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De samenleving als huis

Introductie
Hoe kunnen we invulling geven aan 
de samenleving als het huis dat we 
samen bouwen, met een gezamenlijke 
woonkamer én privé-vertrekken?
Jonathan Sacks

Stel dat onze samenleving één groot 
huis is, waar bevinden wij ons dan, waar 
komen wij samen, waar ontmoeten 
wij elkaar? Houden we ons verstopt in 
ons eigen privé-verblijf, waar we onze 
eigen voorkeuren ontwikkelen en onze 
ideeën toetsen aan gelijkgestemden 
of maken we ook gebruik van de 
gemeenschappelijke woonkamer waar 
we in contact komen met anderen?

Hoe zou jij de gezamenlijke woon-
kamer, de publieke ruimte willen 
vormgeven? Hoe zou je een ruimte 
zo kunnen ontwerpen dat  mensen 
met verschillende achtergronden en 
leeftijden op vreedzame wijze samen 
komen en kunnen zijn?
Een gedeelde gemeenschappelijke 
publieke ruimte is het beeld waarmee 
de Britse voormalig opperrabbijn, 
filosoof en politicus Jonathan Sacks ons 
inspireert. Hij ziet de samenleving als 
het gezamenlijk bouwen van een ‘huis’. 
Je komt elkaar tegen in de gezamenlijke 
huiskamer, waar je met elkaar spreekt, 
viert, eet en koffie drinkt. In het huis 

heeft ieder mens een eigen kamer om in 
de eigen traditie te kunnen staan.
Deze mix van ‘eigen’ en ‘samen’, van 
‘op jezelf’ zijn en ‘met anderen’ leven, 
is een mooi beeld voor een klas, 
een team, een school, een stads- of 
dorpsgemeenschap.
In zo’n situatie hoef je niet bang te zijn 
om te verliezen wat je zelf van waarde 
vindt. Mensen kunnen in dit huis, 
geïnspireerd door de eigen tradities, 
juist volop bijdragen aan het bouwen 
van het huis en zijn daarvoor zelfs 
onmisbaar.



Opdracht Gedeelde Ruimte      
Met je subgroep ontwerp je een publieke ruimte, waarin iedereen welkom is. 
Voor de herinrichting van de publieke ruimte of gezamenlijke woonkamer heb-
ben jullie een fictief budget van 250€ per persoon.

Heb je een idee om een ruimte in school tot een ontmoetingsruimte voor iedereen 
te maken?  Een plek waar studenten en docenten samenkomen? Bedenk, werk 
het plan uit en presenteer. Wie weet worden anderen zo enthousiast van jullie 
plan dat het zelfs uitgevoerd wordt.

• Wat was makkelijk of lastig?
• Wat was jouw rol/bijdrage in het 

geheel?
• Hoe verliep de samenwerking?
• Heb je het gevoel dat er naar je 

geluisterd werd?
• Heb je de mogelijkheid gekregen 

jouw ideeën in het ontwerp te 
verwezenlijken?

• Hoe zijn jullie tot het uiteindelijke 
ontwerp gekomen?

• Als je terugkijkt op de opdracht, zou 
je het dan weer op dezelfde manier 
aanpakken of zou je het anders doen?

 Geef duidelijke antwoorden.

opdracht Subgroep

Leerdoelen

Reflectieve vragen
• Per persoon is er een fictief budget 

van 250 euro.  
• Hoe ga jij en gaan jullie dit geld 

besteden? Koop je nieuw of 2e 
hands, waar wil je wel/geen geld aan 
uitgeven?

• Hoe zorg je dat iedereen het eens is 
met de aankleding van de ruimte? 

• Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich 
prettig voelt in jullie gezamenlijke 
ruimte?

• Denk bij de aankleding van 
de gezamenlijke ruimte aan 
de verschillende vormen van 
ontmoeting op gebied van religie, 
eetgelegenheden, cultuur, muziek, 
beelden, kleuren, etc.

• Welke keuzes maken jullie?
• Hoe komen jullie tot deze keuzes
• Waarom maken jullie deze keuzes?
• Een publieke ruimte kan van alles 

zijn, het kan een openbare ruimte in 
je woonomgeving, een gezamenlijke 
huiskamer in een (studenten-)huis, of 
een gezamenlijke plek op school zijn.

Thuis
Meer dan een huis 
Een plek waar je wilt zijn
Een zoeken en verlangen naar
Een plaats waar je gezien wordt 
Waar je geborgenheid vindt 
En je mag zijn wie je bent. 
Sylphia

Thuis is meer dan een huis met vier 
muren. Thuis is de plek waar je je prettig 
voelt, waar je gewoon jezelf mag zijn. 
Hoe zou het zijn als de publieke ruimte 
als een thuis zou zijn, een plek waar 

we elkaar ontmoeten en met elkaar 
spreken, lachen en huilen.
Hoewel we een diverse samenleving 
hebben, zien we toch vaak dat mensen  
zich in hun ‘privéverblijf’, in hun eigen 
veilige ruimte met gelijkgestemden, 
blijven bewegen. ‘Andersgestemden’ 
komen we weinig tegen of laten we 
weinig toe. Enerzijds omdat er een soort 
verlegenheid lijkt te zijn om met de 
ander in gesprek te gaan en anderzijds 
omdat we onze eigen voorkeur, onze 
comfortzone, vaak prettiger vinden. 
Waar we de gezamenlijke publieke 

• De student denkt kritisch na over 
een publieke ruimte waar iedereen 
zich welkom voelt.

• De student weet wat nodig is om een 
publieke ruimte geschikt te maken 
voor iedereen.

• De student kan in een gelijkwaardige 
samenwerking met anderen tot 
besluiten komen.
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Gedeelde ruimte
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ruimte vormgeven, gebeurt niet 
altijd op basis van gelijkwaardigheid 
en oprechte belangstelling voor de 
gelijkgestemdheid van anderen.

Hoe kunnen we de publieke ruimte 
een thuis laten zijn voor iedereen? 
Hoe kunnen jullie ervoor zorgen dat 
alle bewoners zich welkom voelen in 
de gezamenlijke ruimte? 

Bronnen
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• Bedenk:
• Wat jullie verstaan onder 

never-before-seen.
• Wat tweedehands te koop is en wat 

het eventueel kost om tweedehands 
op te knappen.

• Hoe het is als jullie plan werkelijk 
uitgevoerd kan worden en welke 
naam je de ruimte geeft.


