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ILLUSTRATIE: MAX KISMAN VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD

SAMENLEVING

We moeten weer uitvinden wat Nederlanders verbindt

M

et Kerstmis in aantocht is
het voor veel mensen tijd
voor bezinning en verstilling. De steeds langere
avonden geven ruimte voor
rust en overdenking. De
huidige avondsluiting van veel ontmoetingsplekken vergroot enerzijds die ruimte
voor reﬂectie. Anderzijds beperkt de vroege sluiting ons in betekenisvolle contacten
met bijvoorbeeld vrienden of familie.
Sowieso heeft de coronacrisis ons gedwongen tot bezinning op wat van waarde is in ons leven. Hoe belangrijk het is
elkaar te kunnen ontmoeten en er voor
elkaar te kunnen zijn. Nabijheid heeft
voor velen meer betekenis gekregen. Juist
deze immateriële zaken maken dat we
ons onderdeel van een familie, een buurt,
een school, een organisatie of een vriendengroep voelen. Dat we ons opgenomen
weten in een gemeenschap.
De coronacrisis zal een blijvende invloed hebben op onze samenleving. Denk
alleen al aan de gemiste sociale contacten
van kinderen en de betekenis daarvan voor
hun persoonsvorming. Of mensen die
elkaar zijn kwijtgeraakt in discussies over
maatregelen en vaccinaties. Of mensen die
de gevolgen voelen van long covid of het
gemis van hun overleden dierbaren.

$ Polarisatie
toont behoefte
aan collectieve
normen

$ Er moet een
gesprek op
gang komen
over de vrijheid
van het individu
versus het
belang van de
gemeenschap
$ Dat creëert
een gezamenlijk
verhaal

BEZINNING

Maar in elke crisis schuilt ook een kans.
Existentiële levensvragen, niet alleen over
ziekte en dood, maar ook over eenzaamheid, verbondenheid, het individu en het
collectief zijn meer op de voorgrond gekomen. Deze crisis kan een aanjager zijn
voor bezinning op en denken over wat voor
gemeenschap we willen zijn. Het roept
de vraag op waar we in Nederland staan
als het gaat om gemeenschapsgevoel en
onderlinge verbondenheid.
Onderzoek van het Sociaal en Cultureel
Planbureau (SCP) naar wat Nederlanders
met elkaar verbindt, laat zien dat individuele vrijheid bovenaan staat bij een grote
meerderheid van de mensen. Het leven
in een vrij land, waar je kunt zeggen wat
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We zijn
geneigd alle
problemen
in onze
samenleving
pragmatisch
op te lossen

je vindt en mag zijn wie je bent, is wat hen
bindt aan Nederland. Tegelijk maken veel
Nederlanders zich er zorgen om dat opvattingen en leefwijzen in alle vrijheid steeds
vaker botsen, en dat polarisatie toeneemt.
Voor individuele vrijheid is er toch een minimum aan gemeenschapszin en collectiviteit nodig. De vrijheid van de een raakt
immers aan die van de ander. Om conﬂict
te voorkomen en sociaal vertrouwen te
versterken zijn daarbij collectieve normen
van fatsoen en rechtvaardigheid nodig.
We moeten dus op zoek naar de betekenis van het collectief en van collectieve
normen in een individualiserende en seculiere samenleving. Van oudsher vormden
religie en ideologie belangrijke ankerpunten voor gemeenschappelijke normen
en overbrugging van verschil. Anno 2021
vindt een ruime meerderheid dat religie
geen bepalende rol meer hoort te spelen
in de politiek en het onderwijs. Het wordt
ook steeds minder gezien als sociaal bindmiddel of moreel kompas.
Ook ideologieën waar de bredere civil
society een centrale plaats heeft, zoals het
socialisme en de christendemocratie, hebben de afgelopen decennia overtuigingskracht en draagvlak ingeleverd. Nederlanders willen vooral op basis van individuele
voorkeuren besluiten nemen en erkend
worden als individu. De resultante daarvan
is dat we ten aanzien van het collectief,
de samenleving, besluiten nemen naar
bevind van zaken. Zo effectief en efﬁciënt
mogelijk.
Wetenschapper en schrijver Hans Boutellier duidt onze huidige samenleving
als een pragmacratie: we neigen ertoe alle
maatschappelijke problemen pragmatisch op te willen lossen, zonder (al te veel)
externe normen. Elke oplossing lijkt goed,
ongeacht de visie erachter, of het wetenschappelijk onderbouwd is of spontaan
bedacht, mits ze maar werkt. Pragmatisch
en sterk gestuurd door beeldvorming via
(sociale) media proberen we zo groeps- en
individuele verschillen te overbruggen.
Een pragmacratie kent grenzen. Wat als
er geen werkbare oplossingen vindbaar

zijn voor het collectief? Waar kunnen we
dan op terugvallen? Wat is het goede en
wie bepaalt dat? Waar vinden we elkaar?
Hoe verhoudt zich het belang van het individu tot dat van de samenleving? Wie stelt
daarvoor de grenzen en op basis waarvan?
De aanpak van de coronacrisis maakt de
behoefte aan antwoorden op deze vragen
extra zichtbaar, door een sterk dalend vertrouwen in de politiek en in de overheid
bij het beantwoorden van deze vragen op
samenlevingsniveau.
Een samenleving waarin individuele
opvattingen voortdurend met elkaar strijden, zonder serieuze gesprekken over de
basis voor collectieve oordeelsvorming,
loopt het risico verder te fragmenteren en
het vermogen te verliezen tot collectief gedragen oplossingen te komen. Niet alleen
in de politiek, ook in de samenleving. De
coronacrisis heeft laten zien dat mensen
zich oprecht zorgen maken over polarisatie, maar ook dat er veel bereidheid is om
te zorgen voor elkaar. Denk aan alle mantelzorgers en vrijwilligers. Er is dus wel
degelijk collectieve basis, maar die moeten
we aanspreken en waarderen.
Verbondenheid is niet gratis, maar
vraagt van ieder individu het vermogen
zich in te leven in de ander en niet meteen
te oordelen of onverschillig langs elkaar
heen te leven. Het vraagt om het creëren van een gezamenlijk en verbindend
verhaal. Geen mooiere gelegenheid dan
een kerstdiner om dit op klein gemeenschappelijk niveau te doen. En dan na het
kerstreces voor de samenleving als geheel.
Nederland heeft het nodig.
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