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Transcendente meditatie zorgt voor gemoedelijke sfeer in de buurt

S·dhadorp is a e kwart eeuw
ee ccesv lIe themawijk
Ruim 25 jaar geleden ontstond aan de rand van Lelystad 'een wijk die speciaal werd opgericht voor

beoefenaars van transcendente meditatie. Aanvankelijk reageerden buitenstaanders sceptisch, maar

inmiddels is de wijk uitgegroeid tot een voorbeeld voor andere themawijken. De samenhang is er niet

eentje v'an sociale controle, maar juist van sociale interesse.
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Het Sidhadorp in Lelystad is gevangen in

een serene rust. Terwijl de zon door de

wolken probeert te breken, trappen een

paar kinderen op een grasveldje tegen een

bal. De huizen, waarvan er een groot aan

tal is bekleed met onbewerkt hout, zorgen

voor een knusse sfeer in de buurt die, los

daarvan, op het eerste oog aandoet als een

doorsnee woonwijk. Het bijzondere van deze

omgeving zit hem dan ook niet zozeer in de

ruimtelijke vormgeving, maar des te meer

in de mensen die er wonen. Iedere bewoner

Van het Sidhadorp beoefent namelijk Trans

cendente Meditatie (TM). Een eeuwenoude

vedische traditie, waarbij de mens door me

ditatie in evenwicht komt met de natuur en

met zijn omgeving.

Meditatiegebied
Midden in het 'dorp' staat het kantoortje van

waarschijnlijk de kleinste woningcorporatie

van ons land: HarmonisGh Wonen. Er werken

slechts zes parttimers en een stagiaire. Een

vriendelijke receptioniste zorgt er voor de

administratie en de koffie. "Daarnaast heb

ben we iemand die de bewonerszaken regelt,

twee mensen die zich bezighouden met het

onderhoud en een beleidsmedewerker",

somt interim-directeur Ger Lieve op. Zelf is

hij zo goed als bewoner van het eerste uur.

Hij weet dan ook nog precies hoe de wijk

ruim 25 jaar geleden is ontstaan: "In die

tijd kwamen we hier al met grote groepen
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Het vegetarische restaurant in de wijk heeft eenzelfde uitstraling als veel van de 'houten' huizen in de wijk

mensen bijeen die TM beoefenden. Van-

uit die bijeenkomsten is eigenlijk de wens

ontstaan om een gebied in te richten waar

we met z'n allen zouden kunnen wonen en

mediteren. In eerste instantie werd daar

door de buitenwereld sceptisch op gere

ageerd. Vooral omdat eerdere initiatieven

voor bepaalde woongroepen nooit lang stand
hielden."

Sociale samenhang
Het verschil met deze groep mensen was

echter dat iedereen elkaar al goed kende.

Er was, in tegenstelling tot sommige andere

beginnende woonvormen, onderling al een

sterke sociale samenhang voordat de eerste

stenen op elkaar stonden. Lieve: "Dat zorgt

ervoor dat je als wijk direct een goede start

maakt. In een doorsnee nieuwbouwwijk

duurt het jaren voordat de bewoners een

goede band met elkaar hebben opgebouwd.

In een flat komt het er zelfs vaak helemaal

niet van." Om die band sterk te houden is

het dan ook logisch dat iedereen die in het

Sidhadorp wilde - en nu nog wil - komen

wonen enige affiniteit heeft met TM. Lieve:

"Het is niet zo dat we daar streng op contro

leren, maar als iemand zich inschrijft voor

een woning, dan vragen we er wel naar. Als

een potentiële bewoner geen TM praktiseert,

kan hij een cursus krijgen en alsnog op

de wachtlijst komen." Dat lijkt een beetje

in te gaan tegen het beginsel dat een wo-
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ningcorporatie er voor iedereen moet zijn

die voor een sociale woning in aanmerking

komt. "Dat zijn we wel", zegt Lieve. "Alleen

richten wij ons daarbij op een specifieke

markt. We zijn een beetje vergelijkbaar met

Woonzorg Nederland die zich vooral richt op

ouderen. Zij zullen ook niet snel een student

op de lijst zetten. We richten ons op een be

paalde doelgroep, waarbij we binnen de wet

telijke kaders de service bieden die je van

een woningcorporatie mag verwachten."

Anker
Maar wat houdt die transcendente meditatie

nu precies in? Lieve: "Het is een techniek

waarbij je, door je af te sluiten ~an de

snelle, drukke wereld om ons heen, in een

mentale rust komt. Je gooit als het ware

een anker uit in het stressvolle dagelijkse

bestaan. Die rust gaat veel verder dan slaap

en levert uiteindelijk ook veel meer energie

op, terwijl je toch wakker en alert bent. Door

dit 's ochtends voor het ontbijt te doen krijg

je energie voor de rest van de dag. En voor

het avondeten herhaal je dat, waardoor je

ook 's avonds nog fris bent om activiteiten

te ondernemen." Maar TM gaat veel verder

dan dat. Volgens Lieve zet de meditatie

niet alleen de dag in perspectief, maar is

het ook nog eens goed voor de zelfontplooi

ing en de gezondheid van de mens. En dat

geldt niet alleen voor de beoefenaar zelf,

maar ook voor zijn omgeving. "De werking

is vergelijkbaar met radiogolven", zegt hij.

"De positieve kracht vloeit daarbij als het

ware uit over de omgeving. Toen TM in de

jaren zestig erg populair werd in Amerika,

zijn daar onderzoeken naar gedaan. Daaruit

bleek dat in steden waar minstens 1 procent

van de bevolking aan TM deed, de criminali

teit met 8 procent daalde. In andere steden

steeg dat percentage juist met 8 procent!"

Van het Sidhadorp zelf zijn hierover geen

cijfers bekend. "We zijn hier heus niet al

lemaal heilige boontjes hoor", benadrukt

Lieve. "Maar dat er hier een zeer gemoede

lijke sfeer hangt ten opzichte van de wijken

om ons heen, is voor mij wel duidelijk. Dat

krijg ik ook vaak bevestigd van mensen van

buiten de wijk."

Ontmoetingsplekken
Een belangrijke bijdrage aan die atmosfeer

wordt geleverd door de verschillende voor

zieningen die de wijk rijk is. Zo is er, naast

een gemeenschappelijke meditatieruimte,

een vegetarisch restaurant, een buurtsuper

waar natuurlijke producten te verkrijgen zijn

en staat er zelfs een schooltje. "Daar volgen

ongeveer honderd kinderen, ook van buiten

de wijk, hun lessen", weet Lieve. "Er wordt

daarbij ook al vroeg aandacht besteed aan

TM, die speciaal op kinderen is gericht. Op

die manier leren ze al van jongs af aan het

drukke bestaan te relativeren. Dat vertaalt

zich naar gedrag dat over het algemeen iets

minder losbandig is dan elders. En ook dat

draagt weer bij aan de gemoedelijkheid in

de wijk." De school dient, evenals de andere

voorzieningen, ook als ontmoetingsplaats

voor wijkbewoners. Men raakt met elkaar in

gesprek en is op de hoogte van wat er speelt

in de wijk. Het is geen sociale controle,

maar sociale interesse. Daarnaast zijn er in

het dorp diverse bedrijfjes actief, die al dan

niet hun bedrijfsruimte huren van Harmo

nisch Wonen. Bij elkaar vormt het een mix

van alles dat een wijk nodig heeft om het

leven er aantrekkelijk te maken. En daar

waar men vroeger nog wel eens sceptisch

naar dergelijke wijken keek, lijkt het roer

nu om. Lieve: "Je ziet dat er tegenwoordig

steeds meer zogenaamde themawijken ont

staan, waarin mensen met eenzelfde soort

levensstijl moeten zorgen voor een soortge

lijke sociale samenhang. Dat zie ik als een

groot compliment.". Zie voor meer informatie

harmonischwonen.nl en sidhadorp.nl
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