
 

 

 University of Groningen

Geld en ‘de rest’
Vos, Henk de

Published in:
Sociologische Gids

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2003

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Vos, H. D. (2003). Geld en ‘de rest’: Over uitzwerming, teloorgang van gemeenschap en de noodzaak van
gemeenschapsbeleid. Sociologische Gids, 50(3), 285.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 27-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/b992e99f-20e5-42db-be1c-0cb4c90d43bf


1. Inleiding

In deze beschouwing wordt betoogd dat de doorgaande ontwikkeling van
het kapitalisme in de laatste halve eeuw een negatieve invloed heeft gehad
op het gemeenschapsleven.1Gepleit wordt voor een overheidsbeleid dat
minder eenzijdig is gericht op de perfectionering van het kapitalisme en
zich meer gelegen laat liggen aan de noodzaak van bevordering van ge-
meenschap.

De perfectionering van het kapitalisme maakt mensen niet of nauwe-
lijks gelukkiger. Eén van de verklaringen daarvoor is dat mensen door eco-
nomische groei wel meer geld hebben te besteden, maar dat tegelijkertijd
het sociale leven (‘de rest’) erop is achteruitgegaan. Deze achteruitgang is
een vermindering van de mate waarin mensen in een gemeenschap leven.
Deze verklaring staat in dit artikel centraal. Het belang van die manier van
leven is groot, niet alleen voor geluksgevoelens, maar ook voor gezondheid
en intellectueel functioneren. Dat het gemeenschapsleven inderdaad is
achteruitgegaan, blijkt uit bestaande data. Ook is aannemelijk dat deze
achteruitgang is veroorzaakt door de perfectionering van het kapitalisme:
door het proces van uitzwerming (toename van tijd besteed aan verplaat-
singen ten behoeve van werk, scholing en huishouden) is de tijdsbesteding
aan sociale contacten afgenomen. Dit heeft negatieve maatschappelijke ge-
volgen, namelijk: (1) toegenomen kwetsbaarheid van gezinnen, (2) toege-
nomen criminaliteit, en (3) toegenomen angstgevoelens, depressieve
stoornissen en suïcide. Er is dus een grote behoefte aan een meer ontwik-
keld en uitgewerkt gemeenschapsbeleid van de kant van de overheid. Het
artikel besluit met zes richtlijnen voor zulk beleid.

2. Markt en overheid: de perfectionering van het kapitalisme

Tegenwoordig kennen we een grote politieke consensus over het vraagstuk
van de taakverdeling tussen markt en overheid. Een halve eeuw geleden wa-
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ren de standpunten nog sterk ideologisch gekleurd. Links wilde meer over-
heid en rechts wilde meer markt. In de jaren zestig en zeventig was de over-
heid populair en daarna begon de opmars van de markt. Maar het lijkt erop
dat iedereen gedurende dat proces wat heeft geleerd. De aard van de argu-
menten is verschoven van ideologisch naar pragmatisch, en de tegenstel-
lingen zijn verkleind. Dit lijkt de verklaring te zijn voor de groei van de
groep zwevende kiezers. Als de partijen inhoudelijk zo sterk op elkaar lij-
ken, dan wordt de persoon van de lijsttrekker steeds bepalender voor de
uitslag. Ook de daling van de opkomst bij verkiezingen sinds de jaren ze-
ventig (Sociaal en Cultureel Planbureau 1998) is tegen deze achtergrond be-
grijpelijk.

Dit proces hoeft niet te worden betreurd. Vragen over de toedeling van
taken naar overheid of markt zijn inderdaad vragen die voor een groot deel
met praktische en zelfs technische argumenten kunnen worden beslecht.
Dat we tegenwoordig dit vraagstuk zo zakelijk kunnen benaderen, is vooral
te danken aan het vak economie. De economische leerstukken van het
marktfalen én het overheidsfalen zijn zodanig knap en helder uitgewerkt
(Weimer en Vining 1999), dat ze een geweldige invloed konden krijgen op
het politieke denken. Uiteraard zijn er nog verschillen in inzicht tussen po-
litieke partijen en tussen de Angelsaksische en de Europees-continentale
landen. Maar de ontwikkeling van ideologische naar praktische argumen-
ten is onmiskenbaar.

Deze consensus lijkt de eindfase te zijn van een discussie die begon in
de achttiende eeuw. Sinds de opkomst van het kapitalisme bestaan er twee
visies op dit verschijnsel: een optimistische (het liberalisme) en een pessi-
mistische (het socialisme). De optimistische visie huldigde de ‘doux com-
merce’-these (Hirschman 1986). De markt zou mensen ertoe aanzetten om
zich beschaafder te gedragen, minder bot, onverschillig en onaangenaam,
en minder geneigd om de eigen mensen voor te trekken boven vreemden.
Door de noodzaak om te voldoen aan de universalistische eisen van de
markt, zouden de negatieve maar ook de positieve passies worden inge-
damd. Handel en arbeidsmarkt maken mensen berekenbaarder en ratione-
ler. Het kapitalisme trekt ons omhoog uit het moeras van barbarij en nepo-
tisme. Deze optimistische visie is duidelijk te herkennen in de opvattingen
van de liberale voorman Bolkestein (2003). Wat de optimisten hebben ge-
leerd, is dat de markt veel meer dan een nachtwakersstaat nodig heeft.

De socialisten geloofden aanvankelijk in de these van de zelfvernieti-
ging. Het kapitalisme zou op den duur een verwoestende uitwerking heb-
ben op sociale deugden en onderling vertrouwen, die juist nodig zijn om de
markt goed te laten werken. De mobiliteit en anonimiteit van de markt
wakkeren egoïsme en sociale kortzichtigheid aan. Voor onderlinge zorg en
solidariteit zijn langdurige relaties nodig en de markt heeft daaraan geen
boodschap. Hoe meer de markt zich uitbreidt, hoe sneller het einde van het
kapitalisme in zicht komt. Over wat er daarna komt, moest nog maar niet
teveel worden nagedacht (Marx), maar de vage hoop was dat het dan goed
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zou komen. Wat de socialisten leerden was dat het niet nodig was om de in-
storting van het kapitalisme af te wachten. Ongeveer parallel aan de libera-
len leerden ze het nut onderkennen van overheidsbeleid om de markt in
goede banen te leiden.

Kennelijk kunnen we aan het begin van de eenentwintigste eeuw de
grote lijnen in het denken over de maatschappij in een belangrijke periode
van de menselijke geschiedenis met behulp van één dimensie, die van
markt en overheid, heel aardig beschrijven. En het beeld dat oprijst lijkt er
één te zijn van overheden die erin slagen het kapitalisme te perfectioneren.

3. Vergroot de perfectionering van het kapitalisme de tevredenheid en het geluk?

Je zou verwachten dat dit leerproces-op-grote-schaal gunstige effecten
heeft gehad op hoe burgers hun eigen leven en hun overheid beoordelen.
Als de overheid heeft bijgedragen tot een grotere economische efficiëntie,
met allerlei innovaties en lagere prijzen als gevolg, dan zou zich dat hebben
moeten vertalen in een toegenomen tevredenheid van de burgers. Dat laat-
ste is echter niet zo duidelijk het geval. Enquêtes in de West-Europese en
Noord-Amerikaanse landen naar de houding tegenover de overheid, laten
een wisselend beeld zien. Als er een trend is, dan is die naar minder tevre-
denheid en minder vertrouwen (Lane 2000; Putnam 2000). En economi-
sche groei in deze landen heeft mensen niet of nauwelijks gelukkiger ge-
maakt; dit in tegenstelling tot mensen in de echt arme landen (Veenhoven
2002; Lane 2000). Hetzelfde geldt als je kijkt naar de effecten van inkomen
in hetzelfde land: rijkere mensen zijn wel iets maar niet veel gelukkiger dan
armere mensen (Argyle 1999: 353-373; Veenhoven 2002).

De verwachting dat inkomensgroei mensen gelukkiger maakt, staat be-
kend als de economistische dwaling. Hoewel hij niet goed spoort met wat
de volksmond zegt (‘geld maakt niet gelukkig’, ‘niet alles is met geld te
koop’), wordt er toch vaak stilzwijgend vanuit gegaan. Er zijn verschillende
verklaringen voor het verschijnsel voorgesteld. Zo wordt gedacht dat alles
en dus ook geld een afnemend grensnut heeft. En geopperd is dat mensen
nu éénmaal alles wat ze extra krijgen na verloop van tijd als normaal gaan
beschouwen. Of zich met anderen blijven vergelijken die evenveel of nog
meer hebben.

Deze drie verklaringen zijn zeker serieus te nemen. Maar toch: als je
kijkt naar de gevolgen van een hoge economische groei over een langere
periode, dan neemt niet alleen de koopkracht toe, maar komen er ook aller-
lei producten bij die het leven veraangenamen. Een poging tot opsomming
van wat we er sinds de jaren vijftig hebben bij gekregen, levert al gauw het
volgende op: stofzuigers, wasmachines, afwasmachines, koffiezetappara-
ten, kant-en-klaarmaaltijden, magnetrons, exotische levensmiddelen, tele-
visietoestellen, cd-spelers, videotoestellen, draagbare geluidsdragers, af-
standsbediening, zonnebanken, sauna, fysiotherapie, fitnesscentra, de
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anticonceptiepil, sterk verbeterde antidepressiva, een scala van nieuwe me-
dicijnen en nieuwe medische behandelingen, telefoon, mobiele telefoons,
computers, internet, centrale verwarming, dubbele beglazing, auto’s, pret-
parken, snelwegen en buitenlandse vakanties. Het meeste hiervan is als
complete nieuwigheid aan het gemiddelde bestedingspakket toegevoegd,
andere zaken zijn binnen het bereik van velen gekomen. Als mensen van dit
alles niet gelukkiger worden, dan vraag je je toch af wat de zin is geweest
van alle inspanningen om het tot stand te brengen.

Maar er is gelukkig nog een vierde verklaring, die juist hier licht op kan
werpen. Hij werd een paar jaar geleden treffend onder woorden gebracht
door een inwoner van het Drentse dorp Anderen. Dit dorp werd in de jaren
vijftig van de vorige eeuw door het Amerikaanse antropologenechtpaar
Keur een jaarlang intensief onderzocht, waarna de onderzoekers daarop
promoveerden aan de Groningse universiteit (Keur en Keur 1955). Enkele
jaren geleden vertoonde de publieke omroep op de televisie een documen-
taire over het huidige sociale leven in Anderen. Aan het einde daarvan liep
de cameraploeg door de lege hoofdstraat. Een oude man schuifelde het
beeld in. Op de vraag naar wat er volgens hem sinds zijn jeugd in het dorp
was veranderd, antwoordde hij: ‘Mensen hebben het van geld beter gekre-
gen, maar de rest is minder geworden’.

4. De tweede dimensie: markt-overheid tegenover ‘de rest’

Deze eenvoudige observatie behelst een diepzinnige verklaring. Hoe per-
fect de taakverdeling tussen overheid en markt ook is geworden, hoeveel
meer geld mensen daardoor ook te besteden mogen hebben, en hoe meer
nieuwe producten er daardoor zijn bijgekomen, er is nog altijd ‘de rest’ die
minder kan zijn geworden. Een overheid die zich volledig concentreert op
de dimensie overheid-markt zou ‘de rest’ wel eens over het hoofd kunnen
zien. Kennelijk is er een tweede dimensie, die van markt en overheid
samengenomen tegenover ‘de rest’, die misschien veel meer aandacht en
zorg en beleid vraagt dan hij nu in het politieke denken krijgt. Wat is pre-
cies deze dimensie?

Hoewel ‘de rest’ een heel vage uitdrukking is, lijkt de betekenis ervan in
combinatie met ‘geld’ eigenlijk ook wel duidelijk. We mogen aannemen dat
de spreker begrepen wilde worden, en erop rekende dat wij wel zouden
doorhebben wat hij bedoelde. Daarvan uitgaande, blijft het toch opvallend
dat er kennelijk niet een andere, meer precieze uitdrukking klaar lag. Als
we het toch proberen, dan komt misschien zoiets als ‘het sociale leven’
dichtbij de bedoeling. Maar dat is een wat plechtige formulering, die in het
gewone dagelijkse leven weinig in de mond wordt genomen.2

Er wordt hier over twee zaken gepraat die allebei belangrijk worden ge-
vonden, geld en het sociale leven. Die vierde verklaring nu houdt in dat
mensen deze twee zaken afwegen als ze beoordelen hoe gelukkig ze zijn.
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Afgezien van de allerarmsten, weten ze dat ze het wat geld betreft niet
slecht hebben, beter dan zeg tien of twintig jaar geleden, en zeker beter dan
hun ouders op overeenkomstige leeftijd. Maar ze hebben ook een vaag ge-
voel over een sociaal leven waar ze minder tevreden over zijn, en waarvan ze
vermoeden dat de kwaliteit daarvan in de loop van de tijd is achteruitge-
gaan. (Dat veel Nederlanders dat vermoeden hebben, kan worden opge-
maakt uit de hoge oplagecijfers van Geert Maks boek over vijftig jaar Jor-
werd.) Het valt te begrijpen dat mensen deze beide zaken afwegen en dat
dan het saldo leidt tot een oordeel over hun eigen geluksgevoel dat niet veel
afwijkt van hun vroegere oordeel en het oordeel van vorige generaties. We
worden rijker, maar sociaal gezien armer, en per saldo worden we niet ge-
lukkiger.

Natuurlijk is het voor de waarde van deze redenering belangrijk om te
weten of het waar is dat het sociale leven achteruitgegaan is. Maar voor ik
daarop inga, is het zaak om iets nauwkeuriger te zijn over dat sociale leven.
Daarvoor keren we even terug naar die oudere Anderense inwoner. Hij
heeft zijn hele leven in het dorp gewoond. Van het sociale leven in zijn
jeugd en jonge volwassenheid krijgen we een beeld als we het proefschrift
van het echtpaar Keur lezen. Dat beeld is er één van een groep mensen die
elkaar allemaal persoonlijk kennen. En ze kennen elkaar al langere tijd,
want er is weinig verloop in het dorp. Ook delen ze het gevoel dat ze een ge-
zamenlijke toekomst hebben. Hoewel elk huishouden probeert om een
zelfstandig bestaan te leiden, is er veel onderlinge hulpuitwisseling. Veel
bewoners hebben familieleden in het dorp wonen. Er is een druk vereni-
gingsleven met veel gezamenlijke activiteiten, die ook altijd een gezellig-
heidsfunctie hebben. Over wat iedereen doet en nalaat, en over wat mensen
behoren te doen of na te laten, wordt veel gepraat, vermoedelijk niet altijd
alleen maar met de nobelste bedoelingen. Toch zijn er weinigen die echt
buiten de boot vallen. Ten tijde van het onderzoek van de Keurs was er één
inwoner die kennelijk eens een ernstige misstap had begaan. Hij werd bui-
tengesloten, maar subtiel en zonder openlijke vijandschap, en die terug-
houdende behandeling strekte zich niet uit tot de rest van zijn gezin. Dat ie-
dereen iedereen kent, en dat familie dichtbij woont, betekent veel voor hoe
de kinderen opgroeien. In Anderen bestond een informeel recht van kinde-
ren om onaangekondigd elk huis in het dorp binnen te lopen. Kinderen
kwamen dagelijks in contact met een groot scala aan volwassenen anders
dan hun eigen ouders en met kinderen van andere leeftijden, alles in zowel
het publieke gebied van de straat als in de privé-sfeer van de verschillende
huishoudens. De opvoeding en de sociale ontwikkeling waren daarmee een
vanzelfsprekende bezigheid van niet alleen de eigen ouders (en van de
school), maar ook van familie, andere volwassenen en oudere kinderen.
Vergeleken met nu waren de gezinnen veel minder sociaal geïsoleerd.

Kortom, het sociale leven van vijftig jaar geleden was veel minder ge-
concentreerd in het eigen gezin, en daarnaast veel minder verspreid over de
gescheiden locaties van sportverenigingen, muziek- en balletscholen en
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uitgaansgelegenheden, elk met hun eigen wisselende samenstelling van
deelnemers en bezoekers. Iedereen kende iedereen. Contact met vreemden
was een uitzondering, en kon ervaren worden als wat ongemakkelijk. Veel
mensen waren ‘locals’ en maar weinigen waren ‘cosmopolitans’ (Merton
1968), terwijl dat tegenwoordig eerder andersom is. Zorg, werk en vrije tijd
waren minder in tijd en plaats gescheiden. En vrijetijdsbesteding was meer
een gemeenschappelijk gebeuren en minder dan tegenwoordig vercom-
mercialiseerd. De markt (de geldeconomie) was nog niet doorgedrongen
tot in alle uithoeken van het leven.

5. Gemeenschap en het belang daarvan

Als dit alles met ‘de rest’ bedoeld werd, dan wordt duidelijker waarom het
niet zo gemakkelijk is om het een naam te geven. Niet alleen omdat het een
ingewikkeld geheel is, maar ook omdat het zo nauw aansluit bij onze niet
altijd bewust gevoelde sociale behoeften. We kennen echter wel degelijk
een naam voor een sociaal leven ongeveer zoals hierboven omschreven, na-
melijk: gemeenschap. En er zijn veel aanwijzingen (zie hieronder) dat de be-
hoefte aan gemeenschap een heel reële is, die niet zonder gevaren voor wel-
zijn en gezondheid genegeerd kan worden.

Een gemeenschap bestaat uit persoonlijke, langdurige relaties, waarin
mensen niet alleen daadwerkelijk hulp uitwisselen, maar elkaar ook het ge-
voel geven dat ze op elkaar kunnen rekenen als dat nodig is. Nog korter ge-
zegd is een gemeenschap een kring van wederkerigheidsrelaties. Maar dan
wordt met wederkerigheid niet ‘gelijk oversteken’ bedoeld, maar veel meer
een bereidheid om met elkaar rekening te houden en bij te springen als dat
nodig is. Wederkerigheidsrelaties hebben bovendien het kenmerk dat ze
intrinsiek gewaardeerd worden. Het ‘hebben’ van zulke relaties maakt dat
we ons beter voelen, nog los van de tastbare opbrengsten ervan (De Vos
1999; De Vos, Smaniotto en Elsas 2000; De Vos en Wielers 2002). Wat we-
ten we over het belang van gemeenschap voor mensen? Is gemeenschap
iets van het verleden, dat mensen zonder problemen achter zich kunnen la-
ten? Is de mens zo flexibel dat hij zich gemakkelijk aanpast aan een maat-
schappij waarin gemeenschap nauwelijks meer bestaat? Of is de behoefte
aan gemeenschap juist net zo springlevend als in het verleden? En is mis-
schien een flink deel van het huidige menselijk lijden een gevolg van de te-
loorgang van gemeenschap?

Onderzoek naar het belang van gemeenschap berust erop dat je men-
sen kunt onderscheiden naar de mate waarin ze nog wederkerigheidsrela-
ties hebben. De één leeft meer in een gemeenschapsachtige omgeving dan
de ander. Je kunt dus onderzoeken of het mensen die meer zo leven, beter
vergaat dan mensen die dat minder doen. Dat soort onderzoek begon on-
geveer in de jaren zeventig van de vorige eeuw, en staat bekend als het
onderzoek naar ‘sociale steun’. Aanleiding ertoe was het vermoeden dat
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mensen een ontwrichtende levensgebeurtenis (overlijden van een partner,
echtscheiding, ontslag, e.d.) beter doorstaan, met minder beroep op de ge-
zondheidszorg, als ze meer sociale steun ontvangen. Dit onderzoek leverde
de volgende inzichten op:
1 Het belang van sociale steun ligt erin dat mensen met meer sociale

steun zich beter voelen, minder last hebben van angstgevoelens, de-
pressieve stoornissen en gezondheidsproblemen en een hogere levens-
verwachting hebben, samenhangende met effecten op het functioneren
van het immuunsysteem, van de hormoonhuishouding en van hart- en
bloedvaten (Berkman 1985; Lewinsohn, Redner, e.a. 1990; Myers 1999;
Reis 2001; Schwarzer en Leppin 1991; Seeman 2001; Stansfeld en Fuh-
rer 2002; Uchino, Cacioppo e.a. 1996).

2 Het gaat niet alleen om het krijgen van steun, maar ook om het kunnen
geven van steun (Antonucci, Fuhrer e.a. 1990).

3 Het gaat niet zozeer om het krijgen van praktische hulp, maar vooral
om emotionele steun: het gevoel dat er anderen zijn waar je op kunt re-
kenen en die op jou rekenen (Antonucci en Depner 1982; Hobfoll en
Stokes 1988; Pearlin 1985).

4 Het belang van sociale steun is er niet alleen tijdens levensgebeurtenis-
sen; ook in de perioden daartussen hebben mensen baat bij sociale
steun (Cohen en Wills 1985).

5 Het gaat niet alleen om de steun die wordt gegeven door de partner en
andere gezinsleden, maar ook om die van de bredere kring van familie
en vrienden (Weiss 1980; Dupertuis, Aldwin e.a. 2001; Chipuer 2001).

6 Het positieve effect van steun ligt er niet alleen aan dat mensen met
meer steun gedisciplineerder hun medicijnen innemen of beter letten
op hun gezondheid; het is ook een zogenaamd direct effect (het ervaren
van steun maakt mensen gezonder) (Uchino, Cacioppo e.a. 1996).

7 Hoewel het zeker ook zo is dat gezondere mensen mede daardoor een
rijker sociaal leven kunnen hebben, is het daarnaast zo dat een rijker
sociaal leven mensen gezond houdt en kan maken (Uchino, Cacioppo
e.a. 1996).

Dit alles wijst erop dat de sociale omgeving van mensen ziekmakend kan
werken, of andersom: de gezondheid kan bevorderen. Het valt op dat dit
inzicht geen rol speelt in de politieke discussies over de beheersing van de
stijgende kosten van de gezondheidszorg. Kennelijk zouden we door de so-
ciale omgeving van mensen te verbeteren iets kunnen doen aan die stijgen-
de kosten. Maar misschien weten we met zijn allen niet hoe dat zou moeten
gebeuren. Of het feit dat we het niet doen is een symptoom van het algeme-
nere probleem van de verwaarlozing van de preventieve gezondheidszorg
ten gunste van de curatieve. Boosaardig gedacht: dat komt doordat er een
hele beroepsgroep is die een goed inkomen ontleent aan de curatieve zorg
en zo een groep ontbreekt ten aanzien van de preventieve zorg.
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Gemeenschap is niet alleen goed voor de gezondheid, maar ook voor
het intellectuele functioneren. Intelligentie heeft te maken met nieuwsgie-
righeid en voor nieuwsgierigheid is nodig dat mensen zich veilig voelen.
Dat is bij jonge kinderen al het geval: ze zijn exploratiever naarmate ze
meer een veilige haven hebben (Bowlby 1982). Iets wat daarmee lijkt samen
te hangen, gebeurt bij jongeren en jonge volwassenen. Scholieren die meer
het gevoel hebben dat ze er op school bijhoren, presteren beter. Ook plegen
ze minder kleine criminaliteit (Kassenberg 2002). En als je studenten door
middel van een gefingeerde uitslag van een persoonlijkheidstest succesvol
laat geloven dat ze in de toekomst veel alleen zullen zijn, scoren ze vervol-
gens op een intelligentietest lager dan studenten die je hebt laten geloven
dat ze in de toekomst veel samen zullen zijn met familie en vrienden. Dat
ligt er niet aan dat die eerste groep studenten gewoon slecht nieuws heb-
ben gehoord en daardoor afgeleid worden bij het maken van de test. Want
ook als je deze groep vergelijkt met een groep die ander slecht nieuws heeft
gekregen, dan scoort de in-de-toekomst-veel-alleen groep lager dan de an-
der-slecht-nieuws groep. Specifiek de angst voor eenzaamheid verlaagt de
intellectuele prestaties. Het uitzicht op een eenzaam bestaan vergroot ook
de agressiviteit, de neiging tot zelfdestructie en het egoïsme (Baumeister,
Twenge e.a. 2002). Deze inzichten zijn veelbetekenend als we bedenken dat
kinderen die tegenwoordig opgroeien waarschijnlijk meer uitzicht hebben
op eenzaamheid dan de kinderen die in de jaren vijftig in Anderen opgroei-
den. En als we bedenken dat volwassenen onder ogen moeten zien dat veel
ouderen de laatste jaren van hun bestaan tegenwoordig in eenzaamheid
doorbrengen.

Ten slotte een derde lijn van onderzoek waaruit het belang van weder-
kerigheidsrelaties blijkt. Deze lijn vertrekt van het idee dat mensen tegen-
woordig opgroeien in een heterogene sociale omgeving. De meesten heb-
ben relaties met familie en vrienden, en dat zijn wederkerigheidsrelaties.
Maar daarnaast komen ze ook veel mensen tegen, in de buurt, op het werk,
op school, op de sportclub, waarmee de relatie veel ambivalenter is. Ze zou-
den goede vrienden kunnen worden, maar ook concurrenten in de compe-
titie om status en prestige. Het zijn deze mensen die ons ertoe aanzetten
om een goede en succesvol indruk te wekken, om niet als ‘loser’ over te ko-
men, en waarmee we ons vergelijken als we ons afvragen of we wel méé
kunnen komen. Soms is die statuscompetitie alleen virtueel, maar soms
ook heel reëel, zoals wanneer jij het bent die promotie maakt of een colle-
ga. Daarnaast kom je nog veel mensen tegen die vreemden zijn, maar waar-
mee je ook virtueel een statuscompetitie kunt voeren. Je zou bijvoorbeeld
het streven kunnen hebben om beroemd te worden, en als dat lukt dan zijn
er heel veel vreemden die jou als ‘overwinnaar’ zien.

In een heterogene sociale omgeving hebben mensen een grotere keuze-
vrijheid ten aanzien van wat ze in hun leven willen nastreven dan in een ge-
meenschap. Ze kunnen ervoor kiezen om naar status te streven, om te pro-
beren veel geld te verdienen, daarmee veel mooie dingen te kunnen kopen,
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en om die dingen te doen waardoor ze bewondering van anderen krijgen.
Maar ze kunnen er ook voor kiezen om goede relaties met familie en vrien-
den te hebben, om iets goeds te doen voor anderen of voor de maatschap-
pij, en om hun eigen talenten te ontplooien. Nu blijkt dat deze twee groe-
pen ook in de werkelijkheid ongeveer zo vóórkomen. Er is een grote kans
dat iemand die veel geld wil verdienen, ook graag beroemd wil worden. En
iemand die streeft naar goede relaties met familie en vrienden, wil waar-
schijnlijk ook graag iets goeds doen voor de maatschappij en wil zichzelf
ontplooien (zie Kasser 2002 voor een overzicht van de literatuur). Kortom,
het blijkt dat je veel mensen aardig kunt indelen in enerzijds ‘gemeen-
schapsmensen’ en anderzijds ‘statuscompetitiemensen’. Naast natuurlijk
de grote groep die in het midden zit. Opvallend is dat gemeenschapsmen-
sen meer streven naar zelfontplooiing dan statuscompetitiemensen.

Het blijkt nu dat gemeenschapsmensen meer energie hebben, minder
last van depressieve stoornissen en angstgevoelens, en minder gezond-
heidsklachten (hoofdpijn, buikpijn, rugklachten, spierpijn, keelpijn) dan
statuscompetitiemensen. Ook zijn ze minder narcistisch en gebruiken ze
minder verslavende middelen (Kasser en Ryan 1993, 1996; Ryan, Chirkov
e.a. 1999; Kasser 2002). De keuzevrijheid die wij tegenwoordig hebben
mag een groot goed zijn, maar er is kennelijk geen garantie dat mensen ge-
makkelijk de voor henzelf goede keuzes maken. Dat in gemeenschappen
de statuswedijver veel meer wordt onderdrukt dan wij gewend zijn, gaat on-
getwijfeld ten koste van vrijheid en autonomie. Maar gezien de negatieve
gevolgen van die statuswedijver is die onderdrukking misschien wel een
wijs arrangement.

Het opgroeien en leven in een gemeenschap is dus bepaald niet een
luxe goed. Hoe minder het aanwezig is, hoe groter het risico voor onze ge-
zondheid. Je kunt je de vraag stellen of dit niet een groter probleem is dan
wat mensen individueel op kunnen lossen. Moet er niet naast de terechte
zorg over de juiste afstemming tussen markt en overheid veel meer aan-
dacht zijn voor de juiste afstemming tussen markt-overheid enerzijds en
‘de rest’ anderzijds? Want het lijkt erop dat de perfectionering van het kapi-
talisme, hoezeer ook op zichzelf toe te juichen, het moeilijker maakt om de
weldaden van de gemeenschap te ervaren. De goede dingen des levens,
geld en gemeenschap, lijken moeilijk gelijk op te kunnen worden verkre-
gen.

6. Drukt het kapitalisme de gemeenschap weg?

Dat het kapitalisme nadelige gevolgen heeft voor gemeenschap is een al
eeuwen bestaande zorg. Markt en overheid zijn recente verschijnselen als
we de geschiedenis van de mensheid in zijn geheel overzien. Verreweg het
grootste deel van die geschiedenis brachten mensen hun leven door in een
maatschappij van gemeenschappen. Gemeenschap is de typisch mense-

293

Sociologische Gids | Jaargang 50 2003 | 3

Henk de Vos Geld en ‘de rest’



lijke vorm van samenleven (Rodseth, Wrangham e.a. 1991; Boehm 1999).
De menselijke sociale natuur, het geheel van sociale behoeften en vaardig-
heden, is deels het resultaat van een natuurlijke selectie op het vermogen
om in een gemeenschap op te groeien en te leven. Met de andere primaten
delen mensen het vermogen en de neiging tot statuscompetitie en hiërar-
chische verhoudingen. Maar het verschil is dat mensen in staat zijn om die
competitie te onderdrukken en dat ze een hang hebben naar wederkerig-
heid en egalitaire verhoudingen (Boehm 1999). Daar kan een gemeenschap
op gebouwd worden, maar wel met als voorwaarde dat die vorm ook bij-
draagt tot overleving en reproductie. Dat laatste was het geval zolang men-
sen nog als jager-verzamelaars hun voedsel en andere bestaansmiddelen
zochten (en deelden) in plaats van produceren (en verhandelen). Mensen
waren zelfs zo succesvol dat ze zich over de aarde verspreidden, met uitein-
delijk een zo hoge bevolkingsdichtheid dat productie van voedsel (land-
bouw en veeteelt) efficiënter werd dan het zoeken ervan. Die overgang naar
de agrarische samenleving markeert het ontstaan en de latere uitbreiding
van de markt, en nog veel later, van de democratische overheid.

De ontwikkeling van markt en overheid is altijd begeleid geweest door
kritiek die geïnspireerd werd door de voordelen van het gemeenschapsle-
ven. De markt werd gezien als oorzaak van het uiteenvallen van gemeen-
schappen, van de verdringing van wederkerigheid door zakelijke verhou-
dingen of zelfs statuscompetitie. Deze kritiek richtte zich bijvoorbeeld op
het gebruik van geld en op het heffen van rente. Mensen hoorden elkaar
immers bij te staan als dat nodig was, en daar horen openstaande ‘schul-
den’ bij. Door daar rente over te heffen, en zo alle gevoelde verplichtingen
op te heffen, verdwijnt gemeenschap. Dat de meeste wereldgodsdiensten
een renteverbod kennen of kenden, is gemakkelijk te interpreteren als een
poging om gemeenschapsleven in stand te houden.

Net zo is de groei van de overheid, en in het bijzonder van de verzor-
gingsstaat, door kritiek begeleid geweest die ook steeds gevoed werd door
zorg om het gemeenschapsleven. Tegen wettelijk georganiseerde sociale
zekerheid werd als bezwaar ingebracht dat de wederkerigheid tussen bur-
gers erdoor zou worden verzwakt. Of in algemenere zin werd naar voren
gebracht dat zelfregulering door particulier initiatief de voorkeur verdient
boven overheidsregulering, het bekende argument in Nederland voor de
verzuiling.

De drie grote politieke stromingen, de confessionelen, de liberalen en
de socialisten, kunnen goed gekarakteriseerd worden met hun houding ten
opzichte van die zorg om de gemeenschap. De confessionelen hebben de
neiging gemeenschap te reduceren tot het gezin en pleiten er dus voor dat
de overheid het gezin ondersteunt. (Dit standpunt staat in de historische
traditie van de kerk, die ambieerde om boven het niveau van het gezin zelf
de exclusieve gemeenschap te zijn.) De liberalen vinden gemeenschap
ouderwets en geloven dat de kapitalistische moraal (Bolkestein 2003) vol-
doende is. En de socialisten vinden dat de overheid de gemeenschap moet
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vervangen, op de schaal van de nationale staat. Met die laatste gedachte is
per slot van rekening iedereen een heel eind meegegaan, getuige de volgen-
de beroemde passage uit het rapport van de commissie-Van Rhijn (1945)
dat de naoorlogse verzorgingsstaat inluidde:

de gemeenschap, georganiseerd in de staat, is aansprakelijk voor de so-
ciale zekerheid en vrijwaring tegen gebrek van al haar leden, op voor-
waarde dat die leden zelf het redelijke doen om zich die sociale zeker-
heid en vrijwaring te verschaffen. (geciteerd uit Jansen en Loonstra
2001)

Nooit is de wederkerigheidsgedachte als grondslag voor persoonlijke rela-
ties bondiger en krachtiger overgeheveld naar het niveau van de wetgeving
door de overheid. Maar het lijkt ook wat op een bezweringsformule. Want
later kwamen de immense problemen met de praktische uitvoering van die
gedachte (denk aan de bijstandswet en de arbeidsongeschiktheidswet) en
bleek de noodzaak van een intensieve controle op oneigenlijk gebruik, mis-
bruik en fraude. De gevoelens van wederzijdse zorg en verplichting die wel
werkzaam zijn in een persoonlijke gemeenschap, zijn dat veel minder in
het abstracte en anonieme geheel van de door de overheid georganiseerde
‘gemeenschap’.

7. Afname van gemeenschap in de laatste halve eeuw?

De uitbreiding van overheid en markt is dus altijd begeleid geweest door
kritiek. Heeft die uitbreiding in de laatste halve eeuw ook de negatieve ge-
volgen gehad die op grond van die kritiek verwacht mochten worden? Klopt
het beeld dat er in de jaren vijftig veel meer gemeenschap was dan tegen-
woordig? Kunnen we dat hard maken op grond van statistieken en weten-
schappelijk onderzoek? En kunnen we een aangetoonde afname van ge-
meenschap toeschrijven aan de perfectionering van het kapitalisme?

Dat gemeenschap is afgenomen is voor de Verenigde Staten vrij overtui-
gend aangetoond (Putnam 2000). De aanwijzingen liggen enerzijds op het
terrein van gemeenschap-dicht-bij-huis en anderzijds op dat van gemeen-
schap in de maatschappij als geheel. Gemeenschap-dicht-bij-huis is flink
afgenomen als we kijken naar het aantal keren dat familie, vrienden en
buurtgenoten bij elkaar op bezoek gaan. Deze daling is niet gecompen-
seerd door meer sociale omgang op het werk. Het beeld is genuanceerder
als het gaat om gemeenschap in de maatschappij als geheel. De participatie
in traditionele verbanden is afgenomen, maar dat zou wel eens gecompen-
seerd kunnen zijn door nieuwere vormen van participatie (zoals actiegroe-
pen en zelfhulpgroepen). Wel blijkt het vertrouwen in ‘andere mensen’ te
zijn afgenomen. Van de generaties geboren vóór 1945 vindt 70 tot 75% dat
‘de meeste mensen eerlijk zijn’, en van de generaties geboren na 1960 vindt
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nog maar de helft dat. Dat percentage voor de oudere generaties was
midden jaren zeventig nog 75 tot 80%. De jongere generaties hebben dus
duidelijk een negatiever beeld van mensen dan de oudere. Maar ook het
beeld van de ouderen is wat negatiever geworden (Putnam 2000).

Het belangrijkste gegeven is dat gemeenschap-dicht-bij-huis is afgeno-
men. Het is immers die vorm van gemeenschap, de persoonlijke wederke-
righeid in de sfeer van familie en vrienden, die het meest betekenen voor
welbevinden, gezondheid en intellectueel functioneren.

8. Ligt de oorzaak bij de perfectionering van het kapitalisme? Verhuismobiliteit en
uitzwerming

Staat de afname van gemeenschap nu in verband met de perfectionering
van het kapitalisme? In de laatste halve eeuw is de concurrentie tussen be-
drijven toegenomen, door globalisering,privatisering, deregulering, libera-
lisering en antikartelwetgeving. En de arbeidsmarkt is gedereguleerd en
geflexibiliseerd. Dit zou ertoe hebben kunnen leiden dat mensen vaker zijn
gaan verhuizen, om hun baan te behouden of een nieuwe baan te krijgen.
En hoe vaker mensen verhuizen, hoe moeilijker het is om contacten te hou-
den en dichtbij huis nieuwe contacten te maken. Dit doet vermoeden dat
een hogere verhuismobiliteit (aantal malen verhuisd gedeeld door leeftijd)
een negatief effect heeft op de gezondheid. Daarvoor zijn inderdaad aan-
wijzingen (Stokols en Shumaker 1982). Er is in de Verenigde Staten  echter
geen toename van het aantal verhuizingen geweest (Putnam 2000). Ook
Nederlanders zijn sinds de jaren vijftig niet vaker gaan verhuizen, voor zo-
ver dat uit cijfers van het CBS opgemaakt kan worden.

Waarschijnlijk is de geografische mobiliteit al eerder toegenomen, door
industrialisering en uitbreiding van markten voor agrarische producten.
Wel zullen de verhuismotieven zijn veranderd: van het hoofd boven water
houden naar carrière maken. Dat een toename van verhuismobiliteit slecht
is voor gemeenschap is aannemelijk, maar die toename kan dus niet een
verklaring zijn voor de afname van gemeenschap in de laatste halve eeuw.

Wat er echter die laatste halve eeuw wel is gebeurd, is een grootscheeps
proces van uitzwerming. Niet alleen woon- en werkplaats zijn verder van
elkaar komen te liggen, ook de afstanden tussen woonplek en winkels, ca-
fés en restaurants zijn toegenomen. Dit heeft geleid tot forse toenames van
reistijden ten behoeve van werk, winkelen en vrije tijd. En wat blijkt nu?
Hoe meer tijd mensen besteden aan woon-werkverplaatsingen, hoe minder
contact ze hebben met familie, vrienden en buurtgenoten, én hoe minder
ze participeren in politiek, verenigingen en vrijwilligerswerk. Het opvallen-
de daarbij is dat dit laatste niet alleen geldt voor de forenzen zelf, maar ook
voor hun buurtgenoten die niet forenzen. Hoe meer, en hoe langer, jouw
buurtgenoten forenzen, hoe minder sociaal en maatschappelijk actief jij
bent (Putnam 2000). Dit zal er deels aan liggen dat forenzen minder tijd
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overhouden voor sociale en maatschappelijke activiteiten, en daardoor
minder beschikbaar zijn om dat samen met buurtgenoten te doen. Maar
voor een ander deel zal het komen doordat de sociale contacten van foren-
zen meer uit elkaar getrokken zijn. Je kent mensen van je werk en je kent
mensen uit je buurt. Maar de kans dat mensen van je werk in jouw buurt
wonen, is kleiner hoe verder je van je werk woont. En het is makkelijker om
contacten met anderen te maken en te houden, hoe vaker, en in hoe meer
hoedanigheden, je die personen tegenkomt. Anders gezegd: uitzwerming
betekent fragmentatie van relaties en dat is schadelijk voor gemeenschap.

De groei van de uitzwerming is duidelijk een gevolg van het proces van
perfectionering van het kapitalisme. Bedrijven die meer moeten concurre-
ren, zoeken de meest gunstige omvang en vestigingsplek, van henzelf of
van hun bedrijfsonderdelen. De landelijke en lokale overheden hebben be-
lang bij vestiging van bedrijven en richten bedrijventerreinen in met de no-
dige faciliteiten. Het bouwen van nieuwe woningen is goedkoper als wijken
met uitsluitend een woonfunctie worden aangelegd. Dit alles leidt tot de
ruimtelijke scheiding van woon- en werkfuncties, die door deskundigen op
het terrein van de ruimtelijke ordening al langer wordt betreurd. Het leidt
tot bedrijventerreinen en tot doodse woonbuurten waarin steeds meer al-
leen televisie gekeken en geslapen wordt. Overheid en bedrijven (de markt)
zorgen ervoor dat dit ruimtelijke arrangement verder wordt gefaciliteerd,
door aanleg van snelwegen en parkeergelegenheden, door prijsdaling en
kwaliteitsverhoging van auto’s en communicatiemiddelen (telefoons,
gsm’s, e-mail), en door innovaties op het gebied van de persoonlijke
dienstverlening (bedrijfskinderopvang, boodschappendiensten, kant-en-
klaarmaaltijden, pizza-koeriers, huishoudmanagers, hondenuitlaatservice,
buitenschoolse opvang, en wat niet al).

Hoewel uitzwerming en afname van gemeenschap het meest hard is
aangetoond voor de Verenigde Staten, lijkt het zich ook West-Europa af te
spelen. Helaas zijn er voor Nederland veel minder cijfers, en cijfers over een
langere periode, beschikbaar dan voor de Verenigde Staten. Wat niet wil
zeggen dat we ook voor dat land graag over meer cijfers zouden beschik-
ken. Dit is een algemener probleem: we zijn cijfermatig vele malen beter
geïnformeerd over (de details van) de economische productie en consump-
tie dan over hoe het met gemeenschap staat.

Wat leren de cijfers over de ontwikkeling van uitzwerming en gemeen-
schap in Nederland? Over de verandering in woon-werkafstand hebben we
cijfers over de periode tussen 1978 en 1990 (Batenburg en Knulst 1993). In
die periode nam de gemiddelde afgelegde afstand tussen woning en werk
toe van 6, 2 naar 8,1 kilometer, een toename van ruim 30%. Achter die cij-
fers kunnen we iets vermoeden van het verdwijnen van het verschijnsel dat
werkenden tussen de middag thuis aten, omdat in ongeveer dezelfde perio-
de het aantal keren dat men zich verplaatst ten behoeve van werk iets is af-
genomen. Ook is tussen 1975 en 1990 de tijdsbesteding aan woon-werkver-
keer toegenomen: elke 8 uur buitenshuis werken vergde in 1975 gemiddeld
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50 minuten reistijd en in 1990 een vol uur. Een toename van 20%. Ook stu-
derenden en schoolgaanden waren in 1990 meer tijd kwijt aan vervoer dan
in 1975: elk 100 uur tijdsbesteding aan onderwijs vroeg in 1975 nog ge-
middeld 13 uur reizen en in 1990 15 uur, een toename van 15%. Ten slotte is
ook het vervoersaandeel van de tijdsbesteding aan huishoudelijke zorg in
dezelfde periode gestegen: voor de bevolking van 12 jaar en ouder van ge-
middeld 14 uur per 100 uur huishoudelijke zorg in 1975 naar 16 uur in 1990
(een toename van bijna 15%). Onder dit vervoer vallen het boodschappen
doen, het winkelen, het bezoek aan dienstverlenende instellingen als post-
kantoor en bank, en het halen en brengen van kinderen. Er is kortom geen
enkele twijfel over dat het proces van uitzwerming zich in ons land heeft
voorgedaan.

Is de uitzwerming gepaard gegaan met een afname van de tijdsbeste-
ding aan sociale contacten? Uit tijdsbestedingsonderzoeken blijkt inder-
daad een duidelijke afname: de tijd die mensen besteden aan bezoek is tus-
sen 1975 en 2000 afgenomen met gemiddeld bijna twee uur per week. Dat
is een afname met 22% (van 8,4 uur per week naar 6,5 uur). Daar staat wel
tegenover dat andere vormen van contact met niet-huisgenoten
(feestje/etentje/receptie en telefoneren) na 1975 zijn toegenomen. Maar dat
heeft de afname van het bij elkaar op bezoek gaan niet gecompenseerd,
want het totale contact met niet-huisgenoten is nog altijd afgenomen met
10%. De totale tijd besteed aan sociale contacten, dus ook die met huisge-
noten, is zelfs afgenomen met tegen de 20% (Van den Broek 2001).

Als we kijken naar waar die gemeenschapstijd is gebleven, dan komen
we terecht bij een toename van televisiekijken (en computerspelletjes,
internetten en e-mailen), van telefoneren en van betaalde arbeid. Geen van
deze drie tijdsbestedingen kan gelden als een goede vervanging voor ge-
meenschap. Veel televisiekijken gaat samen met een grotere kans op een-
zaamheid. En televisiekijken wordt als bezigheid laag gewaardeerd (Argyle
1999). Kijkers gaan vaak een soort pseudo-relatie aan met bekende televi-
siepersoonlijkheden (Argyle 1999; Gleich 1995), maar zouden toch liever
echte relaties hebben. Telefoneren is meer een nuttige aanvulling op face-
to-face contacten dan dat het die contacten kan vervangen. En hoewel de
deelname aan betaald werk voor een deel voortkomt uit de behoefte aan so-
ciale contacten (Van Hoof, Bruin e.a. 2002), is de arbeidsorganisatie geen
vruchtbare grond voor gemeenschap. Daarvan getuigen de berichten over
pesten op het werk en over sociale werkomstandigheden als belangrijke
oorzaken van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Eénderde van alle
uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid wordt gegeven op grond van psy-
chische klachten en de helft daarvan zijn volgens de werknemers zelf aan
het werk gerelateerd (problematische werklast, conflicten op het werk).
Psychische klachten komen vooral veel voor in de dienstverlenende beroe-
pen (Breedveld en Van den Broek 2002). Het goed functioneren in een or-
ganisatie stelt ook eisen aan je persoonlijkheid. Mensen die introvert en
neurotisch zijn, zijn het minst tevreden met hun werk (Judge, Heller en
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Mount 2002). Het lijkt erop dat juist deze persoonlijkheidstypen gemeen-
schap het meest nodig hebben.

We moeten concluderen dat de uitzwerming heeft bijgedragen tot het
verder achteruitgaan van het lokale gemeenschapsleven, een proces dat al
eerder in gang was gezet met de toename van verhuismobiliteit. En daar-
voor is geen voldoende vervanging voor gevonden in het televisiekijken, het
onderhouden van contacten via telefoon en in het zoeken van gemeenschap
op het werk.

9. Maatschappelijke gevolgen van de uitzwerming

Door de uitzwerming zijn in de afgelopen halve eeuw de gezinnen verder
sociaal geïsoleerd. Zijn er in dezelfde perioden andere maatschappelijke
ontwikkelingen geweest die met dat toegenomen sociale isolement in ver-
band zouden kunnen staan? Daarvoor kijken we naar aanwijzingen voor
toegenomen kwetsbaarheid van gezinnen, voor toename van criminaliteit
en voor toename van angstgevoelens, depressieve stoornissen en suïcide.

Toegenomen kwetsbaarheid van gezinnen
Ouders zijn sinds 1975 niet minder tijd gaan besteden aan hun kinderen. In
de loop van de jaren negentig zijn ze zelfs meer gaan voorlezen en praten
met hun kinderen, meer samen spelletjes gaan doen en meer tochtjes gaan
maken. Gesproken wordt van een uitzonderlijke intense betrokkenheid van
ouders bij het wel en wee van hun kroost (De Hart 2002). Dat lijkt een ver-
heugende ontwikkeling, maar er zijn helaas schaduwkanten. Juist door het
toegenomen sociale isolement van het gezin zijn ouders en kinderen mis-
schien meer uitsluitend op elkaar aangewezen dan voor beide goed is. Over
het algemeen zijn ouders goede opvoeders en zijn kinderen goed opvoed-
baar. Maar de verzorging en opvoeding en het zinvol bezighouden van kin-
deren kan ook een te zware belasting vormen als ouders dat teveel in hun
eentje moeten doen. Het verschijnsel van die uitzonderlijk intense betrok-
kenheid is historisch uniek. En als ouders te zwaar belast worden, en zaken
uit de hand lopen, dan zijn er niet automatisch anderen die dat merken, bij-
springen en corrigeren. Hetzelfde geldt trouwens voor de echtelijke relatie.
Hoe kleiner het gezamenlijke sociale steunnetwerk van partners, hoe klei-
ner de kans dat onderlinge conflicten met compromissen beslecht worden
(Klein en Milardo 2000).

Dit doet vermoeden dat het toegenomen sociale isolement de gezinnen
kwetsbaarder heeft gemaakt. De eerste aanwijzing daarvoor is het sinds de
jaren vijftig sterk gestegen echtscheidingscijfer, volgens CBS Statline van
ongeveer twee echtscheidingen per jaar per 1000 gehuwde mannen naar
ongeveer negen in 2000. Er zijn aanwijzingen dat de kans op echtscheiding
groter is als het gezin minder sociaal geïntegreerd is (Glenn en Shelton
1985). Het lijkt erop dat jongeren op die grotere kwetsbaarheid zijn gaan
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anticiperen en daardoor minder snel en gemakkelijk tot relatievorming
overgaan. Dit heeft bijgedragen tot het uitstel van de geboorte van het eer-
ste kind, met verschillende negatieve gevolgen. Dat uitstel is uiteraard
daarnaast bevorderd door de toename van de vraag naar betaald werk en
daarmee naar langere opleidingen en het maken van carrière. Andere be-
langrijke aanwijzingen zijn dat de kans op gebruik van geweld en seksueel
misbruik in een gezin toeneemt naarmate dat gezin minder sociaal geïnte-
greerd is (Coohey 2000; Stets 1991). Hetzelfde geldt voor de kans op stress
bij moeders van jonge kinderen (Mulsow, Caldera e.a. 2002).

Toegenomen criminaliteit
De criminaliteit is in de afgelopen halve eeuw sterk toegenomen, aanvanke-
lijk alleen de vermogensmisdrijven (zoals inbraak en fraude), maar later
ook de geweldsmisdrijven (Engelhard, Huls e.a. 2001). Daarvoor zijn na-
tuurlijk verschillende verklaringen aan te dragen, bijvoorbeeld de eenvou-
dige verklaring dat er door de toegenomen welvaart ook meer objecten zijn
die gestolen kunnen worden, als het gaat om de vermogensmisdrijven.
Maar de afname van gemeenschap, en daarmee van informele controle,
heeft hier ook een heel belangrijke rol gespeeld. Criminaliteit krijgt meer
kans als buurtgenoten elkaar niet goed kennen en dus ook niet vreemden
met misschien verkeerde bedoelingen opmerken (Sampson, Raudenbush
en Earls 1997). Of als de vrijetijdsbesteding meer plaats vindt in anonieme
settings, zoals disco’s of stedelijke uitgaanscentra met honderden of dui-
zenden bezoekers, in plaats van in kringen van bekenden dichter bij huis.
Maar daarnaast ontwikkelen kinderen die wat impulsiever en agressiever
zijn dan anderen en zich wat minder in anderen kunnen inleven, zich min-
der gunstig in een omgeving van sociaal geïsoleerde gezinnen dan in een
gemeenschap (Mealey 1995). Gemeenschap werkt niet alleen preventief op
de korte termijn, maar ook op de langere termijn.

Toegenomen angstgevoelens, depressieve stoornissen en suïcide
Als gemeenschap de laatste halve eeuw is afgenomen, dan zouden depres-
sieve stoornissen moeten zijn toegenomen, omdat daarvan bekend is dat ze
nauw met sociale omgevingskenmerken samenhangen. De kans op de-
pressie neemt sterk toe na een sociaal verlies (overlijden van partner, echt-
scheiding) en door een voortdurende bevestiging van lage status (bijvoor-
beeld als gevolg van werkloosheid of vastgelopen carrière). De kans op een
sociaal verlies neemt toe met de toename van het sociale isolement van ge-
zinnen (echtscheiding), maar ook de ernst van een verlies neemt daarmee
toe. En het statusprobleem speelt natuurlijk meer naarmate gemeenschap
afneemt en daardoor de statuswedijver toeneemt. Als we naar de cijfers
over depressie kijken, dan is het ook interessant om naar het vóórkomen
van angstgevoelens te kijken, omdat die gevoelens vaak een voorbode zijn
van depressieve stoornissen. En omdat depressie de kans op suïcide ver-
groot, is ook een blik op ontwikkelingen in zelfmoordcijfers van belang.
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Het beantwoorden van de vraag of depressie en zelfmoord zijn toege-
nomen, levert het lastige probleem op dat de beschikbare cijfers misschien
een slecht beeld geven. Misschien is depressie in de loop van deze halve
eeuw sociaal aanvaardbaarder geworden. Dat zou betekenen dat mensen in
de loop van de tijd gemakkelijker hulp zijn gaan zoeken, waardoor een
eventuele toename er uitsluitend uit zou kunnen bestaan dat depressies
meer geregistreerd worden. Uit de statistieken blijkt echter niet alleen een
toename van depressies, maar vooral een toename in de jongere geboort-
ecohorten, met een verlaging van de leeftijd waarop de eerste depressieve
periode optreedt (Cross-National Collaborative Group 1992; Fombonne
2000; Simon, Vonkorff e.a. 1995). Als die toename alleen zou zijn veroor-
zaakt door een toename van het zoeken van hulp, dan blijft het vreemd dat
de oudere geboortecohorten niet ook meer hulp zijn gaan zoeken. Dit wijst
erop dat de kans op depressie echt is toegenomen. Het zijn kennelijk vooral
diegenen die opgroeien in een omgeving met minder gemeenschap die de
meeste kans op depressieve klachten ontwikkelen. Ook zelfmoorden moe-
ten worden geconstateerd en geregistreerd en daarin kunnen veranderin-
gen zijn opgetreden. Niettemin zijn er in deze periode in veel landen opval-
lende toenames te zien bij jongeren (tot 35 jaar) (Lane 2000; Putnam 2000;
Cantor, Leenaars e.a. 1996; Pritchard 1996). De cijfers van het CBS (statisti-
sche zakboeken en jaarboeken) wijzen uit dat in Nederland zelfmoord is
toegenomen in de leeftijdscategorieën tussen de 15 en 50 jaar en afgeno-
men in de categorieën daarboven. Dit doet vermoeden dat degenen met een
neiging tot zelfmoordgedachten het minder lang volhouden om die ge-
dachten niet uit te voeren.

Het registratieprobleem speelt minder een rol bij de vraag of angstge-
voelens zijn toegenomen, omdat hierover gegevens beschikbaar zijn op ba-
sis van wetenschappelijk onderzoek, helaas wel alleen over de ontwikke-
ling in de Verenigde Staten. In dat land is in de loop van deze halve eeuw
een groot aantal enquêtes gehouden waarin studenten en kinderen werd
gevraagd naar hun angstgevoelens. Recentelijk zijn al deze gegevens bij el-
kaar gehaald en geanalyseerd (Twenge 2000). Daaruit kwam een forse toe-
name naar voren. Kinderen voelden zich in de jaren tachtig gemiddeld ang-
stiger dan kinderen die in de jaren vijftig psychiatrisch werden begeleid.
Natuurlijk kun je je ook hier afvragen hoeveel van deze toename is te dan-
ken aan een misschien toegenomen openheid ten aanzien van angstgevoe-
lens. Maar het gegeven dat de angstscores per jaar statistisch sterk samen-
hangen met sociale indicatoren in de jaren daaraan voorafgaand (zoals het
echtscheidingscijfer en het percentage alleenwonenden), maakt aanneme-
lijk dat we te maken hebben met een echte toename (Twenge 2000).
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10 Richtlijnen voor gemeenschapsbeleid

Uit het voorgaande volgt niet dat de overheid zou moeten stoppen met de
verdere perfectionering van het kapitalisme. Het is en blijft een goede zaak
om zo goed mogelijk te bepalen welke taken de overheid moet uitvoeren en
welke taken aan de markt moeten worden overgelaten. De kwintessens van
het betoog is dat daarnaast veel meer aandacht moet worden gegeven aan
die tweede dimensie, die van de vraag welke taken door overheid of markt
moeten worden uitgevoerd en welke taken binnen het gemeenschapsdo-
mein moeten blijven of daar opnieuw aan moeten worden toegewezen. Als
we doorgaan met uitsluitend de perfectionering van het kapitalisme, dan
leidt dat tot een steeds verdere uitholling van gemeenschap. Een werkelijk
evenwichtige overheid ziet dit proces onder ogen en zoekt naar een opti-
mum van twee wenselijkheden: die van meer geld en die van meer gemeen-
schap. Om goed naar dat optimum te kunnen zoeken, is het in ieder geval
nodig om te bepalen waaruit beleid ter bevordering van gemeenschap be-
staat.

De algemene richtlijn voor gemeenschapsbeleid is eenvoudig onder woor-
den te brengen. Bij gemeenschap gaat het om het ingebed zijn in kringen
van langdurige persoonlijke (wederkerigheids)relaties, in de sfeer van ge-
zin en familie, maar juist ook in de wijdere sfeer daarbovenuit. Gemeen-
schapsbeleid bestaat dus uit die maatregelen die het mensen gemakkelijker
maakt om een kring van persoonlijke relaties te vormen en in stand te hou-
den. Dat houdt aan de ene kant maatregelen in die bijdragen tot de instand-
houding en intensivering van relaties tussen gezins- en familieleden, en
aan de andere kant maatregelen die bijdragen tot de instandhouding en tot-
standkoming van relaties tussen leden van verschillende gezinnen en fami-
lies. Met als achterliggende idee dat de beste gezinspolitiek eruit bestaat
dat het sociale isolement van de gezinnen wordt teruggedrongen.

Terugkijkend naar hoe markt en overheid gemeenschap hebben ver-
drongen, zien we dat dat gebeurd is door toenemende verhuismobiliteit en
meer recentelijk toenemende uitzwerming. Gemeenschapsbeleid moet dus
die processen zien terug te dringen. Het lijkt verstandig om daarbij op te
merken dat gemeenschapsbeleid, net als alle andere beleid van democrati-
sche overheden, minimaal moet voldoen aan de eis dat de overheid zo wei-
nig als mogelijk de persoonlijke vrijheid van burgers inperkt. Mensen heb-
ben een onmiskenbare hekel aan onderdrukking en ongelijkheid. Het is
ook juist die afkeer die de typisch menselijke gemeenschap, met egalitaire
verhoudingen, als samenlevingsvorm mogelijk maakt (Boehm 1999). In die
zin is het democratische stelsel al een stap op weg naar meer gemeenschap
in vergelijking met veel agrarische samenlevingen uit het verleden die grote
onderdrukking en ongelijkheid kenden. In feite is de geschiedenis van de
ongelijkheid er één van een omgekeerde U-vorm: de grote mate van gelijk-
heid die de jager-verzamelaars wisten tot stand te brengen, was veel moei-
lijker te handhaven in de agrarische samenlevingen (met slavernij als uit-
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was), maar de industrialisering legde de kiemen voor de democratie en
daarmee voor de weg terug naar meer gelijkheid. Als we nu pleiten voor
meer gemeenschapsbeleid, moet dat natuurlijk niet betekenen dat we de
herwonnen vrijheid weer in de waagschaal zouden stellen. Dat gezegd heb-
bende, kunnen we gemeenschapsbeleid met behulp van de volgende zes
richtlijnen karakteriseren.

Richtlijn 1. Zorg voor meer lokale ontmoetingsplekken
De eerste richtlijn houdt al die maatregelen in die de totstandkoming van
lokale ontmoetingsplekken bevorderen. Hierdoor moet bereikt worden dat in
dorpen en buurten meer gebeurt dan dat er alleen maar geslapen wordt en
televisie gekeken. Enerzijds kan dit gebeuren door een sterke spreiding en
schaalverkleining van (semi-)publieke voorzieningen, zoals scholen, ge-
meentelijke diensten, thuiszorg, gezondheidscentra, openbare bibliothe-
ken en sportverenigingen. Dit proces kan door de overheid soms direct
soms meer indirect worden aangestuurd. Uiteindelijk zou elk dorp een
dorpshuis en elke buurt een buurthuis moeten hebben. Gelukkig zien we al
een begin van een ontwikkeling in deze richting. Veel gemeenten doen hun
best om scholen tot stand te brengen waarin verschillende functies gecon-
centreerd worden. En verschillende provincies spannen zich in voor de in-
standhouding en stichting van dorpshuizen. Maar er zijn ook ontwikkelin-
gen in tegenovergestelde richting, zoals de verplaatsing van
sportverenigingen uit de stadswijken omdat de grond daar te duur wordt
(Renoù en Stadhouders 2001).

Anderzijds kan de overheid ook bevorderen dat allerlei commerciële
voorzieningen meer gespreid en op kleinere schaal worden aangeboden. Te
denken valt aan de detailhandel en de horeca. De grootscheepse schaalver-
groting in deze sectoren heeft grote sociale nadelen gehad. Terugdringing
daarvan zal gepaard gaan met een verhoging van het prijspeil van de betref-
fende goederen en diensten, maar het optimum van sociale en economi-
sche voordelen ligt op een kleinschaliger voorzieningenniveau dan nu het
geval is. Het is niet gemakkelijk om dat niveau te bereiken, want de huidige
toestand is flink vastgeklonken in de ruimtelijke ordening, in verleende
vestigingsvergunningen en andere rechten. Maar gelukkig is ook hier mis-
schien een tegenovergestelde trend te bespeuren, want er bestaan commer-
ciële plannen voor multifunctionele systeembouwwinkels die ook met een
klein klantenbestand rendabel zijn (Van der Meulen 2002).

Richtlijn 2. Zorg voor meer aanleidingen om elkaar te ontmoeten en te leren kennen
De tweede richtlijn nodigt uit tot maatregelen die ertoe leiden dat mensen
op het lokale niveau niet alleen meer plekken hebben om elkaar te ontmoe-
ten en te leren kennen, maar ook meer aanleidingen om dat te doen. Dit
kan door bestuurlijke schaalverkleining en door bevordering van het eigen woning-
bezit.
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Nu is de gemeente, en in sommige steden de wijkraad, het laagste be-
stuursorgaan (afgezien van de waterschappen). Op dit niveau is de schaal
echter sterk vergroot door de vele gemeentelijke herindelingen van de afge-
lopen halve eeuw. Dat heeft natuurlijk economische voordelen gehad. Maar
hoe groter de laagste bestuurlijke organen, hoe verder de mensen van het
bestuur afstaan én hoe minder aanleiding er is om op het lokale niveau over
bestuurlijke zaken met elkaar te praten, om elkaars opinies te beïnvloeden,
om het onderling ergens over eens te worden of om compromissen te slui-
ten. De noodzaak om gezamenlijk te overleggen en beslissingen te nemen,
maakt mensen meer onderling afhankelijk en is een geweldige aanleiding
tot het ontstaan van een sociaal leven. Gemeentes zouden meer bevoegdhe-
den aan een nieuwe bestuurslaag op het dorps- en buurtniveau moeten
overdragen. Een eerste hele kleine stap in die richting is reeds gezet met de
introductie van de leefbaarheidsbudgetten, over de besteding waarvan
buurten mogen meepraten (zie ook De Vos 1999).

Een tweede manier waarop lokale onderlinge afhankelijkheid kan wor-
den vergroot, is door het bevorderen van het eigen woningbezit. Over het al-
gemeen hebben huiseigenaren meer belang bij het reilen en zeilen van hun
dorp of buurt dan huurders. Ook hebben ze meer sociale contacten in hun
buurt dan huurders (Sampson, Morenoff en Earls 1999). Gelukkig is in
Nederland het eigen woningbezit al tientallen jaren lang sterk aan het toe-
nemen. Dit is voor een deel een gevolg van beleid tot bevordering van het ei-
gen woningbezit, en dat beleid zou dus moeten worden doorgezet. Ook hier
zijn er economische nadelen, want werknemers met een eigen woning zijn
minder bereid om voor een nieuwe baan te verhuizen (Van Leuvensteijn en
Koning 2001). Als we alleen de flexibiliteit van de arbeidsmarkt als uitgangs-
punt zouden nemen, zoals economen geneigd zijn te doen, dan zou de over-
heid het eigen woningbezit juist moeten tegengaan. Maar dan zouden we
dus de grote sociale voordelen van het eigen woningbezit geheel negeren.

Richtlijn 3. Dring de woon-werkafstand terug
Laten we eens proberen om het werk naar de mensen te brengen in plaats
van de mensen naar het werk. Dat is niet alleen de meest fundamentele ma-
nier om de files terug te dringen, het is daarnaast een uiterst belangrijk
middel om de lokale gemeenschap te laten bloeien. Dit is eenvoudig ge-
zegd, maar helaas minder gemakkelijk te realiseren. Voor een flink deel
gaat het ook hier om beleid dat nogal wat overhoop haalt en pas op langere
termijn uitvoerbaar is. Toch lijkt het mogelijk om de ruimtelijke scheiding
van woon- en werkgebieden terug te dringen. Maar ook op kortere termijn
moet er wel iets gedaan kunnen worden, als we bedenken dat het nu waar-
schijnlijk veel voorkomt dat iemand in plaats A woont en in plaats B werkt,
terwijl iemand anders in plaats B woont en in plaats A werkt. Het zou goed
kunnen zijn dat het zo vaak voorkomt dat zulke duo’s bestaan die vergelijk-
bare banen hebben. Misschien zouden leden van zulke duo’s best van baan
willen ruilen. Alleen is er nu niets geregeld waardoor ze van elkaars bestaan
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op de hoogte worden gebracht. Deze toestand vraagt om een banenruil-
beurs. Je kunt je twijfels hebben over hoeveel geslaagde ruilen zo een beurs
zal opleveren, maar daar staat tegenover dat het ook weinig hoeft te kosten.
Een goede website, en flink wat publiciteit, lijkt genoeg. Werkgevers kun-
nen natuurlijk dwarsliggers zijn, omdat ze te maken krijgen met hogere in-
werkkosten. Maar net zoals er nu een werknemersrecht bestaat op deeltijd-
werk, kunnen we ook een (nader omschreven) recht op banenruil invoeren.

Richtlijn 4. Maak het mensen gemakkelijker om weerstand te bieden tegen de verlei-
dingen van geld en statuswedijver
Mensen zijn niet allemaal even goed in het kiezen van hun doelen in het le-
ven. De meer competitief ingestelden kiezen meer voor het geld en de
roem, maar het blijkt dat ze ongelukkiger zijn dan mensen die voor ge-
meenschap en ontplooiing kiezen. Nu kunnen we mensen natuurlijk niet
gaan voorschrijven wat ze in het leven moeten nastreven. Maar we moeten
wel onder ogen zien dat mensen dit soort keuzes maken op grond van wat
ze in hun omgeving zien en van de informatie die ze krijgen. De meeste
mensen, en misschien allen, zijn niet zo autonoom dat ze zich van die in-
vloeden niets aantrekken. Reclame maakt een geweldig groot, en sterk toe-
genomen, deel uit van die invloeden. Al zappend wordt het steeds moeilij-
ker om televisiereclame te ontwijken. Maar ook steeds meer programma’s
tussen die blokken bevelen aan om geld te verdienen en mee te doen met de
statuswedijver. Er is kortom een geweldige onevenwichtigheid in het soort
signalen dat mensen ontvangen. Het is eenvoudig ondenkbaar dat daar niet
een grote invloed van uitgaat op ons denken en doen, hoe autonoom we
ook denken te zijn.

Dát die onevenwichtigheid bestaat is heel goed te begrijpen. Achter el-
ke reclameboodschap staat een concreet belang, namelijk dat van diegenen
die voor hun inkomen afhankelijk zijn van de verkoop van de betreffende
producten. En als we al die belangen bij elkaar optellen, dan blijkt dat ie-
dereen wel ergens belang bij reclame heeft. Elke aandeelhouder en elke
werknemer heeft er belang bij dat zijn bedrijf reclame maakt. Maar tegelijk
geldt dat niemand er belang bij heeft dat andere bedrijven dan het eigen be-
drijf reclame maken. Dit is op zich al een klassiek speltheoretisch dilemma,
dat als je het ongestoord zijn gang laat gaan, leidt tot meer reclame dan we
met zijn allen willen. Dat is ook de rechtvaardiging voor de bestaande regu-
lering van reclame. Het bestaande beleid is echter te weinig ambitieus. Dat
wordt duidelijk als we bedenken dat er niet een soortgelijke optelsom van
geconcentreerde belangen bij boodschappen ten gunste van gemeenschap
bestaat. Terwijl het algemene belang bij die boodschappen groot is. Dit
vraagt om een overheid die zich tot tolk maakt van dat algemene belang.
Dat beleid wordt nu in het geheel niet gevoerd. De Stichting Ideële Reclame
(SIRE), die alleen met particuliere donaties werkt, is in dat gat gesprongen,
maar dat is een druppel op een gloeiende plaat. Tegenover elke STER-spot
die ertoe oproept om ‘even helemaal weg’ te gaan, zou er één moeten staan
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met als boodschap ‘Blijf eens lekker thuis en maak een praatje met de bu-
ren’. De overheid zou kunnen voorschrijven dat elke reclamebesteding
moet worden gematcht met een donatie aan SIRE ter omvang van een nader
te bepalen percentage. Zowel de onevenwichtigheid als de hoeveelheid re-
clame zullen daardoor afnemen.

Richtlijn 5. Ga door met faciliteren van deeltijdwerk
Parallel aan al het voorgaande beleid zou het bestaande beleid ter facilite-
ring van deeltijdwerk moeten worden geïntensiveerd. Er valt te verwachten
dat de vraag naar deeltijdwerk zal toenemen als keuzes voor betaald werk
evenwichtiger worden genomen en als lokale gemeenschappen voor men-
sen belangrijker en aantrekkelijker worden om er tijd in door te brengen
(mantelzorg, vrijwilligerswerk).

Richtlijn 6. Als je iets doet, doe het dan goed
Ook als de vijf voorgaande richtlijnen zouden worden opgevolgd, dan nog
zullen er voorzieningen overblijven waarin de lokale gemeenschap niet
goed (meer) kan voorzien. Veel van die voorzieningen kunnen ook slechts
zeer beperkt door de markt worden verschaft. Voorlopig blijft er dus heel
wat voor de overheid te doen. Gezondheidszorg, thuiszorg, jeugdzorg, ou-
derenzorg, gehandicaptenzorg, kinderopvang, opvoedingsondersteuning,
daklozenopvang, reclassering en onderwijs zijn allemaal taken waar de
overheid nu een grote rol in speelt, en te verwachten valt dat dat ook nog
wel lang, zo niet altijd, zo zal blijven. Het gaat hier om diensten die naar
hun aard om persoonlijke relaties vragen. De kwaliteit van thuiszorg is ho-
ger als de gever en de ontvanger van de zorg elkaar beter leren kennen. Dat
vraagt om voldoende personeel, om een juist niet volledig gespecificeerde
omschrijving van de taken van de zorggever, en om een juist niet per taak
gespecificeerd aantal minuten dat er maximaal aan mag worden besteed.
Het vraagt om een arts-patiënt ratio waarbij het voor de arts en de patiënt
mogelijk is om elkaar op een normaal-menselijke manier te bejegenen. Het
vraagt om kleinere klassen in het onderwijs, of dat nu wel of niet recht-
streeks tot hogere schoolprestaties leidt, hoewel dat laatst wel degelijk valt
te verwachten.

Kortom, als de overheid gemeenschapstaken overneemt, dan zou ze dat
zo goed mogelijk moeten doen, met inachtneming van de persoonlijke
aard van de diensten. Dat verhoogt niet alleen de kwaliteit van de dienstver-
lening, en dus de tevredenheid van de klanten. Het mag ook verwacht wor-
den dat de arbeidstevredenheid van de zorg- en onderwijsgevers zal toene-
men. Zij verwachten hun werk te kunnen doen in de context van
persoonlijke relaties met hun cliënten. Hoe vaak bestaat niet de motivatie
voor hun beroepskeuze er uit dat ze graag ‘iets met mensen’ willen doen?
Als die behoefte gefrustreerd wordt, dan leidt dat tot ontevredenheid met
het werk, stress en burn-out en tot ziekteverzuim. Juist in de quartaire sec-
tor (gezondheids- en welzijnszorg, onderwijs, politie) is het ziekteverzuim
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hoog (Dagevos 2002). Meer geld ten behoeve van een grotere personeels-
omvang en een verlaging van de werkdruk zal zeker voor een flink deel ge-
compenseerd kunnen worden door een vermindering van ziekteverzuim en
arbeidsongeschiktheid (en natuurlijk door kwaliteitsverhoging).

11 Kosten en baten

Bij de meeste van de genoemde maatregelen valt meteen op dat er economi-
sche kosten aan zijn verbonden. Die springen over het algemeen gemakke-
lijk in het oog en treden al op korte termijn op. De sociale baten zijn minder
gemakkelijk en minder direct waarneembaar. Maar de bevordering van ge-
meenschap heeft ook heel concrete economische opbrengsten. Meer lokale
gemeenschap maakt mensen niet alleen gelukkiger, maar ook gezonder.
Verwacht mag worden dat het hier bepleite beleid een drukkend effect zal
hebben op de stijging van de kosten van de gezondheidszorg. Daarnaast
mag verwacht worden dat gezinnen beter functioneren als ze minder soci-
aal geïsoleerd zijn. Dat betekent dat kinderen zich beter sociaal zullen ont-
wikkelen. Daarvan mag een toename van schoolprestaties verwacht wor-
den en een afname van delinquentie en criminaliteit. Ook zullen minder
sociaal zwakke kinderen in circuits terechtkomen van drugsgebruik en
thuisloosheid. En de toegenomen sociale controle zal de criminaliteit doen
afnemen. Ook zal lokaal meer hulp en zorg aan elkaar worden gegeven. Dit
alles zal de vraag naar allerlei (semi-)overheidsvoorzieningen (gezond-
heidszorg, politie, rechterlijke macht, detentie, kinderbescherming en
jeugdzorg, thuiszorg, opvoedingsondersteuning, opvang van daklozen,
maatschappelijk werk, opbouwwerk, slachtofferhulp) doen afnemen. In
die zin is gemeenschapsbeleid de best denkbare vorm van bezuinigingsbe-
leid. En ten slotte zal gemeenschapsbeleid de uitzwerming doen verminde-
ren, waardoor de kosten van transport (en de kosten van de files) zullen af-
nemen.
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Noten

1 Voor hun commentaar op een eer-
dere versie bedank ik M.H. Bos-
man, A.C. Glebbeek, H.M. Jolles,
J.H. Pompe, K. Swaak, M. Plantin-
ga, R.J.J. Wielers en Ph. Wot-
schack.

2 In de Groningse sociologie-oplei-
ding wordt voor ‘de rest’ de term
‘primaire sociale orde’ gebruikt.
Zie ook Glebbeek en De Vos
(2000a en 2000b).
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