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Gezamenlijk secretariaat 
L V C W ,  L V G O  e n  F G W
Sinds november 2011 hebben de LVCW, LVGO en FGW weer een gezamenlijk 
secretariaat. Na als LVCW en FGW een paar jaar een ‘virtueel’ verenigings-
buro te hebben gehad (de LVGO had de afgelopen jaren een ruimte aan de 
Herengracht in Amsterdam), hebben we sinds kort een betaalbare werkplek 
aan de Lauwerecht in Utrecht. 

Het gebouw is van Solidair, een vereniging van duurzame bedrijven en van 
enkele woongemeenschappen. In het pand hebben een enkele eenpersoons-
bedrijven en de vereniging Solidair hun werkplek.
Er is een vergaderruimte, prima voor onze bestuursvergaderingen. Hier wordt 
ook dagelijks gezamenlijk geluncht met ieder die dag in het pand aan het werk 
is. Voor onze archieven is er genoeg ruimte.

De Lauwerecht is ongeveer twintig minuten lopen van Utrecht Centraal. Een 
mooie wandeling langs de Utrechtse grachten. Maar ook per bus is het goed 
bereikbaar.

Het secretariaat wordt bemenst door onze nieuwe secretariaatsmedewerkster 
Tienta Verlegh. Zij doet het secretariaatswerk voor zowel LVGO, de LVCW als de 
FGW. Ook hierin dus toenemende samenwerking!

Tienta woont sinds één jaar in het senioren project Woongroep Tuinwijk op 
tien minuten lopen van ons secretariaat. Erg handig voor haarzelf en voor 
ons. Van 1981 tot 1983 heeft zij in CW Klopwijk gewoond. Zij kent gemeen-
schappelijkwonen dus uit eigen ervaring, zowel in de meergeneratie- als de 
senioren vorm.
We zijn erg blij met haar.

Tienta is er elke dinsdag van 10 tot 16 uur en soms ook op andere dagen.
Dinsdag is dus daarmee de dag waarop je de LVCW, LVGO en FGW telefonisch 
kunt bereiken.

Anne Kurvers, die het afgelopen jaar het secretariaatswerk voor de LVCW en 
FGW vanuit haar huis in Nijmegen deed - en dat niet in Utrecht kon komen 
doen - bedanken we hierbij voor de prettige manier waarop zij dat het afgelo-
pen jaar heeft gedaan.

Peter Bakker

In 2011 werd Wall Street in New York bezet. 
Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. 
In 1968 bezetten demonstranten Wall Street 
in Chicago. Zij keerden zich tegen de oorlog 
in Vietnam, niet alleen omdat deze veel bur-
gerslachtoffers eiste, maar ook omdat deze 
oorlog verbonden was met de verdediging 
van het kapitalisme, een maatschappijop-
vatting die zij veroordeelden omdat hierin 
het eigenbelang en het verwerven van luxe 
voorop stonden. 

Deze demonstranten verkeerden echter in een geheel andere 
positie dan de occupy-ers van nu, zij waren nog maar net be-
gonnen met het uitvinden van een andere manier van leven, 
waar men niet was gericht op eigenbelang en luxe, maar op 
gezamenlijkheid en het delen van ervaringen. Zij vormden 
een tegencultuur die uit zou monden in een grote variatie aan 
leefstijlen. In de gebouwde omgeving kon je deze ontwikke-
ling aflezen aan de uitvinding van woonerven en aan het ont-
staan van collectieve woonvormen als centraal wonen.

De occupy-ers van nu staan sterker in hun schoenen omdat zij 
aan deze ontwikkelde leefstijlen kunnen refereren om te laten 
zien dat de kapitalistische maatschappijopvatting, die onder 
de nieuwe naam ‘vrije markteconomie’ is doorontwikkeld, 
opnieuw tot grote problemen heeft geleid. Hierbij worden ze 
gesterkt door het feit dat ook minder alternatieve leefstijlen 
in de problemen zijn gekomen. De crisis is er voor iedereen. 
De inkomensverschillen zijn de afgelopen dertig jaar alleen 
maar toegenomen en ook de huidige financiële crisis raakt 
iedereen.   

Het is duidelijk dat de oude hypothese van Adam Smith, uit 
1776, opnieuw is gefalsificeerd: er ontstaat geen evenwicht 
als iedereen opkomt voor zijn eigen belang. Er ontstaat een 
wereld van mondiale bedrijven waar niet alleen kleine gebrui-
kers machteloos tegenover staan, maar ook regeringen. Het 
najagen van het eigenbelang dat deze bedrijven groot heeft 
gemaakt leidt er uiteindelijk toe dat zij uit gretigheid over hun 
eigen benen struikelen. En dan slepen zij iedereen mee in hun 
val. Om de gevolgen daarvan te beperken vragen ze dan op 
de koop toe of we ze nog eens wat geld willen toestoppen.

C O L O F O N
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Daar is occupy dus tegen. Toch is er in de pers regelma-
tig sprake van onbegrip. Want ‘tegen’ zijn is makkelijk, 
maar waar zijn ze eigenlijk vóór, wat willen ze bereiken? 
Nu kan onbegrip verdacht zijn. Je kunt je tegenstander 
laten uitleggen wat hij bedoelt en wat hij wil, tot hij een 
ons weegt en het opgeeft. Dan hoeft er niets te veran-
deren. De vraag naar wat ze willen bereiken kan echter 
ook terecht zijn. De occupy-ers vormen immers een 
heel divers gezelschap, en hoe kunnen we zien waar ze 
heen willen? 
Maar dat is nog niet te zeggen. De occupy-ers hebben 
een probleem dat in de zestiger nog niet bestond: toen 
leek er nog een alternatief samenlevingsmodel te zijn, 
namelijk het communisme. Dat is uiteindelijk niet le-
vensvatbaar gebleken of beter gezegd onleefbaar. Ook 
dit model heeft zijn geloofwaardigheid verloren. 
         
Waar kan de Occupy beweging zich nu op richten? Er 
is geen enkel geloofwaardig samenlevingsmodel meer 
over… of toch? De anarchistische manier waarop de 
occupy-ers in hun tentenkampen overleggen en be-
sluiten nemen kan misschien een voorbeeld zijn. Het 
anarchisme staat nog fier overeind, behalve misschien 
voor diegenen die de verkeerde krant hebben gelezen 
waardoor zij deze term met chaos en bommengooien 
associëren. Nu oogt het anarchisme misschien wat 
ouderwets omdat het oorspronkelijk beschreven is in 
termen van agrarische gemeenschappen, maar in deze 
opvatting over de samenleving kunnen vele leefstijlen 

in gezamenlijkheid beslissen over hun eigen situatie. De ma-
nier waarop hier besluiten worden genomen, namelijk ‘bot-
tom up’, kan ook een impuls geven aan de huidige regeringen 
die weliswaar democratisch gekozen zijn, maar die intussen 
niets blijken te kunnen doen tegen de macht van de grote be-
drijven en de banken. Sterker nog, soms nemen de topman-
nen van de financiële wereld een land gewoon over.          

Zouden de ideeën van Occupy ook doorwerken in Cen-
traal Wonen? In de tijd dat Centraal Wonen ontstond 
werden projecten gezien als een soort bruggenhoof-
den van waaruit de maatschappij steeds verder kon 
worden bevrijd van het eigenbelang en het streven 
naar luxe. Het idee van de gezamenlijkheid en het de-
len van ervaringen zou vanuit de privacy van het wo-
nen op steeds hogere niveaus kunnen worden door-
gevoerd. Dit revolutionaire elan ging in de loop van de 
tijd verloren. Het stond realisatie van projecten in de 
weg omdat  woningbouwverenigingen zich hierdoor 
bedreigd voelden, en het schrok ook  bewoners af die 
wat minder hemelbestormend waren. Zo werd Cen-
traal Wonen in de loop van de tijd een woonvorm die 
‘Gewoon Anders’ was.     
Maar nu zijn er weer hemelbestormers, en zij belege-
ren nu de poorten van het kapitaal; de leefstijlen die 
ze vertegenwoordigen en de anarchistische manier 
waarop ze met elkaar besluiten nemen zou wel eens 
gevolgen kunnen hebben, voor hoe er wordt gedacht 
over eigenbelang en luxe, en voor de manier waarop 

er in een democratie besluiten worden genomen. En wat zou 
dit kunnen betekenen voor Centraal Wonen? Zouden wij weer 
iets van ons revolutionaire elan terug krijgen?
 FK

Meerhem gemeenschappelijke ruimte

foto linker en rechter pagina: 
Occupy in Londen

Harriet Ward    
november 2011
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We hebben weer een landelijk 
bureau! 
Nu samen met de LVGO (ouderen) en onze koepel, de Federa-
tie Gemeenschappelijk Wonen. En weer in Utrecht. Nu in het 
gebouw van de Vereniging Solidair, Lauwerecht 55. Zie verder 
elders in dit nummer.

Vrijstaat SWOMP vrijwillig 
ontruimd 
SWOMP, de Slimme woonwagenbewoners op Mooie Plekjes, 
hebben hun locatie in de Pijp, in Amsterdam, vrijwillig ont-
ruimd, omdat aan al hun eisen voldaan is! Er worden geen 
bomen gekapt, de geplande nieuwbouw (school) wordt niet 
groter dan het oude gebouw, de buurt krijgt inspraak bij de 
bouwplannen en grote bezwaren van de buurt kunnen een 
breekpunt vormen. Conclusie van de bezetters: actievoeren 
werkt, verzet is effectief. In Gewoon Anders nr. 109 hebben wij 
over hen geschreven: Guerilla Gardening in Amsterdam. Zie 
ook web swomp.worldpress.com.
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Oproep van OCCUPY 
Rotterdam 
 

Bent u ook zo kwaad?

Democratie is mislukt 

Politieke leiders denken alleen maar aan zichzelf.

De prijzen stijgen, banen verdwijnen en de zorg neemt af.

Per 1 januari mogen tandartsen rekenen wat zij willen.

Dit is het recht van de sterkste, dankzij de democratie!

Maar nu komt de HELE WERELD in verzet, HOERA!!

Moeder aarde is van ons en wij gaan haar mooier maken.

DOE EN DENK MEE OVER ONZE TOEKOMST!! 

JIJ hoort er ook bij!

Kom van je luie reet en doe mee!

Met liefde en bloemen, geen geweld!!!

O P 
& 

U I TRO E P E N !
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In Memoriam 

Saskia Poldervaart

Saskia Poldervaart en gemeenschappelijk wonen, het heeft alles met elkaar te maken. Eind 1980 ontmoette ik 
Saskia voor het eerst aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Daar kwamen mensen bij elkaar die zich op 
de een of andere manier met gemeenschappelijk wonen bezig hielden. Het is een breed begrip. Onder die kop 
vallen Centraal Wonen, woongroepen, woonwerkgemeenschappen, kraakpanden, maar ook duo-woningen, 
vriendengroepen en de in die tijd nog vrij nieuwe loot aan deze tak: woongroepen van ouderen. Historisch 
besef ontbreekt geenszins. Er is veel aandacht voor –utopische– woonwerkgemeenschappen van de negen-
tiende eeuw, Saskia kon hier bevlogen over vertellen. Ook de beginperiode van de zgn. tweede commune-
beweging, met de Berlijnse Communes I en II, blijft een inspiratiebron en ‘leermoment’. De laatste keer dat 
ik Saskia hoorde vertellen over de communebewegingen was in 2009, als lid van een forum in Den Bosch. Zij 
sprak even geëngageerd als altijd. 
De positie van de vrouw in de woongroep kreeg al vroeg de aandacht van Saskia en wordt beschreven in 
‘Huishouden in de Woongroep’. Dit thema bleef haar als docent Vrouwenstudies aan de Universiteit van Am-
sterdam uiteraard bezig houden.
Ook internationaal was Saskia zeer actief. In 1998 werd aan de Universiteit van Amsterdam de VIe Conferentie 
van de International Communal Studies Association, de ICSA, georganiseerd: Utopian Communities and Sus-
tainability. Saskia was coördinator. Hier ontmoetten mensen uit allerlei landen en verschillende disciplines el-
kaar. Onder degenen die een workshop of een lezing gaven waren ook ervaringsdeskundigen. Daar behoorde 
zij overigens zelf ook toe. Uit het programma van de Conferentie blijkt dat het begrip communal housing 
breed werd geïnterpreteerd: de Kibboetz, (‘Volks’)Coöperaties, Cohousing projecten naar Scandinavische mo-
del, Co-ops, Self help (woon)groepen in ontwikkelingslanden, Etnische woongroepen (van Ouderen), er was 
ruimte voor een zeer gevarieerd aanbod. 
De hierboven beschreven ontmoetingen geven maar een heel globaal beeld van de bijdrage die Saskia heeft 
geleverd aan de kennis over gemeenschappelijk wonen. En aan de uitwisseling van die kennis en ervaring. 
Deze kennis, ervaring en contacten leven voort in de huidige en nieuwe varianten van gemeenschappelijk 
wonen. 
AD  Foto: met dank aan Jens van Tricht

De eerste excursiedag in België, de tweede helft 
van de middag, bezoeken we Cohousing Vinder-
houte. Een van de initiatiefnemers ontvangt ons 
op het bouwterrein. Met gepaste trots. Op pro-
fessionele en zeer betrokken manier wijze licht 
hij de jonge geschiedenis en de basisprincipes 
van het project toe. Het gaat -ook- om een nieuw 
woonconcept: Vinderhoute is ‘een manier van 
samen wonen, waarin buren elkaar kennen en 
mensen zich thuis voelen’. 

Het project, dat nog in ontwikkeling is, bestaat uit zeventien 
privé woningen en een uitgebreid arsenaal aan gemeenschap-
pelijk voorzieningen, voor een belangrijk deel opgenomen in 
het aan het centrale Plein gelegen gemeenschapshuis: het 
Paviljoen. In het Paviljoen komt een groot scala aan gemeen-
schappelijk voorzieningen en ruimte. Zoals bijvoorbeeld, 
naast de voor cohousing kenmerkende keuken met eetruimte 
en ontmoetingsruimte ook een aparte huiswerkruimte met 
wifi en loungeruimte met uitzicht. Er is gekozen voor eco be-
wust wonen, dus met laag energie gebruik.

een manier van samen wonen, waarin buren 
elkaar kennen en mensen zich thuis voelen
De initiatiefgroep bestaat bij de start in 2006 uit twee koppels. 
Zij gaan op zoek naar kennis en ervaring van anderen met ge-
meenschappelijk wonen en bezoeken diverse projecten, ook 
in Nederland. Er wordt een lijst gemaakt van zgn. referentie-
projecten en vervolgens schrijft de groep een wedstrijd uit. 
Een ontwerpbureau, Stramien, komt met een aanpak die aan-
sluit bij de ideeën van de groep. Samen gaan zij verder werken. 
Terwijl het plan zich in samenspraak ontwikkelt moet de 
groep uitbreiding zoeken en mensen vinden ‘die elkaar –wil-
len- kennen en zich thuis voelen bij elkaar’. Het is bijvoorbeeld 
de bedoeling om regelmatig met z’n allen te eten, vandaar de 
naam Cohousing. Zoals veruit de meeste gemeenschappelijk 
wonen projecten in België bestaat ook Vinderhoute uit koop-
woningen. Voordat er met de bouw kan worden gestart moet 
de bouwgrond worden aangekocht. Een spannende gebeur-
tenis; alle toekomstige bewoners van dat moment zijn aanwe-
zig bij de notaris, waar het contract getekend wordt. En dan 
kan er met de bouw worden gestart. De groep gaat samen 
‘op weekend’. 
Het vinden en leren kennen van nieuwe mensen gaat onder 
meer via Facebook. Via een oproep kwamen zo’n honderd 
mensen op een informatiebijeenkomst af. Voor tachtig pro-

C o h o u s i n g  V i n d e r h o u t e 

SAmeNhUIZeN
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sociale en culturele bindingen

Het virtuele bureau van de LVCW ont-
ving een bachelorscriptie sociologie 
over sociale en culturele bindingen. Het 
gaat daarin om Indische senioren. De au-
teur, Josine Engels, wil antwoord krijgen 
op de vraag: hebben Indische senioren 
bindingen die specifieke woon/zorg-
voorzieningen wenselijk maken? Willen 
zij, bijvoorbeeld, liever met cultuurge-
noten samen ouder worden? 
Dat geeft een ‘link’. Bij Centraal Wonen 
gaat het immers -ook- over sociale bin-
dingen. En mensen die centraal (willen) 
wonen kiezen als medebewoners wel-
iswaar geen ‘cultuurgenoten’ in die zin, 
maar wel liefst mensen die op het ge-
bied van wonen enigszins gelijkgezind 
zijn. Wellicht werpt de scriptie meer licht 
op hoe sociale bindingen en culturele 
overeenkomsten werken, als het om wo-
nen gaat. 
“Sociale cohesie”, staat er, “is het resul-
taat van sociale bindingen en sociale 
processen die zorgen voor groepsvor-
ming”. In de roos. Dat is wat we willen, 
toch! In veel oude en nieuwere teksten 
over gemeenschappelijk wonen staat 
immers dat het bijdraagt aan sociale 

cohesie. Dat is best belangrijk, want vol-
gens verschillende maatschappelijk be-
trokken, al of niet professionele mensen 
gaat het daar niet goed mee. 
Een groep bestaand uit mensen die op 
elkaar betrokken zijn en zich met elkaar 
verbonden voelen, zonder dat de open-
heid naar de buitenwereld in het ge-
drang komt is een Centraal Wonen ide-
aal. Maar zit er misschien, zoals zo vaak 
als het om idealen gaat, een adder onder 
het gras? In hechte groepen, staat in de 
scriptie, is vaak sprake van wantrouwen 
naar buiten en “naarmate de banden 
hechter zijn worden de grenzen harder”. 
Dat is juist een nadeel voor de samenle-

ving als geheel. Maar misschien wordt 
dit nadeel enigszins gecompenseerd als 
men gemeenschappelijk woont. Want 
“als er meer interactie is worden bin-
dingen sterker” en daarmee neemt “de 
bereidheid iets voor elkaar te doen” toe. 
Voor senioren is dat een van de belang-
rijkste argumenten om gemeenschap-
pelijk te willen wonen. **) 
In meergeneratie projecten, zoals Cen-
traal Wonen, speelt deze verwachting 
weliswaar geen hoofdrol, maar toch op 
z’n minst een belangrijke bijrol. Men-
sen die gemeenschappelijk wonen zijn 
tenminste goede buren voor elkaar en 
meestal meer dan dat. 

een groep bestaand uit mensen die op elkaar betrokken zijn, 
 zonder dat de openheid naar de buitenwereld in het 

gedrang komt is een Centraal Wonen ideaal
Bindingen ontstaan op verschillende 
manieren en om verschillende redenen. 
Belangrijk zijn: gemeenschappelijke 
interesses, gedeelde idealen, gemeen-
schappelijke (sub)cultuur, gedeeld ver-
leden en familierelaties. De eerste twee 
zijn ook binnen Centraal Wonen cruciaal. 
Dat geldt tot op zekere hoogte ook voor 
gemeenschappelijke (sub)cultuur. Maar 
het zit wel een beetje ingewikkelder in 

elkaar: centraal woners willen immers 
met een dwarsdoorsnede van de lokale 
bevolking samen wonen in één project, 
zowel sociaal economisch als qua levens-
fase. En het is niet meer dan logisch dat 
projecten in een multicultureel gebied 
ook zelf multicultureel willen zijn. (Wat 
lang niet altijd gemakkelijk te realiseren 
is). De minimumeis die je aan (aspirant) 
bewoners van een Centraal Wonen pro-

ject kunt stellen is: een positieve hou-
ding t.o.v. gemeenschappelijkheid in het 
wonen. Dat houdt in dat je een stukje 
gemeenschappelijke verantwoordelijk-
heid wilt dragen voor gemeenschappe-
lijke voorzieningen en wilt participeren 
in gezamenlijke activiteiten. (Daarom 
werken steeds meer projecten met zgn. 
intentie of commitment verklaringen. )

culturele bagage

Wat heeft dit te maken met wonen en 
zorgvoorzieningen voor Indische Senio-
ren? In de scriptie wordt een stukje the-
orie van de Franse socioloog Bourdieu 
besproken. Hij onderscheidt drie soor-
ten bagage waarover elk mens beschikt: 
culturele bagage (kennis, waarden, 
normen, verwachtingen, voorkeuren), 
economisch kapitaal (financiële situatie 
en mogelijkheden) en sociaal kapitaal 
( contacten, netwerk e.d.). Samen be-
palen deze drie voor een groot deel ie-
mands positie in de samenleving. Op je 
culturele bagage heb je als kind betrek-
kelijk weinig invloed. Je bent cultureel 
gevormd in het ‘nest’ en op de plek waar 
je werd geboren. In latere levensfasen 
kun je wel zelf kiezen voor bepaalde 

groepen en een eigen netwerk vormen, 
maar de culturele bagage van je kinder-
tijd werkt –op verschillende manieren- 
door. En nu zijn we terug bij de scriptie 
over Indische senioren. Deze culturele 
bagage gaat als je ouder wordt, als se-
nior, een grotere rol spelen. Ouderen 
voelen zich het meest thuis bij mensen 
van dezelfde cultuur ‘van oorsprong’ 
en met overeenkomstige ervaringen en 
herinneringen. Veel senioren, in dit ge-
val Indische- wonen graag in de buurt 
van mensen met wie zij “herinneringen 
kunnen delen” en die er soortgelijke 
omgangsvormen en gewoonten op na-
houden . Het gaat over hoe je elkaar be-
nadert, van wat voor eten en van welke 
muziek je houdt. Ervaren centraal wo-
ners weten dat samen dingen doen, bij-
voorbeeld eten, gemakkelijker gaat als 
je er een beetje dezelfde eetgewoonten 
op na houdt. Dat gemeenschappelijke 
activiteiten beter van de grond komen 
als mensen hetzelfde soort dingen leuk 
en de moeite waard vinden. 
Josine concludeert dat een groot deel 
van de Indische senioren voorkeur heeft 
voor ”wonen met andere Indische Ne-
derlanders” en liefst graag met mede-
werkers met ‘Indische kennis’. Hier te-

kent zich een fundamenteel verschil met 
Centraal Wonen en met Gemeenschap-
pelijk Wonen van Ouderen af. In het 
onderzoek gaat het om samen wonen 
met cultuurgenoten, kleinschalig, dat 
wel, maar als variant binnen het regu-
liere woon/zorgaanbod. Het zijn voor-
zieningen vóór ouderen en niet, zoals 
de Landelijke Vereniging Gemeenschap-
pelijk wonen van Ouderen (LVGO) en het 
Haagse Groepswonen Door Ouderen 
(GDO) voorstaan, dóór ouderen! Oude-
ren die zelf verantwoordelijk zijn voor 
het beheer en zelf de gemeenschappe-
lijkheid organiseren.
Tenslotte een interessant weetje in dit 
verband: het wonen met gelijkgezinden 
in kleine huiselijke (woongroepachtige) 
situaties bevordert over het algemeen 
het welzijn en de fysieke gezondheid 
van ouderen. Zou dit ook voor andere 
leeftijdsgroepen opgaan? 
AD

*) Twee culturen aan de binnenkant, een onderzoek 
naar sociale en culturele bindingen bij Indische 
senioren en de wenselijkheid van categoriale 
ouderenvoorzieningen, Josine Engels, tweede druk, 
Universiteit van Amsterdam, 2010
**) Gemeenschappelijk wonen op leeftijd, zorgposi-
ties en sociale netwerken van ouderen in woon-
gemeenschappen, Harrie Jansen e.a., Federatie 
Gemeenschappelijk Wonen en Verwey-Jonker 
Instituut, 2008

cent ‘was het niks’, voor de overige twintig procent ‘eventueel’. Hoe-
veel van deze groep uiteindelijk blijven is sterk afhankelijk van de 
ontwikkelingen en besluiten die worden genomen. Ook dat verloopt 
voor een groot deel digitaal. Zo geven a.s. bewoners commentaar op 
tekeningen voor het project en op wat er besproken wordt tijdens 
(bouw)vergaderingen. Toen bijvoorbeeld werd besloten dat het om 
passief wonen zou gaan, vertrok een deel van de tot dan toe geïn-
teresseerde mensen. Dat hield onder meer verband met het bijbe-
horende kostenplaatje: ‘Het was een soort harmonicabeweging met 
een doorlooptijd van een kleine zes jaar. 

het vinden en leren kennen van nieuwe mensen 
gaat onder meer via facebook

Met hulp van deze ervaringen is een werkwijze opgesteld voor het 
vinden van passende medebewoners. Wie belangstelling heeft voor 
wonen in Vinderhoute begint als ‘gast’. Het is een vrije kennisma-
kingssituatie, met weinig rechten en plichten. Wil iemand serieus 
verder met het project dan wordt hij of zij ‘kandidaat lid’. Deze kan-
didaat leden betalen een klein bedrag en hebben spreekrecht op 
vergaderingen. Wil je echt in zee gaan met de groep, dan ga je aan-
betalen en mag je mee beslissen. Er is duidelijk goed nagedacht over 

voetangels en klemmen bij een koopproject. Dat vereist een ander 
soort afspraak en een ander soort contract dan bij huurwoningen 
met gemeenschappelijke ruimte en voorzieningen. Als een lid uit het 
project wil stappen heeft hij of zij de plicht om zelf een nieuw lid te 
vinden. De verkoper mag in de praktijk zelf beslissen aan wie hij zijn 
woning en aandeel in de gemeenschappelijke voorzieningen ver-
koopt. Op papier is weigering door de leden van het project moge-
lijk, maar tot nu toe is dat niet aan de orde geweest: ‘Het werkt goed, 
we snuffelen wel, maar dat is nooit gebeurd’. Er bestaat wel een vorm 
van ‘in consensus goedkeuren’ als het om fundamentele zaken gaat. 
Wij staan voor ‘open communicatie en duurzame relaties, met als be-
langrijkste sanctie: elkaar aanspreken’. 
Op dit moment bestaat de groep uit zeventien gezinnen, waarvan 
twee alleenstaanden en twee oudere koppels, in totaal drieëndertig 
volwassenen en drieëntwintig kinderen. De woningen zijn architec-
tonische verschillend en staan, geclusterd in diverse combinaties, 
verspreid over het terrein op verschillende afstanden van het (wel) 
centraal gelegen Plein met het Paviljoen. Eind 2011 hebben bewo-
ners de eerste woningen betrokken en is het samen wonen ‘met bu-
ren die elkaar kennen’ gestart. 
AD zie ook: www.samenhuizen.be en www.vinderhoute.be

CULTUReN AAN De BINNeNkANT 

*)
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Beste lezers,

Deze GewoonAnders zal uitkomen in het 
voorjaar. Mogelijk ligt er dan nog een klein 
laagje sneeuw en is het zo nu en dan rond 
het vriespunt. Het zou echter ook zo maar 
kunnen dat u buiten in het zonnetje geniet 
van het nieuwste nummer van uw lijfblad! 
Weliswaar met een jas aan maar uit de 
wind…. goed te doen!? Ik schrijf deze column 
met uitzicht op een winterwonderland. 
Feeëriek, 1.000 malen mooier dan de 
Droomvlucht van de Efteling. Koning Winter 
heeft het perfect geregeld dit jaar. Net voor 
het weekend begon het echt te winteren! Het 
treinverkeer volledig ontregeld. Mensen 
mopperend en onzeker of zij wel thuis zouden 
geraken. Op Marktplaats blijken de schaatsen 
niet aan te slepen en wie nog schaatsen 
wil laten slijpen mag rekenen op een flinke 
wachttijd. Schoolkinderen gillend van 
blijdschap om half 4 de school verlatend. Dat 
er toch nog een flinke sneeuwlaag is gevallen. 
Ze hadden er na een zeer warme (11 graden!) 
en natte kerst niet meer op gerekend. Snel 
naar zolder, de skipakken en slee gepakt en 
op naar het duin! Mijn zoon met 2 van zijn 
vrienden met een onverantwoord harde vaart 
van een duin met bulten scheurend, roept dat 
hij hoopt dat het een paar weken dit weer 
blijft! Thuisgekomen, lekker aan de warme 
chocolademelk, horen we dat er 865 km file 
staat. Pap is gelukkig al thuis merkt zoonlief 
op. Maar 1 van onze huisgenoten doet er 3 
uur over om met de trein vanuit Amsterdam 

naar huis te komen. Gewoonlijk heeft hij 
aan een half uur genoeg. De meningen zijn 
verdeeld over dit winterweer. Bij de buren 
zijn de leidingen van de stallen weer eens 
gesprongen en het water spuit eruit.
De geiten en paarden hebben een extra dikke 
vacht. Was dat rond de kerst nog zweten 
geblazen… nu doen zij er hun voordeel 
mee. Zodra het zonnetje schijnt, en dat doet 
het gelukkig uitbundig, sjokken zij traag 
door de sneeuw of maken juist glibberige 
sprongen. El Sha en Saar, anders zo mooi 
wit, lijken opeens gelig te kleuren in dit 
witte paradijs. Natuurlijk wordt het nieuws 
geheel gevuld met het wel of niet doorgaan 
van de Elfstedentocht. Altijd weer spannend. 
Minimaal 15 cm dik moet het ijs overal zijn 
om de mensenmassa te kunnen dragen. Zal 
het dit jaar weer eens lukken? De hele week 
wordt nog flinke vorst voorspelt dus wie 
weet? U! U weet het als u deze column leest. 
Hopelijk bent u de winter goed doorgekomen 
en is uw centraal wonen project zich aan 
het opmaken voor een nieuw voorjaar en de 
naderende zomer. Bij ons hangt alweer een 
briefje wie welke groente wil gaan verbouwen 
komend jaar in verband met de aanschaf van 
nieuwe zaden. Niemand heeft nog gereageerd. 
Eerst nog even lekker van de sneeuw en het 
ijs genieten. Komt tijd ... komt zaad!

Hartelijke groet,
Esther

G

G
A

 1
1

1

14

C O L U M N

Men kapt maar raak!

Dit nummer van GA gaat over architectuur. Interessant! Ik zou kunnen schrijven over ons centraal woonproject en de 
binnenhuisarchitectuur waar regelmatig discussie over is. Moeten die gasbetonblokken uit de jaren zestig echt zo onbe-
werkt duidelijk in beeld blijven? Of mag een strakke structuurlaag wat rust creëren? Ja dat vraagt wel meer onderhoud 
en trekt stof aan. Tja… 
Alle deuren van openbaar toegankelijke ruimten zijn knaloranje. Zal heus wel weer eens in de mode komen, tja…  Het  
enorme dak was eens een begrip op de boerenweg maar hoe moeten we het nu zien en benoemen met al die verantwoorde 
maar foeilelijke zonnepanelen erop? In een eerdere column heb ik het al eens gehad over die geweldige boomhut die mijn 
man op ons erf heeft getimmerd. Zou ik ook wat meer over kunnen vertellen. Maar eigenlijk wil ik iets heel anders aan 
u kwijt.  Twee weken geleden heeft men op een steenworp (wel flink hard werpen!), nou ja laten we zeggen discusworp, 
afstand een heel bos gekapt. Nee geen lullig struikgewas, ik heb het over een echt bos. Hoe is het heden ten dagen toch 
mogelijk??? Welke gemeente staat dat nou toe? Ja het was verkocht aan een bedrijf die er een begraafplaats van wil ma-
ken en dan moet alles kennelijk wijken. En daar is dus ook toestemming voor gegeven. Enige navraag levert de informatie 
op dat er wel wat protesten van omwonenden is geweest maar de argumenten tegen kap van het bos waren niet steekhou-
dend genoeg deze roofbouw tegen te gaan. Ik zou mezelf niet als een overemotioneel mens betitelen maar toen ik langs 
de plek kwam waar ooit dat bos stond kreeg ik toch echt de tranen in mijn ogen en een brok in de keel. En ik niet alleen 
. Ouders van kinderen die op de school zitten grenzend aan dit gekapte stuk grond, spreken er op het schoolplein ook 
schande van. Enkele van hen fietsen om. Ze willen de dag niet al te depri beginnen. 
Ik voel me naast verdrietig ook schuldig. Ik woon ook in deze gemeente waarom heb ik niet beter opgelet? Niet dat ik de 
illusie heb dat ik dit had kunnen voorkomen maar nu voelt het zo machteloos. We hadden actie moeten voeren, onszelf 
vastketenen aan de bomen. Er boomhutten in bouwen (ik ken iemand die daar verdomd handig in is!), hoog in de bomen 
moeten klimmen en er niet uit komen voor men tot bezinning was gekomen. Spandoeken over de weg waar de grond aan 
ligt moeten spannen zodat iedereen op de hoogte was van dit idiote besluit. De plaatselijke krant staat nu twee  weken 
vol met brieven van mensen die zich het lot van dat bos aantrekken. Helaas. We zijn allen te laat. Teleurgesteld, gefrus-
treerd, lichtelijk depri probeer ook ik de plek des onheils te mijden. Niet mogelijk. Het idyllische pad waarop wij iedere 
dag meerder malen  lopen om onze zoon naar school te brengen komt uit op het bewuste getroffen gebied. Slikken en de 
andere kant opkijken? Of toch alsnog verhaal gaan halen bij de gemeenteraad? 
Graag hoor ik wat u zou doen.
Evengoed een hartelijke groet, ik ga ervan uit dat u persoonlijk er niets aan heeft kunnen doen.
 
Esther 

G C O h O U S I N G
c o n f e r e n t i e  i n  S t o c k h o l m

Van 3 tot 10 mei 2010 was ik in Stockholm voor de daar georganiseerde internationale conferentie 
over cohousing, centraal wonen dus.

Naar Stockholm werd het vliegen, omdat 
het alternatief, de trein, drie keer zo duur 
was. Ik vloog samen met Dorit Fromm, 
die ik in 2009 in Seattle had ontmoet. 
Zij was ook op weg naar de conferen-
tie Stockholm. Dorit schrijft regelmatig 
over gemeenschappelijk wonen. Zoals 
het boek 'Collaborative Communities' 
met daarin een hoofdstuk over centraal 
wonen in Nederland.
Tijdens de vlucht hoorde ze me uit over 
de huidige gemeenschappelijk wonen 
situatie in Nederland.

Het zou mijn eerste bezoek aan Zweden 
worden. Vanaf het vliegveld dicht bij 
Nyköping is het anderhalve uur met de 

bus naar Stockholm. Een Nederlandse 
Zweed naast me vertelde me uitgebreid 
over geschiedenis en politiek. En wee-
tjes zoals de oorsprong van de roodbrui-
ne kleur van vrijwel alle huizen op het 
platte land: een soort menie die vroeger 
uit erts-afval werd gemaakt. Een prima 
bescherming voor de veelal houten 
Zweedse huizen. 
Het was een prettige rit door het mooie 
golvende landschap. Akkers en weiden, 
bossen en rotsen, hier en daar een boer-
derij en dorp - en inderdaad veel rood-
bruin.

Om acht uur 's avonds kwam ik aan bij 
het huis van de organisator van de con-

ferentie, Dick Urban Vestbro: "Ben je er 
nu al?" Hij had me uitgenodigd om tij-
dens de conferentie in de logeerkamer 
van zijn cohousing project Kollektivhu-
set Tullstugan overnachten, maar hij had 
me een dag later verwacht, op de dag 
dat de conferentie begon. Maar geen 
probleem, hij belde een vriend, die twee 
blokken verder woont. Bij deze vriend 
kon ik de eerste twee nachten slapen. 
Hij gaf me zelfs zijn huissleutel, terwijl hij 
niet meer dan mijn naam wist: geweldig.
Doordat ik er een dag eerder was (Ryan-
Air vliegt niet elke dag op Zweden), kon 
ik mijn favoriete bezigheid op plekken 
waar ik nooit geweest ben, uren lang 
rondlopen, uitvoeren.
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De volgende twee dagen was de echte 
conferentie, met lezingen 's morgens en 
's middags workshops. Ik ben niet zo gek 
op de hele morgen luisteren, zeker niet 
als het niet in mijn eigen taal is en soms 
ook moeilijk te verstaan (de voertaal was 
engels). Wat er verteld werd was even-
wel vaak erg interessant.
Zo lichte Dick Urban Vestbro de geschie-
denis van utopische gemeenschappen 
door. Hij deed daar een studie. Er is soms 
wel en soms geen verwantschap met 
wat er nu is. Sommige latere gemeen-
schappen hebben geleerd van eerdere 
experimenten, soms ook werd iets ver-
gelijkbaars opnieuw uitgevonden. Er zijn 
in de loop van de eeuwen vele idealisti-
sche woongemeenschappen geweest. 
Zowel in Europa als in Noord-Amerika.
In de dertiger jaren ontstond collective 
housing in Zweden. Deze woongemeen-
schappen zijn vooral opgezet uit organi-
satorische en efficiëntie motieven. Als 
elk gezin apart kookt is dat in tijd en 
ruimte inefficiënt. Deze woningen had-
den dan ook geen eigen keuken. Van 
de centrale keuken, waar vaste mensen 
werkten, liep een kleine lift langs elke 
woning. Dit heeft gefunctioneerd tot in 
de jaren vijftig of zestig. Ik begreep niet 
dat er veel verband is met de gemeen-
schappelijk wonen beweging die een of 
twee decennia later in het westen ont-
stond.

Architect Chuck Durrett (VS) beweerde 
in zijn lezing dat je een cohousing pro-
ject veel sneller van de grond krijgt 
(tweeënhalf jaar, in plaats van een jaar of 
zes, zeven) als de initiatiefgroep met een 
kant en klaar (bouw)plan op gemeente 

en woningbouwers afstapt. Het praat 
makkelijker als je al precies kunt laten 
zien wat je wilt. En het verleidt gemeen-
te en bouwers ook minder om allerlei 
wijzigingen op het plan door te drukken.
Hoe dit ontwerp wordt bekostigd ver-
telde hij er niet bij. Van te voren een vol-
ledig bouw-ontwerp vooruitbetalen zie 
ik de meeste initiatiefgroepen in Neder-
land nog niet doen.

's Middags waren er workshops rond ge-
meenschappelijk wonen thema's.
Zelf heb ik de workshop 'Self-administra-
tion in cohousing projects' voorgezeten. 
Elf mensen uit zes of zeven verschillende 
landen namen deel. We hebben het over 
de verschillen in eigendom en beheer 
in de verschillende landen gehad. Over 
hoe nieuwe medebewoners te kiezen 
(niet in elk land ben je vrij om te kiezen). 
En over manieren van besluitvorming, 
waarbij we het vooral over consensus 
besluitvorming hebben gehad. 

Hoewel ik besluitvorming altijd interes-
sant vind, vond ik de workshop waar ik 
de tweede middag aan deelnam interes-
santer: 'Children and youth in cohousing'. 
Mede vanwege belangwekkende din-
gen die een dertigjarige Oostenrijkse 
te zeggen had. Zij opgegroeid in een 
woongemeenschap en keerde daar na 
tien jaar - met zoontje - terug. 
"De kinderen waar ik mee ben opge-
groeid voelen als familie", zei ze. Dit hoor 
ik ook van mensen die in CW Lismortel 
(waar ik woon) zijn opgegroeid. 
Met de meesten had ze nog steeds con-
tact. En als iemand in moeilijkheden zit 
helpen ze elkaar.
Op de vraag of ze verschil zag tussen 
haarzelf en mensen van haar leeftijd, 
die zonder deze jeugd-ervaring in de 
gemeenschap zijn komen wonen, ant-
woordde ze: "als ik met iemand een 
conflict of verschil van mening heb, ver-
plaats ik me al snel in hoe het voor de 
ander is en kan het zo van meer kanten 
zien. Dat zie ik minder bij degene die 
zonder woongemeenschap-ervaringen 
in mijn woongemeenschap zijn komen 
wonen."
Opmerkelijk: ze zag niets in aparte 
ruimtes voor jongeren, zoals een aantal 
centraal wonen projecten in Nederland 

hebben. "Toen we als jongeren een kel-
der voor onszelf hadden,  werd het daar 
een vieze troep. We zaten daar sowieso 
niet graag. Beter is het om 'interesse' 
ruimtes te creëren,  zoals een muziek-
ruimte waar zowel volwassen als kin-
deren voor hun gezamenlijke interesse 
naar toe komen."
In haar jeugd zijn de jongeren eens met 
een gezamenlijk geformuleerd voorstel 
naar de vergadering van de volwasse-
nen gekomen.

Kinderen zijn van nature gemeen-
schapsmensen beaamden verschillende 
workshop deelnemers. Ook een andere 
vrouw kende dit gemeenschapsgevoel 
van huis uit. Ze is opgegroeid in een 
groot-familie in West-Afrika.

De conferentie werd afgesloten 
met een gezamenlijk diner, onder-
steund door muziek.
Het voornemen is om regelmatig, om de 
paar jaar, een dergelijke conferentie te 
houden. Samenhuizen, onze Belgische 
zuster-organisatie, wil het een van ko-
mende jaren organiseren.

De verslagen van de lezingen en work-
shops zijn gebundeld in het boekje 'Li-
ving Together - Cohousing Ideas and 
Realities Around the World' (zie de LVCW 
website voor bestelinformatie) of op de 
website van de conferentie: http://co-
housing2010.se/eng/

Peter Bakker

Stockholm beviel me: veel water en 
lucht - Stockholm ligt op eilanden en 
schier-eilanden. Dat water, samen met 
de vaak rotsige heuvels, maakt het een 
heel open stad.

De conferentie begon met een diner
in gemeenschappelijk ruimte van Kol-
lektivhuset Tullstugan met de cohousing 
'leaders'. Oftewel mensen als ik, die een 
landelijke vereniging vertegenwoordi-
gen  en/of veel studie naar cohousing 
hebben gedaan of als architect projec-
ten hebben ontworpen. Eten en uitwis-
seling.

Er ontstond een korte discussie of cen-
traal wonen wel cohousing mag worden 
genoemd. In Nederland eten doorgaans 
niet zo veel samen als men doorgaans 
in Denemarken, Zweden of de VS doet. 
Vier tot vijf keer per week, tegen door-
gaans één keer in de week of minder in 
Nederland. Maar slechts weinigen had-
den behoefte aan een nog fijnmaziger 
onderscheid, laat staan een nieuw soort 
overkoepelende benaming. Over de 
term 'collaborative housing', welke soms 
als algemenere term gebruikt, breek ik 
mijn tong.

We vormden enkele werkgroepen om 
na afloop van de conferentie met enkele 
onderwerpen aan de slag te gaan. 
Een werkgroep gaat uitzoeken of er 
meer onderzoek gedaan kan worden 
naar voor cohousing belangrijke onder-
werpen. Onderwerpen die o.a. bruikbaar 
zijn om overheden en woningbouwers 
te overtuigen.
Onderzoeken als: Hebben kinderen er 
voordeel bij - zowel als kind, als later als 
volwassene - om in een woongemeen-
schap op te groeien. We denken het al-
lemaal wel, maar kan dat wetenschap-
pelijk worden aangetoond?
Of: blijven ouderen langer gezond en 
actief, zowel geestelijk als lichamelijk, als 
ze in een woongemeenschap wonen?

Mijn aanbod was het opzetten van een 
webpagina met een overzicht van al 
gedane onderzoeken op het gebied 
van gemeenschappelijkwonen. Een ver-
bindings-pagina naar lijsten van onder-
zoek-publicaties die bij de verschillende 
nationale cohousing organisaties op de 
websites hebben staan.

De volgende dag hebben we als con-
ferentie-deelnemers met de twee bus-
sen vijf cohousing projecten in en rond 

Stockholm bezocht. Dat waren zowel 
alle leeftijden-projecten als 50+ (ik 
mocht geen 'senioren' zeggen) projec-
ten: Tre Portar, Fullersta Backar, Sjöfar-
ten, Färdknäppen en Södra Station.
Al deze projecten hebben grote zit- of 
eetruimtes. Met keukens een restaurant 
waardig. Zoals gezegd: men eet er veel 
vaker samen dan in de centraal wonen 
projecten in Nederland. Sommige pro-
jecten hadden het zo geregeld dat je je 
niet voor het mee-eten hoeft aan te mel-
den. Uit ervaring wist men het gemid-
delde aantal eters. Wat er over is gaat in 
de vriezer: voor de keren dat er het aan-
tal eters groter dan waar voor gekookt is 
blijkt te zijn.
Je kookt eens in de zes weken. Een klein 
groepje bedenkt de maaltijden voor de 
komende tijd.  Zij koken niet. Degenen 
die roulerend de inkopen doen koken 
ook niet.

Alle Zweedse cohousing gemeenschap-
pen die ik heb gezien zijn in de vorm 
een flat. Wel wat merkwaardig in een 
land met zoveel ruimte. Verder zowel 
huur als koop. Ook in Zweden kent men 
woningbouw-corporaties en sociale wo-
ningbouw.
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Gehoord • Gezien • Gelezen

Geld van de massa:   
  crowd funding
Een manier om aan geld te komen voor 
nieuwe initiatieven. Het principe van 
crowd funding is dat een initiatief geld 
krijgt of leent van een grote groep men-
sen. Het is iets nieuws en komt natuurlijk 
uit Amerika. Een Nederlandse stichting, 
The PEAS Foundation – wil een profes-
sor in Wageningen aan het werk zetten 
om een plantaardige vleesvervanger uit 
te vinden die nauwelijks nog van vlees te 
onderscheiden is. Op de website Nieuw-
spost presenteren journalisten zich met 
de verhalen die zij zouden kunnen gaan 
maken. Ieder die er iets in ziet kan een 
financiële bijdrage leveren en als er ge-
noeg geld binnen is, wordt het verhaal 
gemaakt. 
Ondernemers in Nederland kunnen te-
recht bij Crowdaboutnow. Het hoogste 
bedrag dat is ingezameld is € 65.000.- 
geweest, door 171 mensen, voor een 
bedrijfsverzamelgebouw waar creatieve 
ondernemers zich kunnen ontwikkelen 
en elkaar kunnen ontmoeten. In 2015 
zullen ze hun geld terugkrijgen.
Via het Idealenkompas kunnen nieuwe 
initiatieven zich bekendmaken, maar 
ook ondersteuning en advies krijgen. 
(ZOZ  106) 

•
Mag ik Mies,     

dan krijg jij Rem
Is een (soort Triviant) spel over moderne 
architectuur, het Modern Architecture 
Game van het Amsterdamse architec-
tenbureau Next. Alle vragen gaan over 
architectuur, met kleine uitstapjes naar 
design. Het spel is een afspiegeling van 
de belangrijkste architecten, gebouwen 
en stromingen in de westerse architec-
tuur vanaf de helft van de 20ste eeuw. 
Het geeft veel spelplezier en je steekt er 
ook nog wat van op. Kost € 49.50 bij:
nextarchitects.nl. (VK 13-1-2012)

•

Kraakverbod is   
strijdig met mensenrechten

Strafrechtelijke ontruiming van kraak-
panden is in strijd met mensenrechten, 
zo luidt de uitspraak van de Hoge Raad. 
Ontruiming vindt de Raad een van de 
grootste inbreuken op het huisrecht. 
De Stichting 138a, een kennis- en ex-
pertisecentrum rond de kraak- en leeg-
standswet dat krakers adviseert en on-
dersteunt, maakte het vonnis bekend. 
(ZOZ 107)

•
WG-terrein Amsterdam
Bij de woonvereniging WG-terrein ko-
men af en toe woningen vrij, zowel in 
woongroepen als op woongangen. Wil 
je met anderen wonen, je inzetten voor 
en meewerken aan dit groene project, 
dan kun je je aanmelden als kandidaat 
op www.wg-terrein.nl. Doelstelling van 
het project is woonruimte bieden aan 
minder draagkrachtige personen/orga-
nisaties. (ZOZ 107)

•
Centraal Wonen    

De Banier in Rotterdam
In de Leut, het projectblad van de Ba-
nier, kijken ze in ‘uit de oude doos’ terug 
naar 25 jaar geleden, zoals:
•	Kaartfanaten	 kwamen	 bijeen	 om	 te	

Kerstklaverjassen.
•	Op	 tweede	 kerstdag	 stond	 een	 geza-

menlijke wandeling op het programma.
•	Anneke	Aalbers	schreef	een	artikel	over	

de straten in onze wijk in de 14de eeuw.
•	Toen	 waren	 de	 feestdagen	 nog	 heel	

gewoon: op kerstavond van 1986 werd 
gezongen, op tweede kerstdag ge-
wandeld en met oud en nieuw deden 
we spelletjes.

•	Op	 het	 VaarWelkom	 in	 februari	 wer-
den mensen welkom geheten die allen 
reeds lang CW verlaten hebben.

•	Brugklasser	Patricia	 schrijft	 een	opstel	
over CW.

Leuk idee om over te nemen, vooral voor 
groepen die al lang bestaan.

•

Plannen voor nieuwe   
 ecowijk in Hilversum
Aan de rand van Hilversum-Oost ver-
rijst in 2014 een wijk met 630 woningen, 
tussen het Laarder Wasmeer en Anna’s 
Hoeve. De wijk zal een zeer groen en 
open karakter krijgen en via groene 
‘aders’ open verbindingen hebben met 
de omliggende natuur. Autoluw, natuur-
lijke bouwmaterialen, maar er komen 
ook appartement-gebouwen met huur- 
en koopwoningen. 
Nieuwe leden kunnen zich opgeven: 
www.duurzaamwonenannashoeve.nl.

•
Cohousing
Een film over woongemeenschappen 
in België is ‘Cohousing van droom naar 
realiteit’. Bewoners van verschillende 
projecten praten over hun persoonlijke 
motivatie en tijdsinvestering, de tot-
standkoming van een nieuw project, de 
keuze voor huur, koop of coöperatief ei-
gendom, werving en selectie van bewo-
ners, locatiekeuze en ecologische aspec-
ten, financiering en budgetbewaking, 
privacy en het gebruik van gezamenlijke 
ruimten, kinderen en over groeps- en 
besluitvormingsprocessen. Bij de film 
hoort ook een brochure over deze on-
derwerpen. Projecten die aan het woord 
komen zijn La Grande Cense, in opbouw 
in Clabecq, Vinderhoute in Gent en Co-
housings in Gent en Mechelen. De dvd 
(35 min.) kost € 5.-, de brochure van 35 
pagina’s € 3.-. Bestellen bij:
www.samenhuizen.be en www.vibe.be.

•
Stad Europa
Ander e-mailadres voor het bestellen van 
het boekje ‘Stad Europa’
Bij de bespreking van het boekje ‘Stad 
Europa’ in  de vorige GA is per ongeluk 
een verkeerd e-mailadres vermeld. Wie 
het boekje wil bestellen (voor 15 euro) 
kan mailen naar:
jeffvandenberg@gmail.com

•

VeReNIGINGSBUReAU LVCW
Bezoekadres: 
Lauwerecht 55, Utrecht
Postadres: 
Postbus 19163, 3501 DD Utrecht
Telefoon: 06-13015869
Bank: 2015796
Internet: www.lvcw.nl
Mail: info@lvcw.nl
Uitwisseling via: discussie@lvcw.nl

LIDmAATSChAP
LVCW lidmaatschap voor woon-
gemeenschappen: € 5,-- per huis-
houden per jaar.
Voor initiatiefgroepen is het 
€ 2,50 per huishouden per jaar 
(met een minimum van € 13,-- 
per jaar).
Lid-woongemeenschappen krij-
gen 1 ‘Gewoon Anders’ per 6 
huishoudens.
Individueel LVCW lidmaatschap 
(inclusief ‘Gewoon Anders’ abon-
nement): € 13,-- per jaar.

PRIkBORD
Voor woongemeenschap die 
nieuwe bewoners zoeken en 
voor mensen die een woonge-
meenschappen zoeken is er de 
gratis site: www.woongroep.net

BeSTUUR
Voorzitter
Peter Bakker, Eindhoven
Secretaris
Hanneke Verdonk, Purmerend 
Penningmeester
Gerard Koning, Groningen
Kandidaat bestuurslid
Riana Schoenmakers, Ede

SeCReTARIAAT
Tienta Verlegh

ALGemeNe INFORmATIe 
Kijk voor adressen van aange-
sloten woongemeenschappen, 
consulenten, verwante (ook 
buitenlandse) organisaties, de 
digitale ‘Gewoon Anders’, het lo-
geernetwerk, studiemateriaal en 
allerlei actuele informatie over 
gemeenschappelijk wonen op: 
www.lvcw.nl 
Op www.gemeenschappelijkwo-
nen.nl ook adresssen van andere 
woongemeenschappen en uit-
gebreide informatie voor nieuwe 
initiatiefgroepen en voor be-
staande woongemeenschappen.

Gehoord • Gezien • Gelezen
Bouw een samenleving
Blij verrast was ik, toen ik op internet de tekst ‘How to build community’ vond. Die tekst 
is een goede wegwijzer naar een wereld met aardiger mensen. En ik ben duidelijk niet 
de enige die het een mooie tekst vindt, want hij is op vele websites gekopieerd en 
ook verkrijgbaar als ansichtkaart en als poster. De tekst werd gemaakt door de Ameri-
kaanse kunstenares, bioboer en activiste Karen Kerney. Zij is een van de oprichters van
de Syracuse Cultural Werkers, die zich sinds 1982 inzet voor vrede, feminisme, duur-
zaamheid, gerechtigheid en bevrijding.
Hieronder de vertaling van de tekst. ledereen had het zelf kunnen bedenken, maar 
soms vergeet je het even. 
Nu alleen nog doen.
Web: syracuseculturalworkers.com/karen-kerney

(Dick Verheul)
HT
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