Prettig met elkaar wonen
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Sigurd Rimmelzwaan en Lilian Erber woonden altijd al naar hun zin, maar nu hebben ze het
hélemaal getroffen, in een woongemeenschap.
Elke dag als Sigurd Rimmelzwaan na zijn werk in Den Haag Delft infietst, denkt hij blij: „Waar heb ik
dit aan verdiend?’’ Bij mooi weer pikt hij onderweg een terrasje, hij loopt een blokje om voor een
grachtenconcert, boodschappen doet hij om de hoek. Wonen in de Delftse binnenstad bevalt
bijzonder.
Ook zijn partner Lilian Erber verlangde naar de binnenstad. Toch hadden ze voordien niets te
mopperen. In hun huis aan de Koepoortstraat (vanaf 1979) werden hun twee dochters geboren, die
daarna in een heerlijk huis aan de Koetlaan, in een lommerrijk deel van de Buitenhof (vanaf 1992),
alle ruimte hadden. Hij: „Maar de stad bleef trekken, de markt, het filmhuis, het cafeetje. Dat bleef
onze droom.’’
Nu de dochters uit huis zijn, hebben Rimmelzwaan en Erber die droom verwezenlijkt. Een koophuis in
de binnenstad leek onbereikbaar, maar toen Rimmelzwaan eens terloops de woonsite Funda bezocht,
kwam hij uit bij een deel van een stadsboerderij aan het Rietveld. Hier wonen zij nu sinds februari.
Het klikte met de bewoners van de andere drie wooneenheden op de stadsboerderij. Rimmelzwaan,
altijd al gecharmeerd van woongroepen: „Het voelde gelijk goed.’’ En Erber denkt dat hun leeftijd
(beiden zijn 53) ook beviel. „De anderen hebben kleinere kinderen.’’ Toch sloeg twijfel toe. Erber: „Ik
dacht: waar laat ik mijn spullen? Er zijn hier nauwelijks rechte muren.’’
Op de voormalige hooizolder van het achterhuis met balken van plafond tot vloer en schuine wanden,
passen recht-toe-recht-aankasten niet. Rimmelzwaan zag geen bezwaar: „Ik ben een klusser.’’ Ook de
dochters waren enthousiast. „Dat heeft een belangrijke rol gespeeld.’’ Een sms’je van Iris, de jongste,
gaf uiteindelijk de doorslag.
Het ‘ongewisse avontuur’ werd aangegaan. Op Valentijnsdag betrokken Rimmelzwaan en Erber hun
nieuwe huis. Met champagne, heerlijke erwtensoep, bloemen en een foto van het moment dat het
contract werd ondertekend, werden ze verwelkomd. „Het was heel feestelijk.’’ Nog steeds is hun ruime
woning niet ‘af’, maar dat zien buitenstaanders niet.
Tot juni ‘kampeerden’ Rimmelzwaan en Erber in huis, om hun deel van de woonboerderij naar eigen
smaak te verbouwen. Af en toe vervullen ze taken in de woonvereniging: Erber zit in de tuin-,
Rimmelzwaan in de kluscommissie. Ze eten af en toe met de anderen, in de gezamenlijke eetkamer.
„Wie wil, kookt, wie wil, eet mee. Het is heel luxe.’’
Zonder de soms starre ideeën over communes van vroeger, biedt het wonen in de gemeenschap
vooral extra’s. „Het voegt veel toe. Het is niks geitenwollensokkerigs of vaags. We wonen hier samen
omdat het zoveel voordelen biedt en we het prettig vinden om met elkaar te wonen.’’ En dat in het
centrum van ‘de stad met een warm kloppend hart’. Het maakt het paar gelukkig.
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