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Altijd een oppas bij de hand, gezelligheid om je heen en een grote gezamenlijke
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tuin... Het heeft zo zijn voordelen om met een groep mensen in een huis te
wonen. Een soort commune dus? Dat is ook weer zo jaren zeventig. De huidige
woongroepen pakken het heel anders aan: wel samen, maar toch genoeg privacy
om niet gek te worden van elkaar.

A

chter de pooltafel in de
woonkamer staan drie
banken in een U-vorm.
Twee mannen en drie
vrouwen zitten druk pratend en lachend
rondom een televisie. Het tafereel doet
studentikoos aan. “Toch is leven in een
woongroep anders dan in een studentenhuis,” vertelt Susan van Klaveren (36
jaar, samenwonend met man Flip en
5-jarige zoon Thijmen). “Als er in de
huiskamer activiteiten zijn, krijg ik
vooraf meestal een seintje. Soms is dat
een berichtje, soms klopt er iemand aan
om me uit te nodigen. Ik heb hier meer
privacy dan vroeger op mijn studentenkamer.” Susan woont met ‘haar twee
mannen’ en twaalf andere huisgenoten
in een van de dertien woongroepen
van Centraal Wonen Delft.
“Ik woon hier acht jaar. In verband met
mijn werk wilde ik graag dicht bij Leiden
wonen. In Delft kende ik niemand,
daarom ging ik ervan uit dat dit een
tijdelijke woonplek zou zijn.” Toen ze
verliefd raakte op haar buurman, werd
de woongroep een permanent onderkomen. Samen met Flip bewoont ze vier
kamers. Op de gang is een badk amer
en een klein keukentje. Beneden zijn
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twee grote woonkeukens, een woon
kamer, een wasruimte en een schuur.
“We wonen hier heel riant. Dat verwachten mensen niet bij een woongroep.
En de wasmachines, die kunnen we
prima delen. Wat dat betreft zijn we
heel ‘groen’ ingesteld.”
Op zoek naar evenwicht

Toen Susan zwanger raakte van haar
zoontje, voelde ze wel de drang naar een
eigen woning. “Als ik mijn eigen voordeur dicht kan doen, weet ik dat mijn
kind veilig is. Hier deel ik de voordeur
en kan ik niet overal traphekjes plaatsen
of de chemicaliën opruimen. Gelukkig
ben ik in de loop van de tijd een stuk
relaxter geworden. Ik zie dat mijn huisgenoten positief reageren op Thijmen.
Zelf vindt hij het heel stoer dat hij
anders woont en huisgenoten heeft.
En wonen in een groep met een kind
heeft juist voordelen. Als je opeens weg
moet, kun je de babyfoon bij iemand
anders neerzetten.”
Aanvankelijk was het voor Susan wel
even zoeken naar een evenwicht tussen
haar gezin, het leven in de groep en
haar eigen activiteiten. “Mijn vriend en
ik planden in het begin een weekend

per maand alleen met ons gezin, zonder
afspraken met anderen, binnen of buiten
de woongroep. Nu gaat alles makkelijker
naast elkaar. Ik heb niet het gevoel dat
ik te weinig aandacht heb voor mijn
gezin. We gaan geregeld een weekend
weg met z’n drietjes. In een groep ben
je als gezin niet alleen van elkaar afhankelijk. Er zijn veel mensen om ons
heen. De onderwerpen waarover je
praat en de dingen die je beleeft, zijn
daardoor heel divers. Ik geniet vooral
van de gezelligheid in onze woongroep,
bijvoorbeeld tijdens het eten of tijdens
de kleine gesprekjes als je elkaar tegenkomt op de gang.”
Voormalig klooster

Sinds twee jaar heeft Willemien van
Berkum (28 jaar, single) een kamer in
een woongroep in Amsterdam. Zij deelt
met negen anderen een grote woonkeuken, een woonkamer en een aantal
badkamers. “Toen ik mijn ouders
vertelde dat ik ging hospiteren in een
woongroep, vroeg mijn vader me of
een woongroep zoiets was als een sekte.
Ik had geen idee wat groepswonen inhield, maar was direct enthousiast over
het idee. Het leek me gezellig om samen

Gezamenlijke tuin van Susans (in het midden)
woongroep

Susans zoon Thijmen met een medebewoonster

‘De gesprekken aan tafel gaan over van alles
en nog wat: van werk tot liefdesleven’

Willemien (tweede van links)
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te wonen met anderen en af en toe
samen te eten. Om mijn vader gerust
te stellen, informeerde ik vooraf bij
een kennis. Ik ontdekte dat de bewoners
elkaar hier helemaal vrij laten.”
Het grote, witte pand, waar het gezelschap woont, is een voormalig klooster.
“Tot vijftien jaar geleden woonden hier
alleen monniken,” vertelt Willemien.
“Dat is te zien aan de kleine, sobere
kamertjes, waarvan we er nog een paar
hebben. De eerste woongroep bestond
alleen uit theologiestudenten. Nu wonen
er mensen die sociaal geëngageerd
zijn. Zo doen de meeste bewoners vrijwilligerswerk. Verder beoefent ieder
van ons een maatschappelijk of kunstzinnig beroep. Ook kopen we vooral
biologische en duurzame producten.”
“Gemiddeld eten we één keer per week
samen,” gaat Willemien verder. “Op
deze avonden luiden we om zeven uur
een grote bel die overal in huis hoorbaar is. Dat is het teken dat het eten
klaar is. De gezamenlijke maaltijd is
een moment om bij te praten met
elkaar. De gesprekken gaan over van
alles en nog wat: van werk tot liefdesleven. De ene keer is iedereen na het
eten, door drukke agenda’s, meteen
weer weg, de andere keer belanden we
in de woonkamer op de bank en
drinken we nog wat.”
Willemien ervaart het als een meerwaarde om als single in een groep te
wonen. “Ik kom ’s avonds niet thuis in
een leeg huis, ook al is er niemand die
op me wacht. Als ik ergens mee zit,
kan ik altijd aankloppen bij een huisgenoot.” Uiteraard zijn er terugkerende
punten van discussie. “Het schoon
houden van de gezamenlijke ruimtes
blijft een aandachtspunt. Wat de een
netjes vindt, is voor de ander niet netjes.

Als je alleen woont, kun je makkelijk
een keer iets laten staan. Als iedereen
hier een bord en een kopje laat staan,
staat aan het einde van de dag het hele
aanrecht vol.” In de keuken hangt een
groot krijtbord waarop geregeld kreten
staan als: ruim je rommel op.
Desondanks past groepswonen volgens
haar goed bij deze tijd. “In de maatschappij gaat alles zo snel en vluchtig.
Een woongroep kan daar tegenwicht
aan bieden omdat je er meer tijd en
aandacht voor elkaar hebt. Daarnaast
kun je in een stad als Amsterdam heel
eenzaam zijn als je alleen woont. Vanuit een woongroep kun je op een veilige
manier bouwen aan je eigen netwerk.”
Zorg om elkaar

Na haar scheiding besloot Hanneke
Verdonk (59 jaar, vaste relatie) met
haar dochters, destijds vijf en zeven
jaar, te verhuizen naar het Woonkollektief in Purmerend. “Ik had altijd

veel leuke contacten en een zinvolle tijdsbesteding. Toch was iedereen om me
heen erg op zijn of haar eigen gezin
gericht. ’s Avonds en in het weekend was
ik veel alleen. Ik wilde graag mensen
om me heen hebben. Daarnaast wilde ik
mijn kinderen laten opgroeien tussen
verschillende volwassenen met uiteen
lopende visies en ideeën. Mijn kinderen
vonden het huis direct geweldig. Ze
hadden hier veel vriendjes en vriendinnetjes. Hun wereld werd groter door
de diversiteit aan mensen. Met een
bioloog uit de groep haalden ze water
uit de sloot en bekeken dat onder de
microscoop. Bij een buurvrouw speelden
ze op de piano. Ik vond het heel prettig
om hier als alleenstaande moeder te
wonen. Ik kon makkelijk even naar
iemand toe lopen voor een praatje.
Keerzijde van dicht op elkaar wonen
was dat ik me aanvankelijk heel verantwoordelijk voelde voor het gedrag van
mijn kinderen. Bijvoorbeeld als ze

Het eerste centraal-wonen-project in Nederland
Huisvrouw Lies van den Donk-Dooremaal schreef in juli 1969
in de krant: 'Wie ontwerpt een wooneenheid met een centrale
keuken, een eetzaal, een wasserij, een kindercrèche, studieruimte, gezamenlijk te gebruiken logeerkamers en daarboven
of daaromheen eigen kleine wooneenheden voor elk gezin: een
woonkamer, wat slaapkamers, een piepklein keukentje, een
douche en een toilet?'
Een half jaar later startte de Centraal Wonen-groep MiddenNederland als direct gevolg van Lies’ oproep. In 1972 werd de
Stichting Centraal Wonen opgericht, die in 1977 als eerste een
woongemeenschap realiseerde in Hilversum. Lies is zelf nooit
in een groep gaan wonen.
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‘Ik heb mijn eigen voordeur, die ik dicht
doe als ik rust wil’
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leren om mijn grenzen aan te geven.
Nu is de afspraak dat mensen kloppen
op mijn deur en even wachten tot ik
opendoe.”
Toch bestaat een wooncollectief volgens
Hanneke alleen bij de gratie van mensen
die actief met elkaar willen samen
werken. “Je kunt niet alleen iets halen
in een woongroep, je moet ook iets
brengen. We hebben hier diverse werkgroepen die van alles organiseren en
die voor het onderhoud van het pand en
de tuin zorgen. Als je hier wilt wonen,
moet je iets bijdragen.”
‘Groepswonen past heel goed
bij deze tijd’

Sociologe Anna Dijkhuis onderzoekt
sinds 1975 de drijfveren van mensen
om in groepsverband te wonen. Ze
helpt nieuwe groepen in hun opstartfase en bemiddelt bij conflicten in bestaande groepen: “Naar schatting zijn
er in Nederland enkele tienduizenden
woongroepen: kleine initiatieven van
mensen die samen een huis huren of
kopen. Van woongemeenschappen, al
dan niet geschakelde panden waarin
verschillende woongroepen leven,
bestaan er enkele honderden. In de
communes van de jaren zeventig wilde
men vanuit een ideaalbeeld zo veel
mogelijk samen delen, van elke avond
samen eten tot gezamenlijke politieke
overtuigingen. In de extreme varianten
betekende dit zelfs: geen exclusieve
monogame relaties. De huidige woongroep ziet er heel anders uit. Tegenwoordig stellen mensen hoge eisen
aan hun woonaccommodatie en hun
privacy. Goede sociale vaardigheden
zijn belangrijk om je privéruimte
veilig te stellen. Je moet je grenzen
aan kunnen geven, om kunnen gaan

met groepsdruk en nee kunnen
zeggen. Daartegenover staat dat je
in woongroepen weinig isolement
en eenzaamheid tegenkomt. Er is een
zekere mate van geborgenheid. Een
risico daarvan is dat er op je wordt
gelet. Als je elke avond met een ander
thuiskomt, zien mensen dat.
We leven in een belevingsmaatschappij.
Er is van alles te doen buitenshuis en
als je erbij wilt horen, moet je meedoen.
Dat betekent dat er spanning staat
op de gezamenlijke tijd in een woongroep. Toch past groepswonen heel
goed bij deze tijd. Er zijn steeds meer
mensen die erkennen dat ze menselijk
contact nodig hebben, zowel voor hun
eigen welbevinden als dat van hun
kinderen. Meer en meer mensen zien
dat het individualisme is doorgeschoten
en erkennen de armoede hiervan. Het
is een algemeen maatschappelijke trend
om je buren te willen kennen. Er zijn
zelfs woningcorporaties die huurders
een verklaring laten ondertekenen dat
zij zich als een goede buur zullen
gedragen.
Daarnaast brengt de recessie een bewustwording op gang, die vragen oproept
als: is economische groei de weg naar
meer geluk? Er worden voortdurend
vragen gesteld bij het concept van ‘meer
willen’. Daarnaast bestaan er momenteel veel verschillende gezinsstructuren
en zijn er veel singles. Een groot deel
van deze mensen wil niet alleen wonen,
maar wil ook niet trouwen uit eenzaamheid. Dan is groepswonen een goed
alternatief. Praktische argumenten
hebben altijd een rol gespeeld bij het
kiezen voor groepswonen: je hoeft niet
elke avond zelf te koken, het is goedkoper om voorzieningen te delen en
er is altijd oppas voor de kinderen.”

Hanneke met een medebewoner
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zich ongepast gedroegen tijdens het
eten.”
De dochters van Hanneke zijn al een
aantal jaren de deur uit. Ze woont daarom in een eenpersoonsappartement,
compleet met kleine badkamer en
keuken, binnen één van de tien woongroepen. “De zorg om elkaar is hier
heel belangrijk. We zijn goed op de
hoogte van elkaars reilen en zeilen.
Daardoor kun je elkaar opvangen als
dat nodig is. Ik heb dat zelf aan den
lijve ondervonden. Na een knieoperatie
heb ik een paar maanden op bed gelegen.
Op dit moment ben ik herstellende
van een nekoperatie. Als ik alleen had
gewoond, had ik naar een revalidatiekliniek gemoeten. Nu was dat niet nodig.
Elke dag kwam er wel iemand langs.
Een verpleegkundige keek geregeld
naar mijn wond, huisgenoten kookten
voor me, haalden boodschappen en
deden mijn was. Buurkinderen maakten mijn huis schoon. Er werd echt
voor me gezorgd. Ik was er zielsgelukkig
mee, maar voelde me ook weleens
bezwaard. Gelukkig kan ik ook weer
iets betekenen voor anderen wanneer
ik hersteld ben.” Nu ze zelf geen thuiswonende kinderen meer heeft, vindt
Hanneke het fijn om aanspraak te hebben van huisgenoten. “Als ik thuiskom,
loop ik vaak het balkon op en maak ik
een praatje. Soms schuif ik aan bij
mensen die beneden in de binnentuin
aan de picknicktafel zitten. Elke paar
weken eten we gezamenlijk in de grote
woonkeuken beneden. Toch vind ik het
heerlijk dat ik nog steeds mijn eigen
voordeur heb, die ik dicht kan doen
als ik behoefte heb aan rust. Toen ik
hier net woonde, vond ik alles mooi
en leuk. Mijn deur stond altijd open,
iedereen mocht mee-eten. Ik moest
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