitaire dimensie is minder belangrijk dan de existentiële dimensie bij de beleving
van de vroegere woon – leefsituatie.
ad.
A.
Uit het deelonderzoek VOLW is gebleken dat de utilitaire en sociale dimensie beide op zeer
uiteenlopende manier betekenis hebben. Gevoelens van geborgenheid zijn meestal niet aan een
persoon gebonden. Het is een permanent gevoel van veiligheid. De betekenis van de sociale
dimensie kan te maken hebben met het hebben van een bedrijf of werkplaats aan huis en
daarmee met de vele contacten. Maar evenzeer kan het belang van de sociale dimensie gelegen
zijn in het vele bijeenzijn.
Activiteiten waren meer dan nu in en rond huis geconcentreerd. De arbeidsparticipatie van de
vrouw was lager. De sfeer in huis wordt goed herinnerd. De herinneringen in de utilitaire
dimensie zijn anders dan in de sociale dimensie, duidelijker gestructureerd. Men herinnert zich
de vaak mindere kwaliteiten van de woning, men kent de indeling van de woning, maar details
van de inrichting of de gebruikte materialen kent men veel minder. De mindere kwaliteit van
de vroegere woning wordt nu min of meer voor lief genomen terwijl er veel explicieter wordt
gesproken over hoe de relaties met de ouders en de overige gezinsleden was.
In het deelonderzoek STUD is geen afweging gemaakt.
Uit het deelonderzoek BS kan die conclusie niet bevestigd noch verworpen worden. De
kinderwereld is nog anders gedimensioneerd.
In het deelonderzoek WWW worden vooral pedagogische en praktische adviezen over
veiligheid (utilitaire dimensie) gegeven.
In het deelonderzoek PLGR is bijna uitsluitend over de utilitaire dimensie gesproken.
In GRIF wordt aan alle 3 de dimensies aandacht geschonken. Per boek is er een groot verschil
.De aandacht aan ruimten en het gebruik van het huis is zeer divers. De relatie met anderen
speelt een centrale rol in veel Griffels en het verliezen van contacten met de ander of het
verhuizen of de sociale status duiden op het belang van de sociale dimensie.
In de populaire boeken krijgt de sociale dimensie (de sociale en maatschappelijke
problematiek) volop de aandacht.
In het deelonderzoek LITA wordt geconcludeerd dat over de beleving door kinderen weinig
(met uitzondering van Aldo van Eijck) wordt gesproken in de architectuur. Gezondheid,
kwaliteit van de ruimte en het binnenmilieu krijgen wel aandacht.
Het bovenstaande taande brengt mij tot de voorzichtige conclusie dat, wetend dat 2
verschillende fenomenen met elkaar worden vergeleken,
de eerste hypothese door het deelonderzoek onder de volwassenen is bevestigd.
ad.
B.
Uit de deelonderzoeken VOLW en STUD is gebleken hoe belangrijk de existentiële dimensie
is. Gevoelens van trots, eigenheid en de cultuur, komen in allerlei uitdrukkingen voor.
De opmerkingen over gebruiksmogelijkheden en affordanties zijn vooral door de jongeren
gemaakt. De geheime plek echter blijkt toch minder essentieel voor veel kinderen dan door
Langeveld, hoe boeiend ook, is verondersteld.
De gegevens uit deskresearch (LITS, LITA en PLGR) kunnen moeilijk met elkaar vergeleken
worden omdat deze onderzoeken op verschillende dimensie gericht zijn. Voor zover een
vergelijking tussen deze onderzoeken mogelijk is valt het volgende op:
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Naast LITS waarin over sociologische en sociaalculturele verschijnselen wordt gesproken, is in
LITA summier over de veranderende positie van jongeren gesproken.
De existentiele dimensie wordt belicht wanneer het om veiligheid en geborgenheid gaat
Het kind in de Griffels waardeert ruimten om de gebruiksmogelijkheden in de utilitaire
dimensie, terwijl de auteurs het grote belang van geborgenheid en veiligheid voor het
kind.beschrijven.Voor de. jongere kinderen tot. 8 jaar is de wereld vol vanzelfsprekendheden
en kan pas tot die leeftijd nauwelijks over het belang van de existentiële dimensie worden
gesproken. Hun wereld kent zoveel andere dimensies.
Deze gegevens leiden tot de conclusie dat hypothese 2 moeilijk noch bevestigd noch
ontkend kan worden.
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De onderzoeksvragen zijn (zie I.6.):
1. Welke betekenis heeft het vroegere huishouden gehad bij de keuze van de
huidige woon – leefsituatie?
2. Welke gebeurtenissen zijn van invloed geweest bij de keuze van de huidige
woon –leefsituatie?
3. Welke ruimten, plekken en voorwerpen en inrichting in de vroegere woon –
leefsituatie zijn van invloed geweest bij de keuze van de huidige?
Hoewel de utilitaire dimensie minder belangrijk geacht wordt, is het onderzoek juist hierop
gericht want alleen in deze dimensie kan door architecten en ontwerpers getracht worden een
positieve bijdrage te leveren aan goed woonmilieus.
Het betreft hier retrospectieve vragen omdat de huidige woonkeuze reeds is gemaakt.
De 1e onderzoeksvraag.
Het antwoord op de eerste vraag ligt reeds in eindconclusie 8 (meer communicatie en
intimiteit) en 9 (harmonie, open gezin, minder kinderen, andere samenlevingsvormen). Men
kiest voor openheid en meer communicatie en een andere relatie met de partner. De
woonwensen in VOLW volgen de resultaten van landelijke onderzoeken. Maar de motivatie
van de keuze wordt pas duidelijk met opmerkingen waarbij men zich afzet tegen de vroegere
woonsituatie. “Liever een ouder huis“ of “nooit meer in zo’n groen dorp als in Het Gooi”. In de
toekomst mag ook getoetst worden wat een scholier zei: “Ik wil een flat, want dan kan ik
lekker trappen lopen”.
De 2e onderzoeksvraag
De keuze van de huidige leefsituatie wordt soms bepaald door de voorkeur voor een ouder type
woning. Men wil een eigen plekje, zich terug kunnen trekken hetgeen vroeger onmogelijk was.
De toegenomen arbeidsparticipatie tenslotte leidde tot herwaardering van de locatie en de
inrichting van de keuken. Essentieel is daarbij de vraag welke keuzevrijheid voor een woning
is op een krappe woningmarkt.
De 3de onderzoeksvraag
Deze vraag betreft de voorwerpen en de inrichting. Deze moeten herkenbaar zijn, authentiek en
mogen oud zijn, warmte uitstralen en verwijzen naar reizen naar andere landen.
Zij zijn eeuwige materiéle herinneringen aan de koesterende omgeving uit de jeugd.
Sommigen zetten zich sterk af tegen die muffe sfeer in het ouderlijk huis. In tegenstelling
daarmee is door Helena Worthen (1975) geconstateerd dat er een imiteren is van de vroegere
situatie. Het verlangen naar de jeugd wordt in die gevallen omgezet in een inrichting of
tuinaanleg die los staat van modieuze trends.Dit sluit aan bij de mening van Jung die zegt dat je
in een bepaalde stemming een omgeving zoekt of creëert die daarbij past.
De deugden zoals van Wezel die noemt: zuinigheid, veiligheid, soberheid, schoonheid en
netheid, eigenheid waren niet expliciet onderwerp van deze studie, maar daarover kan het
volgende gezegd worden.
Zuinigheid is nauwelijks genoemd maar er was minder te besteden.
Het optreden van ouders werd enkele keren als een veilig teken beschouwd, zowel door
volwassenen als in de jeugdliteratuur. Gordijnen zijn een veilige mantel tegen buiten.
In het onderzoek onder de studenten scoorde veiligheid lager dan eigenheid en een eigen
cultuur.
Schoonheid en netheid zijn genoemd op uiteenlopende wijze: de frisse schoonmaakgeur en
dat praktische maar vervelende, koude zeil of gladde vloerbedekking.
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Cooper Marcus (1995 p. 135) citeert een van haar respondenten:
My father, being a westerner, born into that profound peace and silence, felt the need for it
(no contact with human beings and silence) like an addiction to a powerful drug...… the vast
emptiness of nature, is akin to a religious experience…… For my mother, the emptiness was
disorienting, and the loneliness and silence a daily torment of existential dread.

Je moet altijd met een ander samen…….. je woon - leefmilieu kiezen.
Dat dit niet eenvoudig is, blijkt hieruit en ook uit het aantal alleenwonenden in Nederland.
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III.4. Evaluatie

De doelstelling van het onderhavige onderzoek is een bijdrage te leveren aan de kennis van en
het inzicht in de waarnemingen en ervaringen met bertekking tot het beleven van persoon van
de vroegste woon – leefsituatie en de behoefte welke bij jongeren bestaat.
Ook is onderzocht op welke manier die ervaringen hebben meegespeeld bij de keuze van de
huidige woon en leefwijze.
STUD

De eerste stappen in dit onderzoek zijn gezet met de analyse van werkstukken van studenten.
Zij beschreven hun indrukken van hun vroegste situatie. Juist door het grote aantal (ca1000)
papers dat in de loop der jaren is beoordeeld kon met een selectie van antwoorden uit de laatste
192 papers een inzicht in woondimensies verkregen worden.
Er is daarna gekozen voor een breed scala aan onderzoeken.

VOLW
LITS
LITA
PLGR
WWW
BS
GRIF

Verschillende leeftijdscategorieën zijn benaderd en literatuuronderzoek is gecombineerd. met.
specifiek onderzoek zoals de analyse van de Gouden Griffels het.onderzoek van plattegronden
en het onderzoek op internet.
Ook de bestaande situatie en de ideeën van leerlingen van basisscholen zijn bij het.onderzoek
betrokken.
Het onderzoek onder volwassenen is voornamelijk een kwalitatief onderzoek geweest.
Extrapolatie naar dé Nederlandse bevolking is niet mogelijk. Maar daar staat tegenover dat
dank zij de bereidwilligheid en betrokkenheid van respondenten vele aspecten van het wonen
in hun samenhang konden worden bestudeerd.
De resultaten van het onderzoek komen tot hun recht wanneer de deelonderzoeken in hun
verband worden gelezen. De diepgang van de dimensies werd bij het studentenonderzoek al
duidelijk. Met dat gegeven is het onderzoek onder de volwassenen verricht. Daarbij is in de
zeer lange vragenlijst aan een maximaal aantal aspecten aandacht geschonken. De beperking
daarbij is geweest dat op een aantal onderdelen slechts door ca 50 % van de respondenten is
geantwoord. Toch heeft het scala aan antwoorden duidelijk gemaakt wat “vroeger” betekende.
De ouderen hebben de oorlog en de nasleep meegemaakt, maar behoudens de Ramp 223 in 1953
bleven maatschappelijke problemen buiten het gezichtsveld. De keuzen welke gemaakt zijn
blijken een aantal keren een zich afzetten tegen of juist een nadoen of idealiseren van de
vroegere woonsituatie. Men wil duidelijk een andere relatie met de partner en de kinderen. Het
verschil tussen de situatie vroeger voor de oudere respondenten en nu voor de jonge
schoolkinderen uit Grubbenvorst en Wernhout is groot. De ruimtelijke mogelijkheden en het
comfort zijn veel groter. Een vergelijking tussen de houding naar de ouders vroeger en nu is
niet gemaakt. Maar de tevredenheid bij jonge kinderen nu is hoog.
In het vooronderzoek hebben kinderen echte droomwensen geuit. Die diepgang is er niet in het
onderzoek onder de scholieren.
Uit de sociaal wetenschappelijke literatuur wordt duidelijk hoe de positie van het gezin en
het kind zijn veranderd in de laatste eeuwen. Er klinken ook waarschuwende geluiden. Van de
werkende moeder wordt veel gevraagd. Werken is een bevrijding, maar het kind blijft sturing
nodig hebben. Hier raken we ook aan de grens van het onderzoek en betreden we het terrein
van de gezinszorg.
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De architectonische literatuur en de studie van de plattegronden maakten duidelijk dat er in
de architectenwereld nog weinig specifieke aandacht is voor de nieuwe gezinssituaties. Er
wordt misschien veel te weinig geëxperimenteerd. De aandacht lijkt vooral op de buitenkant,
de uitstraling naar buiten, gericht.
De veranderde betekenis van woningonderdelen werd zichtbaar in de kinderliteratuur. De
boerderij verdwijnt, de geheime zolder is niet meer, de keuken is geen centrale ruimte meer,
achterom kom je niet naar binnen.
Het eenoudergezin is regelmatig een onderwerp.Alleen in de populaire boeken lijkt dat voor
kinderen een probleem te zijn. De maatschappelijke problemen krijgen in de bekroonde boeken
overigens weinig aandacht. Uit de literatuur blijkt dat de kinderwereld klein is.
Het gebruik van de 3 dimensies zoals deze door Pennartz zijn beschreven (de utilitaire, de
sociale en de existentiële dimensie) is een goede mogelijkheid om de vele antwoorden uit alle
deelonderzoeken te structureren.
Door de constructie van De Belevingsmolecule (zie III.1.) is de waardering en zijn de
indrukken van een woonmilieu op eenvoudige wijze duidelijk te maken. De relatieve betekenis
van Ruimten en Attributen, Functies en Anderen, is snel duidelijk te maken bij kwalitatief en
kwantitatief onderzoek.
De resultaten van de deelonderzoeken geven antwoord op de vraag naar de vroegere
beleving van het woonmilieu en een inzicht in motieven bij de gemaakte keuzen.
De deelonderzoeken zijn een goede aanvulling van macro onderzoeken naar woonwensen.
Over de relatie van de vroegere ervaringen met de huidige woonwensen bestaat nu meer
duidelijkheid. Men zou kritisch op kunnen merken, dat meer en langere ondervragingen voor
de antwoorden op de onderzoeksvragen nodig zouden zijn. Dat is zeker een overweging waard.
Aan de andere kant blijft het verzamelen van ook grotere hoeveelheden data ook relatief. Er
werd in het licht van het feit dat zo weinig bekend is over “kind’s eerste milieu” echter alvast
en snel een analyse gemaakt. Deze analyse kon worden verantwoord door de uitgebreidheid
van de deelonderzoeken zoals in het onderzoekskompas is getoond.
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III.5. Adviezen voortvloeiende uit de onderzoeksresultaten

Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek kunnen adviezen gegeven worden met
betrekking tot de gewenste woonsituatie voor kinderen.
Hoewel er veel onderzoek op het terrein van de woonwensen wordt verricht is er over de
wensen van kinderen nog steeds weinig bekend.
Kinderen zelf houden zich nauwelijks bezig met het binnenmilieu. Hier ligt een taak voor
zowel ouders,als voor onderwijsinstellingen en voor allen die zich met jeugdzorg bezighouden.
De Nederlands Organisatie ZonMw 224 verricht veel onderzoek. maar houdt zich nauwelijks
met het binnenmilieu voor kinderen bezig. Er is onderzoek naar de elektromagnetische velden
verricht op de slaapkamer, maar men vindt dat men zo slechts een derde deel van iemands
dagactiviteiten onderzoekt.
Uit het onderzoek is echter gebleken dat kinderen tegenwoordig meer tijd op hun eigen kamer
doorbrengen en heroverweging is daarom noodzakelijk.
Het NHG (Nederlandse Huisartsen Genootschap) Fonds voor Alledaagse ziekten is een
geschikte weg om via huisartsen informatie te verzamelen en adviezen te geven over gedrag in
de woning.
De huidige vloerbedekkingen bijvoorbeeld bevatten geen of minder asbest, maar controle
hierover blijft voorlopig gewenst. Voor ontwerpers en betrokkenen bij de woningbouw
verdienen de volgende overwegingen met name voor oudere kinderen aandacht:
• een concept programma van eisen voor kinderkamers moet ontwikkeld worden;
• de kamers moeten zo veel mogelijk direct toegankelijk zijn vanaf de voordeur;
• de leefbaarheid van kamers wordt groter met enige direct daaraan grenzende
buitenruimte;
• de sanitaire voorzieningen moeten op zeer korte afstand bereikbaar zijn;
• de afstand naar de ouderkamer mag groot zijn;
• de geluidsisolatie moet maximaal zijn.
Bij nieuwbouw en verbeterplannen waarbij bewoners worden betrokken, kan
Woningbouwverenigingen en Vrouwen Advies Commissies worden gevraagd om, dezelfde
schaalmodellen en simulatie technieken te gebruiken welke door de afdeling Toegepaste
Huishoudwetenschappen van de Landbouw Universiteit Wageningen (LUW) zijn gemaakt en
waarmee ook de basisschoolleerlingen hebben gewerkt. Het betreft schaalmodellen van alle
mogelijke interieuronderdelen. Eigen ervaringen met het gebruik zijn zeer positief. Bewoners
kunnen door met deze “blokkendozen”te werken, de ruimtelijke consequenties van keuzen
zien.
In de landelijke jeugdmonitor van het Programmaministerie voor jeugd en gezin ontbreekt tot
nu toe de huisvestingssituatie van kinderen als invalshoek. In dat uitgebreide
onderzoeksprogramma moet op enige wijze de woonsituatie voor kinderen in het
onderzoeksprogramma meegenomen worden.
Landelijke onderzoeken over de jeugd moeten meer aandacht geven aan het verzamelen van
statistisch materiaal voor kinderen tot 12 jaar.
Ook het Rapport van de Nationale Jeugdraad in opdracht van de Minister over stress bij
kinderen is beperkt tot kinderen vanaf 12 jaar.
Het Sociaal Cultureel Planbureau wordt geadviseerd een aangepaste leefsituatie-index voor
kinderen te construeren. Voor volwassenen bestaat deze reeds. Kinderen kunnen deze op
internet zelf invullen. Vragen welke daar in passen dienen zorgvuldig te worden geselecteerd.
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Categorieën waarin vragen passen zijn dan: wonen, vrijetijdsbesteding, deelname aan
verenigingen, onderwijs, gezondheid.
Naar aanleiding van de ervaringen bij het ontwerpen van groepstehuizen voor autistische
kinderen is een mindmap opgesteld. Hier worden slechts enige voorbeelden 225 genoemd.
• deuren met een hoge isolatiewaarde en goede deurdrangers
• een eigen voordeur zonder drempels
• kleine ramen welke open moeten kunnen met versterkt glas
• geen raam in de rug
• vermijd ruitjespatronen op de vloer
• muren niet grof vanwege veiligheid en schuren
• ruimten overzichtelijk niet te groot
• geen lamellen waardoor zonlicht naar binnenkomt
• vermijd tl verlichting
• apparatuur geluidsarm
• geen te groot kleurenpalet
• geen vides en geen schuin plafond
• geen brede gangen
Naast deze voorbeelden is informatie over de verkeersruimten, het binnenklimaat en de directe
woonomgeving beschikbaar.
Het onderzoek is verkennend geweest en daarmee is een nieuw terrein geopend. Deskundigen
met Fingerspitzengefühl en betrokkenen bij jeugd- en gezinszaken kunnen met de resultaten
bijdragen leveren aan een goed leefklimaat voor kinderen.
Daartoe worden ook ontwerpers en architecten, woningbouwverenigingen, makelaars en niet te
vergeten, Vrouwen Advies Commissies gerekend.
Ook op het terrein van de jeugd- en gezinszorg en bij het onderwijs en in de gezondheidszorg
worden de beroepsbeoefenaars op uiteenlopende wijze geconfronteerd met allerlei zaken
betreffende het gezonde wonen.
En als bijzondere beroepsgroep kunnen auteurs van kinderboeken welke zich echt betrokken
voelen bij het welzijn en het woon- en leefmilieu van kinderen, zich oriënteren met behulp van
deze resultaten.
De twintigste eeuw werd de eeuw van het kind genoemd. Er is alle reden om aan te nemen dat
daaraan een vervolg moeten worden gegeven.
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III.6. Aanbevelingen voor verder onderzoek

Het onderhavige onderzoek is voornamelijk een kwalitatief onderzoek.
Voor verder kwalitatief onderzoek wil ik het volgende aanbevelen:
•

•

•

•
•
•

•

Een vergelijkend onderzoek van interieurs vroeger en nu. Dit kan door foto’s van
huidige interieurs te vergelijken met foto’s van vroeger. Interessant daarbij is dan een
vergelijking met interieurs van ouders en schoonouders. Dan zijn aanwijzingen te
vinden voor de invloed van beide partners op de huidig keuzen. Een onderzoek waarbij
twee personen uit één gezin wordt gevraagd naar de herinneringen aan vroeger. Dit
geeft de mogelijkheid tot verbreding van inzichten en is een goede
controlemogelijkheid.
Een onderzoek onder scholieren van 12 tot 18 jaar. Daarbij zal de satisfactie worden
onderzocht en kan naar hun ideale slaapkamer worden gevraagd. In dat onderzoek
zullen vragen over de satisfactie moeten worden gesteld welke hiervoor bij de adviezen
zijn geformuleerd.
De betekenis van het woonmilieu kan ook worden nagegaan door bij die categorieën
die in een probleemsituatie verkeren, een met het huidige vergelijkbaar onderzoek te
doen naar de vroegere woonervaring. Daarbij kan gedacht worden aan jongeren die in
penitentiaire inrichtingen verblijven. Hierbij zal zeker onderzoeksondersteuning vanuit
de menswetenschappen gewenst zijn. De relevante vraag zal dan moeten zijn of
ruimtelijke restraints en territoriumkwesties een rol hebben gespeeld bij het ontstaan
van hun probleemsituatie.
Daarbij speelt het probleem van vergeten.
Emotionele herinneringen worden goed, maar fragmentarisch (zie I.2. herinneringen)
herinnerd. Een geheugensteun of zoektermen die de juiste associaties oproepen, kunnen
daarbij een hulpmiddel zijn.
Bij de formulering van programma´s van eisen voor kinderkamers kan veel lering
getrokken worden uit de ervaringen opgedaan bij de inrichting van klassenlokalen. Een
aantal eisen welke aan klasselokalen worden gesteld zijn ook van toepassing op
kinderkamers.
In onderzoeksprogramma´s van het SCP, Universiteiten en VROM dient meer
statistisch materiaal over de woonsituatie van kinderen te worden vermeld. Daarbij
moet het niet alleen gaan over maten, maar ook over de kwalitatieve aspecten van de
woonruimte voor jongeren.
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Samenvatting
Dimensies van de Kinderwereld
De invloed van het eerste ervaren woonmilieu op het individu
in de 20ste eeuw in Nederland.
Een onderzoek naar de herinneringen over de vroegere woonsituatie
en de invloed daarvan op de keuze voor de huidige.

Theo van Pinxteren

Bij woonsatisfactie-onderzoek en bij het formuleren van programma’s van eisen worden
uitsluitend aan volwassenen vragen gesteld. Wat kinderen willen wordt niet gevraagd.
De leefsituatie-index van het Sociaal Cultureel Planbureau is uitsluitend voor volwassenen
opgesteld.
Er is een hiaat in de kennis hoe volwassenen en kinderen hun eerste woonmilieu hebben ervaren.
literatuuronderzoek
In dit onderzoek over de invloed van het eerste ervaren woonmilieu is nagegaan hoe deskundigen
uit de sociale wetenschappen, uit de ontwerp- en bouwwereld en hoe de overheid met het
fenomeen slaapkamer zijn omgegaan.
Bij de beantwoording van de vraag over de betrouwbaarheid van de herinnering is uitgebreid
stilgestaan.
Herinneringen sluimeren volgens Cornelis Verhoeven, herinneringen kunnen worden aangepraat
en Marcel Proust heeft er een sublieme poëtische beschrijving van gegeven.
Ik heb mij gesteund gevoeld door de woorden van W.A. Wagenaar:
Het geheugen is er niet voor om het verleden te representeren, maar om ons gedragsrepertoire
aan te passen bij situaties die wij in de toekomst mogen verwachten. Of korter: het geheugen
representeert niet het verleden, maar de toekomst. Het verleden vergeten is geen fout; niet aan
de toekomst aangepast zijn: dat is pas een fout!
De omgevingspsychologie leert ook hoe complex de perceptie van de omgeving is.
De aandacht in het onderzoek is vooral gericht geweest op kwalitatieve aspecten zoals de
indrukken die men heeft van de vroegere woonsituatie.
studenten
De belangrijkste herinneringen van 200 studenten over hun vroegere Habitat is daarbij het
vertrekpunt geweest van deze studie. De dimensies welke zij daaraan toekenden konden goed
worden ingepast in de dimensies zoals deze door Pennartz zijn beschreven (de utilitaire, de
sociale en de existentiële dimensie).
Daarna zijn belevingsonderzoeken verricht bij volwassenen over hun woon-leefsituatie.
Vragen over de woonactiviteiten zijn aangevuld met vragen over de communicatie en de
verhoudingen in het ouderlijk huis.
volwassenen
De volwassenen gaven ook aan welke betekenis de vroegere situatie voor de latere keuze heeft
gehad. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de betekenis van Ruimten, Gevoelens, Functies in
het vroegere woonmilieu en de betekenis van Anderen in het vroegere huishouden.
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De ervaringen en herinneringen van ouderen verschillen sterk. Wanneer de bouwtechnische
kwaliteit van de vroegere woning en de sfeer in het ouderlijk huis vergeleken werden, als-dit-alkan, bleek dat een kil huis niet zo erg is als een kille sfeer thuis.
kinderen
Aan kinderen is gevraagd hoe zij hun slaapkamer beleven en wat hun droomkamer voor
eigenschappen moet hebben.
Hun wereld is beperkt en daarom zijn slechts vragen gesteld over hun eigen slaapkamer.
Met behulp van schaalmodellen door de Universiteit van Wageningen ontwikkeld, is in een
simulatie door deze kinderen hun bestaande en hun droomkamer gebouwd.
De kinderen in dit onderzoek zijn zeer tevreden. En dat komt overeen met de resultaten van het
onderzoek Kinderen in Nederland van het Sociaal Cultureel Planbureau.
onderzoek van Gouden Griffels
Er is daarnaast, uitgaande van het inlevingsvermogen van auteurs van kinderboeken, gemeten
met welke frequenties ruimtelijke begrippen en personen genoemd worden in alle Gouden
Griffels. Zowel de wereld van kinderen als die in de Griffels beschreven kent andere dimensies
dan de grote mensen wereld.
Het zien dat kinderen in hun belevingswereld mensen of dieren of attributen laten transcenderen,
met andere woorden, van de ene naar de andere dimensie laten springen, creëert een mooie, soms
bizarre wereld die (gelukkig) steeds meer vragen blijft oproepen.
Belevingsmolecule
Met de resultaten van de onderzoeken is een Belevingsmolecule, samengesteld uit
Belevingsatomen en Atoomonderdelen, ontwikkeld. Deze Belevingsmolecule is een bruikbaar
middel om resultaten van onderzoeken van de perceptie van woonmilieus te vergelijken.
De achtergronden en ervaringen van de volwassenen bij hun wensen en satisfactie geven aan wat
de betekenis is geweest van het vroegere woonmilieu. Daarbij valt op dat de herinneringen aan
de kwaliteit van het binnenmilieu een grotere betekenis hebben dan herinneringen aan de
inrichting. Men wil vanuit de herinneringen en ervaringen een andere gezinssituatie: een open
relatie met de anderen, gelijkwaardigheid, ook over de deelname in het arbeidsproces.
Ontwerpers en architecten, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen, Vrouwen Advies
Commissies en ook deskundigen uit de sector jeugd en gezin kunnen deze resultaten als
ondersteuning bij hun verantwoordelijke taak gebruiken. De specifieke resultaten zijn een steun
voor alle betrokkenen bij de vormgeving van de kinderslaapkamer.
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Summary
Dimensions of children’s territory
Influence of the first-experienced living environment on the
individual in the 20th century in the Netherlands.
A study into the recollection of previous living environs and the
influence they have on the choice for contemporary surroundings.
Theo van Pinxteren
In studies of living-satisfaction and when formulating programs of demand only adults are asked
questions. What children want is not questioned.
The Habitat-index of the ‘Sociaal Cultureel Planbureau’ (social-cultural planning agency) is only
compiled with adults in mind.
There is a gap in understanding how adults and children experienced their first livingenvironment.
Literature study
In this study of the effect of the first-experienced living environment is determined how experts
from the social sciences, from the design- and building profession and how government agencies
have dealt with the phenomenon “bedroom”. Profound attention is given to addressing the
question of the reliability of the memory. According to Cornelis Verhoeven, memories slumber;
memories can be fabricated of which Marcel Proust gave a sublimely poetic description. I felt
supported by the words of W.A. Wagenaar:
Memories are not to represent the past, but to adapt our behavioral-repertoire to situations we
may encounter in the future. Or, in short: memories do not represent the past, but the future. It is
not a mistake to forget the past; it is a mistake not to be prepared for the future!
The psychology of the environment also teaches us how complex the perception of the habitat is.
The focus of the study has primarily been on the qualitative aspects of the impressions one has of
their former living environment.
Students
The prime memory of 200 students of their former habitat has been the starting point of this
study. The dimensions they attached could be fitted properly in the dimensions provided by
Pennartz (the utilitarian, social and existential dimensions). Subsequently adults were quizzed for
their perception of the present-day living environment. Questions about the activities in house
were supplemented with questions about communications and relations in their parental
household.
Adults
The adults also indicated which relevance the earlier experiences had for their later choice.
Distinctions were made between the meaning of ‘Space’, ‘Feelings’, ‘Functions’ in their earlier
habitat and the meaning of ‘Others’ therein.
Experiences and memories of older individuals vary significantly, but when quality of the earlier
habitat and the atmosphere in the parental-home are compared (if at all possible) then it can be
deduced that a ‘cold’ house is not nearly as bad as a cold house-hold.
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Children
Children have been asked how they experience their bedroom and what kind of properties their
dream-room would have. Given the limits of their world-view only questions are asked about
their own bedroom. Using scaled models developed at Wageningen University, a simulation of
both their current bedroom and their dream-room has been build.
In accordance with the findings of the study “Children in the Netherlands” by the Sociaal
Cultureel Planbureau, these children are very happy indeed.
Study of the ‘Gouden Griffel’ (Dutch annual award for the best children’s book-writer)
As an aside, taking into account the level of empathy displayed by the authors of children’s
books, an analysis was undertaken of the frequencies with which living environs and people are
mentioned in all Gouden Griffels. Both the world of children as the world depicted in the
Gouden Griffels has dimensions that differ from the big-folk world. Seeing people, animals or
attributes transit from one dimension to the next creates a beautiful and at times bizarre world
that (luckily) keeps on providing more questions than answers.
A Molecule of Experience
A molecule of experiences, composed of Atoms and Atomparts of experiences, is developed.
This molecule is a useful tool to compare the results of studies into the perception of livingsituations The backgrounds and experiences of adults with their wishes and to incorporate the
continued relevance of the earlier habitat. It is striking to observe that memories of the quality of
the habitat have a larger significance than memories of the lay-out.
Based on memories and experiences one would welcome a different family-life: openness in
relations towards others, equality, including partitioning in the work-life.
Designers and architects, project-developers, building-corporations, ‘Vrouwen Advies
Commissies’, and experts from the sector youth- and family-work (community organizers) can
use these results in support of their vital tasks. The specific outcomes of these studies will
support all those involved in the design of a child’s bedroom.
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Zusammenfassung

Dimensionen des Wohn-Territoriums von Kindern
Der Einfluss der frühesten Wohnsituation auf das Individuum
in den Niederlanden des 20. Jahrhunderts
Eine Forschungsstudie nach den Erinnerungen an die Eindrücke
von den ersten Wohnumständen und deren mögliche Einflüsse
bei der Wahl einer aktuellen Wohnsituation

Theo van Pinxteren

Bei Untersuchungen nach der Zufriedenheit über Wohnumstände und bei der Erstellung von
Raumerfordernis-Programmen werden im allgemeinen nur Erwachsene einbezogen. Wünsche
von Kindern werden kaum untersucht. Der Lebensqualitäts-Index des Sozial-Kulturellen
Planbüros in den Niederlanden ist ausschließlich auf Erwachsenen begründet. Kurzum, es
besteht eine Lücke in der Kenntnis über die Art und Weise in der Kinder und Erwachsene ihre
erste Wohnsituation erleben bzw. erlebt haben.
In dieser Forschungs-Studie wurde untersucht, welche Bedeutung dem Phänomen KinderSchlafraum durch Experten in den Sozialen Wissenschaften, in der Planungs- und Bauwelt und
bei den betreffenden Regierungsstellen beigemessen wird.
Auf die Beantwortung der Frage, in wie weit man hierbei der Erinnerung vertrauen darf, ist
einige Sorgfalt aufgewendet. Zufolge Cornelis Verhoeven schlummern Erinnerungen, können
aber auch eingeredet sein. Marcel Proust interpretiert Erinnerung poetisch und sublim. W.A.
Wagenaar sagt, dass das Gedächtnis nicht da ist, um die Vergangenheit dar zu stellen, sondern
um unser Verhaltensrepertoire an die Situation anzupassen, die wir in der Zukunft erwarten
dürfen. Oder noch kürzer: das Gedächtnis repräsentiert nicht die Vergangenheit, sondern die
Zukunft. Es ist kein Fehler die Vergangenheit zu vergessen, wohl aber ist es ein Fehler, wenn
man sich nicht an die Zukunft anpassen kann.Die Umgebungspsychologie lehrt wie komplex die
Wahrnehmung der Umgebung ist
In dieser Studie wird die Aufmerksamkeit vor allem auf die qualitativen Aspekte gerichtet und
auf die Eindrücke, die von den frühesten Wohnumständen, geblieben sind.
Die wichtigsten Erinnerungen von 200 Studenten über ihr frühes Habitat war der Ansatz zur
vorliegende Untersuchung. Die Dimensionen, die Studenten ihrer Wohnsituation zuerkannten,
konnten gut in die durch Paul Pennartz beschriebenen, nämlich die funktionelle, soziale und
existentielle Dimension, eingepasst werden.
Danach wurden die Erlebnisse und Erfahrungen bei Erwachsenen hinterfragt, wobei neben den
baulichen Aspekten auch die der Kommunikation und der Familienverhältnisse im Elternhaus
einbezogen wurden. Die Erwachsenen gaben auch an, welche Bedeutung die frühere
Wohnsituation für eine spätere Wahl von Wohnumständen gehabt hat. Dabei wurden die
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Faktoren (architektonische) Räume, Gefühle und Funktionen der früheren Wohnsituation und die
Bedeutung von Anderen unterschieden. Die Erfahrungen und Erinnerungen älterer Respondenten
weisen grosse Unterschiede auf, wenn man – soweit dies möglich ist – die Qualitäten der
früheren Wohnumstände und die Atmosphären in den Elterhäusern mit einander vergleicht.
Immerhin – eine kalte Wohnung ist weniger schlimm als eine kalte Atmosphäre zu Hause.
Kinder wurden gefragt, wie sie ihr eigenes Schlaf/Zimmer erleben und welche Eigenschaften ihr
“Traumzimmer“ haben sollte. Ihre Welt ist natürlich beschränkt, und darum waren Nachfragen
vorallem auf ihren Schlafraum gerichtet. Mit Hilfe von Simulations-Modellen, die durch die
Agrar Universität Wageningen entwickelt waren, haben die Kinder sowohl ihre tatsächlichen
Schlafräume als auch ihre ‚Traumzimmer’ simuliert. Die Kinder dieser Teilstudie waren sehr
zufrieden, was übereinstimmt mit den Ergebnissen der Forschungen des Sozial-Kulturellen
Planbüros.
Ausgehend von der Fähigkeit der Autoren von Kinderbüchern, sich in die Welt der Kinder
einleben zu können, wurde die Frequenz der Begriffe (bauliche) Räume und Personen, die in den
durch den “Goldenen Griffel“ ausgezeichneten Büchern vorkommen, gemessen und gezählt. Die
Beobachtung des Überganges von Menschen, Tieren und Gegenständen von einer Dimension in
die andere, lässt eine schöne, oftmals bizarre Welt erkennen, die (glücklicherweise) immer
wieder neue Fagen aufruft.
Mit den Ergebnissen aus den verschiedenen Untersuchungen wurde ein “Erfahrungs“- oder
“Erlebnis-Molekül“ abgeleitet und entwickelt. Dieses ‚Molekül’ oder ‚ Erfahrungs-AtomModell’ ist zusammengestellt aus ‚ Erlebnis-Atomen und -Neutronen’ und beweist sich als
brauchbares Mittel, um die Ergebnisse aus den Untersuchungen nach der Perzeption von den
verschiedenen Wohnumständen mit einander zu vergleichen.
Die Hintergründe der Wünsche und die Erfahrungen von Un/Zufriedenheit der Erwachsenen
geben an, welche Bedeutung frühe oder erste Wohnumstände haben können. Dabei fällt auf, dass
die Erinnerungen an das Innenraumklima schwerer wiegen als die an die Einrichtung. Man will
im allgemeinen, nach den Erinnerungen und gemachten Erfahrungen, heute andere
Familienverhältnisse: ein offene(re)s Verhältnis mit den Anderen, Gleichheit oder
Gleichwertigkeit auch in Bezug auf den Arbeitsprozess.
Entwerfer, Architekten, Projektentwickler, Wohnbaugesellschaften, wohnungs- medizinische
Organisationen, Experten und Pfleger in der Jugend- und Familienfürsorge können die
Ergebnisse aus der vorliegenden Forschung als einen de Leitfäden bei ihrer
verantwortungsvollen Aufgabe anwenden. Im einzelen ist das Resultat eine Stütze für alle, die
an der Gestaltung von Kinder-Schlafräumen beteiligt sind.

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

216

Resumé
Dimensions du territoire enfantin
L’ influence (sur l’ individu) du milieu d’ habitat de première expérience
aux Pays-Bas au 20ième siècle.
Une recherche sur les souvenirs de l’ habitat d’ autrefois et leur influence
sur le choix de l’ habitat actuel.

Theo van Pinxteren

Dans les recherches sur la satisfaction de la situation domiciliaire et aux formulations des
programmes d’ exigences ce n’ est qu’ aux adultes qu’ on pose des questions. On ne s’ informe
pas des préférences des enfants. L’ index de la situation domiciliaire du Bureau de Planning
Social en Culturel ( SCP) a été exclusivement dressé pour adultes. Il existe un hiatus entre la
connaissance de la première expérience de la situation domiciliaire des adultes et celle des
enfants.
Etude biographique
Dans cette recherche sur sur l’ influence de la première situation domiciliaire vécue, j’ ai étudié
de quelle façon et dans quelle mesure les spécialistes des sciences sociales, du monde du
planning et du bâtiment, ainsi que les pouvoirs publics se sont occupés du phénomène chambre à
coucher. Je me suis longuement arrêté au problème de la fiabilité de la mémoire. D’ après
Cornelis Verhoeven les souvenirs sommeillent, les souvenirs peuvent être suggérés. Marcel
Proust de sa part en a donné une description poétique sublime. Moi, j’ai trouvé un point d’ appui
sur les paroles de W.A.Wagenaar:
Nous n’ avons pas la mémoire pour nous représenter le passé, mais pour adapter notre
répertoire de comportement aux situations auxquelles nous pouvons nous attendre à l’ avenir.
Bref, la mémoire ne nous représente pas le passé, mais l’ avenir. Ce n’ est pas une erreur d’
oublier le passé, c’ en est vraiment une de ne pas être adapté à l’ avenir!
La psychologie environnementale nous apprend aussi que la perception de l’ environnement est
extrêmement complexe. Dans ma dissertation je me suis surtout penché sur les aspects qualitatifs
tels que les impressions subsistantes de la situation domiciliaire d’ autrefois.
Etudiants
Le point de départ de cette dissertation ont été les principaux souvenirs de leur habitat d’
autrefois qu’ avaient 200 étudiants. Les dimensions qu’ ils y attribuaient étaient bien compatibles
avec les dimensions formulées par Pennartz (les dimensions utilitaire, sociale et existentielle).
Ensuite j’ai effectué des recherches d’ expérience vecue avec des adultes concernant leur
situation domiciliaire. J’ai complété les questions sur les activités domiciliaires par des questions
sur la communication et les relations dans la maison parentale.
Adultes
Les adultes ont indiqué aussi quel sens a eu la situation d’ autrefois pour le choix ultérieur. Ce
faisant on a fait la distinction entre la signification d’ Espaces, de Sentiments et de Fonctions
dans le milieu domiciliaire d’autrefois d’ une part, et la signification des Autres dans le ménage
de l’époque d’ autre part.
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Les expériences et les souvenirs des adultes sont très divers, mais quand ils comparent la qualité
de la maison parentale et l’ atmosphère familiale - si la comparaison peut bien se faire: on
souffre moins de la maison glaciale que de l’ atmosphère glaciale.
Enfants.
J’ ai demandé aux enfants quelle est l’ expérience vecue de leur chambre et quelles sont les
qualités de la chambre de leurs rêves.
Ils vivent dans un monde limité. Pour cette raison je les ai interrogés seulement sur leur propre
chambre. A l’ aide de modèles réduits développés par l’ université de Wageningen les enfants
concernés ont construit dans une simulation leur chambre réelle et celle de leurs rêves. Les
enfants qui figurent dans cette recherche, en correspondance avec les résultats de la recherche
« Enfants aux Pays-Bas », sont très contents.
Recherche de Gouden Griffels / Oscars de la Littérature Enfantine «
En plus j’ai mesuré dans tous les Oscars de la Littérature Enfantine - partant de la faculté des
auteurs de se mettre à la place des autres - quelle est la fréquence avec laquelle figurent les
concepts spatiaux et les personnages. Le monde réel des enfants autant que celui décrit dans les
Oscars connaît d’autres dimensions que le monde des adultes. La perception de passages d’
hommes, d’ animaux ou d’ attributs d’ une dimension à une autre crée un monde beau, parfois
bizarre qui (heureusement) ne cesse d’évoquer des questions.
Molecule d’ expérience
Partant des résultats de mes recherches j’ ai développé une Molécule d’ Expérience, composée d’
Atomes d’ Éxperience et de Parti d’Atomes d’ Expérience. Cette Molécule d’ Expérience est un
moyen utile dans la comparaison de résultats de recherches de la perception de milieux
domiciliaires. Les contextes et expériences des adultes qui interfèrent dans l’ expression de leurs
préférences et de leur satisfaction nous montrent quelle a été pour eux la valeur du milieu d’
habitat d’ autrefois. Il nous frappe ici que les souvenirs de la qualité du milieu intérieur prévalent
sur les souvenirs de l’ arrangement. Partant des souvenirs et des expériences on veut une autre
situation familiale: une relation ouverte aux autres, de l’égalité, notamment en ce qui concerne la
participation au monde de travail. Ces résultats pourront servir de soutien aux dessinateurs,
architectes, promoteurs immobiliers, sociétés pour construction de logements sociaux,
commissions consultatives pour femmes. Les experts du secteur Jeunesse et Famille aussi
pourront utiliser ces résultats comme soutien dans leur mission de haute responsabilité. Les
résultats spécifiques pourront aider tous ceux qui sont concernés dans la composition de la
chambre à coucher des enfants.

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

218

Bibliografie
A

AASMAN, SUSAN.
(2004). Ritueel van Huiselijk Geluk. Proefschrift. RUG.
AERTS, J. A. van.
(1990). Sociologie van Bouwen en Wonen. Syllabus Hogeschool Eindhoven. Sector
Economisch en Administratief Onderwijs. Eindhoven.
ANDEL, J. VAN.
(1985). Woonomgeving en kinderen: Een onderzoek naar de invloed van ruimtelijke
kenmerken en veranderingen van de woonomgeving op kinderen van 6 tot 12 jaar.
Nuenen. ISBN 90-9001032-7.
ANDEL, J. VAN & M. PRINS & MEULEN, J. VAN DER.
(1996). Opgroeistad binnenste buiten: Kinderomgevingen: Ontwerp, organisatie en
gebruik. Symposiumverslag TU/e. ISBN 90-6814-074-4.
ANKER, J. & Boland, J. (1978).
Jeugdboeken in de klas. Groningen. Wolters-Noordhoff.
AVORT, A. VAN DER.
(1987) De gulzige vrijblijvendheid van expliciete relaties. Tilburg
B

BACHELARD, G. (1994).
The poetic of Space.The classic look at how we experience intimate places: Original title:
La poétique de l’espace. Boston. Beacon Press. ISBN 0-8070-6473-4.
BARLEY, M.W.
(1963). The House & Home: A Visual History of Modern Britain edited by Jack Simmons.
London. Vista Books.
BAHRDT, H.P.
(1974). Umwelterfahrung, Sammlung Dialog: Soziologische Betrachtungen über den
beitrag des Subjekts zur Konstitution von Umwelt. München. Nymphenburger
Verlagshandlung. ISBN 3-485-03072-4.
BEKAERT, G. et al.
(1993). Wonen tussen Gemeenplaats en Poézie. Bundel opgedragen aan Bekaert ter
gelegenheid van zijn afscheid aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Rotterdam.
Uitgeverij 010. CIP/ISBN 90 6459 2021.
BEETS, G. C. N. (NIDI), VERWEIJ, A. (RIVM), BONGERS, S.W. (RIVM).
(2008) Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen in het verleden? In: Volksgezondheid
Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid Versie 3.16. 18 december
2008. Bilthoven: RIVM.
BELL, PAUL A. & GREENE, THOMAS C. & FISHER, JEFFREY, D. & BAUM ANDREW.
(1996). Environmental Psychology 4th ed. Orlando. ISBN 0-15-501496-X.
BENGTSON, VERN L. & BIBLARZ, TIMOTHY J. & ROBERTS, ROBERT E. L.
(2002). How Families Still Matter: A Longitudinal Study of Youth in Two Generations.
Cambridge. ISBN 0 521 80423 X hardback. ISBN 0 521 00954 5 paperback.
BENSCHOP. ALBERT.
Sociale ongelijkheid en klassen, Max Weber’s bijdrage aan de theorie van sociale
ongelijkheid en klassen. SOCIOSITE, Universiteit van Amsterdam.
BERK, L.E.

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

219

(2003). Child Development 6th ed. Boston. ISBN 0-205035504-8 (alk. Paper).
BERNET, RUDOLF.
(2005). Heimwee en nostalgie. Tijdschrift voor filosofie.p. 635
BLEEKER, HAS en MULDERIJ, KAREL.
(1978). Kinderen buiten spel; Op zoek naar een vriendelijke woonomgeving voor
kinderen. Meppel. Boom. ISBN 90-6009-292-9.
BEUGEN, M. VAN & BURGMANS, A.& SCHAIJK H.VAN.
(1975). Wonen op wielen: Woonwagenbeleid als toetssteen van welzijnsbeleid. Nijmegen.
Link.
BLEEKER, HANS & MULDERIJ KAREL M.M.V. 20 STUDENTEN.
(1989). Ouderlijk huis, huis van kinderen? “Spel en speelgoed”. 1989. (november).
BOLLNOW, O.F.
(1971). Mensch und Raum. Stuttgart. Verlag W. Kohlhammer.
BREUER, ROLAND.
(2004). Proust over tijd en werkelijkheid (Summary: Proust on time and reality, p.447)
BRINK, GABRIEL VAN.
(1999).Trends in gezinsonderzoek. Van Gorcum ISBN 90 232 3458 8
BRINKGREVE, CHRISTIEN.
(2004). Vroeg mondig, laat volwassen. Antwerpen, Amsterdam.
BRINKGREVE, CHRISTIEN.
(1999). Huismensen; Essays en columns over vrouwen, mannen en kinderen. Meulenhoff
Editie 1756. ISBN 90 290 5758 / NUGI 300.
BRUNT, E. & JAN DONKERS.
(2001). Achter de gevel: Anekdotische Verhalen over Woonhuismonumenten.
Hoevelaken.
BURKHARDT, B & FREI OTTO.
(1979). Haus im Glück; Kinder wollen anders wohnen. Illustrierte Wochenzeitung.
(42/oktober). Stuttgart.
BOURDIEU.
(1989). Opstellen over smaak, habitus en het veldbegrip. Gekozen door Dick Pels: Van
Gennep bv: ISBN 90-6012-819-2 / NUGI 651 / CIP.
BOARDING EDUCATION ALLIANCE.
(2002). The boarding numbers rise. Annual Review 2002.
BOARDINGSSCHOOL INFO.
(2002). The Harry Potter Effect. Te vinden via: URL
boardingschoolinfo.com/harrijpottereffect/html.
BUISSINK, J.D.
(1970). De analyse van regionale verschillen in de huwelijksvruchtbaarheid; een
methodologische verkenning. Delft. Proefschrift Delftse Uitgevers Maatschappij N.V.
BUNZINK, R.
(2002). Max Weber: Dreigende doelloosheid en “Verstehen”, UM, paper.
C

CALDER, J.
(1977). The Victorian Home. London. Batsford Ltd. ISBN 0-7134-0817-0.
CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK.
(1998). Van Plan tot woning. Bert Bunschoten (red.).
CHORUS, M.

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

220

(1991). De leeswereld van kinderen: Een beschrijving van het leerproces bij kinderen uit
de bovenbouw van de basisschool aan de hand van boekbesprekingen in de klas. Den
Haag. NBLC. ISBN 90-6252-559-8 / CIP NUGI 941.
CHU, S & DOWNES, J.J.
(2004). Can Proust’s account of colour-cued autobigrafical memory recall reall be
investigated? A reply to Jellinek. Oxford journals. Chemical Senses, Juni 1, 2004, pag
459-461.
COMMISSIE HOOGBOUW-LAAGBOUW.
(1961). Publikatie nr. LXV in opdracht van de Minister van Volkshuisvesting en
Bouwnijverheid. Alphen aan de Rijn. Samson
CONWAY, JILL KERR.
(1990). The road from Coorain. New York. Vintage Books.
COOPER MARCUS, C.
(1995). House as a Mirror of Self, Exploring the deeper meaning of home. Berkeley.Cari
Press. ISBN 0-943233-92-5.
CORONEL, S.
(1872). “De zorg voor goede woningen”. In Handboek der Openbare
Gezondheidsregeling en der Geneeskundige Politie, met het oog op de behoeften en de
Wetgeving van Nederland. Groningen.
CUNNINGHAM, HUGH.
(1997). Het kind in het Westen. Amsterdam. Vertaling van. (1995). Children and
Childhood in Western Society since 1500. London. ISBN 90-5515-105-x / NUGI 1644.
D

DAM, J.M. VAN E.A.
(1989). Woonecologie: Tussen Consumptie en Existentie. Wageningen. ISBN 90-6592891-X.
DESSAI, E.
(1986). Wohnen mit Kinderen – heute und morgen. Frankfurt am Main. Fischer 880.
ISBN –5960-2336-4.
DEKKER, R., ANNEMARIEK WILLEMSEN, GERARD ROOIJAKKERS.
(1977). Kinderen van alle tijden; Kindercultuur in de Nederlanden vanaf de
middeleeuwen tot heden. Uitgave t.g.v. de tentoonstelling Kinderen van alle Tijden in het
Noordbrabants Museum. Zwolle. WAANDERS.
DEKKER, JEROEN, et al.
Kinderen op hun mooist. Gent, Amsterdam. Ludon. ISBN, 90-76588-11-2.
DIRISAMER RUDOLF et. al
(1983) Wohnen; Ein Handbuch. Wien. Löcker Verlag. ISBN 3 85409 057 9
DOORN, J. A. A. & LAMMERS, C. J.
(1959). Moderne sociologie: Systematiek en analyse. Utrecht & Antwerpen. Het
Spectrum. Aula 29.
E

EBBINGHAUS, H.
(1885). Ǖber das Gedächtnis. Leipzig. Verlag Von Duncker & Humblot.
EEUWE, C.
(1972). Kijken naar Kinderen (Uit de Televisiefilms Kijken naar Kinderen). Een CPNB
uitgave Boek van de Maand met begeleiding van Sjef Teunis. Amsterdam. Contact

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

221

EGMOND, J. en DE POEL, KLAAS.
(1969). Kinderen tekenen 7de druk, 1ste deeltje uit de serie “Vormgeving” tbv het
kweekschoolonderwijs. Groningen. Wolters-Noordhoff.
ENDE, H.W. VAN DEN.
(1973). Beschrijvende statistiek voor gedragswetenschappen. Elsevier Amsterdam /
Brussel Agon.
ENGELEN.
ERKELENS, PETER A.
Beyond sustainable building. TU/e, Faculteit bouwkunde/ bouwstenen 65.
ESSER, ARISTIDE H.
(1971). Behavior & Environment: The Use of Space by Animals and Men. Papers of an
International Symposium. New York - London. ISBN 306-30521-6.
EVERS, A. & KLAUS SELLE (Hrsg ).
(1982). Wohnungsnöte: Anregungen zur Initiative an Ort und Stelle: Neue Wege in der
Wohnungspolitik. Frankfurt am Main. 880-ISBN-3-596-24063-8.
F

FRANKL PAUL.
(1914): Die Entwicklung der neueren Baukunst. Berlin.
FROHLICH, DAVID & KRAUT, ROBERT.
(2002).Home design: The social context of home computing. Harper.
G

GEZONDHEIDSRAAD.
(2004). Omstreden Herinneringen. Advies aan de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.
GROPIUS, W.
(1962). Scope of Total Architecture ( FCB ed ). New York.
GARBARINO, J. & FRANCES M. STOTT, & FACULTY OF ERIKSON INSTITUTE.
(1992). What Children Can Tell Us. San Fransisco. ISBN 1-55542-465-1 (pbk).
GANS, H.J.
(1962). The Urban Villagers. Group and class in the life of Italian-Americans. New
York. Free Press Library of Congress Catalog. Card Number. 62- 15362.
GERAERTS, ELKE.
(2008). Remembrance of things past, the cognitive psychology of remembring and
forgetting. Datawyse. ISBN 10. 90 8077156228.
GIBSON, J.J.
The theory of affordances. In R. Shaw & J. Bransford (Eds), Perceiving , acting and
knowing (pp67-82). Hillsdale, NY. Lawrence Erlbaum Associates
GRANT, MC CRACKEN.
New Approaches to the Symbolic Character of Consumption Goods and Activities.
Midland Book 628.
GRANT, MC CRACKEN.
(1988). Culture and consumption. New approaches to the symbolic character of consumer
goods and activities. (Bloomington en Indianapolis) 13, 31-33, 35-36, 41, 45-47 en 51.
GROEN, ANNE DE E.A.
(1988). Als ik later groot ben, Kinderen over de toekomst, Nationaal Jeugdfonds. Utrecht,
Drukkerij Hoenen Roermond, ,ISBN 90 9002456-5.

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

222

GROOT, A.D.DE.
(1968). Methodologie; grondslagen van onderzoek en denken in de
gedragswetenschappen 4de druk. ’s Gravenhage. Mouton & Co.
GRÜNFELD, F.
(1970). Habitat and Habitation. Samson. ISBN 9789014016979.
H

HABRAKEN, N.J.
(1961) De dragers en de mensen: het einde van de massa woningbouw. Amsterdam.
Scheltema en Holkema. ISBN 90-70284-03-0
HAGLUND, B.,B.PETTERSON, D.FINER & P.TILLGREN.
(1996). Creating supportive environments for health. In Third international conference on
health promotion. Sundsvall. Sweden.
HAMEL, R.
(2005). Inleiding in de omgevingspsychologie. UVA.
HAERING, B.
(1954). Sociologie van het gezin. Oorspronkelijke titel. Soziologie der Familie; Die
Familie und Ihre Umwelt. Salzburg. Otto Müller Verlag. Nederlandse uitgave Het
Spectrum.
HART, R.
(1979). Children’s experience of place. New York. Irvington
HEEK, F. VAN.
(1954). Het geboorte-niveau van de Nederlandse rooms katholieken. Een demografische
analyse van een geëmancipeerde minderheidsgroep.201. blz. Stenfert Kroese.
HEIDEGGER, M.
(1999) Over denken bouwen,wonen. Vier essays, Sun, 2de druk.ISBN 906168-359-9.
HEINEMEYER, W. F.
(1967). The urban core and inner city.Leiden
HEIJS,W.J.M.
(1992). Een exploratieve analyse van wooncomfort. Proefschrift RUN. ISBN 909005184-8. NUGI 719.
HET BELANG VAN LIMBURG.
(2005). Editie 24 Augustus 2005.
HELMS, HANS. G.
(1974). Des Wohnzimmers wirklicher und unwirklicher Nutzen. In: Gisela Stelly, In den
Häusern…..Lesebuch 5. Munchen. Bertelsman Verlag. ISBN 3 – 570 07314 9.
HOORN, G. VAN.
(1909). De kinderkamer in het oude Griekenland. Het huis oud & nieuw jrg.7.
I

IJZENDOORN, M.H.
(1980). Enkele Uitgangspunten van een empirisch/ pedagogisch onderzoek naar
attachment. Leiden. RUL. Te vinden via: URL. bitstream/1887/1352/1/168
J

JACOBS, JANE.

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

223

(1961). The death and life of great American cities. New York. Vintage Books.
JANSEN, G.H. & VAN PINXTEREN, T. E. L.
(1968). Aken- Stad. Utrecht. Sociologisch Instituut. RUU
JANSEN MARISKA. (2008)
Waar was het ook al weer om te doen. Filosofie Magazine 2008-9.
JONG, DE, JAN DIRK.
(2007). Kapot moeilijk: Een etnografisch onderzoek naar opvallend delinquent
groepsgedrag van “Marokkaanse” jongens. Dissertatie RUG. ISBN 9799052602769.
JONGE DE, HUUB et al.
(1997). Ons soort mensen, Levensstijlen in Nederland. Nijmegen. SUN.
ISBN 906168616 4.
JONGE, S. DE.
(2000). Kerkarchitectuur na 2000. Proefschrift TU/e. ISBN 90-6814-135-x.
JUNG, CARL G.
(1971). De mens en zijn symbolen. Rotterdam. Lemniscaat ISBN 90 6069 038 9.
JANSSEN-VOS, F.& ANNIE BEEMSTER E.A.
(1977). Werken met kinderen; KIOSK-Werkplan deel 3- waarneming. Amsterdam, Assen.
Van Gorcum. ISBN 90-232-1346-7.
K

KARSEN, L. et al.
(1995). Building Identities, Gender Perspectives on Children and Urban Space.
Concluding Report of International Conference 11-13 April 1995 UVA.
KEMPE, R. S. & KEMPE C. H.
(1978). Child abuse, The developing child. Verkenning rond het moeilijk …. London
Antwerpen. Open Books.
KESLER. B. E.Th. A.
(1989). Dwelling Communities as a New Lifestyle: A report on an Innovatory Movement
in in The Netherlands. In J.Brech (ed.) Neue Wohnformen in Europa, Bd.II, Verlag für
Publicationen, Darmstadt.
KESLER, B.
(1991). Centraal wonen in Nederland; een onderzoek naar bewonerservaringen en
sociaal-ruimtelijke voorzieningen. Proefschrift LUW. ISBN 90-6754-197-4.
KESLER, B.
(1994). “Program of habitat wishes. A tool for communication. “ in. Beyond Tools for
architecture. Proceedings of the Vth European Full-scale Modelling Conference in
Wageningen –The Netherlands. Ruud H. J. van Wezel (ed.). ISBN 90-6754-375-6.
KIVI.
(1853). Verslag aan den Koning.
KOOTEN, T. VAN.
(1984). Zo ’n groot gat. Daar zit ik. Humanisering van de ruimte voor kinderen
(pp. 111 ev ). Doctoraalscriptie Fac. Soc. Wet. RUU.
KONIG, R..
(1962). Das Interview. Handbuch der Empirischen Sozialforschung. Köln & Berlin.
Kiepenheuer & Witsch.
KRAMPEN, MARTIN.
(1994). Children’s drawings: Ontogenetic aspects and phylogenetic roots In. Winfried
Nöth. Origins of semiosis. Berlin. Mouton de Gruyter. ISBN 3 11 014196 5.
KRUK, YVONNE.

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

224

(2006). Een lang dun worstje. Caldona Boekenproduktie. ISBN 723343
L

LAERMANS, R.
(2001). Bij het overlijden van Pierre Bourdieu (1930 - 2002). Tijdschrift voor sociologie,
22(3). pp. 211-216.
LAIRESSE, GERARD DE.
(1707). Groot schilderboek.
LANGEN, A.
(1991). Das Betthüpferl Buch. Viele Tips Für Alle die nie Müde sind wenn es Zeit ist ins
Bett zu gehen. Münster. Coppenrath Verlag (nr 25). ISBN 3-88457-730-0.
LANGEVELD, M. J.
(1953). De “verborgen plaats” in het leven van het kind. In Persoon en wereld. (red. J. H.
van den Berg en J. Linschoten).Utrecht. Erven J. Bijleveld.
LANGEVELD, M. J.
(1983). The Stillness of the Silent Place. Phenomenology en Pedagogy, Vol. 1, No 1.
(original in Dutch).
LANGEVELD, M. J.
(1984). “How does the Child Experience the World of Things?” Phenomology en
Pedagogy, Vol. 2, No 3. (original in German ).
LANGSCHWERT, L et. al.
Die Einrichtung von Wohnungen und Gemeinschaftsräumen im Spannungsfeld von
Angebor und Nachfrage. Wien o. J. Vervielfältigtes Manuskript.
LAUNSPACH, RICK.
(2009). 1953. De Bezige Bij. ISBN 9789023429890.
LEVERING, B. & M. VAN MANEN.
(1997). Klein Geheim. Intimiteit, Privacy en Ontwikkeling van Identiteit. De Tijdstroom
(vertaald). ISBN 90 3521825 6.
LIBRERO B.V.
(2007). Hedendaagse architectuur in Nederland. ISBN 978-90-5764-830-4.
LINDEN, J. VAN DER.
(1977). The bastis of Karachi. Types and dynamics. Proefschrift. VUA
LYNCH, KEVIN.
(1960). The image of the city, Cambridge, M.I.T. Press.
M

MANEN, M. VAN.
(1990). In Loco parentis. Langeveld Memorial Lecture. RUU.
MANNETJE, J. T. & MARTIN KENTIE.
(1986). Kwaliteit en normen. Faculteit Bouwkunde TUD. Art. Nr. 438 B085/Bk 128.
MILNE, A.A.
(1953). When we were very young. In M. J. Langeveld.“De verborgen plaats” in het
leven van het kind. In Persoon en wereld. (red. Prof. J.H. van den Berg en J. Linschoten).
Utrecht. Ervan J. Bijleveld.
MINISTERIE VAN ARBEID.
(1922). Circulaire nr. 2 (9410Z). Den Haag.
MOORE R., & YOUNG.

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

225

(1978). Childhood outdoors. Towards a social ecology of the landscape. In : I. Altmann
en J. F. Wohlwill (red.). Children and the environment. New York Plenum press.
MORRIS, D.
(1999). Baby’s. Nederlandse uitgave 12de druk. Houten. Unieboek. ISBN 90 269 6454
4/CIP NUGI 721.
MULDERIJ, K.& HANS BLEEKER.
(1982). Kinderen wonen ook. Suggesties ter verbetering van een kindvergeten
woonomgeving. Deventer. ISBN 90-60010755-2.
N

NAI- uitgevers.
(2008). Architectuur in Nederland, Jaarboek 2007/2008. ISBN 978905662059.
NEDERLANDS INTERDISCIPLINAIR DEMOGRAFISCH INSTITUUT.
Historische Ecologische Databank. vele door Hofstee verzamelde data. Ook door het
CBS gebruikt.
NELISSEN, N.J.M.
(2001). Oog voor Architectuur in Europa. Nijmegen. Thoben. ISBN 90-9015043-90.
NEDERLANDS INTERDISCIPLINAIR DEMOGRAFISCH INSTITUUT.
(1950). Kaart: Bruto sterftecijfer per gemeente (Bron CBS).
NEDERLANDSE VERENIGING VAN TWEEDE WERELDOORLOG VERZAMELAARS.
(2008). Ledenservice/Database/Uitgebreid. Te vinden via: URL: Documentatiegroep4045.nl.
NIELAND, E. VAN & GENUCHTEN E. VAN.
(2008). Gedrag en Omgeving. Omgevingspsychologisch onderzoek in het
verzorgingshuis. Het Bureau voor Toegepaste Sociale Gerontologie.
NVB Vereniging voor Ontwikkelaars en bouwondernemingen.
(2006). Thermometer Koopwoningen.
O

OMMEREN VAN JOS.
(2006). Een literatuurstudie naar belemmeringen tot verhuizen. Vrije Universiteit in
opdracht van VROM.
P

PEER, CHRISTINE VAN.
(2002). Kinderwens en realiteit: een analyse van FFS-gegevens met beschouwingen
vanuit een macro-contex. Bevolking en Gezin, 31(2002), 1, 79-123
PENNARTZ, P. & ANKE NIEHOF.
(1999). The Domestic Domain. Changes, choices and strategies of family households.
Aldershot-Hants. ISBN 0-7546 1011 X.
PENNARTZ, P.
(1991). De kern van het wonen op het spoor. Muiderberg. Coutinho.
PETERS, TON (vert.).
(2008). Vitruvius. Handboek bouwkunde. 5e druk. Amsterdam. Atheneum – Polak en van
Gennep. ISBN 978 253 58845 3. NUR 302, 308.
PHILIPPE, A.

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

226

(1987). De ontdekking van het kind. Sociale geschiedenis van school en gezin. Vertaald
uit het Frans door L. Knippenberg & Tielens. Amsterdam. Bakker. ISBN 90-351-0385-8.
PINXTEREN, T.E.L. VAN & W.TETTERO & M. RURUP.
(1995). Huisvesting!. Syllabus Haagse Hogeschool.
PINXTEREN, T. E. L. VAN & H TER HART.
(1971). Gebruik van Open ruimten in een woonwijk. Instituut voor Stedebouwkundig
Onderzoek. TU Delft.
PINXTEREN, T.E.L. VAN.
(2007). Interior Design and Decoration. Experiences from Education, Practice and
research. TU/e.
PINXTEREN, T.E.L.
Alle Publicaties over Pakistan en Bangla Desh bij auteur beschikbaar onder
theovanpinxteren@wxs.nl
PRAZ, MARIO.
(2008). An illustrated history of interior decoration. Thames & Hudson. 400 illustrations,
64 in color 396 pages, reprint. ISBN 978-0-500-23358-0.
POLAK, MICHIEL.
(1984). Het kreatief ontwerp in architectuur en stedebouw. Een psychodynamisch kritische benadering. Proefschrift TUD.
PRIEMUS, H.
(1969). Wonen, kreativiteit en aanpassing. Onderzoek naar voorwaarden voor optimale
aanpassingsmogelijkheden in de woningbouw. Den Haag-Parijs. Handelsuitgave Mouton.
PRONKHORST, ANNUSKA EN VAN GINNEKEN SABINE.
(2003). De Amsterdamse School. Rijswijk. Elmar. ISBN 9789059470149.
PROUST, MARCEL.
(1972). Op zoek naar de verloren tijd. Amsterdam. De Bezige Bij.
R

RAMACHANDRA, P. N.
(1998). An introduction to Vaastu Shastra. Bangalore.
RODENKO, PAUL.
De sprong van Münchhausen.
ROH, F.
(1955). Der Wohnraum in der Malerei. Offenburg/Baden. Reiff & Cie.
RURUP, M. & R. VAN WEZEL.
(1996). Wonen / Huisvesting. Syllabus Haagse Hogeschool, Opleiding Facilitaire
Dienstverlening. Den Haag.
RUSSEL, J. A, AND LANIUS U.F.
(1984). Adaptation level and the effective appraisal of environment. Journal of
Environmental Psychology, 4, 119 –135.
RUSSEL HOCHSCHILD, A.
(1997). The Time Bind. When work becomes home and home becomes work. New York.
Henri Holt and Company. Metropolitan Books 1997
RYBCZYNSKI, W.
(1987). Home; A short history of an idea. New York. Pinguin Books. ISBN 0-1401.0231-0.
S

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

227

SASBURG, PETER.
(1983). Wegwijs in Geurenland. West Friesland.
SATYANAND, A.
(1998). Practical Vastushastra. New Delhi.
SCHAAR, J. VAN DER m.m.v. A. HEREIJGERS.
(1991). Volkshuisvesting. een zaak van beleid. Utrecht. Het Spectrum. ISBN 90-2742580-9-NUGI 655.
SCHELLEKENS, H. W. C.
Gebruik en beleving van de gebouwde omgeving. Futura 4, 20-30.
SCHMID, P.
(1986). Biologische Baukonstruktion. Wege zu einer integralen Bau- und Ausbautechnik.
Köln. ISBN 3-481-17381-4.
SCHMID, P. (red.).
(1992). Invloed van Ruimtevormen op Mensen. In opdracht van het Ministerie van
VROM. Sectie Afbouwtechniek Milieu-Integratie Faculteit Bouwkunde TU/e. ISBN 9070912-18-X.
SCHOUTEN, J.
(ongedateerd). Stijlkamers in Nederland. Uitgave in de serie: Museumrondgang.
Amsterdam. J.H. De Bussy.
SEBBA, R. and ARZA CHURCHMAN.
(1986). “The Uniqueness of Home”. Architecture and Behavior. Vol. 3, No. 1, pp. 7-24.
SIMON, COEN.
(2007). Sartre & Simone de Beauvoir in een twijfelaar. Amsterdam. Prometheus
SLANGEN-DE KORT, YVONNE.
(1989). A Tale of Two Adaptations. Coping processes of older persons in the domain of
independent living. Eindhoven. ISBN 90-386-0799-7. NUGI 711.
SMETS, G.
(1979). Psychologie van bouwen en wonen. Inleiding tot de omgevingspsychologie.
Deventer. ISBN 90 6001 528 2.
SMOUT, N.
(2008). Stijlvol wonen. Terra – Lannoo. EAN 97890209776.
SOCIAAL CULTUREEL PLANBUREAU.
(2007). Nieuwe links in het gezin. SCP Rapport 2007/2. ISBN 9789037702873.
SOCIAAL CULTUREEL PLANBUREAU.
(2004). Het Sociaal Cultureel Rapport.
SOCIAAL CULTUREEL PLANBUREAU.
(2007). Nieuwe links in het gezin. De digitale leefwereld van tieners en de rol van hun
ouders. Publikatie 2007. 2
SOROKIN, P. A.
(1956). Fads and faibles in modern society and related sciences. Chicago.
Henrey Regnery Cy.
STICHTING LANDELIJK CONTACT VAN DE VAC’s VOOR DE WONINGBOUW.
(1993). VAC Fundament basiscursusboek. Utrecht. Netwerk voor Ruimtelijke
Organisatie. ISBN 90-72336-12-7.
STILMA, BERT.
(2004) De School Anno. 2004.04.
STRAUSS, A. & JULIET CORBIN.
(1998). Basics of Qualitative Research. Techniques and Procedures for Developing
Grounded Theory. sec. ed. London. ISBN 0-8039-5939-7.
STUDIEGROEP VAN HET ARCHITECTENPROGRAMMAVOOR DE WONINGBOUW.

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

228

(1944). Normen voor etagewoningen.
SWANBORN, P.G. & RADEMAKER, L.
(1982). Sociologische grondbeginselen deel 2. Utrecht. Het Spectrum.
T

TABACHNIK, B.G. & LINDA S. FIDELL.
(1996). Using Multivariate Statistics 3de druk. Northbridge USA. Harper Collins. ISBN 0673-99314-7.
TIEDEMANN, L.
(1956). Menschen Wohnen. Lebensvorgänge als Grundlage zur Wohnungsplanung.
Bonn.
TIMMERMAN, K. & DOMINIQUE VAN DER SCHOOT.
(2001). Kinderen met Ruimtelijk-Visuele Problemen. Didactische map. 2de druk. Leuven.
ISBN 90-334-4544-1, NUGI 725.
TELLEGEN, F.Ph.A.
(1965). Wonen als levensvraag. Amsterdam. Pantoskoop, Wetenschappelijke Uitgeverij
N.V.
TURNER, J.F.C. & ROBERT FICHTER.
(1972). Freedom To Build. Dweller Control of the Housing Process. New York. Libr. of
Congress Catalog Card Number. 72-80906.
TURNER, J.F.C.
(1968). Housing Priorities, Settlements Patterns and Urban Development in Modernizing
Countries. AIP Journal 1968 X. p 354-363.
THIJSSEN, C.C.F. & A.L.M.HOENDERBOS.
(1989). Bouwconstructieve analyse van naoorlogse meergezinshuizen in de non-profit
huursector 1966-1980. RIW Delft.
THIJSSEN, VELDHUIZEN & TIMMERMANS.
(1985) Welke eisen stellen bewoners aan de woningplattegrond?. Plan no 10.
TUAN, YI_FU.
(1977). Space and Place, The perspective of Experience. University of Minnesota Press
ISBN –0-7131-5971-5.
U

UHL, O. & GERNOT FIGLHUBER & RUDOLF DIRISAMER (herausgeber).
(1983). Unterrichtsvorschläge und Materialen zur Wohnerziehung. Wien.
USSEL, JOS VAN.
(1977). Leven in communes. Deventer. van Loghum Slaterus. ISBN 90 6001 401 4.
V

VERHOEVEN, CORNELIS.
(1998). Een inleiding in de filosofie, de weergave van een cursus op de Radboudleerstoel aan de TUE in 1997. Best. Damon. NUGI 611, ISBN 90 5573 322 9.
VERMEULEN, F.
(1951). ABC van de BOUWSTIJLEN in de NEDERLANDEN. Den Haag. N.V. Boek en
Periodiek.
VISSCHER, J. DE EN RAF, SAEGER (red.).

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

229

(1991). Wonen. Architectuur in het denken van Martin Heidegger. uitg. t.g.v. de
honderdste verjaardag van Martin Heidegger. Nijmegen. SUN. ISBN 90-6168-33360-2,
NUGI 923.
VITRUVIUS.
(2008). Handboek bouwkunde 5e druk. Vertaald door Ton Peters. Amsterdam.
Athenaeum en Polak en van Gennep. ISBN 978-5885-3 / NUR 302, 308.
VLIEGER-DE WILDE, KOEN DE.
(2004). Adellijke Levensstijl. Een terreinverkenning aan de hand van de huishoudkundige
journalen van Lavina de Beer, gravin van Bergeijck ( ca 1685-1740).Tijdschrift voor
Sociale en Economische Geschiedenis, 2004 (3).
VOLKSKRANT.
(2007). Volkstuin in Vogelaarwijk voor integratie en gezondheid. (VK 19 dec.)
VORSTENBOSCH, JAN.
(2005). Twaalf huishoudelijke apparaten. (Nooit werd de vraag gesteld of Heidegger wel
eens hielp met de afwas.). Filosofie Magazine (2005)
VREEZE, N. DE.
(1993). Woningbouw, Inspiratie & Ambities. Kwalitatieve grondslagen van de sociale
woningbouw in Nederland. Nationale Woningraad. ISBN 90-5009-138-5.
VROM.
Overwegingen bij het ontwerpen van gezinswoningen en kwaliteitsaspecten
woningontwerp. VROM 85556/7-85.
VROM.
(1988). Wonen in een gezond binnenmilieu.
VROM.
(1990). Woningbehoeftenonderzoek 1989/1990 Deel 1.
VROM.
(1996). Duurzaam Bouwen. Toelichtende brochure voor het Nationaal Pakket. Den
Haag.
VROM.
(1954). Woningwaardering Centrale Directie.
VOGT, G.
(1995). Kinderkamers Nieuwe Stijl; Eenvoudige en originele verftechnieken voor vloeren,
wanden en meubels. Houten. Unieboek. ISBN 90-269-3512-9, NUGI 400.
W

WALTERS, DEREK.
(1988). The Chinese Art of Designing a Harmonious Environment. Feng Shui. New York.
ISBN 0-671-66790-4.
WEZEL, RUUD H.J. VAN.
(1993). Woningbeheer: een onderzoek naar de sociaal- culturele waarden van huurders
en verhuurders in het onderhoud van woningen in de non-profit sector. Proefschrift
LUW. ISBN 90-5485-205-4.
WEZEL R. VAN & BART SORGEDRAGER.
(1988). IJzer aan de Oude IJssel. Wonen en werken van gieterijpersoneel Langs de Oude
IJsel 1880-1890. Doetinchem. ISBN 90-6579 –027-6 (pbk), 90-6579-028-04 (geb).
WORTHEN, HELENA.
(1975). How does your garden grow? Landscape. Vol 19, no. 3, may 1975.
WIJK, M.& LUTEN, ITA.

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

230

(1999). Mensen Maten Mogelijkheden. Inleiding in de ergonomie van de gebouwde
omgeving. Syllabus Toegankelijkheid, Deel 2. Faculteit Bouwkunde TUD.
WIJSENBEEK-OLTHUIS, THERA.
Woon en Leefcultuur binnen de Hollandse steden.Te vinden via: URL.
http://prevos.net/cultuur/c29211/rs2.htm. (dec.2008)
Z

ZANTKUYL, H.J.
(1994). Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad. 2e druk. Amsterdam.
Architectura en Natura. ISBN 90-71570-28-2.
ZWAAN, TON (red.) & BRINKGREVE CHR.
(1993). Huwelijk en Gezin in West-Europa. Boom. Open Universiteit. ISBN 90-5352068-6.

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

231

Register van personen en organisaties
De auteurs van Gouden Griffels: Zie bijlage 9

Aalders, Jos. 180
Alexander, Chr. 33, 79
Allan Poe, Edgar 92
Andel, J. van 26, 44, 50, 52, 97,290
Ariès, Ph. 35
Avort, A. van der. 65
Bachelard, G. 18, 88, 90, 92, 117, 155, 160,
185, 199
Baudelaire, Charles. 92
Bazel, de. 45
Beets, G.C.N. 63
Beets, Nicolaas. 90
Bekaert, G. 219
Bell, P. 11, 19, 28, 33
Benschop, A. 14
Berg, J.H. van den. 87, 225
Berk, L.E. 36, 89, 121
Berlage, 41, 45, 172
Bleeker, Hans 44, 88, 89, 141, 126, 199
Bollnow, O. F. 35,88
Braakhuis A.P. 155
Brink, Gabriel van den. 65
Brinkgreve, Christien 34, 37
Bongers, S. W. 63
Bourdieu, P. 14, 81, 225, 238
Buissink, J. D. 114
Bunschoten, B. 77, 220
Bunzink, R. 24, 232
Cammaer, R. 16
Chorus, M. 7, 79, 143
Chu. S. en Downes, J.J. 107
Churchman, Abba. 65
Cohen, Juliet. 48, 232
Conway, J. 221
Cooper, Marcus. 9, 11, 116, 187, 205, 221
Corbin, J. 25, 48, 228, 232
Corbusier, 42, 43, 232
Coronel S. 40, 221, 232
Cunningham, H. 36, 171, 221, 232
Dam, J. van. 219,240
Dekker, Jeroen. 35, 36. 221
Dirisamer, R. 81, 221, 229
Downes, J.J. 107, 221
Duiker, 41, 147
Duinker, en Torre, 176
Durkheim, E. 24
Doorn, J. A. A. 34, 36, 221

Theo van Pinxteren

Ebbinghaus, 16, 221
Eeuwe, C. 221
Eijk, Aldo van. 43, 45, 186
Ende, H. W. van den. 144
Erkelens, P.7, 222
Esser, Aristide. 222
Frankl, P. 191, 192, 222
Frohlich, D. 94, 222
Gezondheidsraad. 15, 40, 147, 180, 221, 222
Gropius, W. 222
Garbarino, J. 121, 222
Gans, H. 222
Genuchten E. van. 27,28, 226
Geraerts, Elke. 180, 222
Gibson, J.J. 50, 222
Giorgio, Fransesco di, 36, 186
Groot, A.D. 19, 24
Groen, A.M. 120, 132
Grant, Mc Cracken. 222
Grünfeld, F. 9, 47, 223, 237
Habraken, N. J. 11, 41, 43, 46, 223
Hamel, R. 26, 27, 28, 223
Haering, R. 223
Hardlooper, J. 178
Hart, R. 89, 126, 127, 141, 184, 223
Hart, H. ter. 227
Heek, F. van. 112, 113, 223
Heidegger, M. 11, 18, 21, 34, 194, 223, 229,
230, 237
Heijs, W. J.M. 13, 223
Helms, Hans.G. 61, 223
Hermans, W.F. 89
Hertzberger, H. 170
Hofland, H. J. A. 143
Hofstee, E.W. 112, 226
Hőlderlin, Fr. 18
Houben, Fr. 169, 171
IJzendoorn, M. H. 34, 223
Jacobs, J. 44, 223
Jong, de, Jan Dirk. 75, 114
Jonge, de, Huub. 13
Jonge, S.222
Janssen-Vos,F. 26, 289
Jung,Carl G. 15, 1110, 204
Karsen, L. 222
Kempe, R.S. 224
Kempe, C.H. 224

Dimensies van de kinderwereld

232

Kesler, B. 115, 224
KIVI, 40, 42, 224, 238
Koolhaas Arch bureau, 177
Kohnstamm Instituut, 121
König, R. 25
Klunder, Henk. 176
Krampen, Martin. 224
Kraut, R. 94, 222
Kooten, T. van. 224
Lairesse, Gerard de. 45, 225
Lammers, C. J. 34, 36, 221
Lanius, U. F. 27, 227
Langeveld, M.J. 87, 89, 90, 121, 126, 141,
184, 202, 225
Launspach, R. 74, 79, 205, 225
Leeuwen, L.Th. van. 186, 240
Levering, B. 126, 141, 225
Librero bv. 43, 225
Linden, J. van der. 22, 225
Luquet, 121
Lynch, K. 26
Manen, M. 126, 141, 225
Maupassant, Guy de. 81
Marx, Karl. 12, 24, 237
Mecanoo. 169
Milne, A. A. 87, 225
Mulderij, K. 44, 48, 88, 89, 141, 196, 220,
226
Morris, D. 225
Nelissen, N.J.M. 226
Nieland, Eric van. 27, 28, 226
Ommeren, Jos van. 76, 226
Oomen, F. 144, 152, 161. 163, 164, 185
Oud, 41
Ouweneel, Arij. 36
Pennartz, P. 11, 12, 21, 34, 57, 61, 80, 89,
117, 118, 184, 192, 195, 207, 211-217, 237,
240
Peters, T. 41, 230
Peer, 113, 114
Pinxteren, T E. L. 26, 44, 165
Philippe, A. 35, 186
Piaget, 121, 143
Polak, M. 41, 191, 226, 230
Praz. M. 13
Priemus, H. 38, 39, 186, 187, 237
Pronkhorst, A. 41
Proust, M. 14,107, 211, 213, 215, 217, 220,
221
Rietveld, G. 165, 180

Theo van Pinxteren

Rilke, R.M. 18
Roussea, J.J. 17
Rurup, M. 226, 227
Russel, J. A. 27, 28, 276
Russel Hochschild, Arlie. 27, 28, 37, 222,
227, 287
Rodenko, Paul. 89, 227
Roh, F. 227
Rademaker, L. 24, 228
Ramachandra, P. 227
Rybczynski, W. 13, 227
Sasburg, P. 227
Schaar, J.van der. 228
Schellekens, H.W.C. 50, 228, 237
Schmid, P. 7, 228, 263
Schmidt, A. 147, 279
Schoot, Dom. van der. 122, 229
Schouten, J. 95, 228
Sebba, R. 65, 228
Seberechts, F. 76
Slangen-de Kort, Y. 228
Slee. C. 144, 152, 161, 163, 164, 185
Smets, G. 26, 228
Sociaal Cultureel Planbureau, 77, 99, 125,
186, 208, 211, 212, 213, 214, 228
Sorokin, P. A. 24, 192, 228
Steenhof en de Jong, 114
Steinmetz, R. 112
Stilma, B. 90, 228
Strauss, A. 25, 48, 228
Swanborn, P. G. 24, 228
Talcott Parsons, 14
Tabachnik, B.G. 229
Tiedemann, L. 39, 229
Timmermans, K. 122, 165, 229
Tellegen, F. 18, 229
Turner, J. F. C. 61, 229
Thijssen, Veldhuizen & Timmermans. 165,
229
Torre en Duinker, 176
Tuan, Yi-Fu. 228
Tijen van. 41
Uhl, O. 229
UNICEF. 180, 181
Ussel, Jos van. 27, 28, 115, 229
VAC. 20, 208, 209, 212, 214, 228
Vermeulen, F. 41
Verhoeven, C. 14,185, 211, 213, 215, 217
Verweij, A. 63
Vingboons, Philip. 45

Dimensies van de kinderwereld

233

Vitruvius, 41, 198, 226
Vlieger, Koen de. 68
Vreeze, N. 39, 40, 41, 42, 78, 166, 186
VROM. 17, 40, 210, 226, 228, 230, 238
Voorthuis, 42
Vorstenbosch, J. 86
Wagenaar, W. A. 16, 22, 211, 213, 215, 229
Weber, Max. 13, 14, 24, 25, 219, 220, 238
Weeber, Carel. 175
Wezel, R. 7, 23, 61, 204, 224
World Health Organization. 229, 230
Wijsenbeek-Olthuis, Th. 80, 81, 83, 85, 87,
225, 230
Zadelhoff, 196
Zantkuyl, H.J. 45, 90, 231
Zijderveld, A. 115
Zonneveld, L. 89
Zwaan, T. 231

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

234

Zaakregister

abstainers,
adolescentie
affordantie
alkoof
androcentrisme
antinomieën
arbeidsparticipatie
arousing
attachment
autonomie
beeldvorming
Belevingsmolecule BM
Belevingsatoom
binneheard
biologisch
essentialisme
Bouwbesluit
bouwknoop
categorie

9, 237
35
26, 50, 52, 54, 97, 98,
140, 185, 192, 199,
202, 222, 237
45, 168
36
14, 237
185, 196, 200, 202,
28
34, 35, 213, 223, 237
4, 14, 48, 50, 54, 55,
56, 120, 124, 184
1, 2, 26, 47, 58, 63,
69, 71, 156, 157, 160,
196
5, 189–196, 207, 212
189-195, 212
45

36
17, 178, 237
41
9, 19, 25, 31, 33, 44,
48, 55, 56, 62, 99,105,
109, 113, 114, 124,
125, 134, 145, 154,
157, 161, 182, 185,
191, 194, 206, 209
comfort(abel)
13, 26, 41, 48, 74,
117, 141, 178, 206,
223
consumptie
13, 14, 36, 41, 117,
120, 133, 185, 221,
230
cognitieve kaart
11, 19, 121, 222
constraints
33
cultuuroverdracht
34
culturele kind
125
binnenspelende kind 125
sportieve kind
125
tv kijkende kind
125
commoditas
191
crèche
115
cyclische verandering 38, 79, 197, 237
déjà vu
110
De Verlichting
17, 36, 238
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Doelmatigheid/
Gezindheid
dominante cultuur
domocentrism
drager en inbouw
driegeneratiegezin
dromen

17, 88, 191
34
116, 237
41, 223
66, 69, 146, 184
3, 16, 18, 56, 60, 87,
110, 111, 118, 185,
186
duurzaamheid
13, 34, 40, 196, 230
eclectic
28, 29, 287
domophobie
22, 237
existentiele dimensie 21, 22, 98, 100, 119,
164, 183–185, 202,
203, 207, 211–215,
237
feministe
16, 89
fictieve / omstreden
herinneringen
180
filantropie
36
Firmitas
188
functionele
kwaliteit(s-eisen)
39, 41, 42, 61, 78, 79
geboortecijfer
62, 112
geborgenheid
35, 67, 69-71, 76, 7884, 87, 89, 97, 99,
115-119, 133, 134,
140, 164, 183, 185,
198, 202, 203,
240,243, 246, 250,
255, 259
geheime plek
89, 90, 126, 141, 147,
159, 162, 183, 184,
202
grondslagen - woning 38, 41, 166
grootfamilieverband 66
gender polarisatie
36
grounded theorist
49, 49
habitat
1, 9, 11, 32, 47, 197,
211-220, 237, 240242, 289
histor. materialisme 12
hulp in de huish.
68
Humanae Vitae
113
hygiëne
13, 178
infantilisering
17
jeugdmonitor
126, 208
verhuismobiliteit
76
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kinderjaren
kinderclusters
KIOSK-plan
klassen

35, 118
38
121, 224
13, 14, 19, 35, 61, 90,
210, 219
Körperform
191
kosmische dimensie 140, 164
KWR
117
leeswereld
143
lovers
237
maatvoering
42, 55, 186
madeleine
14, 15, 107
marktkapitalisme
35
milieu (ook binnen-) 2, 17, 19-22, 26, 33,
34, 58, 79, 106-120,
129, 139, 141, 153,
189, 198-212, 217,
218, 228, 230
memory war
15, 107, 213, 221
naïeve perceptie
143
nature / nurture
36, 37
neomalthusiaans
113
nuclear family
115
omg. Psychology
1, 26, 29, 33
onderzoekskompas 30, 182, 207
ontogenese
121
ont-ouderen
181
(ouderlijk) gezag
36, 145, 146
ordinale schaal
144
paternalistische
68
perceptie
11, 21, 191, 211-214,
217, 218, 282
plattegronden
4, 9, 30, 32, 40-45, 85,
165, 166, 173, 182185, 189, 196, 197,
206, 207, 229
privacy
2, 13, 35-39, 50, 5358, 71, 83-89, 112118, 125, 140, 141,
178, 184-187, 197,
198, 225, 240-242,
265
psycho-emotionele
dimensie
140
psychodynamisch
191
postmodernisme
15, 16, 145, 238
psychosocial sciences 24
qualitative research
method
24, 228
rebirthing
11, 19, 67, 69
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res extensea-cogitans
restraints
raumform
seksuele moraal
seksuele revolutie
sfeer

24
84, 184, 210
191
185
35
13, 44, 50-56, 67-69,
73, 75, 80, 83, 84, 91,
99, 100, 105-112, 118,
119, 145, 159, 162,
183, 185, 198-200,
204, 212
sociale context
14
sociale dimensie
21, 22, 34, 118, 183,
184, 192, 202, 238
sociale (on)veiligheid 156
socialisatie
89, 90, 127, 143, 199
standen
13, 14
stapelbed
39, 81,179
sterftecijfer
35, 69, 226, 238
Structureel/Materiéle 191
suburbs
9, 79
territorium
4, 7, 11, 19, 33, 38,
65, 66, 69, 71, 84, 86,
118, 120, 124,128,
184,187, 191, 196,
197, 210
tweeverdieners
77, 99, 116
thuisvoelen
21, 22, 237
utilitaire dimensie
21, 22, 34, 61, 98,
118, 119, 183, 184,
192, 202-204, 207
users
9, 237
veld
11, 14, 18, 35, 117,
201
Venustas
191
verblijfseenheden
17
Verstehen
24, 25, 220, 238
Vinex(locatie)
9, 77, 99
Voorschr.-Wenken 17, 42
wasgoedroute
49, 51, 242
woningaanpassing 38, 179
woningmarkt
38, 40, 61, 77, 99, 204
woningnood
77
woonsatisfactie
9, 17, 21, 61, 117,
185, 186, 211
woonfuncties
38, 45, 87, 197
woningwerktuig
42
Zivilisation
17
Zweckgesinnung
191
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Verklarende Woordenlijst
VOORBEELD IN ALFABETISCHE VOLGORDE [Example – Engelstalige equivalent]
Letterlijke betekenis uit woordenboek, andere bron of eigen definitie
WEGBLIJVERS
[Abstainers] Geen
waardering en geen
gebruik van ruimten

GEBRUIKERS
LIEFHEBBERS
SYMPATHISANTEN
[Users] Alleen
[Lovers] Gebruik en [Sympathisers] Geen
Gebruik, zonder
waardering van
gebruik, maar wel
waardering van
ruimten
waardering voor
ruimten
ruimten
AFFORDANTIE [Affordance]
Vanuit het Engels, iets dat veroorlooft, verschaft
In Nederland geintroduceerd door Schellekens (1978)die het omschrijft als de specifieke
combinatie van gebruiksmogelijkheden die een fysieke omgeving biedt voor een bepaalde
activiteit.(Aufforderungscharakter)
(Pennartz: handelingskwaliteit+expressiekwaliteit)
ANTINOMIE [Antinomy]
“Vijandig” begrippenkoppel zoals bijvoorbeeld theorie en praktijk
ATTACHMENT [Attachment]
De relatie duurzame en specifieke relatie tussen opvoeder en kind.
BOUWBESLUIT [Dutch Building Construction Code]
Woon- en bouwtechnische voorschriften te geven bij Algemene Maatregel van Bestuur.
Doel: uniformering, vereenvoudiging en rechtszekerheid.
CYCLISCHE VERANDERING [Cyclic Changes]
Er zijn interne en externe en cyclische en niet-cyclische veranderingen in het woongedrag
omdat wonen een dynamisch proces is. (Priemus).
DISSOCIATIE [Dissociation]
Het is een geestesgesteldheid waarin bepaalde gedachten, emoties, waarnemingen of
herinneringen buiten het bewustzijn worden geplaatst, tijdelijk niet ‘oproepbaar’ zijn of
minder samenhang vertonen. Letterlijk betekent dissociatie ‘ontkoppeling’ of ‘uiteenvallen’.
Het is een zeer alledaags verschijnsel: iedereen verliest bijvoorbeeld wel eens de aandacht
voor zijn omgeving als hij zeer geconcentreerd met iets bezig is en iedereen heeft wel eens
een dagdroom. (psychologie en psychiatrie)(Wikipedia)
DOMOPHOBIE {Domophobie}
De moeilijkheid die mensen voelen om zo lang ergens te verblijven tot zij er zich thuisvoelen.
Angst voor huizen.
DOMOCENTRISME [Domocentrism]
De pathologische neiging om zich te hechten aan huis en inboedel waardoor intermenselijke
relatie geblokkeerd worden
EXISTENTIELE DIMENSIE [Existential Dmension]
Richt zich naar de zin, de betekenis van het wonen zoals bijvoorbeeld door Heidegger
verwoord die stelt dat bouwen en wonen identiek zijn en wonen de wijze is waarop de
sterfelijken op aarde zijn.
HABITAT [Habitat]
Leefwereld. Term door Grünfeld in Nederland geïntroduceerd.
HISTORISCH MATERIALISME [Historic Materialism]
Door Marx geïntroduceerde term. De geschiedbeschouwing die steeds stoffelijke belangen en
beweegredenen in de ontwikkeling der geschiedenis zoekt.
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KWALITATIEVE WONINGDOCUMENTATIE [Qualitative Dwelling Documentation]
Periodiek Landelijk Documentatiesysteem door VROM opgezet.
KIVI RAPPORT 1853 [KIVI Report 1853]
Door het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs uitgebracht rapport dat de misstanden aan de
kaak stelde en aandacht schonk aan de volksgezondheidsproblemen in de huisvesting.
NSB [NSB]
Nationaal Socialistische Beweging welke tijdens de oorlog steeds meer pro Duits werd.
ONTOGENESE [Ontogenesis]
Ontwikkeling van een levend wezen vanaf de eicel tot de volwassen toestand (Van Dale)
Hier bedoeld; vanaf de krabbelfase tot aan de fase van het visueel realisme.
POSTMODERNISME [Postmodernism}
Stroming in filosofie, architectuur en literatuur. De maatschappelijke ontwikkelingen zijn
verward, niet rechtlijnig. De Verlichting als denkrichting wordt geproblematiseerd. Lyotard
heeft met zijn boek La condition postmoderne aangegeven dat de discussie in de taal een
genre de discours en een concurrentiestrijd oproept. In de architectuur is het begrip door
Charles Jencks geïntroduceerd als een reactie op het Functionalisme.
SCHRAGEN [Support]
Het ondersteunen en begeleiden van kinderen afhankelijk van leeftijd en ervaring.
SOCIALE DIMENSION [Social dimension]
Hierop worden woonactiviteiten welke individueel of met of tegen anderen verricht worden
afgemeten.(Pennartz)
SUBLIMAAL [Subliminal]
In het onbewuste overgaan
STERFTECIJFER [Death rate}:
Het aantal sterfgevallen per duizend inwoners. In Nederland bedraagt dit ca 8.
VELD [Field]
Aandachtsgebied of wereld (Bourdieu)
VERSTEHEN [Verstehen}
Sociologische methode door Max Weber ontwikkeld uitgaande van de gedacht dat het
handelen van mensen ingegeven wordt door redelijkheid en via inleving begrepen kan
worden. Weber ging uit van Kant’s Kritik der praktischen Vernuft.
VROM
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
VROUWEN ADVIES COMMISSIE [Female Advisory Board]
Lokale adviescommissie voor bouwplannen.
WONINGBEHOEFTENONDERZOEK [National Housing Need Research]
Om de 4 jaar wordt een nationaal omvangrijk behoeften onderzoek verricht.
Landelijk en per regio wordt de kwantitatieve en de kwalitatieve behoefte onderzocht.
WONINGCORPORATIE [Housing Corparation]
Door het Rijk erkende instellingen welke met overheidssteun woningen bouwen en beheren.
Na de eeuwwisseling is de zelfstandigheid vergroot waardoor corporaties als Maatschappelijk
Verantwoorde Ondernemingen ook marktgerichte activiteiten kunnen ondernemen .
WONINGWET [Housing Act]
De eerste wet van 1901 waarbij regels voor het bouwen en wonen werden gesteld. Later
regelmatig gewijzigd en aangevuld.
WOONOMGEVING [Living Environment]
Het ecosysteem (omgeving) waarbinnen de bewoner voornamelijk verblijft: woning plus
woonomgeving.
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Bijlagen

Bijlagen
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 3a
Bijlage 4
Bijlage 5
Bijlage 6
Bijlage 7
Bijlage 8
Bijlage 9
Bijlage 10
Bijlage 11
Bijlage 12-a
Bijlage 12-b
Bijlage 12-c
Bijlage 12-d

Het Habitat onderzoek onder studenten (STUD): A
Het Habitat onderzoek onder studenten (STUD): B
Brief bij volwassenen onderzoek
Enquête volwassenen onderzoek
Aan de bewoners van Hutdijk en Beethovenlaan
Vooronderzoek kinderkamers
Instructie en suggesties voor studentes
Formulier Onderzoek kinderkamers.
Enkele respondenten van de basisscholen
Gouden Griffels
Verwerking begrippen uit Gouden Griffels
Verwerking begrippen uit Gouden
Verwerking begrippen uit Gouden Griffels 1971 – 1980 Fase III
Verwerking begrippen uit Gouden Griffels 1981 – 1990 Fase III
Verwerking begrippen uit Gouden Griffels 1991 – 2000 Fase III
Verwerking begrippen uit Gouden Griffels 2001 – 20… Fase III
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Bijlagen
Bijlage 1 Het Habitat onderzoek onder studenten (STUD): A
Opdracht voor studenten: Beschrijf je eigen Habitat en beschrijf je buurt.
Deze opdracht bestaat uit 3 delen. Gebruik hierbij je collegestof. Als naslagwerk kan het boek
Woonecologie, tussen consumptie en existentie (is in de bibliotheek aanwezig) gehanteerd
worden en met name de volgende artikelen:
J.M. van Dam, Ecologie van het wonen. pag. 9
en daarin
P.J. Pennartz,Wonen als existentie. pag. 30
L.Th. van Leeuwen, Huishouddifferentiatie en wonen. pag. 158

Een beschrijving van je Habitat
Tekeningen van je Habitat
Een beschrijving van je buurt
Een beschrijving van je Habitat
In je beschrijving horen de volgende onderdelen vermeld:
de herinnering aan je eerste slaapkamer
Gevraagd wordt om aan te geven of en hoe de verschillende BASISWAARDEN op die kamer
aanwezig waren/zijn:
gebruiksmogelijkheden
veiligheid
beleving
binnenmilieu
Die basiswaarden kun je vinden als je kijkt naar
grootte en maten van de kamer
voorzieningen; gas, water, licht, sanitair
ligging in huis en situering t.o.v. de overige ruimten
uitzicht en betekenis ervan
privacy: toegankelijkheid en bereikbaarheid
werd de kamer met anderen gedeeld
veiligheid, geborgenheid
doe het zelf : op welke manier is de kamer /inrichting veranderd
door wie is dat gedaan
de herinnering aan je huis, tuin, woonblok, complex
Wat was je eerste ervaring die je als kind kunt herinneren? Waar kwam je als scholier? Waar
kom je nu ? Hoe beleef je de verschillende onderdelen ? Welke identiteit had/heeft je ouderlijk
huis? Let ook op de uitstraling naar de buurt. Was/is het huis/complex opvallend/neutraal in de
buurt?
de elementen in de omgeving
gebouwen of situaties met verschillende functies: cultuur, religie, onderwijs, consumptie, sport
e.a.
de elementen buiten je omgeving, elementen in de kern van de gemeente(n)
Hoe vaak en wanneer bezoek je de kern
?
Hoe beleef je deze?
Ben je selectief, volg je je groep?
de routes
Welke routes maakt(e) je vanuit je kamer/ huis naar b.v. de onder b genoemde
elementen/situaties?
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Hoe verplaats je je ?
Wat zie je aan herkenningspunten?
Wat is bebouwd/ onbebouwd?
Wat zie je aan natuur en cultuur?
Wat betekenen deze elementen voor jou?
Welke mensen zie je onderweg, ken je ze?
de grenzen
Zijn er duidelijke grenzen aan jouw Habitat ?
Zijn er plekken of grenzen waar je niet langsgaat?
Wil, kun je daar niet komen? Heeft dit te maken met ontoegankelijkheid, privacy, veiligheid?
Zijn er sancties op het overschrijden van de grens?
de zones
Bevinden zich binnen je Habitat elementen, of zones waar je niet in wilt, kunt, mag komen?
Heeft dit te maken met ontoegankelijkheid, privacy, veiligheid?
Zijn er sancties op het overschrijden van de zone?
de tijd
Is er een bepaald ritme te herkennen in het voorkomen van bepaalde gebeurtenissen ? ( dag,
maand, week, seizoen, jaar, weertype )
de leefstijlen
Kun je aan het uiterlijk van huizen , gevels, tuinen, conclusies daarover trekken?
Mag dat? Concluderen over leefstijlen aan de hand van uiterlijke kenmerken? Kun je de stijl
van inrichten herkennen als je er Magazines over wonen bekijkt ?
( trendy, koel, burgerlijk, romantisch, jong, vrolijk, bombastisch, pronkend, Louis.. stijlen,
boerenstijl, old finish, art deco )
bouwkundig en esthetisch
Probeer eens elementen beter te beschrijven dan alleen met termen als mooi en gezellig.
Vallen bepaalde architectuurstijlen op? Heb jij voorkeuren, waarom?
de invalshoeken
In paragraaf 1.1 vind je de visies van mensen die vanuit allerlei disciplines met WONEN
bezig houden.
Probeer je eens in de rol van de econoom, socioloog, stedebouwer, psycholoog, enz. in te
leven. Hoe ervaart hij - zij jouw Habitat?
Tekeningen van je Habitat
De tekening moet de elementen bevatten die je genoemd hebt in je beschrijving.Je mag die
elementen weergeven met zelfgekozen symbolen. Aannemelijk is dat je Habitat verspreid ligt
over meerdere gemeenten in Nederland.
Maak dan een paar prenten:
Een van Nederland met daarop de verschillende delen van je Habitat.
De in a. genoemde delen op andere schaal weergeven
Denk goed aan het aangeven van de schaal.
Geef de Noordpijl aan op elke tekening
Wees creatief en maak gebruik van kleur!
Tekeningen van je buurt
Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor de tekening van de habitat.
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Bijlage 2 Het Habitat onderzoek onder studenten (STUD): B
De kernwoorden of zinnen uit de studentpapers over de Habitatopdracht.
1. een triest uitzicht; dat gaf niet want ik sliep er alleen
2. slaapkamer aan de achterzijde was veiliger want ik hoorde geen enge geluiden
3. zie mezelf achterkapstok en onder stoel in woonkamer maar niet in slaapkamer
4. de deur naar de huiskamer was continu open dus er was geen privacy
5. er was veel verbouwd
6. de kamer lag in een uithoek, maar was toch snel te bereiken
7. moeder tuurde ’s avonds lang uit het raam: de kerk die nu gesloopt is
8. het balkon was veilig om te vluchten
9. de kamer was de wasgoedroute van mijn moeder naar het balkon
10. ik wilde niet ver van mijn ouders zijn
11. voetballen tot de fabriek sloot; dan gingen we eten
12. laat buiten spelen
13. bemoeizuchtig zusje
14. waaklichtje
15. wakker worden door de gras maaiende buurman
16. propte de beren tussen bed en muur, niemand kon dan de beren pakken
17. er is nooit ingebroken
18. ik heb nooit naar het raam durven kijken voor enge mannen
19. de gevangen uit de vlakbij gelegen gevangenis maakten me niet bang
20. geen lange gordijnen (uitzicht)
21. het kantelend bureau was een uitdaging
22. de lamp met FiepWestendorp tekeningen erop (illustrator van Annie M.G. Schmid)
23. sober
24. grote hal om te spelen
25. de wastafel was mijn trots want ik hoefde niet mijn tanden in badcel te poetsen
26. de werkster ruimde de rommel op
27. ik mocht alles, als het huis maar overeind bleef
28. het bed was lekker groot, ik kon me uitrekken en dacht al volwassen te zijn
29. de vierkante kamer is lastig in te richten
30. een stiekeme modeshow met mijn kleren
31. het inrichten van tenten
32. de kleuren; de keuze was afgeleid van een Griekse vakantie
33. een grote kamer; mijn ouder wilden (klein) alleen slapen
34. kleine brandblusser
35. werken voor het betalen van de inrichting
36. ’s zomers zoals op Pireaus ( Griekse studente)
37. triest uitzicht maar dat gaf niet want ik sliep er alleen
38. als ik boos was , en alleen, maar niet ver van ouders wilde zijn
39. tevreden, al heb ik hem vervloekt
40. tevreden met mezelf; de vogels; het getjilp
41. het beeld van Paulus de Boskabouter
42. lekker tekenen als ik naar boven werd gestuurd
43. 8 keer verhuist als gevolg van echtscheiding
44. ik ben nooit gestoord bij spelen, praten of vrijen
45. als je zo klein bent telt de privacy niet zo zwaar
46. afsluitbaar
47. Zondagochtend koffiedrinken na de kerkdienst
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48. aan het bureau veel telefoneren
49. u versus vroeger
50. slaapkamer is nu een naaikamertje
51. harde muziek
52. ruilen met kamers van ouders of broer
53. weet niets meer
54. uit foto’s weet ik iets, maar ik heb zelf geen herinneringen
55. de telefoonleiding was een slang
56. de bereikbaarheid voor vrienden
57. ’s avonds een uitkijk naar het ommetje van grote mensen
58. herinnering een ander uitzicht dan nu
59. uitzicht op het plein heeft grote waarde gehad want op dat plein leerde ik fietsen
60. uitzicht op de tuin gaf rust, maar ’s zomers door de BBQ kon ik niet in slaap komen
61. huis stond op een berg
62. na het verhuizen had ik angst voor het kiezen van de juiste deur
63. ik mocht zelden op de ouderslaapkamer komen
64. uitzicht leverde vrij contact op met vriendin
65. de relatie met de kamer van broer en zus
66. ik kon op de dakgoot klimmen
67. het geluid van buiten
68. in de winter lekker warm onder de wol en niet uit bed kunnen vallen
69. knoesten en eikenhout; ik staar me te pletter
70. bang naar deuropening te kijken en bang voor vreemde geluiden
71. mijn vader aan mijn bed zien timmeren en ik mis dat veilige gevoel nu
72. een draadje met brief naar elkaar’s kamer
73. de veiligheid van de kraan en lage stekkerdozen
74. vele hoeken,daardoor is het gezellig
75. de rommel, dat mis je nu want alles is opgeruimd
76. bij ruzie moest het broertje naar elders
77. oma keek ’s nachts, dat was een veilig gevoel
78. geluid van kinderen buiten is positief, maar onrustig bij het studeren
79. de veiligheid, de ruimte onder je bed.dieren of mensen die je enkels pakken
80. geborgenheid in bed, knutselend en in je barbiehuis
81. bedden tegen elkaar
82. nachtmerrie
83. broer en zus plagen
84. radio MASH tegen de angst ’s avonds
85. bang voor boeven op het dak
86. bij elkaar in bed kruipen
87. kamer te groot; geen geborgenheid
88. geheime huisjes op tuinpaden bouwen
89. geluid in Hemelwaterafvoer: bij regen lijkt het dan alsof er iemand op het dak loopt
90. een tent van dekens
91. verhaaltje voorlezen
92. ’s nachts was ik een keer alleen met poes in bed en heb toen ouders om 1 uur gebeld
93. alle basiswaarden; gebruik en gezelligheid
94. spelen tot het donker werd
95. een bedstee over de gehele lengte van de kamer
96. kledingkast doormoeder ingepikt
97. keukengordijnen werden slaapkamergordijnen; die kleur geel haat ik

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

243

Bijlagen
98. mocht niet een eigen sleutel hebben
99. de lengtemeter; elke week je groei meten
100. de isolatie van de muren
101. Ernie en Bert, Michael Jackson, Madonna en andere posters
102. gedeelde kamer met twee stijlen
103. er viel altijd wat licht langs de zijkanten van de gordijnen
104. als kind weet je niet goed in te richten dus het wordt altijd een allegaartje
105. verhuizen naar kleinere kamer en spullen wegdoen
106. opklapbed
107. behang vernieuwen toen ik naar de middelbare school ging
108. de kamer heeft een klein laboratorium
109. de rommel mis je nu, alles is opgeruimd
110. geen probleem met lage plafonds
111. herinnering aan winderig kozijn
112. dubbelglas als isolatie
113. lego betekende grote ruimtebehoefte en dus een hoogslaper
114. beren; die zijn altijd gebleven
115. het kussentje met Paulus de Boskabouter ging overal mee naar toe
116. lui vanuit bed, liggend wassen
117. de vorm
118. auto en lantaarnpalen als honk
119. raam was technisch veilig bij hoogslaper
120. van de trap springen
121. oud gammel
122. wastafel nooit gebruikt
123. een schoorsteen in de kamer waardoor we elkaar niet konden zien
124. pa is binnenhuisarchitect. ik kan dus niets veranderen want alles is bepaald
125. water en sanitair overbodig, ik liet het gewoon lopen
126. alle basiswaarden
127. de ruiten van de kamer
128. bij buren tv kijken
129. praktisch
130. hecht me aan iets, daarom doet verandering pijn
131. voor straf naar mijn kamer werkte niet want ik was er graag
132. de kamer kan ik nu met mezelf identificeren
133. als ik ’s avonds in bed kinderen hoorde wilde ik ook groot zijn
134. kamer zelf door vader getimmerd
135. kamer en huis; als moeder – baarmoeder. Die is verwijderd, mijn kamer is foetsie
136. “opmaken”
137. spiegelwand en barre ( opmaken)
138. “eigen” kamer worden wanneer?
140. verhalen van Dik Trom
141. uitkijk naar de kerkklok
142. uitkijk - niet hoog genoeg. keek op de parkeerplaats
143. het raam, een bron van fantasieën ( St Nicolaas, Elfjes, de vampier)
144. allemaal voor de kachel
145. incident: pa schiet bal op hoofd van buurvrouw
146. gymnastiek; handstand tegen de muur
147. stoeltje door huis slepen
148. verbouwen:iedere 3 weken met rugpijn en moeder onder de trap
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149. huiswerk
150. beneden dansen
151. 3 speelgroepen in de straat
152. voor de deur spelen
153. samen met ouders DHZ
154. muziek
155. kliederen met water
156. in sloot gevallen
157. op overloop spelen
158. die 10jaar zal ik nooit vergeten,dar ligt mijn hart
159. de kamer zal nooit meer veranderen ( na studie ging ik naar ander huis)
160. ik verander als ik in een gekke bui ben / er was altijd iemand
161. verschil babykamer en peuterkamer
162. veranderen was er niet bij, daar heb ik nooit over gedacht
163. overgang van kinderbedje naar grote mensen bed
164. ruilen van kamer met ouders of broer
165. verblijfsduur
166. na 19 jaar nog steeds mijn kamer
167. geen herinnering want ik ben veel verhuisd
168. kledingkast door moeder ingepikt
169. ik mocht geen eigen sleutel
170. puinhoop op eigen slaapetage
171. openslaande deuren naar tuin mochten nooit oen
172. wie richt in?
173. zelden op ouderslaapkamer komen
174. kloppen op deur
175. niets,geboren bij open vuur in een huisje in het Rifgebergte
176. herinnering door foto’s maar ik weet niets
177. schilderijtje door oma gemaakt
178. babyfoon
179. vloerbedekking
180. steentjes door de ramen gooien
181. badkamer
182. trap naar kelder
183. allergisch voor stof dus zeil
184. zo klein, geen probleem alles was goed bepaald
185. bouwzand
186. pc
187. wieg
188. de hoogte van de kamer
189. t.v. aansluiting
190. schoon
191. vuil ben daar gevoelig voor
192. eigen bed, maar voor gasten wijken
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Bijlage 3 Het onderzoek onder volwassenen

Brief.
Waalre, jan
Beste familieleden, vrienden, collegae en deskundigen
Wonen doe je op een plek
waarvandaan je vooral ook als kind al de wereld verkent en waar je de resultaten van dit
verkennen weer verwerkt.
Wonen is ook bekend zijn en vertrouwd zijn met dit plekje, je territorium en ook met je
huisgenoten en met de mensen in je omgeving.
Bij al die mensen en in die omgeving kun je je geborgen voelen, vertrouwd en veilig.
Over deze geborgenheid in relatie met je plek wil ik een onderzoek verrichten. Het is de
bedoeling dat dit onderzoek deel gaat uitmaken van een proefschrift.
Ik wil met name weten hoe jullie dit in de kinderjaren hebt ervaren.
(Daarvoor zal uiteindelijk een aantal onderzoeken in verschillende fasen verricht moeten
worden.) Ik benader jullie met het verzoek hieraan mee te werken.
Ik vraag jullie deze in te vullen en in de open ruimte commentaar te leveren over de vragen en
suggesties te geven voor een volgend onderzoek.
Iedereen krijgt 2 vragenlijsten.
Ik vraag jullie om een ervan door te geven aan een bekende waarvan je weet dat hij of zij
een totaal andere jeugd heeft gehad dan jullie.
Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat hij of zij uit een totaal andere streek of ander type huishouden
komt, uit een ander type woning en een andere sociaal economische achtergrond heeft of op een
heel andere manier is opgevoed.
Ik mag noch wil veronderstellen dat dit eerste onderzoek een betrouwbaar beeld geeft van hoe
die ervaringen van Geborgenheid en Veiligheid zijn geweest in Nederland.
Het gaat mij op dit moment om een eerste, maar belangrijke verkenning. De ingevulde
vragenlijsten kunnen in bijgesloten antwoordenveloppen naar mij teruggestuurd worden, liefst
voor…..
Ik garandeer met mijn beroepseer dat de gegevens anoniem zullen blijven.
Op de eerste pagina van de vragenlijst vraag ik enige persoonlijke gegevens. Vul alleen die in
welke je wilt.
Wanneer j(ulli)e vragen heb(t)ben kun(nen) j(ulli)e me bellen……… of…….
Geef je telefoonnummer op het antwoordapparaat bij het eerste nummer en ik bel je terug.
In bijzondere situaties kom ik graag langs en praat dan met j(ulli)e verder.
Ik dank j(ulli)e voor je medewerking die voor mijn onderzoek zeer belangrijk is.
Met vriendelijke groet,
Theo van Pinxteren

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

246

Bijlagen
Bijlage 3a Het onderzoek onder volwassenen
Enquête

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

247

Bijlagen

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

248

Bijlagen

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

249

Bijlagen
We beginnen met,
II.A. Gebeurtenissen van invloed op de gezinssamenstelling

In mijn herinneringen zijn de volgende gebeurtenissen van invloed geweest op mijn gevoel van
veiligheid en geborgenheid.
a.1.
zwangerschap (pen) en of geboorte(s) van
…………………………………………………………………………………………
a.2.

ziekte / overlijden van
…………………………………………………………………………………………

a.3.

echtscheiding van ouders
…………………………………………………………………………………………

a.4.

vertrek / uit huis gaan van /lange afwezigheid van

………………………………………………………………………………………….………

Toelichting
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II.B.

Gebeurtenissen die verband houden met een bepaalde dag of met de kalender

b.1.

Het vieren van oud en nieuw (christelijk / joods / mohammedaans)

b.2.

Sinterklaas, Kerst en algemene feestdagen

b.3.

Verjaardagen, feestjes, bezoek of andere logeerpartijen

b.4.

Vakantie

b.5.

Bepaalde uren van de dag: opstaan / ochtend / middag / avond / naar bed gaan nacht

b.6.

Bepaalde dagen in de week / weekend

b.7.

Bepaalde maanden / seizoen van het jaar

Toelichting
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II.C. Gebeurtenissen die verband houden met de positie van het toenmalige huishouden
of met de maatschappelijke situatie of met de gebeurtenissen in de natuur

c.1.

Werk van ouder(s) / ontslag / promotie / verandering van werkplaats of werkkring

c.2.

Veranderingen van relaties met de buurtgenoten / buurt / incidenten

c.3.

Oorlog (o.a. 40-45) / oorlogsdreiging / vrede / internationale situatie

c.4.

Werkloosheid in het algemeen of juist hoogconjunctuur

c.5.

Bepaalde (extreme) weersituaties (storm / regen / wind / hagel / sneeuw / hitte / koude of
weersituaties in het algemeen / natuurrampen / overstromingen

c.6.

Diversen

………………………………………………………………………………………………..
Toelichting: ook andere zijde beschrijven
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II D

Gebeurtenissen die verband houden met ruimtelijke veranderingen in of rond het
huis.

d.1.

Nieuwbouw ( voor het eigen huishouden)
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

d.2.

Nieuwbouw (in de buurt / voor anderen)
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

d.3.

Veranderingen in de buurt / groen / speelveld / bestrating / wegaanleg / verlichting
…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..…...

d.4.

Verhuizingen
….………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...

d.5.

Sloop / verbouw (voor het eigen huishouden)
……………………………………………………………………………………….…..
………………………………………………………………………………….…….….

d.6.

Sloop / verbouw ( in de buurt / voor anderen)
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...

d.7.

Politieke situatie / oorlog (dreiging) (crises) ( zie ook bij II.c.3.)
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………...

d.8.

Natuur / -ramen / bedreigingen / milieu (zie ook bij II.c.5.)
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
Het hebben van een eigen ( of van het huishouden) stukje tuin / volkstuin
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

d.9.

Toelichting
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III

Bepaalde plekjes of voorwerpen IN huis, met name jouw eigen plekjes.

Toelichting.
Hierbij kan sprake zijn van plekken of voorwerpen in mogelijk verschillende woningen
waar je hebt gewoond.
Geef ook telkens zoveel mogelijk je leeftijd daarbij aan.
De vraagstelling gaat uit van “Klein” naar “Groot”. Dit, alleen maar als hulpmiddel.
Dus: van bed / naar (jouw) kamer naar de hele woning.
Maak bij je opmerkingenduidelijk een verschil tussen

waardering
beschrijving

Bijvoorbeeld:

Ik had een
Er zat een

fijne
lelijke

grote kamer
kleur behang op de muren

Fijn en lelijke kleur

zijn de waarderingen

Grote kamer en behang op de muur

zijn de beschrijvingen

Net zoals bij II Gebeurtenissen zijn weer een paar categorieën onderscheiden.
III.A. Jouw kamer
III.B. Andere ruimten en plekken in huis
III.C. Andere voorwerpen
III.D. De ligging van jouw huis (huizen) waarin je hebt gewoond
III.E. Bepaalde plekjes of voorwerpen IN huis, met name jouw eigen plekjes.
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III.A. Jouw kamer

Geef per deel aan waarom dit belangrijk was bij je gevoel van of gemis van geborgenheid.
1.

Het (jouw) bed zelf, of deelde je dit?

2.

Het bed in relatie tot eventuele andere bedden op dezelfde kamer

3.

De opstelling van het bed in de kamer

4.

De ruimten onder / naast / boven bij het bed

5.

Meubelstukken / kasten

6.

Stoelen of andere voorwerpen op (jouw) kamer, inrichting

7.

De gordijnen

8.

De verlichting op jouw kamer

9.

De vloer, welk materiaal / de kleur / hoe voelde het aan de oppervlakte / structuur

10.

Niveauverschillen in de vloer / opstapjes e.d.

11.

De wanden / welk materiaal / de kleur / hoe voelde het aan / de oppervlakte / structuur

12.

Had je rechte of schuine wanden / hoe waardeerde je dit

13.

Het plafond / horizontaal of hellend / welk materiaal / de kleur / hoe voelde dit aan / de
oppervlakte / structuur.

14.

De lichtinval. had je uitzicht op buiten / de straat / speelterrein / (zie ook II..E.)

15.

De relatie van je kamer met een (speelterreintje) straat / andere woningen / groen / natuur

16.

Alleen slapen op een kamer of samen met broer en / of zus

17.

De afsluitbaarheid van de kamer

18.

Wie mochten er op jouw kamer wel / niet komen en wanneer

19.

De ligging van de kamer ten opzichte van de ouderlijke kamer

20.

De ligging van de kamer in het huis ten opzichte van andere voorzieningen, toilet /
sanitair etc..
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Aanvullende toelichting
Had je eengrote of kleine kamer / mocht je bij je ouders in bed?
Wat was de mooiste kamer in huis?
Wie sliep daar en waarom?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Ruimte voor verdere toelichting bij III.A.
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III. D. De ligging van de woning
Geef aan waarom iets belangrijk was bij het gevoel van geborgenheid of juist het gemis
ervan.
1.

Ligging ten opzichte van andere woningen / rijtjes / flat / vrijstaand

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……

2

De woonomgeving: straat of plein / groen / trottoir / speelplaats of –plek

................................................................................................................................................
....
................................................................................................................................................
....

3.

Ligging in de buurt of wijk of het gehucht / het dorp / de gemeente

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Toelichting:
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Bijlage 4 Het onderzoek onder scholieren (BS)

Brief aan de bewoners van Hutdijk en Beethovenlaan
Mag ik mij even voorstellen?
Ik ben Theo van Pinxteren, weduwnaar, vader van 3 kinderen en grootvader van 7 kleinkinderen.
Ik woon op de Hutdijk 54.
Ik ben socioloog en heb in de bouw gewerkt o.a. als onderzoeker en projectleider .
Ik werk aan een proefschrift bij Professor Peter Schmid, TUE, Faculteit Bouwkunde.
Het onderwerp van dit proefschrift is “de beelden die kinderen en volwassenen hebben over hun
eerste ervaring van het ouderlijk milieu”. Onder milieu versta ik dan zowel de bouwkundige als
de huishoudelijke situatie.
De promotie zal nog wel ruim 2 jaar duren.
Een onderdeel van dit proefschrift zal een onderzoek zijn bij schoolkinderen.
Met studenten bouwkunde hoop ik dit deelonderzoek op korte termijn te kunnen starten.
Om te weten hoe dit in de praktijk moet worden uitgevoerd met betrekking tot tijd, ruimte en
andere zaken, wil ik een vooronderzoek doen met behulp van enkele kinderen.
Ik wil hen met blokken hun eigen slaapruimte laten opbouwen en invullen zoals zij dat zien.
Grote vellen millimeterpapier gebruik ik als ondergrond.
Daarna wil ik ze vragen of zij nog wensen hebben of aan kunnen geven wat een ideale
slaapruimte of speelruimte in huis kan zijn.
Ik wil van het resultaat ook 1 of 2 foto’s maken. U krijgt er ook een.
Mijn vraag aan U is of U de kinderen daaraan wilt laten meewerken.
Ik zoek kinderen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar. Iets jonger of ouder mag ook.
De oefening beschouw ik niet als een “spatial intelligence” test.
Voor het onderzoek is het niet nodig, maar U kunt er wel bij aanwezig zijn en b.v. koffie
drinken of iets lezen mits U op een paar meter afstand zit en uw kind zijn/haar eigen gang laat
gaan. Ik zelf zal ook op enige afstand aanwezig zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd op de
begane grond op de vloer in het achterdeel van mijn eigen huiskamer.
De bedoeling is dat er telkens 1 kind werkt.
Ik kan nu niet precies aangeven hoeveel tijd er nodig zal zijn. Ik verwacht
voor het opzetten van het model van hun huidige situatie een half uur maximaal
voor het opzetten van het model “ gewenste situatie “ eveneens een half uur
Ik zou graag een foto willen maken van de huidige situatie van de kinderkamer om als
vergelijking te gebruiken.
Wilt U met dit strookje of telefonisch (………………of……………..) aangeven of U in principe
bereid bent om uw kinderen aan dit onderzoek mee te laten werken. Praat U er gewoon met de
kinderen over. Sommigen kennen mij wel als Theo en anderen als de mijnheer van de witte bus.
Ik kom wel bij U voor nadere kennismaking voor zover nodig en voor afspraken. Referenties
kunt U inwinnen bij …………of bij ………………..
Vriendelijk bedankt,
Wij, familie …………... adres………….; vinden het goed dat de kinderen meedoen. En vragen
of u even langs komt om afspraken te maken.
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Bijlage 5 Het onderzoek onder scholieren (BS)

Vooronderzoek kinderkamers
Observatie en gesprekken met 3 jongens en meisjes
Jongen, 7 jaar
Situatie
Gehele gezin, vader, moeder, dochter, 2 zoons kwam mee op de koffie
Zeer positief ingesteld. Hier was de vraag: wie van de drie mag het eerst.
Na loting startte ……...
Duur van het spel 45 minuten. grootte ca 35x 50 cm

Zijn leuke dingen waren:
schuine muur; vond ik leuk bedacht door schuine blokken.
Stapelbed, bank, verwarming; kan ik lekker w/k zetten en het bureau
Allemaal kleren
Stapelbed (hij slaapt met broer.op 1 kamer)
In 2de instantie
Kasteel (buiten proporties hoog gebouwd) is gedetailleerd aangegeven en kantelen worden
beschreven. Een soort bankje
Wat is niet fijn?
Ik heb eigenlijk niets wat ik niet fijn vind. Schuine muur; o nee die is wel leuk
Opmerking; de muur is gebouwd van 2 rijen blokken op elkaar
Meisje, 8 jaar
Kamermodel ca 40 x 45 cm
Deur met poster. Bed is hemelbed dat is het leukste. Gordijnen in boogjes voor boven O jee,
vergeten te maken (die gordijnen). Ook voor de wastafel is een gordijn, gordijn is er ook voor de
kast.
Veel verhalen over rood en roze. Mat is rood.
Kist is bruin, stoel is ook bruin.
Geen radio, zou dat wel willen.
Als een vriendinnetje komt, gaan we meestal naar boven. Soms spelen we in de speelkamer.

Poppenhuis: Opa gemaakt, kan dat heel goed, oma heeft genaaid. Ik speel er wel mee, maar niet
zo vaak. Het poppenhuis hoort eigenlijk op zolder, maar mag van mijn moeder op mijn kamer.
Allengs wordt zij vrijer.
Er zijn hoge planken met knuffels. Daar kan zij niet bij. Maar ook op andere plekken knuffels,
mooi. Ook een doosje met dokterspulletjes.
Wat is niet leuk?
De kast bij bed met spijkers en soms schuift de mat weg als ik hard kom binnen rennen.
Wat zou je veranderen willen? De witte muurdelen roze maken, felroze.
Zij vertelt hoe ze op haar bed op haar nek kan staan en dan met haar benen wandelt langs de
behangstrepen.
Haar droomkamer. 85 x 65 cm
Rechts boven staat een zwembad
Links onder het bed.
O, leuk een zwembad erbij.
Radio bij het zwembad
Telefoon op het bureau

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

264

Bijlagen
Piano: als mamma weg is spelen.
Bed, lampje, nachtkastje.
Kleur: alles zwart-wit: Kast zwart, (invalide) stoel wit
Waarom zw/w?: Ze passen goed bij elkaar. Zwembad zwart en duikplank wit.
Hoe groot is je kamer? Heel groot, net zo groot als Ehn, dan kunnen de andere mensen in een
klein woninkje.
Ramen staan overeind, zie foto.
Wie mogen er op je kamer komen? Alle mensen die papa en mama kennen. Papa heeft 99
collegae en de baas van mama, N, mag ook komen.
X heeft een paar geheime plekjes.
Er is een slot op de deur, je moet kloppen om binnen te komen.
Verlichting bij ramen: zie foto.
Op de grond komt een springkussen; dikke stof.

Meisje, 11 jaar
Gaat vlg jaar naar Augustinianum, van Maerlandt of St Joriscollege.
Grootte kamer 40x65 cm

Rechtere lijnen dan van broer en zus.
Maat verhouding is beter dan bij jongeren.
Belangrijke voorwerpen:
Boekenhouder
Schuine: geeft sfeer, wil gordijn voor haar bed, geeft privacy. Als ik met verschillende dingen
bezig ben, hoeft niemand dit te zien.
Kleur: Achter gordijnen: fel oranje, samen met moeder bedacht. We waren het er over eens.
Zachte kleuren, een beetje donker. In een kamer moet altijd gezelligheid zijn.
Geheime plek: nee, wel een doosje met een briefje of zo. Na een tijdje kijk je weer en zie je wat
je hebt.
Ik heb 3 hoeken: slaap, zit, werkhoek, met mat, lichtgeel. Tegen het behang dus
kleurencombinatie.
Raamgordijnen met vruchten. Niet doorzichtig
Kun je de kamer afsluiten? Er zit wel een gaatje in de deur, maar er is geen slot. Er hangt een
briefje: 3x kloppen
Temperatuur: Ik ben een koukleum en draag een T shirt en trui. Ik denk dat de
slaapkamertemperatuur de huistemperatuur is. ’s Nachts heb ik het raam open, dan heb ik het
onder de dekens soms heet.
Nauur; Ik wil kunstbloemen omdat bloemen snel weg gaan. Ik ben van plan om een kunstplant
van beneden in de zithoek te zetten.
Meisje droomkamer grootte 75x 65 cm.
Rond: ik weet niet waarom.
Het is mijn deel van een groot huis. Maar dan ’n woondeel met meerdere vertrekken.
Er hoeft niet een overzicht te zijn zoals in mijn huidige kamer.
Het centrale deel is de hal.
We voeren een discussie over abstraheren;
Ik zeg dat zij al een beetje kan abstraheren. Zij antwoordt; “Ik denk een beetje vooruit, maar nog
niet heel veel”.
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Kleuren: Wel eens gezien in een film; hal tegels zwart en wit staat goed t.o.v. elkaar, geeft idee
dat er veel ruimte is.
De grootte: 3 tot 4 keer de huidige slaapkamer.
Ik wil:
Een studeerhoek; met piano (is ook studeren). Stil, hoeft niet vol te zijn. Een bureau en ernaast
een boekoplegger.
Een slaaphoek; licht van kleur
Een discohoek; bruin in verband met een discobal
Een zithoek; niet te felle kleuren, geen combinaties, rust, lichtbruine vloer, tapijt niet te fel
Meisje

2. studeren
grotendeels
tapijt,stukje
tegel bij
piano

1. licht,
slaap
deel tapijt,
andere hout

3.
studeerhoek
tegel,donker
bruin

4.zithoek
stoffengrond,
alleen maar
tapijt

Jongen, 9 jaar

Zijn model meet 65x55 cm
Belangrijke elementen:
Radio; kastje met fotolijstjes, hoogslaper, bureau met 2 stoelen.
Volgens mij kan de deur niet op slot. Iedereen mag er in komen. Als ik naar school ga is hij
dicht. Als een vriendje er is gaat hij dicht.
NB: er is een speelkamer beneden gemaakt.
Televisie kijken op speelkamer, verder ben ik op eigen kamer.Ietsiepietsie meer op
speelkamer.Ik denk even veel als mijn zusjes. Of….toch iets minder.
Het leukste is de hoogslaper, radio, tekenen en met electrische lego spelen.
Raamstickers. Bij ‘t schuine deel van de kamer kun je niet overal komen. Recht is dan leuker.
Wat zou je willen veranderen? Het bed in het midden neerzetten en het bureau waar nu mijn bed
staat. En dan een kastje er onder.
Ik heb wel een plekje om te zitten als ik boos ben, maar geen geheime plekjes.Temperatuur:
Vaak als de woonkamer, Ik heb het vaak warm als ik slaap en zou het iets koeler willen.
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Zijn droomkamer,
60x 55 cm
Zijn verhaal; een lange glijbaan om in mijn kamer te komen. De deur heeft een knop waarvan ik
alleen de code ken. Als ik die ben vergeten dan word ik geholpen door mijn vriend, de
waakdraak die hem voor me opent (ook bij brand) zodat ik niet tegen de deur aan glij.
Anderen knallen wel tegen de deur aan.
Waarom een tafel met 8 stoelen? O, da’s gezellig dan kunnen mijn ouders Kerst vieren op mijn
kamer.
En ‘s nachts kan ik met mijn vriend de draak lekker over de tafel roetsen.
Als er sneeuw valt zet ik het dakraam open en komt er sneeuw op tafel en kan ik er een glijbaan
van maken.
Mijn deel is heel groot. Net zo groot als de Sophiastraat.
Aan de tafel kan ook gestudeerd worden.
Samen met X maak ik grapjes over de grootte.
Als jouw tafel zo groot is dan is het huis zo groot als de hele wijk. Waar wonen andere mensen
dan?
O die wonen in heel leuke kleine huisjes.
Draak slaapt op bed. Samen ‘s nachts op trampoline, moet dus groot zijn.
Kamer is deel van het huis

Meisje 9 jaar
Tijdsduur 40 minuten
Grootte van het model

25x50 cm

Situatie slaapt met X samen.
De leukste dingen
’Het huisje naast het bed, daar ligt veel speelgoed.
CD speler K3, soms iets van zusje
Tafel en bureau (met X samen)
Playmobiel (soms samen met X)
Mijn bed
Het liefste zou ik playmobiel op 1 tafel hebben .Ik heb zelf 2 posters bedacht, van mogli,
bagheera en baloe. We sliepen eerst met zijn 4en op vakantie. Mijn ouders vroegen of we met
z’n 2-en wilden. Wij (X en ik) hebben zelf de bedindeling bedacht.
X wou naar deze keuken (?). Ik kreeg een huisje en mijn speelgoed.
De kleuren zijn rood met veel bruin, zwart op poster dat vind ik niet zo mooi.
Paars is mijn lievelingskleur.
Bij mij is het warm. Ik slaap naast de radiator. X vindt het soms koud.
Iedereen kan binnenkomen, ongevraagd.Vader en moeder. X en X niet altijd.
Als X vriendjes heeft ga ik naar beneden.
Meestal als ’t paardrijden niet doorgaat ben ik op mijn kamer met X en X en anders in de
huiskamer.
Mijn geheime plekje is op mijn kamer.Die plek wisselt.
Referentiepunten: Vacantie ,daarna gingen we met z’n 2en slapen. Ik heb Fureel en net zo’n
dagboek als mijn vriendin. Fens is een knuffelpoes ( 48 Euro).Als ik op mijn knieën kijk kan ik
net uit het raam kijken.
Ik denk niet zo veel aan dieren. Alleen aan mijn nep/knuffel.
Kabouter Elfje met muts, klein hondje, giraffe, baby giraf.
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Observatie: Ik denk dat de kamer lengte t.o.v de breedte te groot is.
Het is leuker met X dan met zusje die is te vroeg wakker en X slaapt langer.
Droommodel van het meisje
Geen geheime gangen. X heeft geen muren gebouwd (daar heb ik geen zin in. Op mijn verzoek
heeft ze 4 blokken op bedachte hoeken neergelegd)
Ramen zijn naast boekenkast. Stapelbed en een pc eronder. Piano (maar X speelt zelf
fluit).Bureau + 2 stoelen. Grootte; 11 meter lang (X zei eerst 2m. Toen ik zei dat dat klein was en
vroeg of ze eens naar de huiskamer van mij wilde kijken, zei ze 11 meter) en 5 meter breed.
Waarom die keuze? Jongetje uit klas woont in villa hij nam foto mee. Zo wil ik het ongeveer,
maar daar was geen piano. Vierkant vind ik mooiere vorm.
De kleuren: boekenkast wit; rest paars.
Geluid; niet al teveel. Ik wil alleen zijn. In de zomer niet zo warm.
In de winter vloerbedekking lekker wollig (paars).
Ik wil slot op deur. Met code. Mijn vader en moeder mogen binnen.X en X als ik erbij ben.
Geheime plek zou ik achter de televisie hebben. Ik zou ook goudvissen willen hebben.
Een badkamer hoeft niet.
Ik wil het schuin hebben, als het donker is, is het nog donkerder.Ik wil geen robots.
Er is veel open ruimte. Zie op de foto 4 liggende blokken .De zon zit aan de raamzijde.

Jongen, 12 jaar
Tijdsduur meer dan 15 minuten
Grootte 8x6 meter
Situatie; 3 studentes waren erbij.
De leukste dingen
zijn de computerspelletjes
kast als bergplaats voor leuke dingen
lego
de drum staat beneden
boekenkast met boeken

Wat zou je willen veranderen? Mijn zusje eruit en de legotafel anders.
Ik heb zelf bedacht het sparen van lego. En met X dat we met z’n 2en willen slapen.
Er zijn witte muren en zwarte balken (zie ook X’s observatie)
X regelt de temperatuur. ’s Zaterdagsochtends is het te warm.
De deur staat meestal open ’s avonds is het donker en er is geen sleutel.
Ik speel meestal beneden maar soms is het druk. Bij computeren. Ik wil dan eigen beeldscherm.
Geheime plek was tussen 3 knuffels. Nu staan de knuffels aan de kant. Soms ook bij de lamp. Op
eigen kamer.
Referentie is gameboy, kleine computer.
Natuur: alleen knuffeldieren: WNF krokodil en een katachtige.
Aan dieren wordt verder nooit gedacht.
De relatie met buiten is weinig.
Er ligt een oude mat dat is fijn.
Diversen: zusjes spelen cello en dwarsfluit. X zelf speelt drums.
Droommodel
TV-kijken vanaf de grond. 3 geluidsboxen. Kast met wettenboeken. Want opa is PG geweest en
ik sliep ooit op die kamer. Breedbeeldtelevisie. CD speler en DVD + video.
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Spelcomputer, bed in hoek, kast vol leuke boeken. Dan volgt een leuk gesprek over wat je met
wettenboeken kunt doen.
Iets zachter kleed.
Zusjes wonen erboven. Een eigen badkamer is niet nodig.
Iedereen mag binnenkomen behalve als ik nog wil slapen. Ramen bij bed en speelcomputer.
De leukste dingen zijn de geluidsboxen.
Kleuren wit. De temperatuur moet op 1,2,3 en 5 gezet kunnen worden.
Kasten op elkaar.
Er zijn geen geheime codes.
Een paar planten.
Knuffels meenemen.
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Bijlage 6 Het onderzoek onder scholieren (BS)

Instruktie en suggesties voor studentes
Oberveren en beschrijven situatie:
Plaats en tijd van onderzoek. Hoe komt kind binnen? Met of zonder ouders?
Noteren: Leeftijd, adres, geslacht, groep.
Duur van het spel: …minuten
Grootte van speelkamer opmeten; zeg tegen het kind dat hij/zij deze zelf mag kiezen.
Interview
Wat zijn de 5 leukste dingen?
Wat is niet fijn of wat zijn minder leuke dingen? Als daar geen antwoord op komt dan: wat zou
je willen veranderen?
Heb jij de dingen zelf bedacht of met wie?
Als je elementen mist er naar vragen; bv waar zitten ramen, waar is de deur. De reactie
opschrijven
Bij oudere kinderen vragen: beschrijf je kamer eens.
Kleuren?
Wand en vloerafwerking?
Is de deur open of dicht?
Wie mag er op je kamer komen?
Hoe veel tijd ben jij op je kamer? Waar speel je in huis meestal en met wie?
Heb je een geheim plekje?
Deze vraag inleiden met de opmerking dat ieder mens en jijzelf (interviewer) een geheim plekje
had / heeft. Zeg duidelijk dat je niet hoeft te weten waar het plekje is, maar of dat bv op de eigen
kamer is of elders in huis.
Noteren:
Spontane opmerkingen van proefpersoon bv “o jee ik ben …. vergeten” of “o nee toch maar
liever…”.
Observaties;
Worden bepaalde elementen buiten proporties gebouwd; te groot te klein, te hoog, te laag?

De droomkamer;
De grootte van de gebouwde droomkamer aangeven.
En vragen hoe groot de droomkamer moet zijn.
Noteren:
Allerlei opmerkingen waarvan je denkt dat ze relevant zijn.
Soms is er een bijzondere entree naar de kamer, of is er een geheime code of een beschermend
dier dat de kamer bewaakt. De grootte van de kamer kan elke werkelijkheid te boven gaan. Volg
het kind in zijn fantasie en prikkel die. Probeer hem pas in 2de instantie te confronteren met de
werkelijkheid en noteer dan zijn reactie.
Bijvoorbeeld; je wilt een kamer van 20 meter, maar jullie zijn met 6 personen thuis. Hoe groot
moet het huis dan wel niet worden? En hoe wonen de buren dan? Maar doe dit pas nadat het kind
eerst in zijn fantasie “doordraaft”.
Noteer ook opmerkingen over vrienden of vriendinnen waarvan de woonsituatie misschien
medebepalend is voor het droombeeld.
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Noteer opmerkingen over gezegden van vader of moeder of opa en oma etc.
Kleuren: vraag ook waarom
Wand en vloerafwerking: vraag ook waarom
Temperatuur: vraag naar gewenste kamertemperatuur en of ramen openstaan ’s nachts of
overdag.
Planten of natuur:
Diversen: vragen naar bijzondere elementen in kamer bv trampoline.
Aandacht aan computers, geheime codes, bijzondere dieren

Theo van Pinxteren

Dimensies van de kinderwereld

271

Bijlagen
Bijlage 7 Het onderzoek onder scholieren (BS)

Formulier.
De eigen bestaande kamer:
Naam:

Jongen

Datum van het spel
Grootte van het gebouwde model in cm:

Meisje Leeftijd Adres Type Huis:
Tijdsduur minuten

Situatie:

Interview pas tegen het einde beginnen.
Foto van het kind met naambordje.

1.
2.
3.

Wat vind jijzelf de vijf leukste dingen op je kamer?
Wat zou je willen veranderen?
Wat heb jij zelf aan of in je kamer bedacht en wat hebben je ouders of verzorgers
bedacht?

4.
5.

Vertel eens iets over de kleuren? En hoe vind je die?
Vertel eens iets over de temperatuur op je kamer? Is het lekker warm of gewoon of
koel?
Is de deur op slot, of kan iedereen binnenkomen, gevraagd of ongevraagd?
Wie mag er allemaal op je kamer komen

6.
7.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Hoeveel tijd breng je door op je kamer en waar speel je of studeer je nog meer in
huis?
Toen ik zo groot was als jij had ik een geheim plekje in huis. Ik hoef niet te weten
waar dat is, maar wil je me vertellen òf je een geheim plekje in huis hebt? Is dat op je
kamer of
ergens anders?
Opmerkingen: over referentiepunten; kamers van vriendjes, kamers op TV,
vakantie-ervaringen, IKEA,
Geef ook aan in hoeverre vertechnisering een rol speelt: computers, codes, robots,
autoverzamelingen, technospeelgoed en apparatuur, poppen of beestenverzamelingen.
n hoeverre wordt aan natuur gedacht?
In hoeverre wordt aan dieren gedacht?
Waar zitten ramen in het bouwmodel en hoe is relatie met buiten?
Vraag naar wand en vloerafwerking en de waardering daarvan.

21.

Diversen.

8.
9.
10.
11.
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Formulier onderzoek kinderkamers
Droommodel
Naam

Jongen Meisje

Adres

Gemeente

Datum van het spel

Tijdsduur minuten

Leeftijd

Grootte van het gebouwde droommodel in cm:
Interview pas tegen het einde beginnen.
Foto van het kind met naambordje maken.
Noteer allerlei opmerkingen waarvan je denkt dat ze relevant zijn.
Prikkel de fantasie, volg het kind in zijn/ haar fantasie.
Probeer pas in 2de instantie die te confronteren met de werkelijkheid.
BV: het kind wil een kamer die erg groot is. Plaats dat in zijn/ haar huis en vraag dan hoe groot
de anderen in zijn/ haar huis wonen. En hoe de andere mensen in de buurt dan wonen. Maar pas
nadat het kind in zijn/ haar fantasie is gevolgd.
Noteer ook opmerkingen over vrienden of vriendinnen waarvan de woonsituatie misschien
medebepalend is voor het droombeeld.
Noteer ook opmerkingen over gezegden van vader of moeder, opa of oma etc.
Soms gaat een kind spontaan vertellen.
Bv als ik groot ben dan… of; ik wil een code om het huis te beveiligen, een oog dat alles ziet. Ik
werk, ik heb een portemonnaie, ik heb creditcards maar die code is geheim. Of; bij de bank is
geld in de kluis.
Maar er kan ook een verhaal komen over droomdieren, draken die vriend of vijand zijn.
Probeer die verhalen in telegramstijl op te schrijven en later eventueel uit te werken.

1.

Beschrijf je situatie eens
Soms heeft een kind een paar ruimten in gedachten, een paar hoeken:
zit/studeer/slaap/sporthoek etc
Noteer dit. Misschien zijn er geheime gangen of toegangen of geheime codes of mag een
ander alleen maar in bepaalde hoeken komen.

2.

Er wordt ook wel eens wat vergeten iets wat je als onderzoeker misschien
vanzelfsprekend vindt. Vraag daar naar, maar met geduld en laat merken dat het geen fout
is.

3.

Vraag ook waarom een bepaalde keuze is gemaakt
Doe dat voor onderdelen of inrichtingselementen die jijzelf belangrijk vindt of waarvan je
merkt dat die door het kind belangrijk worden gevonden. Soms is er een bepaalde vorm
gekozen bijvoorbeeld vierkant of rond of een andere opvallende vorm. Vraag dan
waarom? Als het kind geen antwoord daarop geeft kun je het misschien helpen door te
vragen of het kind dit zo ooit heeft gezien.
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4.

Gebruik de vragenlijst bij “ De eigen bestaande kamer “

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

de leukste dingen
wat wil je veranderen
de kleuren
de temperatuur en het geluid
de toegankelijkheid van de kamer; geheime codes
hoeveel tijd op je kamer zou je willen doorbrengen
geheimen
natuur of dieren
ramen
wand en vloerafwerkingen

5.

Diversen

6.

Hierbij nieuwe ontwikkelingen robotiseren nagaan

7.

Denk ook aan de tegenstelling: kinderen willen mogelijk iets heel groots, maar verlangen
ook terug naar het nest, het kleine, het geborgene
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Bijlage 8 Het onderzoek onder scholieren (BS)

Enkele respondenten van de basisscholen
Gr2-groep5-Kaiya 8

Gr3-groep5-Roy 8
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Gr7-goep8-jessen 12

Gr9-groep8-Phil 13
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We5-groep5-Rick 7

We8-groep5-Dave 8
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We3-groep8-Dirk 11

We4-groep8-Jill 11
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Bijlage 9 Het onderzoek van de Gouden Griffels

De bekroonde boeken
Jaarlijks door het CPNB toegekend aan het beste, oorspronkelijk Nederlandse kinder- of
jeugdboek. Sinds 1997 is de Gouden Griffel voor boeken voor kinderen vanaf 13 jaar vervangen
door de Gouden Zoen. De eerste zes jaar (toen de prijs nog Kinderboek van het Jaar heette) werd
als jaartal het jaartal

2007 Kinderen van Amsterdam / Jan Paul Schutten / Paul Teng
2006 Big / Mireille Geus
2005 Het boek van alle dingen / Guus Kuijer
2004 De dans van de drummers / Hans Hagen
2003 Godje / Daan Remmerts de Vries
2002 Winterijs / Peter van Gestel
2001 Wachten op Matroos / André Sollie
2000 Voor altijd samen, amen / Guus Kuijer
1999 Helden op sokken / Annie Makkink
1998 Zwart als inkt / Wim Hofman
1997 Robin en God / Sjoerd Kuyper
1996 Ik maak nooit iets mee : en andere verhalen / Guus Middag
1995 Begin een torentje van niks / Ted van Lieshout
1994 Bijna iedereen kon omvallen / Toon Tellegen
1993 Nachtverhaal / Paul Biegel
1992 Kikker en het vogeltje / Max Velthuijs
1991 Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is / Tine van Buul en Bianca Stigter
1990 De eikelvreters / Els Pelgrom
1989 Het vlot / Wim Hofman
1988 Toen niemand iets te doen had / Toon Tellegen
1987 De avonturen van Lena Lena / Harriët van Reek
1986 Deesje / Joke van Leeuwen
Waar het hart vol van is / Willem Wilmink
1985 Kleine Sofie en Lange Wapper / Els Pelgrom
1984 Auww! / Veronica Hazelhoff
Liefdesverdriet / Karel Eykman
1983 De bavianenkoning / Anton Quintana
1982 De eend op de pot / Nannie Kuiper
1981 Otje / Annie M.G. Schmidt
1980 Zeezicht / Simone Schell
1979 Krassen in het tafelblad / Guus Kuijer
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1978 Wiele wiele stap / Miep Diekmann
De kinderen van het Achtste Woud / Els Pelgrom
1977 Kon hesi baka / Kom gauw terug / Henk Barnard
1976 Met de poppen gooien / Guus Kuijer
1975 De nacht van de heksenketelkandij / Simone Schell
Iolo komt niet spelen / Alet Schouten
1974 Kruistocht in spijkerbroek / Thea Beckman
Het wereldje van Beer Ligthart / Jaap ter Haar
1973 De Marokkaan en de kat van tante Da / Henk Barnard
Oorlogswinter / Jan Terlouw
1972 De kleine kapitein / Paul Biegel
Koning van Katoren / Jan Terlouw
1971 Het malle ding van bobbistiek / Leonie Kooiker
De mare van de witte toren / Alet Schouten
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Bijlage 10 Het onderzoek van de Gouden Griffels

Fase I Verwerking begrippen uit Gouden Griffels
Een voorbeeld

Alle woorden welke een ruimtelijke betekenis hebben, alle personen en alle voorwerpen worden
genoteerd en gestaffeld met de hand
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Bijlage 11 Het onderzoek van de Gouden Griffels

Fase II Verwerking begrippen uit Gouden Griffels

Alle woorden welke in Fase I zijn verzameld worden geordend. De frequenties worden
aangegeven. Op de horizontale lijn boven staan 15 begrippenparen.(klein / groot, warm / koud,
gezellig / ongezellig etc.). Die kwaliteiten zijn te weinig genoemd om er een Perceptie
Polariteiten index op te stellen. Rechts onder staan opmerkingen over de karakters in de boeken.
Begrippen uit fase 1 en fase 2 zijn nu geordend
Hierna worden in Bijlage 12 a., b., c. en d. de frequenties per boek en decade weergegeven.
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Bijlage 12-a Het onderzoek van de Gouden Griffels

Fase III Verwerking begrippen uit Gouden Griffels 1971 – 1980

Legenda: b = bel = belangrijk - pensiong = pensiongast
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Bijlage 12-b Het onderzoek van de Gouden Griffels

Fase III Verwerking begrippen uit Gouden Griffels 1981 – 1990
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Bijlage 12-c Het onderzoek van de Gouden Griffels

Fase III Verwerking begrippen uit Gouden Griffels 1991 – 2000

Alle begrippen uit fase 1 en fase 2 zijn nu geordend.
De subtotalen (locatie, vertrekken, horizontale delen, verticale delen, attributen) zijn VET.
De totalen zijn gearceerd weergegeven.
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Bijlage 12-d Het onderzoek van de Gouden Griffels

Fase III Verwerking begrippen uit Gouden Griffels 2001 – 2006
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De vloerbedekking
De wandafwerking
Het binnenmilieu
Bestaande en gewenste locatie van het bed
Verhouding tussen lengte en breedte van de kamers
Frequenties waarmee personen in Gouden Griffels zijn genoemd
Frequenties van R en B in Gouden Griffels
Locatie en type huis gemiddeld per decade genoemd per Gouden
Griffel
Gemiddeld genoemde aantallen vertrekken per decade
De 4 gemiddeld meest genoemde R en B
Per decade in GG gemiddeld genoemde aantallen vertrekken
Per decade gemiddeld genoemde aantallen horizontale R en B
Per decade gemiddeld genoemde aantallen verticale R en B
Gemiddeld aantal in GG genoemde attributen
Indeling deelonderzoeken
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Theo van Pinxteren
Curriculum vitae
Theo (-dorus Everardus Leonardus) van Pinxteren werd in Koog aan de Zaan op 14 juli 1937
geboren als zoon van Adrianus Johannus van Pinxteren en Alida Maria van den Wijngaard. Hij
verhuisde na de oorlog diverse keren, bezocht 7 lagere scholen, tot hij uiteindelijk in Utrecht
terecht kwam. Daar bezocht hij het St. Bonifaciuslyceum en haalde in 1957 het hbs b diploma.
De natuur leerde hij intensief kennen via de verkennerij. De mooiste start van een dag vindt hij
het openen van een tent en daarna het dampende gras aan zijn voeten voelen.
Van 1957 tot 1959 vervulde hij zijn militaire dienstplicht bij de Luchtdoelartillerie.
In 1959 ging hij aan de Rijksuniversiteit te Utrecht sociologie studeren bij de hoogleraren
Groenman, Kruijt en Janssen. Als specialisatie koos hij voor demografie, sociale psychologie en
aan de Universiteit in Rotterdam bij de Nobelprijswinnaar Tinbergen
het vak
ontwikkelingsprogrammering. Hij maakte een studiereis naar Marokko waar hij werkte aan een
onderzoek over landbouwcoöperaties. Voor zijn kandidaatsscriptie over urbanisatie reisde hij
naar Teheran. Zijn doctoraal onderzoek over gebruik en waardering van de binnenstad verrichtte
hij in Aken.
Hij was enthousiast en 24 uur per dag lid van de studentenvereniging Veritas waarin hij
verschillende bestuurlijke functies vervulde.
Op 18 mei 1966 trouwde hij met Anja Bazuine, biomedisch analiste.
In 1968 ging hij bij het Economisch Technologisch Instituut voor Gelderland werken met als
opdracht een sociaal economisch haalbaarheidsonderzoek voor de uitbreiding van de gemeente
Wageningen in de uiterwaarden van de Rijn.
In 1969 ontving hij een beurs van de Amerikaanse regering voor een studie over urban planning
in Salzburg. Daarna werkte hij bij Het Instituut voor Stedenbouwkundig Onderzoek van de
Faculteit Bouwkunde van de TU Delft en verrichtte onderzoek naar Gebruik en Waardering van
open ruimten in nieuwbouwwijken. Daarnaast trainde hij studenten in het verrichten van
onderzoek op het terrein van het wonen.
Toen in 1971 plotseling de mogelijkheid kwam om naar Pakistan te gaan voor de Vrije
Universiteit greep hij deze met beide handen aan. Hier werkte hij in een Joint Research Project
samen met de Universiteit van Karachi. Het doel van het project was een typologie van slums op
te zetten en aan de Nationale Planning Commission van Pakistan strategieën aan te reiken voor
verbetering van de leefomstandigheden van de bewoners van die wijken. Hij onderzocht en
publiceerde over verschillende wijkonderzoeken en onderzoeken onder serai´s en dera´s. Dit zijn
al of niet commerciële woonverblijven voor alleenstaande mannen. Daarnaast publiceerde hij
over de tot dat moment onbekende “minislums in push localities”. Voor het onderzoek was
redelijke beheersing van het Urdu, de nationale taal, noodzakelijk.
In middels waren 3 zoons Bart, Ivo en Sjors, geboren. Allen zijn in de gezondheidszorg
werkzaam.
In 1976 werd hij benoemd als beleidsadviseur wonen bij de gemeente Eindhoven. Hier
introduceerde hij het begrip Habitat en vertaalde de woningbouwprogramma’s naar de praktijk.
Hij adviseerde met name over de huisvesting voor jongeren en bejaarden.
In 1980 werd hij in dienst van DHV projectleider in de groeistad Helmond en daarna
projectleider stadsvernieuwing in ´s Hertogenbosch.
In die banen werd hij van socioloog tot bouwheer en tevens voorvechter van actieve
bewonersparticipatie. Tussendoor werd hij door DHV uitgezonden naar Bangla Desh. Hier
moesten in opdracht van de Asian Development Bank modellen voor ontwikkelingsprojecten
voor de basis gezondheidszorg worden opgezet.
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In 1986 werd hij kern en project docent wonen en volkshuisvesting bij de hbo opleiding voor
Toegepaste Huishoudwetenschappen in Den Haag, de latere opleiding voor Facilitair
Management aan de Haagse Hogeschool. Hij heeft het werken met studenten ervaren als een
grote verrijking van zijn persoonlijk leven. Voor en met de studenten werden tientallen projecten
opgezet en voor stagedoeleinden bezocht hij Midden en Noord Amerika en Indonesië.
Op 15 januari 1996 overleed zijn geliefde vrouw Anja.
In 1998 beëindigde hij zijn loopbaan waarin hij onderzoeker, docent, beleidsadviseur en
projectleider is geweest, steeds op het terrein van bouwen en wonen.
Daarna heeft hij de inmiddels overleden onderzoeker Joost van Andel als vrijwilliger
geassisteerd bij het nader uitwerken van diens onderzoeksgegevens over speelterreinen in
Eindhoven. Hij heeft in vele besturen van professionele en vrijwilligersorganisaties gezeten en is
tot op heden actief betrokken bij een onderwijsproject in Varanasi in India. Zijn interesses voor
andere culturen heeft hem naar vele landen gebracht. Het wandelen is zijn tweede natuur
geworden en als pelgrim liep hij naar Santiago. Hij is actief beoefenaar van Hatha yoga.
Toine Jordense is zijn nieuwe partner.
Belgisch bier prefereert hij boven het Nederlandse.
Vanaf 2000 tot 2007 was hij vrijwilliger directeur van Het Waalres Museum en organiseerde
samen met anderen vele tentoonstellingen, lezingen en concerten over damast, moderne kunst, de
locale geschiedenis van Waalre en over Pakistan.
Dit proefschrift sluit aan bij zijn kennis van de sociale wetenschappen en zijn brede ervaring in
de bouwwereld welke hij daarmee overdraagt aan jonge architecten en onderzoekers met de
verwachting dat zijn aangedragen ideeën worden uitgewerkt.
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