Gemeenschapsvorming in een tijd van vergrijzing, een rapport ten
behoeve van de activiteiten van Mo’Move
‘For you can only create if you can care.’
George Orwell, 19401

Onafhankelijk Onderzoek Sander Boelens, maart 2015
©Mo’Move
Gehele of gedeeltelijke overname van dit rapport is onder verwijzing naar de bron
toegestaan

Inhoudsopgave
SAMENVATTING................................................................................................................................................ 3
0.0 INLEIDING, EEN REFLECTIE OP DE TOEKOMST.............................................................................. 4
1.0 DE TOEKOMST............................................................................................................................................. 6
1.1 De gevolgen van de vergrijzing ............................................................................................................... 7
1.2 Indirecte gevolgen ................................................................................................................................... 9
2.0 GEMEENSCHAPSVERDWIJNING EN GEMEENSCHAPSVORMING ............................................. 11
2.1 Centrifugale krachten ............................................................................................................................ 11
2.2 Centripetale krachten ............................................................................................................................ 15
3.0 GROEPSGEDRAG....................................................................................................................................... 17
3.1 Een experiment in een vakantiekamp (1949) ......................................................................................... 17
3.2 De ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid als voorbeeld...................................................... 18
4.0 GEMEENSCHAPSVORMING IN DE PRAKTIJK.................................................................................. 21
4.1 Een ethische vraag................................................................................................................................. 21
4.2 Projecten................................................................................................................................................ 21
4.3 De coördinator ...................................................................................................................................... 22
4.4 Twee aanbevelingen .............................................................................................................................. 22
5.0 CONCLUSIE................................................................................................................................................. 23
REFERENTIES .................................................................................................................................................. 24
NOTEN ................................................................................................................................................................ 30

2

Samenvatting

3

0.0 Inleiding, een reflectie op de toekomst
De wereld bevindt zich in het oog van de orkaan. Dan lijkt het altijd wel even mee te vallen.
De grote economische crises van 2002 en 2008 lijken over te waaien, het herstel lijkt
langzamerhand gaande, maar aan de grote fundamentele en structurele problemen is nog te
weinig gedaan. Ze stormen nu met orkaankracht op Nederland af. Een dreigende
economische krimp door Europese ontvolking, tegenvallende zorg en teleurstellende
pensioenen, kortom de concurrentie tussen de burgers om de resten welvaart van een
verdwijnende tijd, wekken ongenoegen. Zonder dat er nog voldoende samenhang in de
samenleving is om de problemen met een gerust hart onder ogen te zien. Niet dat iemand
schuldig is, het basisprobleem, de demografische ontwikkeling, voltrok zich zo langzaam dat
het niet opviel dat er wat veranderde. Het is als met een lek dak, het lekken valt op. De
oorzaken van het lekken, als slijtage en verwering, vallen niet op. Maar een lek dak wekt wel
ongenoegen.
Dit ongenoegen is breed merkbaar, vertrouwen begint te ontbreken,vooral in financiële
instellingen, maar ook in ‘de politiek’, in het maatschappelijke middenveld, in organisaties.
Nederland, en niet alleen Nederland, is een samenleving geworden waar initiatief meteen
wordt afgebrand en waar zich inzetten meteen van veronderstelde kwade intenties wordt
voorzien. Met als gevolg dat maatschappelijke betrokkenheid van een normale burgerplicht
in een optie, die nog moet renderen ook, veranderd lijkt.
Toen ik in 2002, op verzoek van een pensioenfonds dat in de top tien stond van de grootste
belegde pensioenvermogens in Nederland, een rapport schreef over wat er financieel en
sociaaleconomisch niet goed zat, kreeg ik twee soorten reacties: voor de grootste groep was
ik een knettergekke, uiterst ondeskundige, zwartkijkende, pessimistische doemdenker. Maar
een paar mensen gaven me ook gelijk, gelukkig maar, ik was niet voor niets ingehuurd.
Op dat gelijk valt natuurlijk wel wat af te dingen. Toch was de economische gang van zaken
van de laatste 15 jaar goed te voorspellen, wanneer men de wetmatigheden van het
groepsgedrag betrok bij de zekerheden van de Europese demografische gegevenheden en
de gênerationele ontwikkelingen en dit dan toepaste op de economische mogelijkheden.
Zo langzamerhand is duidelijk dat er maatschappelijke problemen zijn. Dat is winst. Waar
men een 15 tot 20 jaar geleden nog vreemd werd aangekeken wanneer men over sociale
duurzaamheid sprak, is dat nu anders aan het worden. ‘Wat heb ik er aan’ en ‘wat verdien ik
er aan’, was waar het toen uitsluitend om ging. Dit denken ging heel ver, het is me een paar
keer gebeurd dat ik werd uitgenodigd om een stuk te schrijven, een verhaal te vertellen of
een presentatie te geven, waar men heel positief op reageerde. Dan kwamen er
vervolgafspraken en vrijwel altijd kwam er dan het magische moment: de ondernemer,
directeur of CEO had plotseling geen probleem meer. Maar anderen hadden het probleem
hoe ze oplossingen voor hem te presenteren hadden, zodat hij er iets mee kon doen. Het is
het normale bestrijden van de boodschapper van onwelkome berichten. Wat vervolgens
gerationaliseerd wordt. Jammer genoeg betekent het ook kansen laten liggen.
Er zijn uitzonderingen, want een paar gepubliceerde boeken en een scheiding later, kwam ik
tijdelijk in het Utrechtse wijkje Spinozaplantsoen te wonen. Waar laat op een middag werd
aangebeld, Heddy Veltkamp van Mo’Move zocht deelnemers voor een community-art
project. Dat trof, want ik meende iets van kunst te weten, en zocht ook eens wat andere
bezigheden. Mijn uiteindelijke deelname aan het project liep stuk op weer een nieuwe
verhuizing. Maar wel ontstond er opnieuw een magisch moment: door dit project verbeterde
de sfeer in het wijkje onvoorstelbaar. Wat uiteindelijk dan weer leidde tot dit verhaal.
Waar kwam die verbeterde sfeer vandaan? Waar komt vertrouwen in het algemeen
vandaan? Waarom kwamen de activiteiten van Mo’Move tegemoet aan de behoefte aan
gemeenschapsvorming in een veranderende samenleving? Daarom wilde Mo’move graag
eens onderwerpen als de maatschappelijke samenhang, irrationeel gedrag,
groepsprocessen, de demografische ontwikkeling, duurzaamheid, ontbindende en
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verbindende elementen, de bereidheid om zich voor elkaar in te zetten, gênerationeel
ongenoegen en vertrouwen, in verband gebracht zien met de eigen activiteiten zoals
empowerment.
Dus kwam de vraag of ik op een wat theoretischer niveau de huidige ontwikkelingen een
concrete plaats kon geven in het veranderende spel van krachten en maatschappelijke
processen. Het trof, maar was geen toeval, dat ik via andere wegen dan de gebruikelijke als
socioloog weer uitgekomen was op vertrouwen en draagvlak als onderwerp van
beschouwing, niet alleen omdat de pensioenwereld het als een groot probleem beschouwt,2
maar ook omdat in een tijd van verandering groepsprocessen meer de uitkomsten bepalen
dan psychologische processen of economische gegevenheden.
Voor dit rapport zijn er ook inzichten gebruikt uit mijn boeken, en denkbeelden die tot stand
kwamen tijdens het schrijven van mijn bijna wekelijkse nieuwsbrief AU! Contraire. Daarbij
heb ik een wat langere literatuurlijst opgenomen, voor degene die meer van een onderwerp
wil weten. Sommige ontwikkelingen die het gevolg zijn van ontvolking, zoals een leeglopend
platteland, prijsontwikkelingen met betrekking tot wonen en de economische gevolgen van
het met pensioen gaan van de babyboomers op de ontwikkeling van de koersen heb ik
buiten beschouwing gelaten.
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1.0 De toekomst
‘Diversity is spreading everywhere: into new generations, into every age group—even
seniors—and into every corner of the country—including such unlikely states as Oklahoma,
Kansas, and Utah. Policy, both national and state, must become increasingly diversity
oriented or be deemed ineffective. There is simply no way around this.’3
Drie ontwikkelingen botsen in de ontwikkelde economieën momenteel op elkaar: vergrijzing,
globalisering en diversificatie. De wereld is een dorp geworden waarin de bewoners ouder
worden en cultureel nog maar weinig met elkaar delen.
1.0.1 Diversificatie
Op 24 februari 2015 verscheen bij het Amerikaanse Center for American Progress het
rapport States of Change, The Demographic Evolution of the American Electorate, 1974–
2060. Het ook in Europa veel besproken rapport beschreef een aantal trends die zich ook in
andere ontwikkelde economieën voordoen, zoals vergrijzing, afname van de witte werkende
klasse, de groei van de hoeveelheid singles, de toename van hoger opgeleiden en de
opkomst van de generaties van na de babyboom. De grote trend is naar diversificatie, het
afnemen van homogeniteit. Bij de kinderen valt zelfs een superdiversificatie waar te nemen:
‘Rising diversity strongly interacts with generational change. Each succeeding generation
has been, and will be, more diverse than the generations that came.’4

1.0.2 Globalisering
Nederland, als economisch een van de meest open samenlevingen ter wereld, en sterk
afhankelijk van transport en export, merkt dat het betrekkelijk weinig zin heeft om in een
geglobaliseerde wereld, een wereld met steeds opener grenzen, uitsluitend naar nationale of
regionale ontwikkelingen te kijken. Want een sterke verhoging van de prijzen van een
product of dienst heeft uitwijkingsgedrag door producent of consument tot gevolg.
Voor Nederland zijn de ontwikkelingen in Duitsland van het grootste belang. Duitsland kent al
enige decennia een geboorte van 1,36 kinderen per vrouw, terwijl er 2,1 kinderen per vrouw
nodig zijn om de bevolking in een samenleving stabiel te houden. Duitsland ontvolkt dus.
Wanneer het zo doorgaat, en daar lijkt het op, houdt Duitsland aan het einde van de 21ste
eeuw nog een twintig miljoen inwoners van de huidige tachtig miljoen over. Al zal de uitkomst
van deze voorspelling afhankelijk zijn van verdere ontwikkelingen in Europa en van het saldo
van immigratie en (r)emigratie.
Duidelijk is wel dat in Duitsland of de pensioenen enorm gekort zullen moeten gaan worden,
of dat er loonontwikkelingen ontstaan door premies en belastingen die er op neerkomen dat
de werkenden zullen moeten gaan betalen om te werken. Met als gevolg dat de sterke
Duitse consumptie en de exportpositie onder druk zullen komen. Duidelijk is ook dat het
oplossen van de economische problemen door immigratie sociale gevolgen zal hebben, of
dat het niet oplossen van de demografische problemen economische gevolgen zal hebben.
In beide gevallen zal dit een sterke uitwerking hebben op de Nederlandse ontwikkelingen.
1.0.3 Vergrijzing
De situatie waarin Nederland, en belangrijker nog, Europa, zich nu bevindt is betrekkelijk
eenmalig. Want men kan weten wat er te gebeuren staat: de demografische bult van de
naoorlogse geboortegolf is met pensioen aan het gaan. De top van de naoorlogse geboorte
lag internationaal in 1947. Dus vanaf 2012 is de babyboom 65 jaar oud, wat internationaal de
meest voorkomende leeftijd is om officieel te stoppen met werken.
Mensen zijn steeds ouder geworden, de levensverwachting nam toe. Daarnaast nam de
geboorte af. Het gevolg is dat de verhouding werkenden – gepensioneerden veranderd.
Waar in Europa eens 5 mensen werkten en er een gepensioneerd was, wordt dit twee
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werkenden per gepensioneerde. Precieze cijfers zijn uiteraard niet te geven, want
maatregelen als langer doorwerken hebben invloed.
Maar langer doorwerken of meer immigratie lossen de problemen voor Europa onvoldoende
op. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het in 2001 verschenen rapport Replacement Migration van de
Verenigde Naties. Om in 2050 de verhouding werkenden tegenover gepensioneerden in
Europa zo te houden als in 1995, zou men in het ene extreem, zonder immigratie, moeten
doorwerken tot ongeveer het 76ste levensjaar. In het andere extreem zouden er, zonder
langer doorwerken, meer dan 700 miljoen mensen extra nodig zijn. Met vijf maal de huidige
bevolking van Turkije, Marokko, Somalië en Tunesië samen, is Europa er dan nog niet. Er
even van afgezien dat niet een ieder even enthousiast zou reageren op de komst van deze
miljoenen migranten. Waarbij komt dat dit rapport vóór de economische crises tot stand
kwam. Het is dus nog erger, want een crisis heeft een negatief gevolg op de geboorte.
Duidelijk is wel dat de vergrijzing een grote sociale, culturele, economische en financiële
verandering inhoudt. Die tijdelijk zal zijn. Want zodra de samenleving door de demografische
bult van de vergrijzing heen is, zal er een nieuw evenwicht ontstaan. Maar voorlopig botst de
combinatie van diversificatie, globalisering en vergrijzing hevig op de behoefte aan
duurzaamheid. De vergrijzende samenleving heeft sociale duurzaamheid nodig om zorg,
pensioen en beleid betaalbaar te houden, en om de samenleving leefbaar te houden.

1.1 De gevolgen van de vergrijzing
‘"We face an impending crisis as the growing number of older patients, who are living
longer with more complex health needs, increasingly outpaces the number of health
care providers with the knowledge and skills to care for them capably,"’5
Het directe gevolg van de vergrijzing is voor Nederland een toename van de behoefte aan
activiteiten van actieven ten behoeve van inactieven door de stijging van de proportie
inactieven in de Europese context. Het gaat dan zowel om betaalde als onbetaalde
activiteiten als om directe als indirecte gevolgen.
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1.1.1 Pensioen
De stijgende kosten van de AOW zijn al enige tijd duidelijk. Wat lastig wordt want er zal zich
ook eens een economische krimp gaan voltrekken, overigens nog niet eens zozeer per hoofd
van de bevolking, maar wel in totaal. Want een voortgaande economische groei, bij een
sterke afname van de werkende bevolking is niet mogelijk. En als het in Nederland meevalt
met de afname van de (werkende) bevolking, dan vindt dit elders in Europa wel plaats, met
grote gevolgen voor Nederland. Al zijn de gevolgen van internationaal tegenvallende
pensioenen, noch de gevolgen die elders gekozen oplossingen voor Nederland zullen
hebben, precies te schetsen.
De overheden zullen geconfronteerd worden met tegenvallende belastinginkomsten. Want
meer gepensioneerden betekent ook een afname van de mogelijkheden belastinginkomsten
te verwerven voor overheden. Hoe hoog de pensioenen eventueel ook zijn, het pensioen is
vergeleken met de inkomsten in de werkende fase van het menselijk leven vrijwel altijd een
afname van inkomsten. Maar de kosten stijgen of blijven gelijk. Zo zullen de kosten van
infrastructuur en organisatie niet sterk veranderen - een bevolkingsafname houdt
bijvoorbeeld nog geen afname in van de kosten van wegenonderhoud. De kosten voor zorg
zullen toenemen. In de vorige eeuw werd men elk jaar gemiddeld een maand ouder. En nog
steeds stijgt de levensverwachting. Wat mooi is, behalve voor de kosten.
1.1.2 Zorg
Het laatste stukje van het menselijk leven kost het meest. Het vraagt speciale zorg,
bijzondere kennis en extra begeleiding. De zorgbehoefte zal door de vergrijzing toenemen en
de mogelijkheid om er aan te voldoen zal afnemen. Er is al enige malen voorspeld, door de
KNMG bijvoorbeeld, dat er een tekort aan artsen dreigt. Ook zijn er te weinig verpleeghuizen
en geriaters, er is onvoldoende opvang voor alle toekomstige patiënten. Internationaal zal
een overwerkte, onderbetaalde en sterk vergrijzende groep zorgwerkers er binnenkort voor
moeten zorgen dat er aan een sterk toenemende vraag naar zorg voldaan kan worden.
Opvallend daarbij is dat in het beleid de focus meestal op de ‘cure’ kant ligt, de genezing van
ziekte, en minder op de ‘care’ kant, de zorg. Terwijl door de vergrijzing vooral de behoefte
aan zorg sterk zal toenemen.
Het CBS verwachtte al eens dat de potentiële Nederlandse beroepsbevolking zal afnemen
van 10 naar 9 miljoen in 2040. Volgens een schatting uit 2006 van de Raad voor de
Volksgezondheid en Zorg zouden er in de komende decennia 700.000 zorgwerkers in
Nederland extra nodig zijn.6 Dat waren er een miljoen op de tien miljoen werkenden. Het
worden dan 1,7 miljoen zorgwerkers op negen miljoen werkenden, bijna twintig procent.
1.1.3 Mantelzorg
Mantelzorg door de (klein)kinderen van de zorgbehoevende zal de zorgbehoefte
onvoldoende ondervangen. Want de mantelzorger is ook ouder geworden. Een
negentigjarige die door de kinderen verzorgd moet worden is in de jaren twintig van de
vorige eeuw geboren. Dat was de tijd van jong kinderen krijgen. Met als gevolg dat
mantelzorg door die kinderen een zorg door 65-plussers gaat inhouden. De kleinkinderen
zijn dan eind dertigers - begin veertigers die hun aandacht nodig hebben voor werk en de
eigen kinderen.
Mensen doen meer voor degenen uit de eigen groep dan voor degenen uit andere groepen.
Door de diversificatie is daarom zorg door buurtgenoten geen oplossing meer. Want de
buurten zijn niet meer homogeen. Een onderzoek van TNO-NIPO Zorgmonitor gaf eind 2014
aan: ‘De animo voor zorgtaken wordt kleiner naarmate iemand verder van de zorgvrager af
staat.’7 Bij buurtbewoners is maar 6 procent bereid tot de wat meer intensievere zorgtaken.
1.1.4 Ziekte
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Ziektes zullen toenemen. Het Fritz Beske Institut für Gesundheits-System-Forschung uit
Duitsland prognosticeerde in augustus 2009 de ontwikkelingen tot 2030 en tot 2050. Er van
uitgaande dat de ontwikkelingen in Nederland vrijwel hetzelfde zullen zijn, dan neemt
glaucoom tot 2030 met 39 procent per 100.000 inwoners toe, diabetes met 30 procent,
gehoorproblemen met 21 procent en uiteraard nemen ook de meer fatale ziektes toe,
hartinfarcten met 51 procent en kanker met 34 procent.8 De toename van de hoeveelheid
dementerenden stelde het onderzoek op 61 procent. Maar precies valt het niet te
voorspellen.9 Al is wel duidelijk dat er zich een probleem voordoet: ‘Die Ergebnisse können in
ihren Auswirkungen auf den Versorgungsbedarf sowohl hinsichtlich der finanziellen Mittel als
auch im Hinblick auf das erforderliche Arbeitskräftepotenzial bei ständiger Abnahme der im
Erwerbsleben stehenden Altersgruppe als dramatisch bezeichnet werden.’10
1.1.5 Doorwerkende kosten
Voor Nederland is al eens uitgerekend dat de zorgkosten jaarlijks met 13 procent zouden
moeten stijgen in de periode 2009-2014 om het voor de overheid betaalbaar te houden.11
Financieel wordt het vergrijzing- en zorgprobleem de komende decennia dus steeds groter.
Te meer omdat vooral de hoger opgeleiden ouder worden. Dat zijn ook de mensen die
tijdens hun werkleven meer verdienden en dus hogere pensioenen verwachten. Zelfs als de
pensioenmatig beter gesitueerden meer gaan meebetalen aan de eigen zorg en niet naar
goedkopere zorg buiten Europa uitwijken, dan nog dreigen er grote problemen. Want
meebetalen is nog niet betalen. Er dreigt een concurrentie om de schaarser wordende zorg
die, indien gewonnen door de beter gesitueerden, in de pensioensfeer dan weer extra gaat
kosten.
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1.2 Indirecte gevolgen
Uit een onderzoek bleek dat van de 6000 verzorgingstehuisbewoners in München 56 procent
wordt platgespoten en 41 procent in het bed wordt geïmmobiliseerd.12 In Nederland hoort het
vastbinden tot de standaardpraktijken.13 Dit soort praktijken heeft een grote invloed op het
geestelijk klimaat in de hele samenleving. Want het zal je partner, je vader of je moeder
maar zijn… Zo kwam ik ooit een schokkend bericht tegen over een 67-jarige
geïmmobiliseerde demente gepensioneerde in een bejaardentehuis (€2300 per maand) in
het Duitse Großenbrode. Hij werd ‘s nachts door de ratten aangeknaagd.14 Tja, hoe moet ik
het anders zeggen? Het resultaat van de nachtelijke gebeurtenis waren zes wonden, huilend
in een rolstoel de dag erna en een meelevende echtgenote die zo door de gebeurtenis
geraakt was dat ze zelf naar de dokter moest.15 Mensen worden nu eenmaal geraakt door
wat er gebeurt met de mensen bij wie ze zich betrokken voelen. En ze worden des te harder
getroffen naarmate dat wat ze raakt niet conform de verwachtingen is. Wat dan weer in een
culturele context gezien moet worden.
Cultuur werd in de klassieker Moderne Sociologie van Van Doorn en Lammers weergegeven
als een samenspel van normen, verwachtingen, doeleinden en waarden.16 Deze vier
aspecten van het begrip cultuur hebben vooral betrekking op het individu in wisselwerking
met een samenleving. Want iemand die alleen op een eiland verblijft hoeft zich van niemand
aan normen en waarden te houden, en heeft ook geen consequenties te verwachten
wanneer bij een ander sprake is van tegenvallende verwachtingen of mislukte doeleinden.
Naarmate individuele verwachtingen tegenvallen en individuele doeleinden slechter
verwezenlijkt kunnen worden, verleggen mensen het gedrag, mensen passen zich aan
veranderende omstandigheden aan. Traditioneel gebeurde dit door een beroep te doen op,
of ongevraagd bijgestaan te worden door, de eigen groep.
Maar door de huidige diversificatie is iets voor iemand doen verandert van een in de cultuur
verankerde sociale verplichting naar een individuele keuzemogelijkheid. De huidige
diversificatie belemmert daardoor de mogelijkheden voor beleid, hulp of groei. Maar het gaat
verder, zoals in de toename van het alcoholgebruik door ouderen, of de afname van
mantelzorg in de familiesfeer. Ook houdt de langdurige afname van de gezinsgrootte een
toename van de eenzaamheid in. Wat weer gevolgen heeft, zoals een verharding van de
samenleving en een toename van het narcisme. Dit zijn geen los staande sociale feiten,
maar blijken van een veranderende cultuur door tegenvallende verwachtingen.
Dan worden er schuldigen gezocht waar ze niet zijn, dan worden er maatregelen genomen
die niet helpen, dan worden verplichtingen opgelegd die niet werken en dan wordt de focus
verlegd van een gemeenschappelijk betrokkenheid naar dat wat individueel van belang lijkt.
Dan wordt het wantrouwen tegen andere groepen in de maatschappij groter en dan neemt
de betrokkenheid bij die andere groepen af. Waar dan door die andere groepen weer op
geanticipeerd wordt en soms hevig op gereageerd wordt. Waardoor er een neerwaartse
spiraal ontstaat die met betrekking tot de sociale, ecologische en economische
duurzaamheid van een samenleving uitermate contraproductief is.
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2.0 Gemeenschapsverdwijning en gemeenschapsvorming
‘Human activity, politics included, takes place in shared, as well as conflicting,
communities of meaning and practice, and understanding and analysis of those
activities – and, especially, of upheavals and disagreements in those activities – must
address this. To analyze such disagreements, one must be able to analyze disputes
over the rules, which is precisely what a causal analysis cannot do.’17
De vergrijzing in combinatie met de toegenomen diversiteit in een wereld waarin snel
uitgeweken kan worden naar de individueel goedkoopste oplossing maakt een nieuwe
gemeenschapsvorming onontkoombaar. De problemen zullen zich niet van zelf wel
oplossen. Want voordat de burger de verantwoordelijkheid voor groen, klein wegonderhoud,
veiligheid en buurtzorg op zich neemt, is niet alleen een sterke groei van het besef van de
onontkoombaarheid daarvan noodzakelijk. Ook is bij de beleidsmakers een helder inzicht
nodig in de krachten die de gewenste uitkomsten van het gevoerde beleid tegengaan.

2.1 Centrifugale krachten
De hedendaagse problemen zijn een erfenis van de Industriële Revolutie en de in de
Verlichting begonnen rationaliseringsprocessen. Door deze processen van modernisering
verdwenen de ordeningen van een samenleving, de standenstaat, waarin iedereen een
vaste plaats had en iedereen precies wist wat de normen, waarden, doeleinden en
verwachtingen waren. Door de veranderingen van de vooruitgang werd in de 19e eeuw de
vraag naar nieuwe maatschappelijke ordeningen acuut, waarbij in eerste instantie de nadruk
lag bij het zoeken naar verdere regelingen van de omgang van mensen met elkaar en de rol
van de staat daarin.
In Nederland ontstond de verzuiling als vredestichtende oplossing voor de strijd tussen
verschillende groepen. In Nederland werd de omgang van de verschillende groepen met
elkaar bijzonder bevredigend opgelost in de zogenaamde pacificatiedemocratie.18 Dat was
een manier van politiek bedrijven met de mensen verenigd in een ‘zuil’ waarbij het beleid
geregeld werd in onderling overleg door de politieke top van de verschillende zuilen. Een van
de bijkomstigheden van de pacificatiedemocratie was de onopvallende toegankelijkheid in de
top van de zuilen voor zuilvreemde ideeën. Ruilen was mogelijk: ik algemeen kiesrecht en
dan jij de christelijke school. Daarom kende Nederland geen sterke communistische of
fascistische stroming, daarom was Nederland alles met elkaar nogal tolerant. De politieke
cultuur veranderde in de jaren zestig, de naoorlogse geboortegolf botste op de
regentencultuur van de pacificatiedemocratie.
Tijdens de verzuiling leefde het individu in een subgemeenschap van religieus en politiek
gelijkgestemden waarin de elites van elke zuil er met elkaar voor zorgden dat de centrifugale
krachten de groepsbelangen niet schaadden. Centrifugale of middelpuntvliedende krachten
zijn het tegengestelde van de centripetale of middelpuntzoekende krachten. De politicoloog
Arend Lijphart (1936) beschreef in zijn beroemde boek uit 1968 Verzuiling, pacificatie en
kentering in de Nederlandse politiek, het verdwijnen van de verzuilde samenleving. Hij gaf
daarbij de volgende typologie:
Typologie van democratische stelsels19

GEDRAG

Kartel

VAN
ELITES

Concurrentie

POLITIEKE CULTUUR
Homogeen
Verzuild
KartelPacificatiedemocratie
democratie
Centripetale
Centrifugale
democratie
democratie

11

In de vijf jaar tussen 1968 en 1973 ontstond een totaal ander samenleving. Waarbij het
tegenwoordig nog moeilijk is zich voor te stellen hoe groot en hoe snel de veranderingen wel
waren. Er kwam een andere generatie aan de macht, de zuilen verdwenen en de
pacificatiedemocratie werd door polarisatie vervangen. De centrifugale krachten namen het
overwicht in de samenleving.
Momenteel zijn er in de politiek al signalen merkbaar van een sterkere concurrentie tussen
de elites, waardoor er een instabiel politiek stelsel ontstaat. Zoals de door Lijphart als
voorbeeld van de centrifugale democratie genoemde Weimar Republiek in het Duitsland van
voor de Tweede Wereldoorlog.20
2.1.1 Rationalisering
De wereld is niet heel meer, dankzij de rationalisatie. ‘Heel’ is een romantisch begrip. Daar
hoort aandacht, betrokkenheid, geloof, hoop en liefde bij. Want, hoe zweverig misschien ook,
het gezellig samen met een collega iets drinken is vaak effectiever om een probleem de
wereld uit te helpen, dan er rationeel over te praten, onder verwijzing naar de regels.
De regels, de ordeningen hadden ook anders kunnen zijn. En zijn dat vaak een paar honderd
kilometer verderop ook, waar het ook werkt, soms zelfs beter.
Rationalisering is meer berekenen dan waar de gemiddelde mens van houdt. Het gaat ten
koste van heelheid, met inbegrip van het toeval dat het leven leefbaar maakt. Mensen
nemen nu eenmaal graag deel aan loterijen. En gunnen een arme alleenstaande moeder het
winnen van een loterij.21 De gevolgen van de ambtelijke uniformering werden door Max
Weber al in Wissenschaft als Beruf, een voordracht uit 1917, aangegeven. Weber analyseert
in deze voordracht de opkomst van de bureaucratie als een ‘Entzauberung der Welt’:22 ‘Die
zunehmende Intellektualisierung und Rationalisierung bedeutet (…) dass es also prinzipiell
keine geheimnisvollen unberechenbaren Mächte gebe, die da hineinspielen, dass man
vielmehr alle Dinge – im Prinzip – durch Berechnen beherrschen könne. Das aber bedeutet:
die Entzauberung der Welt. (…) technische Mittel und Berechnung leisten das. Dies vor
allem bedeutet die Intellektualisierung als solche.’23
Rationalisering is een moderniseringsproces met gevolgen. Want mensen hebben te meer
behoefte aan de eenvoudige verklaringen van een betoverde wereld naarmate zich de
wereld als moeilijker kenbaar voordoet. Vandaar het wantrouwen in media en politiek, de
samenzweringstheorieën en een toenemende behoefte aan een homogeen nationale staat.
Dit zijn de bijproducten van de in de Verlichting en door de Industriële Revolutie begonnen
moderniseringsprocessen die nog steeds gaande zijn. Geert Mak beschreef ze in Hoe God
verdween uit Jorwerd. Dit boek beschrijft het uiteenvallen van de vroegere Jorwerdse
gemeenschap door moderniseringsprocessen. Wat ook duidelijk wordt gemaakt is hoezeer
het uiteenvallen van de gemeenschap zich weet te versterken, ondanks maatregelen en
gedrag van bij de gemeenschap betrokken dorpsbewoners, wanneer het in gang is gezet.
Mede door de komst van nieuwe dorpsbewoners die niet meer in het dorp werkten.
2.1.2 Ruimtelijke scheiding
Het ‘wonen’ veranderde in de jaren vijftig en zestig. Langzamerhand begon zich een
ruimtelijke separatie tussen de generaties te voltrekken. Dat begon in de Verenigde Staten
waar Delbert ‘Del’ E. Webb (1899-1974) de eerste ‘gepensioneerdenwijk’ ter wereld bouwde,
Sun City in Arizona. Op 1 januari 1960 trokken de eerste bewoners er in. Het was een
onderdeel van een groter proces. Hoe dat proces werkte beschreef Jane Jacobs in 1961 in
The Death and Life of Great American Cities.24 In de jaren vijftig ontstond in de Verenigde
Staten een sterke trek van de bewoners van de stad naar de voorsteden. Het gevolg was dat
de verschillende stedelijke functies zoals residentieel, commercieel en industrieel van elkaar
gescheiden werden.
Men woonde niet meer in de stadsharten, men deed er geen boodschappen meer, men
bracht er de kinderen niet meer naar school en men ging er niet meer naar de kroeg. Men
werkte er nog wel, maar men leefde er niet meer. De stad verloor aan levendigheid, het
scheiden van functies in de harten der steden zorgde er voor dat mensen elkaar niet meer
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tegenkwamen op de trottoirs. De binnensteden stierven. Jacobs had dan ook kritiek op de
urbane planning van de jaren vijftig van de vorige eeuw, een kritiek die zich laat kenmerken
als kritiek op wat we tegenwoordig gecompartimenteerdheid noemen. Ze was een groot
voorstander van buurten waarin de verschillende bebouwingsfuncties gemengd werden.
Zoals het eeuwen is geweest, zoals mensen dat plezierig vinden, zoals vroeger.
2.1.3 De versnelling van centrifugale krachten na 1989
Het proces van modernisering van de maatschappelijke verhoudingen, met als ongewenste
uitkomst fragmentatie van het individu, begon in West-Europa een tiental jaren nadat het in
de Verenigde Staten startte. Inmiddels speelt het in heel Europa. Na de val van de muur in
1989 was het in Oost-Europa waar te nemen. Nadat in de steden de samenhang al eerder
teloor ging, verdwenen toen ook de winkeltjes uit de dorpen, verdwenen de dorpse
organisaties en verdween het dorpsleven. Het was Hoe God verdween uit Jorwerd, herhaald
in een tweet en een zucht.
De veronderstelde economische winst door de economische liberalisering en de daardoor
veronderstelde democratisering aan de andere kant van het IJzeren Gordijn bleef echter uit.
Mede omdat er achter het eerdere ijzeren gordijn juist geen behoefte was aan globalisering,
maar aan een eigen onafhankelijke democratische homogene nationale staat. De Sovjet
Unie, Joegoslavië en Tsjecho-Slowakije vielen daarom ook meteen uiteen. De jaren negentig
eindigden met een gelijktijdige economische en democratische crisis, zoals eerder de jaren
dertig en de jaren zestig met deze gelijktijdige crises eindigden. Omdat het fundamentele
probleem van de omgang van mensen met elkaar, en de rol van de staat daarin, niet
voldoende opgelost werd.
2.1.4 Het einde van de ideologie?
Fukayama stelde in The end of History evenals in zijn latere uitwerking van dit essay in The
End of History and the last Man,25 dat de winst van het liberalisme als gelijktijdig einde van
de ideologische strijd beschouwd diende te worden: ‘What we may be witnessing is not just
the end of the Cold War, or the passing of a particular period of postwar history, but the end
of history as such: that is, the end point of mankind's ideological evolution and the
universalization of Western liberal democracy as the final form of human government.’26
Fukuyama’s essay werd als zeer belangrijk beschouwd, in Nederland werd bijvoorbeeld een
integrale vertaling in de Groene Amsterdammer opgenomen.27 Fukuyama grondde zijn
opvatting op een bewijs uit het ongerijmde: ‘The triumph of the West, of the Western idea, is
evident first of all in the total exhaustion of viable systematic alternatives to Western
liberalism.’
Momenteel valt in de Oekraïne, en in andere gebieden ten zuiden van de Noordpool, te
merken hoe dit antwoord na 1989 echt uitpakte. Toen de muur viel kwam een einde aan de
verlokkingen van de onvrijheid.28 Maar nieuwe verlokkingen van de vrijheid ontstonden zoals
toegeven aan de verlokking van netwerken, instemmen met polarization entrepreneurs,
meegaan in optiegedrag en kiezen voor populisme.
2.1.4 Harde sociale feiten
Een bijzonder sterke indicatie dat een sterke toename van individuele mogelijkheden
gepaard aan financiële vooruitgang, een pittige toename van ontevredenheid en een afname
van gemeenschappelijkheid kan inhouden, trof ik in de voormalige Stasistaat DDR. Toen ik
er vóór de eenwording was waren er nogal wat normale, normaal tevreden, mensen. Binnen
een jaar na de eenwording waren diezelfde mensen een stuk minder tevreden. Hoewel er in
veel opzichten sprake was van een - ook zeer enthousiast begroette - grote vooruitgang. Het
betrof overigens mensen die hun baan niet verloren, noch daar angst voor hoefden te
hebben.
In 1991/1992 is onderzocht wat er gebeurde. Binnen anderhalf jaar na de val van de muur
vonden honderd meer-urige diepte-interviews in de voormalige DDR plaats, gevolgd door
een representatief onderzoek onder 2000 respondenten. Hieruit bleek dat de Oostduitser na
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de Wende bijvoorbeeld een afkoeling van het sociale klimaat voelde, een gebrek aan
solidariteit, het verlies van netwerken, hektiek en stress.29 Van de ondervraagden stemde
33% helemaal en 74% gedeeltelijk in met ‘wat ik tegenwoordig mis is de geborgenheid van
de gemeenschap.’ Dat de omgang tussen de mensen ‘ruwer en kouder’ was vond 37%
helemaal en gedeeltelijk 83%. Het zijn opvallende bevindingen voor wat het meest
gecontroleerde land achter het ijzeren gordijn was. De toename van zelfmoord was in die tijd
explosief, de psychische hulpvraag steeg, de geboorte stortte volledig in. Zo ook de
economie.
Waren dit economisch te verwachten resultaten? Ik denk het niet, wanneer ik het
bijvoorbeeld met 1945 vergelijk waar de bevolkingstoename en economische expansie,
ondanks de omstandigheden, nogal explosief was. Was het sociologisch te verwachten?
Enigszins. Sociologen onderzochten het tenminste in plaats van, zoals de Duitse Treuhand
deed, op voorhand uit te gaan van het succes van het opleggen van een liberaal beleid aan
de meest communistisch opgevoede bevolking onder veronachtzaming van de sociale
consequenties. In het onderzoek bleken de Oost-Duitsers aanzienlijk milieubewuster,
socialer en sterker tegen politiek extremisme te zijn dan de West-Duitsers. Daarvan is, naar
ik meen te mogen waarnemen, weinig over.30
2.1.5 Het wegvallen van de vijand
Er komt nog iets bij. Met de val van de muur werd de vraag naar het omgaan met elkaar
acuut door het wegvallen van een gemeenschappelijke vijand. Het resultaat was een
vloedgolf van boeken in de jaren negentig waarin het gebrek aan samenhang in de
samenleving werd benadrukt. Zo verklaarde de Amerikaanse socioloog Robert Nisbet het
ontstaan van het losse individu, ‘the loose individual’, uit de marktwerking. Vroeger werd
eerlijkheid aangenomen, nu wordt het gekocht.31 De Duitse socioloog Ulrich Beck kwam uit
op de samenleving die niet meer met risico’s kon omgaan, de van origine Poolse socioloog
Zygmunt Bauman bekeek en beschreef de gevolgen van het steeds vloeibaarder worden van
de samenleving en Jean Twenge & Keith Campbell namen de groei van narcisme onder de
loep. Richard Sennet, eveneens een Amerikaans socioloog, beschreef in 1998 in The
Corrosion of Character hij hoe hij door ‘Davos’ liep en overdacht: ‘(…) that this regime might
at least lose its current hold over the imaginations and sentiments of those down below. (…)
But I do know a regime which provides human beings no deep reasons to care about another
cannot long preserve its legitimacy.’32 Voor alle duidelijkheid, ik denk niet dat de wendingen
na 1989 in de economie de oorzaak zijn van de maatschappelijke problemen, het gaat me
om de essentiële vraag die Sennet stelt:: ‘“Who needs me?” is a question of character which
suffers a radical challenge in modern capitalism.’33
De vraag ‘wie heeft me nodig?’ is van alle tijden en van alle ideologieën, maar is momenteel
bijzonder actueel aan het worden, nu door de vergrijzing mensen echt nodig zijn, om zich
voor anderen en daardoor voor de samenleving in totaliteit, in te zetten. Helaas loopt dat
inzetten vooralsnog stuk op het groepsgedrag.
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2.2 Centripetale krachten
Zowel in de sociologische, filosofische, economische en politieke ontwikkelingen is het besef
gegroeid dat de vergrijzende samenleving behoefte heeft aan mensen die bereid zijn zich
voor elkaar, en dus voor de samenleving, in te zetten.
Zo vond bij het laatste kabinet Balkenende de regeringsverklaring haar inspiratiebron in de
werken van de Amerikaanse socioloog Amitai Etzioni. Om precies te zijn in het
communautarisme. In het boek waarmee Etzioni in 1993 het communautarisme grondde,
The Spirit of Community, Rights, Responsibilities and the Communitarian Agenda,34 kregen
zowel de werking van wederkerigheid in de samenleving, als het samen in de samenleving
grote aandacht. Dat is bij Etzioni gebruikelijk. De grondgedachte van het communautarisme
is dat een individu juist individu is door interactie met de samenleving. Waarmee het een
reactie is op het verloren raken van waarden, het verdwijnen van gemeenschappelijke
bindingen en autoriteit. Wanneer dit gecombineerd wordt met de noodzaak tot het voeren
van een ander beleid door de vergrijzing kan men uitkomen op een participatiesamenleving.
Volgens de troonrede van 2013 komt de participatiesamenleving neer op: ‘(…) het tekort van
de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar
zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd
verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.’35
2.1.1 Wederkerigheid
Mensen zijn in het algemeen minder of niet bereid iets voor een ander te doen, wanneer die
ander er blijk van geeft dat iets zelf goed te kunnen betalen, dan wel niet bereid is om op
haar/zijn beurt weer wat voor een ander te doen. Daarom is het ontbreken van
wederkerigheid in de omschrijvingen van de voorgestelde werking van de
participatiesamenleving zo essentieel.
Bij economische wederkerigheid valt op Wikipedia het lemma te lezen over de homo
reciprocans: ‘Homo reciprocans, or reciprocal human, is the concept in some economic
theories of humans as cooperative actors who are motivated by improving their environment.
This concept stands in contrast to the idea of homo economicus, which states the opposite
theory that human beings are exclusively motivated by self-interest.’36 Voor een socioloog is
hier geen sprake van een tegenspraak, hooguit van een merkwaardige formulering. Want
samenwerking is in wederzijds belang. En dus ook in het eigenbelang. Uiteraard zijn er
grenzen, maar die zijn er bij het eigenbelang ook.
Zowel wederkerigheid, betrokkenheid bij de samenleving als het de verantwoordelijkheid
nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving moeten evenwel mogelijk zijn. En als het
niet mogelijk is mogelijk gemaakt worden. Waar twee componenten in samenhang voor
nodig zijn, empowerment en identificatie.
2.1.2 Empowerment en identificatie
Empowerment is het gebruik maken en ontwikkelen van zijn capaciteiten om in economisch,
sociaal en politiek opzicht actief mee gestalte te geven aan zijn eigen leven en dat van de
gemeenschap waarvan men deel uitmaakt.37
Identificatie is het zich vereenzelvigen met een vreemde persoonlijkheid.38 In de sociologie
betreft identificatie het proces waarmee een ander geïnternaliseerd39 wordt. Dit is onder
meer het proces van socialisatie, de opvoeding waardoor een kind een lid van de groep
wordt.
Dat identificatie nodig is om iets voor een ander te willen betekenen lijkt een open deur. Maar
is het niet. Zo gaf de Telegraaf op 3 maart 2015 onder de kop ‘Ook kinderen discrimineren…’
de conclusie van een onderzoek onder kinderen weer: ‘Uit het onderzoek blijkt dat er ook
aanknopingspunten zijn om kinderen te stimuleren om juist niet te discrimineren. En die is
heel simpel. Door aan kinderen te vragen hoe ze denken hoe die ander zich voelt, verdwijnt
de voorkeur om vooral eigen groepsleden te helpen.’40

15

Identificatie is de basis van elke gemeenschap en de kern van ethiek: “Het is een argument
dat iedereen wel eens heeft gehoord, het luidt als volgt: ‘Hoe zou jij het vinden als iemand
dat jou aandeed?’”41
Gemeenschapsvorming is empowerment door de wederkerige identificatie van groepsleden
van verschillende groepen. Het gaat dus wat verder dan een participatiesamenleving, die
moeilijk te realiseren is door de toenemende diversiteit en het daaraan gepaarde gebrek aan
gemeenschappelijke gevoelens. Vooral nu de eens normale bekommernis om anderen
vervangen is door het als een optie beschouwen van de mogelijkheid betrokken te zijn, zelfs
wanneer dit in het eigen belang is.
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3.0 Groepsgedrag
‘One of the reasons that the bakers in Boston have such weak solidarity (…) Rather
than mutual suspicion, there is an absence of trust; there is no foundation for it.’42
Empowerment en identificatie worden belemmerd door groepsprocessen, en dat werkt
verder door. Zoals in de afgenomen mogelijkheden tot het bewust maken van problemen.
In Nederland is er bijvoorbeeld langzamerhand een verbinding gelegd tussen individueel
gedrag (via empowerment) met de economie (via duurzaam beleggen) en de vergrijzing. Dit
is een uiterst kwetsbare verbinding omdat de overheid fundamentele, duurzame en
wederkerige investeringen door pensioenfondsen niet beloont, beschermt en garandeert,
maar ze afroomt.43 Het lastige is dat zo’n probleem niet te agenderen valt. Want de
groepsprocessen zitten op twee manieren in de weg.
Enerzijds is er sprake van een afname van traditionele media als kranten bij een gelijktijdige
sterke toename van andere informatiebronnen zoals sociale media. De traditionele media
konden met elkaar concurreren door lange, inzichten gevende, genuanceerde publicaties.
Door de sterke toename van mogelijkheden zich te informeren is de noodzaak ontstaan om
te concurreren door polarisatie, door korte, heldere, liefst zo extreem mogelijke, zwart-wit
verhalen. Om tegemoet te komen aan de netwerken, de groepen, die via de sociale media
de agenda bepalen. Wat, anderzijds, dan weer doorwerkt op overheden die zich gedwongen
voelen op elk extreem standpunt te reageren.
Het gevolg van reageren op extremen is ook tweeërlei, niet extreme oplossingen die
afkomstig zijn van mensen uit de praktijk weten geen aandacht te verwerven, juist omdat ze
niet extreem zijn, en bij de beleidsmakers, politici en ambtenaren, voltrekt zich een zich van
de samenleving afkerend groepsproces. Dit laatste niet alleen omdat men het in een
gepolariseerd geheel toch nooit goed kan doen, maar ook doordat men als groep gezien
wordt: groepsantagonisme is een autonoom proces.

3.1 Een experiment in een vakantiekamp (1949)
Hoe werkt autonoom groepsantagonisme? Muzafer Sherif zocht het uit in A Preliminary
Experimental Study of Inter-group Relations.44 Dit was het beroemde experiment naar de
gevolgen van onderverdeling in twee groepen in 1949 in een vakantiekamp voor jongens.
Het experiment liet zien hoe in een eerst homogene groep met vele vriendschappelijke
gevoelens, binnen een ruime week, en onder omstandigheden die in een samenleving
normaal zijn, vijandbeelden ontstaan door identificatie met de groep en door internalisatie
van normen en waarden in een groepscultuur. Hoewel het woord ‘cultuur’ in het artikel niet
gebruikt wordt.
De onderzoekers stelden een homogene groep van 24 jongens van 12 jaar oud samen. De
jongens waren allemaal protestants, hadden een lower middle class achtergrond en een
vergelijkbare etnische origine. Ze kenden elkaar niet. Er was zo min mogelijk bemoeienis
door de leiding van het vakantiekamp met de reacties van de jongens en de groepen op
elkaar.
In de eerste fase werd er in één groep geleefd, gerecreëerd, geslapen. Er begonnen
vriendschappen en sympathieën te ontstaan, waarna de tweede fase van het onderzoek
intrad. Daarin werden twee groepen samengesteld op basis van degenen met wie zo min
mogelijk vriendschap was. Er werd gevraagd naar de vriendschapsbanden, waarna men
ingedeeld werd bij degenen voor wie men het minste vriendschappelijke gevoelens
koesterde. Waarna vijf dagen van (ook ruimtelijk gescheiden) groepsactiviteiten volgden.
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In de tweede fase ontstonden leiderschapsstructuren, een sterke groepsidentificatie en een
sterke verschuiving van gevoelens van vriendschap van de oude vriendschappen die in de
andere groep, de out-group, geplaatst waren, naar de nieuwe groep, in-group:

Groep I
Groep II

De keuze van vrienden
Einde fase I
Einde fase II
In-group Out-Group
In-group Out-Group
35.1%
64.9%
95.0%
5.0%
35.0%
65.0%
87.7%
12.3%

In de tweede fase ontstond dus ‘wij’ versus ‘zij’ gedrag door identificatie met de groep.
Waarna de onderzoekers de derde fase lieten beginnen. In de derde fase moesten de beide
groepen wedstrijdjes tegen elkaar spelen. Beide groepen kregen daarbij ook mild
frustrerende omstandigheden voorgeschoteld waarvoor de andere groep in het algemeen
(dus geen individuen) verantwoordelijk leek.
Het gevolg was een sterke vijandigheid tussen de twee groepen tijdens de derde fase. Hoe
lager de status in de groep, hoe vijandiger men zich tegen de andere groep opstelde.
Overwinningen in het spel versterkten de groepssamenhang. Gevechten braken uit. De
groep verliezers verloor uiteindelijk de cohesie.
Het experiment werd afgebroken omdat het uit de hand liep. Met de allergrootste moeite
slaagden de onderzoekers er in toch nog een soort koude vrede te bewerkstelligen door een
wedstrijd tegen een team van niet-deelnemers aan het experiment te laten spelen.
Alleen al door het onderverdelen van vrienden in twee groepen ontstond binnen anderhalve
week een hevig vijandige sfeer tussen de beide groepen. Dit patroon is keer op keer
bevestigd, al is dit experiment om ethische redenen nooit herhaald. Ook een ander beroemd
experiment, het Stanford-prison experiment van Zambardo in 1971 gaf dezelfde uitslag. Dit
experiment was echter methodologisch iets minder verantwoord, om over de ethische kanten
nog maar te zwijgen.
De opmerkelijkste zin van Sherif was in mijn ogen: ‘(…) group efforts and goals became
intensely personal ones for the individual members.’ Dat is identificatie. En dat werkt door.
Doordat een individu zich confirmeert aan de groep ontstaan blokkades voor noodzakelijke
veranderingen. De groep mist zo de kritische visie van het individu, een visie die elke groep
nodig heeft. Daardoor mist een groep op den duur de feiten, mogelijke andere interpretaties
van feiten, en daardoor mist een groep uiteindelijk visie. Het groepsproces trekt een ieder,
als een krab in een emmer met krabben, terug die er uit wil klimmen. Daarom helpt een
‘advocaat van de duivel’ in een groep ook niet, zeker niet als iedereen weet dat iemand die
rol speelt, want een ‘advocaat van de duivel’ zal als verrader gezien worden. Het enige dat
eventueel kan helpen is een gemeenschappelijke vijand.
3.2 De ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid als voorbeeld
Een ieder kan tegenwerpen dat een experiment uit een vakantiekamp niet representatief is
voor de werkelijkheid. Maar hoe verstorend groepsprocessen in ‘het echt’ zijn blijkt
bijvoorbeeld uit het ‘klimaatdebat’. Ik zet het tussen aanhalingstekens omdat het amper een
debat is. Het ‘klimaatdebat’ is een voor de wetenschap abnormaal gevecht geworden over
normale wetenschappelijk praktijken. Alle wetenschappelijke vooruitgang wordt gekenmerkt
door onenigheid en verschil van inzicht. Maar in ‘het klimaatdebat’ liep dit uit de hand. Wat
daarom zo merkwaardig is, omdat de wetenschap van het klimaat en de daarmee
samenhangende milieuproblemen nieuw waren. Er was daardoor minder reden tot hevige
conflicten. Men verwacht juist hevige conflicten wanneer het gaat om nieuwe visies op
bestaande wetenschappelijke praktijken. Wanneer men het met de ontwikkeling van
computers en artificiële intelligentie of met de totstandkoming van luchtvaartkennis vergelijkt,
waren de hevige conflicten ook niet te verwachten.
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3.2.1 Een politieke keuze
Stephen H. Schneider (1945 – 2010) was er van het begin af aan bij. In zijn laatste boek
Science as a Contact Sport, Inside the Battle to Save Earth’s Climate beschrijft Schneider de
werking van polarisatie en groepsdenken in het ‘klimaatdebat’.45 Hij was iemand die wist
waar het om ging. Als actieve en invloedrijke deelnemer aan het lezingen- en
conferentiecircuit. gaf hij levendige en leesbare beschrijvingen van de omgang met
onzekerheden en van de onderhandelingsprocessen. Als achtergrond is er de vraag naar het
handelen van overheden. Als overheden handelen dan lopen ze kans ten onrechte iets te
doen dat niet nodig is. Een type I fout. Als overheden niet handelen terwijl het wel nodig
blijkt, dan is het een type II fout. Schneider prefereert type I.46 Maar het is aan de politiek om
te beslissen. Waar de politiek moeite mee heeft, juist omdat het debat gepolariseerd is.
Wat vooral ontstaat door de omgang van de journalistiek met dit onderwerp, Schneider
constateerde: ‘Yet the problem of falsely “balanced” journalism continues: polarizing an
issue (despite it being multifaceted) and making each “side” equally plausible, mainly for the
sake of simplicity but sometimes also to “sex up” a story by introducing bipolar conflict.’47
Schneider had een oplossing: ‘What is often missing at our meetings are survey talks that
summarize what is shared knowledge and well-established conclusions in the broad scientific
community. We need to self-consciously start every session with a review of what is the state
of knowledge so that those looking for controversy can put the cutting-edge debates into the
preponderance of existing evidence.’48
Het is nog maar de vraag of deze oplossing zal werken. Want twee gepolariseerde groepen
onder één noemer proberen te brengen over dat waarin ze gepolariseerd zijn vergt een
gemeenschappelijk doel.
3.2.2 De polarisatie
Hoe is het zo gekomen? De eerste die aandacht besteedde aan wat later bekend zou
worden als milieuproblemen was Rachel Carson (1907 – 1964). Haar invloedrijke boek Silent
Spring werd in 1962 geschreven vanuit een verwondering over het ontbreken van vogels in
een voorjaar. De oorzaak bleek het gebruik van de pesticide DDT te zijn. Het boek werd in
het algemeen goed ontvangen, de chemische industrie was de uitzondering.
Een volgend element in wat het milieuvraagstuk zou worden werd door Dennis Meadows
(1942) geleverd. Hij initieerde de Club van Rome, die in 1972 het Rapport van de Club van
Rome uitbracht. Belangrijke constateringen in het rapport waren de naderende eindigheid
van groei en grondstoffen en de overbevolking in de wereld. Maar het rapport was
omstreden doordat er flinke methodologische en feitelijke vraagtekens geplaatst konden
worden bij een aantal bevindingen. Wat voor een nieuwe wetenschap normaal is. De
heftigheid waarmee het rapport bestreden werd was niet normaal. Dit is waarschijnlijk het
best te verklaren uit het botsen van het rapport op de voor waar aangenomen opvattingen
van de oudere generaties van destijds. Wat erger werd met het breder in de belangstelling
komen van Lovelock’s visie.
James Ephraim Lovelock (1919) ontwikkelde in de late jaren zestig en de vroege jaren
zeventig de Gaia hypothese. Hij beschreef in Gaia, een nieuwe visie op de aarde, de wereld
als een zelfregulerend organisme.49 De kritiek uit wetenschappelijke hoek was hevig. Uiteraard
leeft de wereld niet, wat het voordeel van een model dat mogelijkheden biedt tot identificatie niet
wegneemt. Maar het biedt ook mogelijkheden tot polarisatie, ze werden ruim gebruikt.
Want de jaren zeventig van de vorige eeuw waren de tijd van politieke polarisatie en
groepsantagonisme. Het ontstaan van die polarisatie was een bewuste keuze. Er is een
bijzonder interessant experiment uitgevoerd met Ed van Thijn (PvdA) en Hans Wiegel
(VVD):50 de onderzoekers lieten beiden hetzelfde neutrale, nieuwe, totaal niet
partijgebonden, verhaal voor de eigen groep en de groep van de ander houden. Het bleek
dat de PvdA-leden het meer met Van Thijn eens waren en de VVD-leden het meer met
Wiegel. Met andere woorden: hetzelfde verhaal botste, afhankelijk van degene die het
verwoorde, in acceptatie op het groepsantagonisme.
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3.2.3 Een heelheid
Als handelen in de grondstoffen-, klimaat- en milieuvraagstukken nodig is, dan is er haast bij.
Het Plan B 3.0, Mobilizing to Save Civilization van Lester Brown (1934) geeft dan ook de
noodzaak aan van een mobilisatie als in oorlogstijd. Maar Brown is geen zwartkijker, hij is
een groenkijker. En dat is dan ook de reden waarom Marcel de Berg, erkend Nederlands
expert op het breukpunt van investeringsrisico’s en duurzaam beleggen, Lester Brown voor
een grote conferentie naar Nederland haalde.51
Duurzaam beleggen, waar ook sociaal duurzaam een onderdeel van uitmaakt, vergt andere
regels dan ‘gewoon’ beleggen. Onderzoek en ontwikkeling, opbouwfasen, kinderziekten, het
hoort allemaal bij nieuwe duurzame producten. Nu al is bekend dat de olie straks op is.
Tantalium en indium, grondstoffen voor mobiele telefoons en platte beeldschermen, worden
schaars, evenals fosfaat, mest.52 Dat kan invloed hebben op de voedselproductie, eten wordt
ook schaars. De verwachting is dat mondiaal in 2050 het dubbele aan voedsel geproduceerd
moet worden.53 Wat dan lastiger wordt omdat in Europa de boeren bovengemiddeld
vergrijzen. En nog wat extra lastig omdat het boerenbedrijf meer bekendheid geniet door
‘boer zoekt vrouw’ dan door de aantrekkelijke arbeidsomstandigheden.
Maar, het is hier eerder geconstateerd, zulke problemen zijn amper op de agenda te krijgen.
Hoewel er ontwikkelingen in het duurzaam beleggen, door onder meer de Nederlandse
pensioenfondsen, zijn die het interessant zouden kunnen maken voor alle betrokkenen om
eens nader te bestuderen. Vooral ook omdat de cruciale relatie met empowerment en de
vergrijzing inmiddels gelegd is.
De Duitse wetenschappers Claus Leggewie en Harald Welzer leggen bijvoorbeeld de relatie
tot empowerment in hun boek Das Ende der Welt, wie wir sie kannten (2009), een boek over
klimaat, toekomst en de kansen van de democratie, zoals de ondertitel dan ook luidt. Waarbij
het belangrijkste misschien nog niet eens is hoe Leggewie en Welzer de relatie leggen met
vrijwilligers, empowerment, veerkracht en burgerschap, maar dat ze deze verbinding leggen.
Hetzelfde geldt met betrekking tot de vergrijzing. In de speciale Route 50+ editie van het
boek van Adjiedj Bakas en Rob Cremers: Leven zonder olie (2007), een boek dat over
megatrends gaat, is een bijdrage van Ger Tielen opgenomen. De eerste megatrend van
Tielen betreft de langere levensduur, de vergrijzing dus.
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4.0 Gemeenschapsvorming in de praktijk
‘Bovendien merkt de Raad op dat zelfs wanneer het lukt in 2016 de
arbeidsparticipatie te verhogen naar 80 procent, er dan nóg aanzienlijke tekorten op
de arbeidsmarkt zullen resteren: in de periode daarna krimpt de beroepsbevolking
immers verder met nog eens 700.000 personen.’54
Gemeenschapsvorming is het tegendeel van het proces van groepsantagonisme. Maar wil
gemeenschapsvorming effectief zijn dan zijn er zowel een gemeenschappelijk doel nodig, als
mogelijkheden tot identificatie met de andere groepsleden. Uit de successen van Anonieme
Alcoholisten en Weight Watchers blijkt dat groepsprocessen te gebruiken zijn om
empowerment door identificatie met anderen te stimuleren. Het is tegenwoordig dan ook
standaard diegenen die voornemens zijn te stoppen met roken aan te bevelen ‘steun te
zoeken’ bij dit streven. In het antagonistische proces werkte ‘(…) group efforts and goals
became intensely personal ones for the individual members’ negatief uit. In het proces van
groepsvorming, of gemeenschapsvorming, kan dit positief uitwerken.
Een goed gemeenschappelijk doel zal al snel een toestand betreffen die door de
groepsleden als bijzonder ongewenst gezien wordt, een vijand. Men kan hierbij denken aan
de Tweede Wereldoorlog of de Watersnoodramp van 1953. In deze catastrofes telden de
politieke, religieuze en opleidingsverschillen in Nederland minder, of zelfs helemaal niet
meer. Wat meteen ook inhoudt dat te veel aan directe sturing in een gemeenschapsvormend
proces contraproductief werkt, het doorkruist het autonome proces dat
gemeenschapsvorming ook is.

4.1 Een ethische vraag
Men vormt een gemeenschap door mensen met elkaar in contact te brengen en ze aan een
gemeenschappelijk doel te laten werken, zonder dat er benadrukt wordt dat het primaire doel
gemeenschapvorming is. Want het werkt niet tegen een individu te zeggen ‘nu gaan we je
even deprogrammeren’ of ‘onze informatie heeft tot doel je te de-radicaliseren’.
Uiteraard roept dit ethische vragen op als: mag men mensen in hun eigen belang
manipuleren, en wie bepaalt voor een ander dat iets in hun eigen belang is?
Om met de laatste vraag te beginnen, dat wordt in een democratie bepaald door de
overheden. Maar mag manipuleren? Machiavellistisch zou ik haast stellen: het moet. Het
gebeurt dan ook ononderbroken, van blanco stemmen tot verkiezingscampagnes en van
lobbies tot concurrentie. Sociologisch gezien is ieders individuele kledingkeuze al
manipulatie, een pedagoog zal stellen dat elke opvoeding manipulatie is en de ethicus kan
zich beroepen op de gedachten van Immanuel Kant: de intentie telt. Overigens, doen
psychotherapeuten beroepshalve wat anders dan manipuleren?
Uiteindelijk zit het probleem niet in de manipulatie, maar in de omgang met manipulatie.
Kritiek moet niet alleen toegestaan zijn, maar is zelfs noodzakelijk om tot betere uitkomsten,
effectievere methoden en lagere kosten te komen.

4.2 Projecten
Het vormen van een gemeenschap door mensen met elkaar in contact te brengen en ze aan
een gemeenschappelijk doel te laten werken, was wat er door het community-art project van
Mo’Move in het Utrechtse wijkje Spinozaplantsoen gebeurde.
Het Spinozaplantsoen was toen het community-art project in 2008 van start ging een
verwaarloosd stukje stad met een gebrekkige samenhang. Het wijkje werd gekenmerkt door
verwaarloosde woningen, onder- en doorverhuur, en ontbrekende sociale controle.
Maar Mo’Move ging de deuren langs, ging met mensen praten en nodigde de bewoners uit
om mee te doen met het community-art project. Oud en jong, van welke herkomst ook, wist
daardoor dat er wat gebeurde.
Maar wat er gebeurde leek in eerste instantie niet zo veel bijzonders. Er werd vergaderd
door een klein groepje mensen, er werd een naam bedacht, Spinoza presenteert, en er
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werden plannen ontwikkeld.55 De plannen werden in activiteiten omgezet, er werden verder
mensen bijgezocht, mensen werden geïnformeerd en er was de dag met activiteiten.
Een paar maanden later bleek de sfeer in het wijkje totaal veranderd.
Dat is niet goed te meten, omdat een nul-meting ontbreekt. Het is wel goed te merken dat
tussen de eens losse individuen in de wijk een gemeenschappelijk gevoel is ontstaan. Met
als gevolg dat het gevoel van veiligheid toenam, doordat ook de sociale controle toenam en
met als gevolg dat men eerder geneigd is iets voor een ander te doen. Omdat ‘de ander’ niet
meer een anonieme persoon is, maar een buur.
Het community-art project kreeg een vervolg in de eetbare ontmoetingstuin.56 Dit project
leende zich nog beter voor het ‘(…) samen gezellig de handen uit de mouwen te steken
(…)’.57 De tuin gaf ook anderen dan de in kunst geïnteresseerden de mogelijkheid samen
met anderen aan een gemeenschappelijk doel te werken. Waarbij komt dat een tuin blijvend
aandacht vraagt. Waardoor het een beter middel is om contacten te leggen, aandacht voor
duurzaamheid te genereren, eenzaamheid tegen te gaan, betrokkenheid te tonen en dus een
gemeenschap te vormen.

4.3 De coördinator
Van groot belang bleek de rol van de coördinator van deze projecten. Vanuit een
sociologische hoek gezien diende de coördinator onder meer:
• liftersgedrag tegen te gaan en wederkerigheid aan te moedigen
• de groep open te houden voor nieuwe deelnemers
• autonome processen bij te sturen in de richting van identificatie
• gênerationeel effectief te kunnen communiceren
• onafhankelijk58 en op enige afstand te opereren
Deze vijf vereisten voor een goede coördinatie, de opsomming is niet uitputtend, zijn pas
achteraf geconstateerd, nadat bleek dat deze projecten vanuit het oogpunt van
gemeenschapsvorming bijzonder effectief waren. Dat de coördinator in de wijk woonde was
daarbij een groot pre, het verlaagde drempels en verhoogde het vertrouwen.

4.4 Twee aanbevelingen
Voor verbetering vatbaar was de publiciteit. Slechts in enige lokale krantjes werd aandacht
besteed aan de projecten. Dat is jammer omdat daardoor elders niet geleerd kan worden van
de ervaringen. Ook wordt zo een extra motiverende factor voor de groepsvorming
onvoldoende benut.
Een tweede punt dat beter kan, en dat op het vorige aansluit, is de toch een beetje gemiste
mogelijkheid tot een grotere samenwerking. Want de vraag blijft bij me opkomen: hoe zou dit
project er als experiment met deelname van bij zorg, pensioen, werk en wonen betrokkenen
uit hebben gezien?
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5.0 Conclusie
De demograaf Jan Latten in 2003: ‘In 1950 had je drie 65-plussers op één baby. In
2015 zullen dat zestien 65-plussers op één baby zijn en in 2040 zelfs 22.’59
Soms moet men een enorme aanloop nemen om een klein stapje te doen. Dat is in dit
rapport gedaan: bijna alle groepsproblemen zijn simpel op te lossen. Er is geen knopje dat
men even kan omzetten om vertrouwen te herstellen, draagvlak te creëren, samenwerking te
bevorderen of gemeenschappelijkheid in het leven te roepen. Er zijn geen woorden die
gesproken moeten worden of een beleid dat gevoerd moet worden. Want het gaat vanzelf,
als men een ervaren, breed aanvaardbare, coördinator verschillende groepen samen aan
een gemeenschappelijk doel laat werken.
Als iemand het vakantiekamp voor jongens op het strijdende hoogtepunt bezocht zou
hebben, wat zou die persoon dan gezien hebben? Hij, of zij, zou twee groepen gezien
hebben die elkaar het leven zo onaangenaam mogelijk maakten, die ruzie maakten om niets,
die hufterig tegen elkaar optraden. Zij, of hij, zou gezien hebben hoe groepsdeelnemers met
een lage status de leiding aanmoedigden om zo hard mogelijk op te treden. Omdat er een
identificatie had plaatsgevonden met het veronderstelde belang van de eigen groep. Had die
persoon een anderhalve week eerder het vakantiekamp bezocht, dan was er iets heel
anders gezien: een harmonieus geheel van individuen die met elkaar een groep vormden,
maar waar zich ongetwijfeld ook wel eens spanning tussen twee mensen voorgedaan zal
hebben. Het was een samenleving in het klein, gekenmerkt door een harmonieuze
gemeenschappelijkheid.
Gemeenschap is opnieuw nodig, nu er te weinig aandacht is voor de duurzaamheid, de zorg
tekort dreigt te schieten, de pensioenen tegen vallen en Nederland in de zeer nabije
toekomst geraakt zal worden door de door de demografische ontwikkelingen veroorzaakte
economische krimp in Europa. Gemeenschapsvorming waarin mensen zich voor elkaar
verantwoordelijk weten is nodig. De vergrijzende samenleving vraagt er om.
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