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Het spanningsveld tussen individu en gemeenschap
Deze essay gaat over de relatie tussen mens en gemeenschap. Dit is de relatie die de basis legt voor
individualiteit, sociale relaties en hulprelaties (communialiteit), menselijke sferen, en politieke
relaties. In onderhavige essay kom ik tot de conclusie dat in de huidige tijd de relatie tussen mens
en gemeenschap verstoort is. Er is geen sprake meer van een relatie die vergelijkbaar is met de relatie tussen letters en het alfabet1. In de praktijk openbaart deze verstoring zich door allerlei vormen van ‘normloos’ gedrag, ook wel excessen genaamd, door egoïsme en door een afname van
politieke en sociale betrokkenheid. Maar ook de boekhoudschandalen, buitensporige salarissen,
toenemende aansprakelijkheid stellingen, laksheid ten aanzien van wet- en regelgeving zijn directe
gevolgen van deze verstoorde verhouding.
De oplossingen die doorgaans in het leven worden geroepen, meer regels, harder optreden, meer
toezicht (Big Brother is watching you), etc. miskennen de oorzaak en oorsprong van het probleem, waardoor de problemen alleen maar zullen toenemen. De oplossing begint in het perspectief op mens en gemeenschap en hun onlosmakelijke verbondenheid. De verlichting (met haar
rationalisme en liberalisme) heeft zich vergist in haar oproep tot individualiteit, net zoals het
communisme en socialisme zich vergist hebben in hun streven naar de gemeenschap. Onze problemen worden niet veroorzaakt door diversiteit, noch door multiculturaliteit maar wel door egoïsme en normaliteit die het gevolg zijn van de verstoring van de relatie tussen mens en gemeenschap.

De kerngemeenschap
De mens is aangewezen op de gemeenschap waarin hij leeft. Iedere mens leeft in veel verschillende gemeenschappen met een grote diversiteit in grootte. Een samenleving bestaat uit veel verschillende gemeenschappen. Misschien zijn er wel meer gemeenschappen dan er individuen zijn. De
verscheidenheid aan gemeenschappen bepaalt de verscheidenheid van een samenleving. En dit is
zodanig dat een individu best in een relatief monotone omgeving kan leven, terwijl de samenleving als geheel zeer divers is. Gemeenschappen onderscheiden zich onder andere van elkaar in
taalgebruik, specifieke omgangsvormen, eigen regels, etc.. Deelnemers aan verschillende gemeenschappen voelen haarfijn aan wat de geldende normaal is in de betreffende gemeenschap. Hoewel
ze er naar leven, kunnen ze ze vaak niet formuleren.
De noodzakelijkheid van mens én gemeenschap kent vier pijlers. Ten eerste heeft de mens zonder
een gemeenschap geen identiteit en kent hij geen individualiteit. Ten tweede is iedere mens afhankelijk van anderen (communialiteit). Ten derde zorgt de tegenstrijdigheid van particuliere
belangen dat een gemeenschap noodzakelijk is (politieke relatie). De gemeenschap maakt mensen
gelijkwaardig en beschermt het individu tegen de ander2. Tot slot biedt de gemeenschap als vanzelfsprekend ruimte en sferen om te leven3, om onproblematisch mens te zijn.
Identiteit en individualiteit
De mens ontleent zijn identiteit en individualiteit aan de gemeenschap. Iemand kan alleen maar
individu zijn als hij zich onderscheid van mensen die hijzelf waardevol vindt én als diezelfde mensen erkennen dat hij onderdeel is van hun groep en zich hierin als individu onderscheid. Om individu te kunnen zijn moet iemand zich aanpassen aan en onderscheiden binnen een gemeenschap.
Zodoende leeft de mens in constante spanning tussen het onderscheiden van en het aanpassen
aan de gemeenschap. Als het onderscheid te groot wordt dan verdwijnt de gemeenschappelijkheid
1

Dewey, J. 1920, 1948, 2004, Reconstruction in Philosophy

2

Rousseau, J.J. Het maatschappelijk verdrag. “Want wanneer de tegenstelling tussen de particulier belangen de oprichting van gemeenschappen nodig heeft gemaakt, het is de overeenstemming van diezelfde belangen, die dat mogelijk heeft gemaakt.
3

Dijkman, P., 2006, Nieuwbouw en sfeer
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waardoor de mogelijkheid tot onderscheiden verdwijnt. Als het onderscheid tussen individu en
gemeenschap nihil is, dan verdwijnt het onderscheidend vermogen. In beide gevallen is het als
mens niet meer mogelijk om individu te zijn. Verschil en eenheid veronderstellen elkaar.
Communialiteit
De mens is afhankelijk van anderen. Alleen met anderen kan hij in leven blijven. De communialiteit komt tot uitdrukking in handel en arbeid, maar ook in zorg. Een mens kan niet van zijn geboorte tot zijn graf volledig zelfstandig en zelfvoorzienend zijn. Deze afhankelijk kent een contract. Binnen de leefgemeenschap is dit een stilzwijgend (wederkerig) contract, in arbeid en economie zijn dit expliciete contracten.
De leefgemeenschap met zijn stilzwijgende maar zeer bindende contract.
Een volledige hulprelatie kan nooit van individu tot individu vorm kan krijgen. De meest basale
hulprelatie, namelijk die van de wieg tot het graf moet al meerdere generaties kennen. Ook de
basis van het levensonderhoud kan een mens niet in zijn eentje realiseren, noch met één vaste levenspartner. Een gemeenschap kan deze hulprelatie wel bieden. Enerzijds omdat een gemeenschap langer kan bestaan dan een individu, anderzijds omdat een gemeenschap meerdere functionaliteiten in zich kan herbergen. De wederzijdse afhankelijkheid leidt tot een stilzwijgend en wederkerig contract tussen individu en gemeenschap. Waarin een hulpvraag door de gemeenschap
wordt opgelost en het individu hulp zal verlenen, in de verwachting dat de gemeenschap dit ook
hem zal bieden als hij dit nodig heeft. Op dat moment kan de gemeenschap best uit andere individuen bestaan. Het contract blijft. Je zou dus kunnen zeggen dat een gemeenschap meerdere generaties mee gaat en dat er een stilzwijgende wederkerige verbinding bestaat tussen individu en
groep.
Politieke relatie
De politieke relatie waarborgt de relatie tussen individueel belang en algemeen belang. Ze maakt
het mogelijk dat mensen doorgaans op vreedzame wijze met elkaar samen leven. Je zou het ook
anders kunnen uitleggen. Via de politieke relatie wordt er voor gezorgd dat mensen zich normaal
gedragen. Hiervoor zijn in hoofdlijnen twee sturende en normaliserende systemen werkzaam. Dit
is de sociale controle en het erkend gezag (wetgevende en uitvoerende macht).
Dewey4 beschrijft dat iedere samenlevingsvorm zijn eigen regels, de regels van het spel, kent. Een
mens heeft er geen moeite mee om te leven naar die regels. Wanneer je naar spelende kinderen
kijkt dan zie je dat ook zij hun eigen spelregels bedenken en dat deze tijdens het spelen niet ter
discussie staan. Ze begrijpen dat zonder de regels het spel niet mogelijk is. Ook wordt het niet als
vervelend ervaren als een benoemde autoriteit (scheidsrechter) de regels handhaaft. Deze wordt als
onpartijdig ervaren. Wanneer echter een individu de regels gaat handhaven en wijzigen naar zijn
eigen goeddunken dan wordt het spel bedorven en worden zijn activiteiten ervaren als macht. De
anderen hebben het gevoel dat ze naar zijn pijpen moeten dansen en dit heeft niets te maken met
het gemeenschappelijke spel, maar met het opleggen van een persoonlijke wil. Om dezelfde reden
zal iemand zich in een sociale context aan de regels houden. Iedereen begrijpt dat zonder regels
geen samenleven mogelijk is. De sociale context en controle bewaakt de regels en niemand heeft
hier moeite mee. De sociale context en controle dienen het algemeen belang. Een persoonlijke
terechtwijzing tenzij van een erkende autoriteit wordt echter ervaren als macht.
Handhaving, of het nu om handhaving of sociale controle gaat, veronderstelt een bindende gemeenschap. De individuen moeten zichzelf als onderdeel van de gemeenschap zien en beleven.
Deze binding is noodzakelijk omdat controle falen toont. Wanneer een controlerend orgaan optreedt dan is dit om falen te corrigeren dan wel om falen te normaliseren (terecht te wijzen). Sociale controle voorkomt dat iemand afwijkt van de geldende regels van het spel (de normaal).
Wetshandhaving corrigeert en straft wanneer iemand niet volgens de regels handelt.
Deze controle mechanismen hebben bij het individu een vervelende werking. Het roept een gevoel van falen en afwijzing op. Dit gevoel van falen roept een vecht- of vluchtreactie op. En dit is
4

Dewey, J., 1938-1963, Experience and Education
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het punt waarom de gemeenschap een bindende en daardoor dwingende werking moet hebben.
Alleen de verplichting van een individu om deel te zijn van een gemeenschap, zorgt ervoor dat hij
zal voorkomen dat hij faalt, dan wel zijn straf zal dragen (boete doen). Dus met anderen woorden
het individu zal zich schikken naar de gemeenschap.
Alleen om deze reden past een individu zijn gedrag aan op de normaal van de gemeenschap. Zou
het individu de gemeenschap de rug toe kunnen keren, dan zal hij het gevoel van falen uit de weg
gaan door de gemeenschap te verlaten, dan wel te negeren. Hiermee verliest de gemeenschap zijn
normaliserende werking.
Sferen
De gemeenschap zorgt voor sfeer. Paul Dijkman beschrijft de menselijke sferen als de natuurlijke
omstandigheden van de mens. In een gemeenschap is ruimte voor Dialoog, Strijd, Lot, Autonomie, God en Dood. Dit alles in de juiste verhouding zodat een mens er zich goed bij voelt.
Dialoog verwijst naar dat wat normaal en gewoon is, ‘het leven gaat zijn gangetje’. Centraal staan
verwevenheid en samenwerking.
Strijd verwijst naar het opzoeken van grenzen, individueel of in groepsverband. Dit kan zowel
fysiek (sport) als verstandelijk (problemen oplossen).
Het lot overkomt. Het toont een zekere mate van afhankelijkheid, dat je als mens niet alles in de
hand hebt. Zo nu en dan ‘ben je aan de goden overgeleverd’. Centraal staan overgave, altruïsme
en het belang van de ander.
Tegenover Lot staat Autonomie. Centraal staan zelfstandigheid en egoïsme. De mens toont zich
zelfstandig, onafhankelijk en gaat voor het eigen belang.
Via God wordt het platte aardse ontstegen. Als mens wordt je deel van het grootste, het universele
of het eeuwige. Het zijn de contemplatieve momenten. Universaliteit en sereniteit staan centraal.
Tot slot is er ook nog Dood. Deze komt tot uitdrukking in de vernietiging en de eindigheid van
mens en wereld.
Een gemeenschap borgt deze sferen. Ondanks en dankzij de gemeenschap wordt ieder individu
hiermee “geconfronteerd”. Samen zorgen ze voor het goed voelen van een individu. Zeker als de
balans juist is. Er is niets mis met een beetje Strijd, Lot of Dood op zijn tijd. Net zoals een teveel
aan autonomie of dialoog ook niet werkt. Wanneer er sprake is van een disbalans dan verandert
iedere mens zijn omgeving dusdanig dat de balans als het ware herstelt wordt.

De verstoorde gemeenschap
In de inleiding schreef ik al dat de relatie tussen individu en gemeenschap verstoort is. Dat de
kerngemeenschap niet meer als zodanig functioneert. De belangrijkste factor in een gemeenschap
is de bindingsfactor tussen individu en gemeenschap. De binding bepaalt of een individu normaliseert, of de gemeenschap dynamisch is. Deze binding bepaalt of een mens individu kan zijn en
een identiteit heeft binnen de gemeenschap of dat hij gewoon één van de velen is.
Bindingsfactoren
Op basis van deze bindingsfactor kan de aard van de gemeenschap bepaald worden. Zowel een te
grote als een te lage noodzakelijkheid om tot een een gemeenschap te behoren, verstoren de relatie
tussen het individu en de gemeenschap. Een te lage binding leidt tot de leukgemeenschap een te
hoge binding tot de normgemeenschap. Deze binding kan zowel door verwachtingen (bijvoorbeeld sociale druk) als door praktische aspecten bepaald worden (zoals bijvoorbeeld financiën en
mobiliteit).
Praktische zaken als financiën kunnen sterk van invloed zijn op de binding met de gemeenschap.
Wanneer de financiën ontbreken om een buurt te kunnen verlaten dan ontstaat er binnen de wijk
een hoge binding tussen de individuele huishoudens wat leidt tot een eigen sterke gemeenschap:
de normgemeenschap. Wanneer iemand echter voldoende financiën heeft om op verschillende
© Aristeia
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plekken te wonen (het tweede huis in Frankrijk) dan verminderd de binding met zijn omgeving.
Het individu, of in dit geval het huishouden, is op geen enkele wijze verbonden met zijn omgeving en kan gaan en staan hoe het hem uitkomt. De omgeving verwordt tot een leukgemeenschap.
Verwachtingen ten aanzien van het individu en gemeenschap spelen ook een belangrijke rol.
Wanneer een individu vooral moet individualiseren en zich moet onderscheiden neemt de noodzaak van de leukgemeenschap toe. Leukgemeenschappen bieden de mogelijkheid om via gelijkgestemden (op een specifiek gebied) tot bevestiging van het eigen zijn te komen. De verwachting
dat een individu moet bijdragen aan het voorbestaan van de eigen gemeenschap leidt tot de
normgemeenschap. Hoe meer individuen gestalte geven aan de normaal van de gemeenschap hoe
beter dat het is.
Wanneer bijvoorbeeld het uit elkaar vallen van de gemeenschap sociaal onacceptabel is, dan zal
het moeilijk zijn om met de gemeenschap te breken (normgemeenschap). Wanneer uit elkaar vallen bijna sociaal wenselijk is - vrijheid blijheid -, dan zal de onderlinge binding erg laag zijn (leukgemeenschap).
Ook de zorgtaak (communialiteit) in de gemeenschap speelt een belangrijke rol wat betreft de
mate van binding. Wanneer een mens afhankelijk is van de zorg van zijn omgeving dan zal hij
eerder geneigd zijn zich te binden met de gemeenschap en zijn bijdrage aan die gemeenschap te
leveren.
Zowel de leukgemeenschap als de normgemeenschap leiden direct tot het disfunctioneren van
individu en gemeenschap. Alle relaties; individualiteit, communialiteit, politieke relaties en de
sferen komen onder druk te staan, waardoor uiteindelijk de samenleving als geheel ontwricht
raakt.
Verschuiving
Globaal kunnen drie oorzaken onderscheiden
worden die aanleiding zijn tot een verschuiving
van een kerngemeenschap naar een normgemeenschap dan wel een leukgemeenschap. Zo
is er de verzelfstandiging van het individu, het
vergroten van de primaire gemeenschappen5
(opschaling) en het toenemend aantal normalen. Al deze aspecten kunnen leiden tot de
ontwikkeling van zowel een leukgemeenschappen als een normgemeenschappen.
Verzelfstandiging
Verzelfstandiging kan ook uitgelegd worden als de groei van onafhankelijkheid. Hoe onafhankelijker een individu kan functioneren, dus los van mensen uit zijn directe omgeving, hoe minder
hij tot een kerngemeenschap behoort. Door de onafhankelijkheid verandert de relatie tot de ander. Deze relatie moet dus op andere gronden tot stand komen. Deze veranderde relatie kan zowel in een leukgemeenschap eindigen als in een normgemeenschap.
In eerste instantie verlaagt de verzelfstandiging en emancipatie van het individu de binding tussen
mensen. Na verloop van tijd gaat die zeer zelfstandige mens op zoek naar gelijkgezinden. Vergeet
niet dat een gemeenschap met lage binding ook zorgt voor een verminderde erkenning van de
individualiteit. De zelfstandige mens gaat dus op zoek naar andere mensen die op dezelfde manier
5

Primaire gemeenschap: Dit is de gemeenschap waar iemand in opgroeit en doorgroeit. De straat, de familie, en
hechte vriendschappen. Deze primaire gemeenschap wordt groter omdat gezinnen kleiner worden en familieleden
verder uit elkaar wonen. Tevens ontstaat de opschaling doordat mensen vaker geneigd zijn om te verhuizen waardoor
nieuwe gemeenschappen gevormd worden. Wanneer kinderen overgaan tot beroepskeuze en studie dan is het vanzelfsprekend dat dit een eigen keuze is, die rustig vorm kan krijgen buiten de bekende gemeenschappen en tradities.
Ook dan wordt de primaire gemeenschap vergroot.
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zelfstandig vorm geven aan hun bestaan. Op deze wijze bekrachtigd de groep elkaar dat hun wijze
van zelfstandig leven juist is. De individualisering binnen de gemeenschap ontstaat door uit te
blinken op specifieke aspecten van de gekozen levensvorm. Wanneer de onderlinge binding uiteindelijk steeds sterker wordt, onder andere doordat de groep zich superieur voelt in zijn levensstijl zal de sociale druk om te blijven steeds hoger worden. De normgemeenschap is ontstaan.
Verzelfstandiging hoeft echter niet te leiden tot een normgemeenschap het kan ook leiden tot een
grote diversiteit aan leukgemeenschappen. Individuen bouwen een eigen zelfstandig leven en zoeken passende gemeenschappen binnen hun levensstijl. Verschillende gemeenschappen sluiten aan
bij verschillende onderdelen van hun persoonlijke levensstijl. Als de levensstijl verandert worden
nieuwe passende gemeenschappen gevonden. Kennismaking met nieuwe gemeenschappen kan
ook weer tot aanpassing van de levensstijl leiden. Met name de attitude: vrijheid blijheid draagt
sterk bij aan de vrijblijvendheid van een leukgemeenschap.
Vergroting van de primaire gemeenschappen
De primaire gemeenschappen worden groter doordat de directe leefomgeving van mensen steeds
groter wordt. Al jong wordt een kind in verschillende gemeenschappen losgelaten, de school, de
sportvereniging, muziekschool, familie, vrienden, etc.. Door de groei van de scholen en de vanzelfsprekendheid dat studie en werk vaak buiten de bestaande gemeenschappen wordt gezocht en
gevonden maakt dat mensen in hun dagelijks leven deel zijn van veel verschillende gemeenschappen, die vaak weer vorm krijgen in grotere gemeenschappen. (grote scholen, grote bedrijven, etc.)
Het vergroten van de primaire gemeenschappen, maakt dat mensen hun contacten uit een grotere
groep mensen kunnen kiezen, waardoor het makkelijk is te kiezen voor gelijksoortige mensen,
met gelijke interesses, ideeën en normalen. De grootte van de - primaire - gemeenschap maakt het
mogelijk dat een individu vrij anoniem door de verschillende gemeenschappen heen beweegt. Dit
heeft tot direct gevolg dat de binding met de gemeenschap vermindert of zelfs verdwijnt.
De vergroting van natuurlijke gemeenschappen kan leiden tot een normgemeenschap. Dit lijkt in
eerste instantie niet erg voor de hand liggend omdat vooral de binding vermindert. Tegelijkertijd
zullen gelijkgezinden sterk naar elkaar toe trekken en hun eigen gemeenschap bouwen. De anonimiteit binnen de grote gemeenschap maakt dat hun eigen wereld tot norm wordt. Wanneer de
sociale druk en interne druk toeneemt om bij de gemeenschap te blijven, dan is de normgemeenschap een feit. Een voorbeeld van dergelijke normgemeenschap is bijvoorbeeld een groep scholieren, die zich gedragen dan wel misdragen, maar die wel sterk gekenmerkt worden door een eigen
kledingstijl, wijze van communiceren, etc. Vaak vallen deze normgemeenschappen niet op wanneer hun normaal niet sterk afwijkt van de normaal buiten hun gemeenschap. Ze worden wel direct zichtbaar waaneer hun normaal sterk afwijkt en er vandalisme en geweld om de hoek komt
kijken.
De vergroting van natuurlijke gemeenschappen kan leiden tot leukgemeenschappen. Doordat
individuen ‘verplicht’ zijn/worden om de oorspronkelijke natuurlijke gemeenschap te vergroten
omdat ze gaan studeren of werken, leren individuen dat het helemaal niet vervelend of schadelijk
is om van gemeenschap te veranderen. Sterker nog dit draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling
en ontplooiing. Hierdoor ontstaat de setting dat het veranderen van gemeenschap passend is,
wanneer het je persoonlijk functioneren ten goede komt. De binding in de nieuw ontstane gemeenschappen is laag, wanneer het niet meer past is het algemeen aanvaard dat iemand gaat.
Toenemend aantal normalen
De meerdere culturen in ons land zorgen voor veel verschillende normalen. De confrontatie met
andere normalen is in eerste instantie een confrontatie met jezelf en met anderen. Het is niet raar
dat mensen indien mogelijk deze confrontatie mijden. Iedere confrontatie met een andere leefwereld roept de vraag op of de eigen wijze van leven beter dan wel slechter is. De waardering anders
én gelijkwaardig is niet de meest voor de hand liggende omdat iedere confrontatie ook de vraag
oproept naar het eigen goede leven. Wat direct leidt tot een waardering.
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Een toenemend aantal normalen kan leiden tot een normgemeenschap. Wanneer een maatschappij als geheel te maken krijgt met een grote verscheidenheid aan gemeenschappen die onderling
sterk verschillen in wezenlijke zaken als levenshouding, geloof politiek gevoel etc. dan kan dit leiden tot sterke normgemeenschappen. De individuen vinden het waardevol om hun eigen culturele waarden te behouden. Bedenk wel, iemand kan alleen maar individu zijn binnen een groep die
hij zelf als waardevol beschouwd. Wanneer standpunten en ideeën van een groep sterk afwijken
van andere groepen, komt het waarheidsgehalte van de eigen cultuur onder druk te staan. De eigen normaal wordt versterkt door de eigen gemeenschap een hogere waarde toe te kennen, dan
gemeenschappen in de omgeving. Tevens zorgt de diversiteit ook dat iemand binnen zijn eigen
gemeenschap wordt teruggedrongen. De diversiteit maakt het moeilijk om over te stappen van de
ene gemeenschap naar de andere; de verschillen zijn te groot.
Een toenemend aantal normalen kan ook leiden tot een leukgemeenschap. Wanneer grote diversiteit in cultuur en opvatting algemeen geaccepteerd is dan is het makkelijker om mensen te zoeken
die aansluiten bij je eigen wereldbeeld, zeker wanneer je direct ervaart dat er sprake is van verschillen en deze verschillen binnen de gemeenschap niet geaccepteerd worden. De tolerantie ten
opzichte van andere ideeën neemt af en het wordt van twee zijden een buigen of barsten verhaal.
De verzelfstandiging, opschaling en het toenemend aantal normalen kunnen zowel de opmaat
zijn voor normgemeenschappen als voor leukgemeenschappen. Ze kunnen zowel tot een versterking als een vermindering van de onderlinge binding leiden. Zo kunnen er net zo makkelijk kleine normgemeenschappen met een sterke binding, als leukgemeenschappen met een zeer lage binding ontstaan. Kleine normgemeenschappen zijn bijvoorbeeld school- of straatbendes, maar ook
een board of directors. Het zijn sterke gemeenschappen waar het individu niet makkelijk uit kan
met een eigen (sterk afwijkende) normaal. De omgeving van de normgemeenschap is dusdanig
anoniem en/of gelijkgestemd dat er geen correctie meer kan optreden. De normgemeenschap
ontwikkeld een sterk onafhankelijke normaal en dient als zijn eigen bevestiging.
Ook hele straten of families kunnen samen een normgemeenschap vormen, zeker wanneer mensen door bijvoorbeeld armoede moeilijk weg kunnen. Zo is het mogelijk dat hele wijken een hoge
werkloosheidspercentage hebben. De norm is dan werkeloosheid. Heeft iemand wel een baan,
dan corrigeert de groep, omdat er afgeweken wordt van de norm. Maar ook kleine oproertjes
kunnen enorm uit de hand lopen omdat de normaal dwingt dat iedereen meedoet. Doet een individu niet mee, dan heeft hij na de rellen geen bestaansrecht meer. Het is lijfsbehoud om je aan
te passen aan de normaal van de gemeenschap, zeker wanneer je niet in staat bent, om wat voor
een reden dan ook om uit de gemeenschap te stappen.
De leukgemeenschappen zijn ook zo gevormd. Gemeenschappen die relatief anoniem zijn, maar
wel bijzondere gemeenschappelijke interesses borgen, zoals de communities op internet, leesclubs,
één-thema partijen in de politiek, etc. Ook hierin kunnen excessieve ideeën ruim baan krijgen.

Sturing naar normaal
Iedere gemeenschap kent zijn eigen normaal. Dit
is herkenbaar aan datgene wat de groep als goed
of juist gedrag kwalificeert en wat als fout gedrag.
Vaak zijn dit geen expliciete afspraken maar de
sociale controle en sociale druk ‘dwingt’ de normaal af. Er zijn maar weinige in Nederland die
het wetboek kennen, toch zullen er velen naar
leven. In de gewone omgang met elkaar wordt
geleerd wat normaal is en wat niet.
In de kerngemeenschap heeft de dialoog (direct
en indirect) samen met vertrouwen en vergeving
een sturende functie om te grote afwijkingen van
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de normaal te corrigeren6. In deze kerngemeenschap is er continu spraken van een spanningsveld
tussen aanpassen en onderscheiden. De normaal is relatief dynamisch en deze verandert met de
samenstelling van de groep en de tijd. In de leukgemeenschap worden afwijkingen ‘beslecht’ met
onverdraagzaamheid en onverschilligheid waardoor de gemeenschap zonder grote probleem en/of
rancune van samenstelling veranderd. In de normgemeenschap ontstaat strijd en machtsvertoon
(inclusief verstoting door de gemeenschap) wanneer iemand te veel afwijkt. Iemand wordt als het
ware via machtsvertoon verplicht om zich aan te passen.
Anoniem of grote bekende
Een belangrijke taak het sturen naar de normaal is de sociale controle. Anonimiteit doet de sociale
controle teniet. De grote bekende is in staat om de normaal relatief eenvoudig te beïnvloeden en
te veranderen.
Hoewel het spreekwoord zegt dat onbekende ogen dwingen, gaat het dan wel om onbekende
ogen die geïntroduceerd zijn en die blijvend tot de kring van bekenden gaan behoren. Wanneer
niemand je kent en er bovendien geen aanleiding is dat er erkent gezag op zal treden, waarom zou
je dan aangepast gedrag vertonen? Bovendien geldt hierbij ook dat de normaal wel gekend moet
worden. Het is absoluut mogelijk om je naar eer en geweten te gedragen terwijl dit binnen een
onbekenden gemeenschap tot aanstoot kan leiden. De anonimiteit houdt het onaangepaste gedrag in stand.
De grote bekende (kan ook berucht zijn) beïnvloedt door zijn bekendheid de normaal. Zijn gedrag is voorbeeldgedrag. Deze grote bekende heeft in alle drie de gemeenschappen een belangrijke
rol. In de kerngemeenschap versterkt de grote bekende de dynamiek, in de normgemeenschap en
in de leukgemeenschap geldt hij en zijn gedrag als norm. Overigens hoeft het hierbij niet te gaan
om bij voorbaat gewoon gedrag. Afwijkend gedrag kan door de bekendheid van de persoon tot
normaal worden - de bekende is een goede persoon - of juist tot abnormaal gedrag - de bekende is
eerder berucht dan bekend. Hierbij maakt het niet zo veel uit of de persoon onderdeel is van de
gemeenschap of niet.
Uitblinken in de leukgemeenschap
Een leukgemeenschap ontstaat in een context met weinig binding, waarbij het individu op zoek
gaat naar bevestiging van zijn standpunten, levenswijze en ideeën. Deze kan hij vinden in de verschillende leukgemeenschappen. Het onderscheiden binnen de gemeenschap ontstaat vooral door
het uitblinken op dat gebied / aandachtsveld waar de leukgemeenschap haar gemeenschappelijkheid heeft. De leukgemeenschap is relatief monotoom en de nadruk ligt op het gemeenschappelijke.
De sturing richting normaal vindt vooral plaats op basis van het eigen initiatief. Een individu
herkent zich in de normaal van de groep en sluit zich hierbij aan. Gezamenlijk is men dan vooral
bezig met het vervolmaken van de normaal. Het onderscheiden binnen de groep is mogelijk door
de normaal vooral goed vorm te geven. Via de bevestiging blijft de binding bestaan. Wanneer het
niet meer past - een individu vindt nog maar weinig bevestiging bij de anderen - dan trekt een
individu zichzelf terug. Dit kan want de individuele binding is laag.
Niet opvallen in de normgemeenschap
Binnen de normgemeenschap mag je vooral niet opvallen en pas je je als individu constant aan de
geldende normaal aan. Ook hier is sprake, net als in de leukgemeenschap, van een hoge mate van
homogeniteit. Het grote verschil is echter dat het niet opvallen vooral tot onderdrukking leidt
van een individu omdat iemand de groep niet kan verlaten, al zou hij/zij dat willen. Hierdoor
wordt de sturing naar normaal gekenmerkt door een hoge sociale druk of machtsvertoon, met
verstoting als ultiem machtsmiddel.
De hoge sociale druk - de sturing naar normaal - komt mede tot uitdrukking in roddel, achterklap, lobby en ‘politieke spelletjes’. Het is voor een individu niet mogelijk om via zijn persoonlij6

Zie ook de essay over Vrijheid van meningsuiting
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ke individualiteit de normaal in de gemeenschap direct te beïnvloeden. Het is wel mogelijk om
via de achterdeur te proberen de normaal te beïnvloeden. Op deze wijze kan anoniem de normaal
beïnvloed worden.

De leukgemeenschap
In een leukgemeenschap is er sprake van een lage binding tussen individu en gemeenschap. Een
individu kan vrij in en uitlopen en de belangrijkste binding tussen mensen komt voort uit een
gekozen gemeenschappelijkheid. Op een bepaald onderdeel zijn mensen het met elkaar eens en
deze overeenstemming zorgt voor het samen-zijn. Wanneer de overeenstemming verdwijnt dan
verdwijnt de gemeenschap. Het ultieme voorbeeld van de leukgemeenschap is een community op
internet. Mensen chatten en wisselen informatie uit over gemeenschappelijke thema’s. De informatie is ondersteunend en bevestigend naar elkaar. Wanneer een individu zich afgewezen voelt
omdat zijn ideeën te veel afwijken van de groep, dan zal hij de gemeenschap de rug toe keren
(praktisch: de chatgroep buiten zijn computer houden) en op zoek gaan naar een gemeenschap
waarin zijn ideeën wel aansluiting vinden.
Identiteit en individualiteit
In een leukgemeenschap vindt een individu alleen maar bevestiging van zijn individualiteit, maar
het is moeilijker om zich onderscheiden omdat de gemeenschap rust op een klein gebied van
overeenkomst. De drang naar individualiteit moet op andere wijze bevrediging vinden. Dit kan
alleen door afwijkend gedrag of standpunten in te nemen, ten opzichte van mensen die niet tot je
gemeenschap behoren of door uit te blinken in het gemeenschappelijke. Erkenning kan dan alleen ontstaan in extreemheid. Het individu moet immers opvallen bij mensen die hem niet kennen en dus moet het gedrag extreme vormen aan nemen anders wordt hij niet gezien. Wanneer
dit extreme gedrag dan zowel binnen als buiten de gemeenschap tot bevestiging van de individualiteit leidt dan versterken ze beide het extreme gedrag.
Communialiteit
Communialiteit kan in een leukgemeenschap alleen maar vorm krijgen op basis van een economisch contract. De vanzelfsprekende zorg binnen een kerngemeenschap veronderstelt het dwingende oog van de gemeenschap, iemand kan zich er niet aan onttrekken om voor de ander te zorgen omdat de sociale controle dwingt. Deze controle is afwezig. De zorg moet vorm krijgen aan
de hand van economische contracten: “wat levert het me op als ik je help?”, “als ik dit doe voor
jou, dan doe jij dit voor mij.”. In de praktijk betekent dit dat alle zorg-taken uitbesteedt gaan
worden tegen betaling en dat iedere mens recht moet hebben op deze betaalde zorg, ongeacht het
kostenplaatje en ongedacht de individuele draagkracht. Het economische zorg-contract verzwakt
bovendien de binding binnen de gemeenschap waardoor deze meer gaat rusten op economische
relaties en meer en meer een leukgemeenschap wordt.
Politieke relatie
De politieke relatie verwordt tot een onverschillige machtsrelatie. Het individu laat zich niet meer
corrigeren, zoekt alleen nog naar bevestiging en zal dus de wetten en regels van een land als beperking van zijn eigen individualiteit ervaren. De rechtelijke macht wordt een instituut waar de
mens zijn gelijk haalt als een ander hem dwars zit, en een instituut dat hem in zijn eigen vrijheid
beperkt. De eerste is een verbruiksartikel, de tweede leidt tot onverschilligheid. In beide gevallen
leidt het instituut niet tot handhaving van een leefbare samenleving waarin mensen gelijkwaardig
zijn.
De mens uit de leukgemeenschap is een calculerende mens, zeker ten aanzien van de politieke
relatie. Hij zal zijn risico berekenen, zowel in kans als in prijs: Hoe groot is de kans dat ik gepakt
wordt en wat kost het me dan?”
De politieke relatie heeft niets meer te maken met een algemeen belang en rechtvaardigheid bij
strijdige individuele belangen. Het normerend systeem is een contractueel systeem geworden
waarbinnen het persoonlijk voordeel gecalculeerd kan worden.
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Sferen
De sferen die een mens nodig heeft voor een goed leven staan in leukgemeenschappen onder
druk. Eigenlijk moet een individu voor iedere sfeer een eigen gemeenschap creëren, maar dat is
niet mogelijk. Mede omdat de leukgemeenschappen gekenmerkt zijn door het feit dat ze geen
ruimte beiden aan ‘vervelende’ emoties. De vervelende sferen komen in het gedrang, hoewel een
mens niet zonder kan. Het beleven van dood verwordt tot een massaal rouwproces. Mensen creëren hun tijdelijk rouw-gemeenschap.
Strijd binnen een gemeenschap kan wel, maar leidt eigenlijk altijd tot breuk (noch de leukgemeenschap noch de normgemeenschap zijn erg vergevingsgezind), maar niet zonder eerst gestreden te hebben. Uiteindelijk leidt die strijd tot onverschilligheid ten opzichte van het andere
standpunt in de strijd, waarbij dit standpunt een eigen leven gaat leiden. Strijd kan zich ook uiten
in massale protestacties tegen het gedrag van anderen in de vorm van bijvoorbeeld witte marsen.
Dit met het grote voordeel dat een individu wel zijn afgunst kan tonen, zonder zichzelf kritisch te
hoeven beschouwen.

De normgemeenschap
In een normgemeenschap is de binding zo hoog dat het individu onder geen beding de gemeenschap kan verlaten. De binding ontstaat bijvoorbeeld omdat het praktisch onmogelijk is om de
buurt te verlaten (gebonden door werk en (gebrek aan) financiën). De binding kan ook ontstaan
omdat de eigen culturele context zodanig afwijkt van de omgeving dat er geen andere gemeenschappen voor handen zijn. Blijven is de enige weg om de eigen identiteit te kunnen handhaven.
Het is ook mogelijk dat er intern sprake is van hoge sociale controle en druk om binnen de eigen
gemeenschap te blijven.
Identiteit en individualiteit
In een normgemeenschap komt de individualiteit onder druk te staan. Een individu mag maar in
zeer beperkte mate afwijken van de normaal omdat iedere afwijking een bedreiging is voor die
normaal. De afhankelijkheid van de groep verhoogt de macht van de groep waardoor deze stilzwijgend haar werk doet en afwijkingen normaliseert.
Door de sterke binding levert de gemeenschap ook een duidelijke identiteit, een individu weet
precies wat er van hem verwacht wordt en hij is duidelijk herkenbaar voor de buitenwereld.
Normgemeenschappen van jeugdigen kunnen een heel duidelijke identiteit hebben, die tot uitdrukking komt in kleding, taal, gedrag, etc. Binnen de eigen gemeenschap is het onderscheidend
vermogen beperkt, maar naar buiten is deze duidelijk aanwezig.
Communialiteit
De zorg voor elkaar binnen een normgemeenschap is enorm hoog. Binnen de eigen gemeenschap
is het ongekend dat je de ander niet helpt. Wel kan de zorg-taak via rolverdeling en patronen zijn
vastgelegd. Problemen en excessen binnen de gemeenschap worden intern opgelost en worden
vaak onzichtbaar gehouden voor de buitenwereld (dat wat niet bij de eigen gemeenschap hoort).
Politieke relatie
De sociale controle als sturingsmechanisme is erg sterk binnen een normgemeenschap. Strijdige
belangen worden intern opgelost passend binnen de eigen normaal. Afwijkend gedrag wordt via
sociale en/of morele druk en/of macht gereduceerd en gestraft. Dit kan een rechtvaardig systeem
te zijn, maar dat hoeft niet.
De politieke relatie buiten de normgemeenschap, dus daar waar de normgemeenschap de rest van
de samenleving raakt, is vaak veel gecompliceerde. Het is niet vanzelfsprekend dat de normaal
binnen de gemeenschap gelijk is aan de normaal van de maatschappij. Hierdoor kunnen conflicten ontstaan waarbij de ‘persoonlijke’ normaal belangrijker is dan de normaal van de samenleving.
De normaal van eigen normgemeenschap drukt echter zo zwaar dat deze boven de maatschappelijke normaal wordt geplaatst. Het is een morele afweging met maar één antwoord: de moraal en
normaal van de normgemeenschap.
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Sferen
In de basis is er binnen de normgemeenschap best ruimte voor de verschillende sferen. Met name
de autonomie staat onder druk en daarmee ook de strijd. Door de afwezigheid van deze sferen
binnen de eigen gemeenschap wordt de autonomie gezocht in de ‘confrontatie’ (strijd) met de
omgeving.

De maatschappelijke consequenties
Originaliteit en creativiteit
In een kerngemeenschap staat de verhouding tussen aanpassen en individualisering steeds op spanning waardoor de
kerngemeenschap een continue dynamiek kent. Op dit spanningsveld bevinden zich originaliteit en creativiteit. In de
vernieuwing kan iemand zich onderscheiden en onderdeel
blijven van de gemeenschap.
Dit gezonde spanningsveld met originaliteit en creativiteit
verdwijnt in zowel de normgemeenschap als in de leukgemeenschap. In de normgemeenschap is aanpassing normaal.
De leukgemeenschap is een relatief homogeen gezelschap.
Speelruimte is er niet. Beide gemeenschappen rusten op de
bevestiging van het bestaande.
Praktisch gezien leidt dit vooral tot specialisaties (uitblinken
binnen de homogene normaal), kritiekloosheid en variaties
op hetzelfde thema (vooral niet te veel afwijken van de geldende normaal). Zowel binnen de normgemeenschap als de
leukgemeenschap staan specifieke waarheden centraal. Mensen worden niet meer als vanzelfsprekend geconfronteerd met andere ideeën, tenzij ze hier bewust naar op zoek gaan. Originaliteit en
creativiteit komen enorm onder druk te staan. Misschien valt het nog wel mee wanneer je vanaf
grote hoogte kijkt, maar het is maar de vraag of deze originaliteit en creativiteit de eigen gemeenschappen verlaat en zijn weg weet te vinden tussen de gemeenschappen.
Homogeniteit van gemeenschappen
De homogeniteit ontstaat enerzijds doordat zowel de normgemeenschappen als de leukgemeenschappen erg eenzijdig zijn in normaal en erg eenzijdig zijn in sfeer.
Door de eenzijdige sfeerbeleving binnen de gemeenschappen ontstaan tijdelijke gemeenschappen
waar ervaringen van rouw, aversie, strijd, etc. tot uitdrukking kunnen komen. Alleen op deze wijze kan de mens invulling geven aan deze behoefte van sferen. Groepen van lotgenoten en massale
manifestaties waarborgen een anonimiteit vrij van consequenties en verplichtingen. Emoties worden via de leukgemeenschappen als het ware geïnstitutionaliseerd. Dit biedt weinig tot geen ruimte aan persoonlijke contacten en echte individualiteit.
De eenzijdigheid van normaal komt vooral tot uitdrukking in onverschilligheid jegens anders
denkende of juist het opdringen van de eigen normaal aan anders denkende. Beide attitudes eindigen in een lage verdraagzaamheid jegens anderen. Gemeenschappen eisen hun eigen waarheid
op en het bestaansrecht hiervan.
Politieke relaties
Geen bestaansrecht voor overheid en wet- en regelgeving (einde van staatsvormen).
Leukgemeenschap: geen erkenning (gecalculeerd risico),
normgemeenschap lost het binnenkamers op, speelt eigen rechter. Eigen norm is belangrijker dan
de maatschappelijke norm.

© Aristeia
Auteur: J. Hendrickx

Man and his urge for the community
Versie 5.1 - Pagina 12 van 13

Vrijheid blijheid. Het continu overspelen van elkaars vrijheid en grenzen.
Leukgemeenschap: individu eist eigen vrijheid op.
Normgemeenschap: groep eist de eigen vrijheid op.
Verlies van autoriteiten in bijvoorbeeld rechtspraak en wetenschap. Het lukraak geven van je mening: Iedereen moet een mening hebben, maar deze staat niet ter discussie. De kennismaatschappij (kennis is moeilijk te verwerven, kritische houding, ook ten opzichte van je eigen standpunten) wordt een meningen-maatschappij (meningen-economie).
Vrijwilligerswerk komt onder druk te staan: De uitspraak vrijwilligerswerk is wel vrijwillig maar
niet vrijblijvend.
Leukgemeenschappen is sprake van een relatief lage binding, waarin de gemeenschappelijke factor
groot is. Dus niet-vrijblijvendheid is prima zo lang het leuk is. Wanneer opleidingen, rare tijden,
aansprakelijkheid om de hoek komen kijken, op een wijze die de zelfbeschikking van het individu
aan banden legt dan komt er een einde aan het vrijwilligers werk.
Binnen normgemeenschappen is geen ruimte voor vrijwilligerswerk omdat de gemeenschap alle
tijd opeist.
Liberaal in eigen gemeenschappen (niet liberaal in de wereld). (Mill Over vrijheid, pag. 54-55))

The War of the Communities
Dit gedachtespelletje is het meest spannende, want wat gebeurt er als we normgemeenschappen
(met een grote diversiteit aan normaal) combineren met leukgemeenschappen, waarbij deze bovendien nog ook nog eens met elkaar verweven zijn?
Mogelijkheden: onverschillige wereld waarin mensen volledig langs elkaar afleven. Dit ligt niet zo
voor de hand omdat mensen in de leukgemeenschappen en de gemeenschappelijke ruimten met
elkaar geconfronteerd worden. Als dit niet actief is, dan is dit wel passief.
Normgemeenschappen accepteren niet dat er gemeenschappen zijn met een andere normaal, dus
ze dringen hun normaal op aan de anderen of trekken zich terug op hun eigen eiland. Als dit al
weer door de andere gemeenschappen wordt geaccepteerd.
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