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SAMENVATTING 

Op zoek naar een eigen plek. Rurale leefgemeenschappen in Noordwest 
Europa 
Rurale gebieden worden gekenmerkt door een toenemende diversiteit. Het platteland biedt 
naast aan landbouw ruimte aan een aantal andere functies, zoals recreatie, natuur, en 
wonen. Tegelijkertijd wordt de bevolking van rurale gebieden steeds meer divers door de 
immigratie van mensen uit de middenklasse en anti-urbanisten die zich terugtrekken uit de 
steden (‘urban dropouts’). Deze migranten worden verenigd door hun afkeer van bepaalde 
kenmerken van stedelijke gebieden zoals vervuiling, individualisme, criminaliteit en 
overbevolking. Het platteland wordt tegenover de stad gesteld, en geïdealiseerd als een plek 
voor natuur, gemeenschap, veiligheid en rust. Dit onderzoek gaat over specifieke groepen 
die de stad verruilen voor rurale gebieden, namelijk leefgemeenschappen.  
Een leefgemeenschap is een doelbewuste, gemeenschappelijke, alternatieve manier van 
leven aan de rand van de samenleving. De onderscheidende kenmerken van 
leefgemeenschappen worden samengevat in de volgende criteria: (1) de leden zijn niet 
alleen verbonden door familierelaties; (2) minimaal drie tot vijf volwassen leden; (3) 
vrijwillig lidmaatschap; (4) geografische en psychologische afzondering van de 
samenleving; (5) een gemeenschappelijke ideologie wordt door alle leden aangehangen; (6) 
bezit is (deels) gemeenschappelijk; en (7) het belang van de groep staat boven individuele 
belangen. Deze criteria omvatten een breed scala van leefgemeenschappen die zich in 
verschillende mate afzonderen van de ‘normale’ samenleving.  
Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om inzicht te verschaffen in de levensloop van 
leefgemeenschappen in rurale gebieden in Noordwest Europa. Hiertoe worden drie 
onderzoeksvragen bediscussieerd: (1) Welke processen hebben de ontwikkeling van rurale 
leefgemeenschappen als fenomeen beïnvloed in de Westerse wereld vanaf 1960? (2) Welke 
categorieën rurale leefgemeenschappen kunnen worden onderscheiden in de Westerse 
wereld? (3) Welke onderliggende mechanismen kunnen bijdragen aan het verklaren van de 
levensloop van verschillende typen rurale leefgemeenschappen in Noordwest Europa? 
  
Onderzoeksmethoden 
Toen dit onderzoek werd opgezet bestond er geen overzicht van leefgemeenschappen in de 
Westerse wereld. Daarom is eerst een database van leefgemeenschappen gemaakt. 
Vervolgens zijn deze gemeenschappen per post of e-mail benaderd en gevraagd om een 
enquête in te vullen. De enquête verschafte informatie over de locatie van de 
gemeenschappen, hun ideologische overtuigingen, economische positie en sociale 
contacten. Op basis van gegevens van 496 gemeenschappen is door middel van principale 
component- en cluster analyses een typologie geconstrueerd. De analyses resulteerden in 
vier typen leefgemeenschappen, namelijk (1) religieuze, (2) ecologische, (3) communale, 
en (4) praktische gemeenschappen. Vervolgens is een meervoudige case study uitgevoerd 
om diepgaande informatie te verkrijgen over de levensloop van rurale leefgemeenschappen 
in Noordwest Europa. Van elk van de vier typen zijn een ‘typische’ en een ‘gevestigde’ of 
‘oude’ case geselecteerd. Daarnaast is één ‘typische’ ecologische gemeenschap bestudeerd 
die zich nog in de oprichtingsfase bevond. De selectie van de ‘typische’ cases heeft 
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plaatsgevonden op basis van hun gemiddelde scores op de variabelen die bepalend waren 
voor elk type. Als ‘gevestigde’ cases zijn de gemeenschappen die het eerst zijn opgericht 
gekozen. De onderzochte leefgemeenschappen zijn gevestigd in Nederland, Duitsland, het 
Verenigd Koninkrijk, en Denemarken. Dataverzameling heeft voornamelijk plaatsgevonden 
door middel van diepte-interviews met leden van de gemeenschappen. De interviews zijn 
geanalyseerd met behulp van QSR NVivo, waarbij een ‘grounded theory’ benadering werd 
toegepast. 
  
De ontwikkeling van leefgemeenschappen 
De wens om in leefgemeenschappen te wonen als gevolg van een zekere ontevredenheid 
met de samenleving lijkt universeel. Vanaf tenminste de eerste eeuw voor Christus heeft 
een groot aantal soorten leefgemeenschappen bestaan, gebaseerd op zowel religieuze als 
seculiere gronden. Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw hebben twee trends de 
ontwikkeling van leefgemeenschappen beïnvloed. De eerste trend is de groeiende 
aanvaarding van verschillende levensstijlen, die wordt versterkt door de opkomst van 
postmoderne kenmerken in de samenleving. De belangrijkste van deze kenmerken zijn 
fragmentatie en diversificatie. In een gefragmenteerde, diverse maatschappij worden 
leefgemeenschappen doorgaans getolereerd en geaccepteerd als alternatief en niet 
verworpen als ‘afwijkend’. De tweede trend is het voorkomen van counterurbanisatie, 
ofwel de deconcentratie van de bevolking van (sub)urbane naar rurale gebieden. De 
ontwikkeling van rurale leefgemeenschappen wordt gevoed door een gevoel van 
ontevredenheid over aspecten van het leven in de stad, in combinatie met een idealisering 
van het platteland. Leefgemeenschappen verwerpen bijvoorbeeld het extreme 
individualisme dat zij waarnemen in de stedelijke samenleving, en creëren levensstijlen die 
op meer gemeenschapszin zijn gebaseerd. Bovendien willen ze buitensporige consumptie 
beperken en streven ze een meer ‘simpel’ bestaan na, in harmonie met de natuur. In dit 
opzicht lijken leefgemeenschappen op andere anti-urbanisten, zoals mensen die ‘terug naar 
het land’ willen (“back-to-the-landers”) en mensen die een meer eenvoudige manier van 
leven (“simple living”) praktiseren. Hoewel leefgemeenschappen in verschillende 
omstandigheden voorkomen, hebben bepaalde processen, zoals postmodernisering en 
counterurbanisatie, een positieve invloed op hun bestaan. 
  
Vier typen leefgemeenschappen 
De leden van religieuze gemeenschappen (n=89) zijn in dit onderzoek meestal alleenstaand 
en/of ouder dan 65 jaar. Een gevoel van saamhorigheid is gebaseerd op een 
gemeenschappelijke betrokkenheid bij de religieuze overtuigingen van een gemeenschap. 
Gezamenlijke rituelen, zoals gebedsdiensten, vieringen, spirituele bijeenkomsten, werk en 
maaltijden versterken de collectieve identiteit. Religieuze gemeenschappen worden vaak 
centraal bestuurd. Hun leden hebben weinig privacy, en leven in gemeenschap van bezit en 
kapitaal. Ecologische gemeenschappen (n=115) bevinden zich meestal op afgelegen 
locaties en hebben een gemiddelde oppervlakte van bijna 500 hectare. Ze hebben deze 
ruimte nodig om hun milieubewuste manier van leven te verwezenlijken. De nadruk ligt 
hierbij op het beperken van consumptie en milieuvervuiling. Ecologische gemeenschappen 
kopen en verbouwen biologisch fruit en groenten, en wekken energie op met behulp van 
hernieuwbare bronnen. De besluitvorming in de gemeenschappen vindt vaak plaats op basis 
van consensus. De leden zijn meestal gezinnen met kinderen die in eigen 
eengezinswoningen wonen. Communale gemeenschappen (n=131) zijn vaak in of bij een 
dorp gevestigd. De ideologie is gericht op samenleven met goede persoonlijke contacten 
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tussen de leden. Net als ecologische gemeenschappen worden communale groepen veelal 
bestuurd door middel van consensus. De leden zijn gezinnen met kinderen en wonen in hun 
eigen huizen. In hun sociale contacten zijn ze niet alleen naar binnen, maar ook naar buiten 
gericht. Praktische gemeenschappen (n=161) bestaan op basis van utilitaire redenen. Ze 
dienen om het gezinsleven zo comfortabel mogelijk te maken, door bijvoorbeeld de 
gemeenschappelijke voorziening van maaltijden en kinderopvang. Praktische 
gemeenschappen zijn het minst afgezonderd van de vier typen, en zijn vaak gelegen in 
suburbane gebieden, dichtbij stedelijke voorzieningen. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat de indeling van een gemeenschap tot een bepaald type 
niet vastligt. Als fundamentele veranderingen optreden in een gemeenschap is het mogelijk 
dat deze zich tot een ander type ontwikkelt. Hoewel de typologie een versimpeling van de 
werkelijkheid is op een bepaald moment, voorziet ze in een bruikbaar raamwerk voor de 
studie van de levensloop van een klein aantal leefgemeenschappen. 
  
De case study 
Uit zowel de bestudeerde literatuur als de case study, kwamen als belangrijkste 
mechanismen die ten grondslag liggen aan de levensloop van leefgemeenschappen, de 
gemeenschappelijke ideologie, bestuurlijke structuur, en positie in de samenleving naar 
voren. Deze drie factoren worden achtereenvolgens besproken voor elk type gemeenschap. 
  
Religieuze gemeenschappen 
De onderzochte religieuze gemeenschappen zijn Carmel DCJ in Sittard, Nederland, en 
Goloka Dhama in Abentheuer, Duitsland (hoofdstuk 4). Carmel DCJ is een 
Karmelietessenklooster dat in 1898 is gesticht en waar vijfendertig leden uit verschillende 
landen samenleefden. Goloka Dhama behoort tot de International Society for Krishna 
CONsciousness (ISKCON). De gemeenschap is opgericht in 1995, en had twintig leden op 
het moment van het onderzoek.  
Een gemeenschappelijke ideologie staat centraal in beide religieuze gemeenschappen. 
Zowel de nonnen als Krishna’s gewijden (devotees) stellen hun leven in het teken van het 
dienen van ‘God’ voordat ze met Hem verenigd worden in het hiernamaals. Beide 
gemeenschappen maken deel uit van een wereldwijd netwerk. Het voortbestaan van een 
individuele gemeenschap is ondergeschikt aan dat van de ideologie op zich, die binnen het 
netwerk wordt gereproduceerd. De bestuurlijke structuur van de bestudeerde religieuze 
gemeenschappen dient om het spirituele leven van de leden mogelijk te maken. Dit wordt 
bewerkstelligd door een strikte dagorde en een hiërarchische structuur. Vooral Carmel DCJ 
heeft veel gemeen met een totale instelling (total institution), bijvoorbeeld door de beperkte 
persoonlijke vrijheid voor de leden. Hoewel Carmel DCJ is ontstaan in de West Europese 
cultuur dreigt de gemeenschap hier steeds meer van te vervreemden. Dit wordt veroorzaakt 
door zowel de geslotenheid van de gemeenschap als de toenemende secularisatie van de 
Nederlandse samenleving. De gewijden in Goloka Dhama zijn zich bewust van het feit dat 
hun gemeenschap een ‘vreemd’ verschijnsel is in Noordwest Europa. Ze proberen goede 
contacten met de omgeving op te bouwen, om de aanvaarding van de gemeenschap door de 
omwonenden te bewerkstelligen.  
Religieuze gemeenschappen dienen om de transitie van hun leden naar een hogere 
bestaansvorm mogelijk te maken. De levensloop van een individuele religieuze 
leefgemeenschap op zich is niet relevant, in het bijzonder als die gemeenschap deel 
uitmaakt van een overkoepelende beweging. Deze betrekkelijkheid zou de continuïteit van 
religieuze gemeenschappen kunnen bedreigen. Echter, het feit dat er altijd mensen zullen 
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zijn die met ‘God’ verenigd willen worden, verzekert een blijvende behoefte aan religieuze 
gemeenschappen. Daarom is het waarschijnlijk dat deze leefgemeenschappen zullen 
voortbestaan aan de randen van de samenleving.  
  
Ecologische en communale gemeenschappen 
De bestudeerde ecologische en communale gemeenschappen zijn Toustrup Mark, 
Chickenshack Housing Co-operative, Tweed Valley Eco-Village, Eden en de Hobbitstee 
(hoofdstuk 5). Toustrup Mark is een oude ecologische gemeenschap op Jutland in 
Denemarken, met 80 leden. De gemeenschap is ontstaan in 1971 als een rurale hippie 
commune. Chickenshack is gesticht in 1995, had zes leden toen het onderzoek werd 
uitgevoerd, en ligt in de buurt van Tywyn in Noord Wales. Tweed Valley probeert sinds 
1996 land te verwerven in de Schotse grensregio, en had ongeveer acht leden. Eden ligt in 
Oranienburg in Duitsland. Deze gevestigde communale gemeenschap is opgericht in 1893 
en had circa 1,500 leden. De Hobbitstee is een typische communale gemeenschap met 
zeven leden. De gemeenschap heeft zich in 1969 gevestigd in Drenthe, Nederland. 
De ideologische overtuigingen van ecologische en communale gemeenschappen bestaan uit 
verschillende combinaties van (1) betrokkenheid bij het beschermen van het milieu, (2) 
verbondenheid met het leven in gemeenschap, om een gevoel van saamhorigheid te creëren, 
en (3) affiniteit met de linkerzijde van het politieke spectrum. Sommige van de meer 
politiek geëngageerde ecologische en communale groepen proberen hun ideeën over te 
dragen aan de samenleving. De bestuurlijke structuren van ecologische en communale 
gemeenschappen worden gekenmerkt door gelijkheid. Het land van alle onderzochte 
gemeenschappen was bijvoorbeeld in het bezit van de gemeenschap als instituut. De 
motivatie die hieraan ten grondslag lag was om in betaalbare huisvesting te voorzien. 
Sommige leden maakten misbruik van dergelijke idealen en vertoonden meelift gedrag 
(“free rider behaviour”). Meelifters kunnen het voortbestaan van een gemeenschap 
bedreigen door deze te gebruiken en uit te buiten. Doordat de idealen van ecologische en 
communale gemeenschappen relatief populair zijn in de samenleving, trekken ze zowel 
betrokken leden als meelifters aan. Als deze gemeenschappen effectieve mechanismen om 
meelifters buiten te sluiten weten te ontwikkelen, kunnen ze gedijen bij hun populariteit. 
  
Praktische gemeenschappen 
De onderzochte praktische gemeenschappen zijn Whiteway Colony in Gloucestershire, 
Verenigd Koninkrijk, en Trudeslund in Birkerød, Denemarken (hoofdstuk 6). Whiteway is 
een oude praktische gemeenschap, met 110 leden en gesticht in 1898. Trudeslund is een 
‘cohousing’ gemeenschap met 59 leden en opgericht in 1981. Praktische gemeenschappen 
zijn zowel fysiek als ideologisch het minst afgezonderd van de samenleving. Het 
gemeenschapsleven is geen doel op zich, maar dient om een gerieflijk gezinsleven mogelijk 
te maken. Een centraal element in de bestuurlijke structuur is de verdeling tussen publieke 
en private ruimte. Whiteway heeft een evenwicht tussen publiek en privaat gevonden door 
geleidelijk de private ruimte uit te breiden nadat de oorspronkelijke anarchistische manier 
van leven niet bleek te werken. In Trudeslund daarentegen bestond een beginnend conflict 
over bedreiging van de publieke ruimte naar aanleiding van de geplande uitbouw van 
sommige huizen. De verbouwingen zouden zowel de publieke ruimte van de gemeenschap 
als de privacy van andere leden beperken.  
In praktische gemeenschappen wordt gestreefd naar een manier van gemeenschapsleven die 
zo weinig mogelijk beperkingen van de private ruimte met zich meebrengt. Samengevat 
worden ze gekenmerkt door een sterk gevoel van intern nabuurschap. Hun voortbestaan is 
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onzeker, omdat ze als gevolg van hun gelijkenis met ‘reguliere’ buurten in de samenleving 
zouden kunnen opgaan. 
  
‘Andere’ plaatsen 
Leefgemeenschappen zijn alternatieve plekken aan de letterlijke en figuurlijke randen van 
de samenleving (hoofdstuk 7). Leefgemeenschappen zijn slechts één voorbeeld binnen een 
scala van alternatieve bewegingen, zoals anti-urbanisten, kunstenaarskolonies, nomaden, en 
transnationale migranten. Dergelijke bewegingen betwisten het dominante discours, dat 
blanke, heteroseksuele, fysiek en geestelijk gezonde mannen van middelbare leeftijd uit de 
middenklasse (her)bevestigt als de norm. Juist door hun aanvechting van maatschappelijke 
normen kunnen leefgemeenschappen niet als compleet onafhankelijk van de samenleving 
worden gezien. Veeleer schorten ze op of draaien ze om wat ‘normaal’ is, en functioneren 
daardoor als “liminal places” of heterotopia’s. “Liminality” kan worden beschreven als een 
soort zweven, een ultieme tussenvorm. Eigenschappen van liminality, zoals onzekerheid, 
dubbelzinnigheid en conflict, worden ook gevonden in leefgemeenschappen. Heterotopia’s 
zijn plaatsen waar bepaalde maatschappelijke normen worden omgedraaid. 
Leefgemeenschappen kunnen fungeren als heterotopia’s door bijvoorbeeld hun 
ideologische overtuigingen, waarin ze dominante normen omkeren. Alternatieve 
levensstijlen, zoals leefgemeenschappen, bieden andere inzichten, en geven kleur aan de 
samenleving. 



 

 

 




