
MLM-001
LEXICON





aansluiting

In MLM-001 worden delen afgebakend door
aansluitingen.
Ze sluiten af, zetten aan, nodigen uit.
Als element van verbod stimuleren ze tegelijkertijd
toenadering.
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In MLM-001 eindigt elke week op een alledag.
Er is eten van overal.
Alle mensen komen buiten.



Dwars door MLM-001 kronkelt een denkkanaal.
Aan haar oevers worden vage dromen concrete plannen.

denkkanaal

dromen plannen



eauverzet

MLM-001 heeft een eauverzet die
mensen van overal aantrekt.
Iedereen kan er terecht voor
amusement en ontspanning.
Op het water kan je je gedachten verzetten.



gebruimterecht

In MLM-001 geldt het gebruimterecht.
Elke inwoner heeft recht op 1 binnenruimte en
1 buitenruimte, al dan niet aanpalend.
Buitenruimtes kunnen nooit binnenruimtes worden
en omgekeerd.
Dit recht is geen eigendomsrecht, maar een
gebruiksrecht.
Ruimte is niet te koop als een stuk tapijt op rol.
Inwoners lenen een leefruimte en geven die terug aan
de volgende gebruiker in herbruikbare staat.
Leefruimte is altijd beleefde ruimte:
ze staat nooit leeg.



gemeineplek

In MLM-001 delen leeftijdsgenoten een gemeineplek.
Kinderen, jongeren, volwassenen en senioren
elk hebben ze een exclusieve gemeenschappelijke stek
onvindbaar voor andere inwoners.
Een gedeeld geheim.



groenmeester

In MLM-001 wordt jaarlijks een van de inwoners
verkozen tot groenmeester.
Hij/zij bewaakt de balans van planten voor
bestuiving, consumptie, waterzuivering,...
Hij/zij begeleidt de andere inwoners in het
bijzaaien, verwijderen of onderhouden van gewassen.
Aan het einde van het jaar geeft de groenmeester
alle vakkennis door aan de volgende.



kernverlegging

In MLM-001 vindt jaarlijks een kernverlegging plaats.
Het centrum verschuift.
Het kloppend hart verplaatst zich.
Zo worden ook de hoeken belicht
die anders vergeten worden.



meerpaal

In MLM-001 staan meerpalen.
Ze dienen telkens meerdere doelen:
lichtbron, plaatsaanduiding, ankerpunt,
schaduwplek, stroomvoorziening, broedplaats,
zonnewijzer, klimboom,...
Een meerpaal is meer dan een paal.
Er bestaat geen enkele paal die louter schijnt.



motorrood

In MLM-001 wordt de kleur motorrood
gebruikt voor de enkele straten waar
gemotoriseerd verkeer door mag.
Andere wegen zijn enkel voor traag
autonoom verkeer:
voetgangers, (water)fietsers, peddelsloepen,...
De afstand tussen punt A en punt B
wordt uitgedrukt in een variabele maat die aangeeft
hoeveel energie iemand ervoor nodig heeft:
stapkracht, trapkracht, slagkracht.
Voor inwoner 1 is het vlakbij
voor inwoner 2 vermoeiend ver.



omwegenkaart

Van MLM-001 bestaat een omwegenkaart.
Ze traceert de paden die groeiden vanuit
het verlangen van de inwoners.
Omwegen verbinden verschillende percelen of
leiden naar nergens.
Ze zijn niet gepland.
De omwegenkaart wordt continu bijgewerkt
maar blijft altijd achterhaald.



omzetmarkt

MLM-001 heeft een omzetmarkt.
Er is niets te koop.
Aan de achterkant brengt men
ongewenste weeswaren binnen:
een dubbele aankoop, een overschot, een foute keuze.
Aan de voorkant kiest men gewenste bruikwaren.
Een omzetmarkt is nooit te groot, nooit te klein.

bruikwaren

weeswaren



onbepaaldheim

In MLM-001 staat een onbepaaldheim.
Een lege ruimte zonder uitgesproken functie.
Het gebouw is van iedereen.
Een publiek onderdak.
Een plek waar alles kan.
Iedere inwoner kan er tijdelijk verblijven om
de ruimte naar verlangen in te vullen.



schol

In MLM-001 staat een schol.
In dit gebouw kan iedereen terecht.
Jong leert van oud, oud leert van jong.
Iedereen is leerlingkracht.
Na(ast) de leertijd kan je er eten, vieren,...



sluimerpunt

MLM-001 heeft een sluimerpunt.
Het lijkt een nutteloze plek.
Je komt er niets zoeken, afhalen of verzenden.
Het is een plek van stilstand en vertraging.
Om te wachten, te dutten, rond te hangen
zonder tijdslimiet.



terugtrekpak

In MLM-001 beschikt iedere inwoner over
een terugtrekpak:
een kostuum waarmee men opgaat in de omgeving.
Een cocon met wisselende kleuren en patronen.
Deze individuele ruimte van afzondering is
mobiel en plaatsloos.



thuizenruil

In MLM-001 bestaat een systeem van thuizenruil
tussen centrum en periferie.
Inwoners wisselen tijdelijk hun open plek op het water
met bewoners uit dichterbebouwde gebieden. 
Zo voelen buitenstaanders hoe het hier wonen is
en omgekeerd.



tijdhoos

In MLM-001 beleeft elke inwoner af en toe
een tijdhoos.
Het gebeurt vooral op een open plek in het water.
De deining van het water verdwijnt
de tijd lijkt stil te staan.
Onder het wateroppervlak zie je alles wat niet meer is.
De grote en de kleine dingen. De goeie en de slechte.
Weerspiegeld tot op de bodem.
Het is alsof het water alle herinneringen meedraagt.
Iemand die pas aankomt of
iemand die er al jaren woont, 
elke inwoner weet waarop MLM-001 is gebouwd.



vonkontact

MLM-001 draait op vonkontact.
Energie wordt opgewekt door ontmoeting en
uitwisseling.
Een kus door een verliefd koppel
een groep die samen muziek maakt
een bevlogen les op schol.
Maar ook een burenruzie die knettert
een slag in het gezicht
een hevige discussie.
Vonkontact is wisselstroom.



witboek

In MLM-001 gebruikt men als basis voor
elke nieuwe woning het witboek.
Deze leidraad met woonconcepten moet
ingekleurd worden naargelang de inwoner en
zijn/haar perceptie van woonkwaliteit.
Er bestaat geen woning zonder het witboek.
Er bestaat geen woning met enkel het witboek.
Het is de bechamelsaus van de lasagne.



woonunity

MLM-001 is een woonunity.
In dit woongebied bestaan geen
prijsklassen of modellen.
Alle woningen zijn betaalbaar.
Inwoners vormen geen uniforme eenheid maar
zijn verbonden door hun keuze om
samen te leven op deze plek.
Ze kunnen hun leefruimtes onderling
flexibel aan- of loskoppelen 
naargelang noden en verlangens
voor korte of lange duur.
Er zijn altijd overlappingen en gedeelde zones.



zelf samengesteld gezin

verwanten

bloed
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In MLM-001 woont men in
zelf samengestelde gezinnen.
Inwoners kiezen ervoor een thuisbasis te delen.
Een koppel met een kind, een groep vrienden,...
Hun keuze is gebaseerd op een specifiek verlangen.
Sommigen willen zekerheid
anderen een gedeelde leefwereld.
Deze keuze is flexibel en niet definitief,
uniek maar niet enig:
inwoners kunnen in meerdere gezinnen wonen.
Het zelf samengestelde gezin stelt maar
een voorwaarde: gezinsleden zorgen voor elkaar.
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