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MET ELKAAR 
 
Deze tekst gaat over sociale verbanden, saamhorigheid en het belang ervan voor kinderen. 
 
 
ONGENEESLIJK SOCIAAL 
De mens is een sociaal dier. Hij kán eenvoudigweg niet zonder anderen. Dat 
blijkt al uit het biologisch gegeven dat de mens een zogenaamde nestblijver 
is. Hij is op verzorging aangewezen. En op opvoeding. Er gaan vele jaren over-
heen, voor de jonge mens in alle opzichten zichzelf kan bedruipen. 
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat in het prille begin van een mensenleven 
de hechtingsrelatie tussen het kind en de moeder of verzorgster zo’n grote 
rol speelt.  
Van de andere kant zet het proces van ónthechting vroeg in,  want het kind 
moet op eígen benen leren staan. Langzaam maar zeker ontdekt het ‘narcisti-
sche’ kind het niet-ik. Het ontdekt dat de ander niet met hem samenvalt. Het 
vormt zijn identiteit aanvankelijk door zich te spiegelen aan de ander. Bekend 
is de imitatiedrang van het jonge kind. Hieruit alleen al blijkt, dat significante 
anderen belangrijk zijn in het opvoedingsproces. Opvoeders hebben een voor-
beeldfunctie. Daarom moet een leerkracht zich van zijn voorbeeldgedrag be-
wust zijn, zeker ten aanzien van het jonge kind. 
Het oudere kind groeit in autonomie. Die autonomie is relatief, omdat het nog 
niet helemaal buiten verzorging kan. Bovendien heeft het de ander wel als án-
der ontdekt, maar er is nog een zekere ‘afhankelijkheid’: het oudere kind wil 
aardig gevonden worden en hecht veel waarde aan wat anderen van hem vin-
den. Tegelijkertijd is er autonomie: in toenemende mate kiest het kind voor 
hém significante anderen uit, waarmee het verbonden wil zijn. Dit is de perio-
de van de vriendschappen. Deze kunnen soms zeer intens zijn.  
De ‘vrijwillige hechting’ van de vriendschap komt tegemoet aan een behoefte: 
een mens heeft vrienden of intimi nodig, waarbij hij zich veilig voelt en gebor-
gen weet. Vriendschappen zijn ook ‘oefenplaatsen’ voor de emotionele vor-
ming: gevoelens worden uitgewisseld, gedeeld, gekoesterd en daardoor ver-
rijkt. 
Dit culmineert in verliefd zijn. In onze westerse cultuur is dit zó uitgekristalli-
seerd, dat het naast vriendschap de schijn van een behoefte heeft gekregen. 
In ieder geval genieten verliefden van een surplus aan gevoelens voor elkaar.  
Het leven wordt er zoveel mooier door! 
 
NEGATIEVE KANTEN 
Het mét elkaar zijn, saamhorigheid, de mens kan er niet van buiten. Maar aan 
groepsvorming kunnen ook negatieve kanten zitten. De grenzen tussen ‘jezelf 
zijn in de groep’ en ‘slaafsheid’ zijn diffuus. Wie van ons heeft ooit eens zijn 
eigen standpunt overeind moeten houden tegen een bepaalde groepsmening 
in? Wat voor volwassenen al moeilijk is, lijkt voor een kind bijna onmogelijk: 
‘Heel de klas heeft nikes, waarom ik niet?’ 



In de sociologie wordt gewezen op het belang van de peergroep, de groep 
van leeftijdgenoten met een bepaalde cultuur waar een jongere bepaald niet 
buíten wil staan. Vooral bij pubers kan de ‘groepsdwang’ heel groot zijn: ‘Gij jij 
nog naar de kerk? Dan ben je een softie!’ of ‘Heb jij het nog niet gedaan?!’ 
Soms lijkt de eígenheid van een groepslid in het gedrang te komen, terwijl bij 
nader inzien toch enige nuancering nodig is: er zijn nu eenmaal leiders en vol-
gers. Velen van ons voelen zich er prettig bij om in wat voor gemeenschap 
dan ook eerder te volgen dan leiding te geven. 
 
DEMONISERING 
Behalve nadelig naar bínnen kunnen groepen ook nadelig naar buíten zijn: an-
dere mensen of groepen hebben er dan last van. In zulke gevallen gaan groe-
pen zichzelf als voortreffelijk of zelfs superieur beschouwen. Zij vertonen ex-
clusief gedrag: wíj tegenover de rest. In het, zelfs recente, verleden zijn tallo-
ze voorbeelden hiervan aan te wijzen: het Spaanse fascisme in de dertiger ja-
ren, het nationaal-socialisme, de Rode Khmer van Pol Pot, de strijd tussen 
Kroaten, Moslims en Serviërs in het voormalige Joego-Slavië enzovoort. 
Vanuit het culturele domein wordt de ‘sociale strijd’ tussen de ‘voortreffelijke 
groep’ en ‘de anderen’ vaak nog verergerd: door bepaalde mechanismen 
wordt ál het kwaad aan de tegenpartij toegeschreven. Eígen gevoelens van 
onzekerheid, angst en frustratie worden, meestal onbewust, op die anderen 
afgewenteld. De anderen worden gedemoniseerd, tot zondebok verklaard. De 
groepscohesie van de ‘voortreffelijken’ neemt daardoor toe, maar het is wél 
een geperverteerde vorm van saamhorigheid. Zo heeft aan de kameraadschap 
binnen het nationaal-socialisme wel een héél duur prijskaartje gehangen!  
 
SAAMHORIGHEID: EEN BIJBELSE WAARDE 
In de Joodse en christelijke traditie is saamhorigheid een hoog genoteerde 
waarde: het individualisme van ónze tijd, met z’n noties van zelfbepaling en 
zelfontplooiing, kende men toén en tot in het recente verleden nog niet. Een 
mens was in de eerste plaats déél van de gemeenschap, dán pas een individu. 
In onze tijd lijkt het omgekeerde het geval te zijn: wij zijn vóór alles een zelf-
standige persoon en op grond van onze autonomie kíezen we voor bindingen 
met personen en groepen die we zélf willen.  
Soms slaat het individualisme, dat op zich een positieve waarde kan zijn, door, 
bijvoorbeeld als ik besluit mij aan niets of niemand te binden of als ik mij uit-
sluitend toeleg op het verdienen van geld. 
De beproefde Joodse en christelijke tradities met hun uitgesproken sociale 
waarden en normen kunnen uitstekend dienst doen als kritisch corrigerende 
instantie! 
 
DE PLEK VAN HET SCHEPSEL ‘MENS’ 
Een mooi voorbeeld hiervan is het eerste scheppingsverhaal, dat van de ‘ze-
ven dagen’ (Gen.1.1-2.4a). God schept licht en donker, het water, de aarde, 
de planten, de hemellichamen, de dieren en tenslotte de mens. De mens is 
hekkensluiter. Als het vijf voor twaalf is, verschijnt hij pas op het toneel. De 



decors, de attributen en zijn medespelers stáán er al. Op dit hele gebeuren 
heeft hij geen invloed. Het is vóórgegeven. Daar kan de volgende interpretatie 
aan worden gegeven: de mens is als een draad íngeweven in een voorgegeven 
weefsel. Verbondenheid is een hogere waarde dan individualiteit. De mens is 
éérst gemeenschapswezen, dán pas individu. Daarom ook zeggen gelovige 
mensen niet ‘Ik néém een kind’ maar ‘Ik krijg een kind’. 
 
VERANTWOORDELIJKHEID 
Er is nóg een scheppingsverhaal, dat van Adam en Eva (Gen.2,4b-25). ‘De 
mens’ is nog maar net geschapen, of hij voelt zich alleen. Daarom schept God 
de dieren: het immers niet goed, dat de mens alleen is. Maar aan de dieren 
heeft de mens niet genoeg. Hij verlangt naar iemand die is zoals hij. Dan 
schept God een tweede ‘exemplaar van de soort’, een rib uit het lijf van ‘de 
mens’.  Deze is met zijn ‘tegenover’ méér dan tevreden. De interpretatie kan 
moeilijk anders zijn dan: de mens is bedoeld als sociaal wezen. Ook in dít ver-
haal komt ‘fundamentele verbondenheid’ op de eerste plaats. 
Mét die ‘verbondenheid’ schept God tevens de ‘verantwoordelijkheid’. De 
mens kan níet kiezen voor wie hij wél en voor wie hij níet verantwoordelijk wil 
zijn, hij ís het bij voorbaat, of hij het nu leuk vindt of niet. In bijbelse termen: 
verantwoordelijk bén je, maar je bent alléén vrij in het al of niet erkennen van 
je verantwoordelijkheid. Zowel Adam als Kaïn konden zich niet verbergen ach-
ter ‘Ich habe es nicht gewusst!’ 
 
EEN RADICALE PARABEL 
In de bekende parabel van de barmhartige Samaritaan (Lc.10,25-37) stelt een 
wetgeleerde aan Jezus de vraag: ‘Wie is mijn naaste?’ Deze vraag veronder-
stelt, dat wij vanuit onszélf of door consensus - de wetgeleerde is immers tot 
samenspraak bereid - kunnen en mogen bepalen wie onze naasten zijn en wie 
niet. Door middel van een verhaal maakt Jezus zijn gesprekspartner duidelijk, 
dat hij de verkeerde vraag stelt. In het verhaal laten priester en de leviet het 
slachtoffer liggen, omdat de reinheidswetten hen verbieden dergelijke perso-
nen aan te raken.  De Samaritaan die toevallig voorbijkomt wordt door mede-
lijden bewogen en helpt de gewonde man overeind. Jezus besluit zijn vertel-
ling met de vraag: Wat denkt u? Wie van de drie is de naaste geweest van de 
man die in handen viel van de rovers?’ 
In deze vraag vindt een radicale omkering plaats: niet wat ík bepaal is de 
norm, maar de ánder. Vanuit de situatie van de ander wordt beoordeeld in 
hoeverre ik mij als naaste gedragen heb. Ook hier weer die bijbelse radicaliteit: 
ik bén verantwoordelijk voor het slachtoffer langs de weg, of ik het wil of niet. 
Het gaat alleen om de vraag of ik die verantwoordelijkheid op me neem of 
niet. 
 
De bekende Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas heeft deze radicale soli-
dariteit als ‘rode draad’ door heel zijn oeuvre lopen: de ánder heeft een abso-
lute waarde. Vooral door ‘het gelaat’ openbaart die ander zich in zijn diepste 
eigenheid. Omdat hij meestal in een situatie verkeert waarin hij hulp en steun 



nodig heeft, doet hij een appel op mij. In de mate waarin ik mij door dat appel 
laat gezeggen, word ík meer mens. Met andere woorden: níet in mijn eentje 
maar alléén in en door het contact met anderen word ik mens. 
 
BEELDEN WAAR JE TREK VAN KRIJGT 
Naast verhalen heeft de bijbel nog meer beelden in petto om de waarde 
‘saamhorigheid’ te symboliseren. Het is geen toeval, dat de bekendste met 
eten en drinken te maken hebben: de wijnstok, het brood, de maaltijd.....Juist 
tijdens gezamenlijke maaltijden kan saamhorigheid intens ervaren worden. 
Johannes laat Jezus zeggen: ‘Een rank kan alleen maar vrucht dragen als hij 
met de wijnstok verbonden is - los niet. Zo kunnen ook jullie alleen maar 
vrucht dragen als je met mij verbonden bent (Joh.15,4b en c).’ De ‘saamho-
righeidssymboliek’ van het brood moge duidelijk zijn: vele korrels vormen te-
zamen het éne brood. En het breken en delen hiervan voedt velen. 
In het Tweede Testament zijn maaltijden bij uitstek symbolen van éénheid en 
saamhorigheid. Als ‘plaatje’ van een feestelijk en gelukkig samenzijn symboli-
seren zij tevens díe hoge kwaliteit van samenleven waar het Tweede Testa-
ment het begrip ‘koninkrijk van God’ voor gebruikt. 
 
DE PARABEL VAN HET LICHAAM 
Een tekst die bij het thema ‘met elkaar’ zeker niet onvermeld mag blijven, is 
die van Paulus over het lichaam en de vele ledematen. In 1Cor.12 wordt er 
een zeer uitgesponnen vergelijking aan gewijd. Een gedeelte daarvan klinkt als 
volgt: ‘Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit een enkele deel, naar uit veel 
delen. De voet kan wel zeggen ‘Omdat ik de hand niet ben, behoor ik niet tot 
het lichaam’, maar hij hoort er toch bij. En het oor kan wel beweren ‘Ik maak 
geen deel uit van het lichaam, omdat ik het oog niet ben’, maar ondanks dat 
maakt het toch deel uit van het lichaam. Als het hele lichaam oog was, waar-
mee kon het dan horen? Of als het alleen maar oor was, hoe kon het dan rui-
ken? Maar in feite heeft God gezorgd voor verschillende organen die elk hun 
plaats hebben in het lichaam, zoals hij dat wilde..... (1Cor.12, 14-20).’  Ver-
derop worden ons nog enkele wezenlijke inzichten gegund: ‘.....juist de li-
chaamsdelen die het zwakst lijken, zijn het minst te missen..... (1Cor.12,22)’ 
en ‘Daardoor heerst er in het lichaam geen verdeeldheid, maar geven de orga-
nen elkaar onderlinge steun (1Cor.12, 25).’ Kortom: er wordt géén onder-
scheid gemaakt tussen ‘belangrijk’ en ‘niet belangrijk’, iedereen telt mee, het 
sámen gemeenschap willen zijn is van belang en ieder heeft daarin een eígen 
taak. In déze eigenschappen behoort de geloofsgemeenschap uit te blinken, 
meent Paulus. 
 
Elke zichzelf respecterende basisschool zal de waarden ‘samenwerking’, 
‘saamhorigheid’ en ‘gemeenschapszin’ hoog in haar vaandel dragen. Wie zich 
met opvoeding en onderwijs bezighoudt weet immers hoe belangrijk deze 
waarden zijn. Scholen op katholieke grondslag beschikken over een rijke bron 
aan uitspraken, verhalen en beelden waarmee zij deze centrale waarden van 
hun pedagogisch concept een nóg diepere verankering kunnen geven. Een 



uitdagende vraag zou kunnen zijn: in hoeverre laten wij ons door Paulus’ ‘pa-
rabel’ van het lichaam inspireren om van de school nóg meer ‘gemeenschap’ 
te maken? 
 
HET KIND EN DE GEMEENSCHAP 
Elk kind is lid van diverse groepen: het gezin, de school, de vriendenclub, de 
vereniging enzovoort. Tot sommige van deze groepen treedt het vrijwillig toe, 
met betrekking tot de andere is er geen vrije keuze. Natuurlijk kan er voor 
een bepaalde school gekozen worden, maar het kind heeft geen invloed op de 
samenstelling van zijn klas of groep: het wordt domweg ‘geplaatst’. Dit reële 
gegeven bepaalt tot op zekere hoogte de grenzen van de sociale vorming, de 
vorming van de klas als gemeenschap. Uit ervaring is bekend, dat het soms 
acht jaar lang huilen is met de cohesie van een bepaalde klas. Het zij zo. 
Van de ándere kant is het zinnig om alle ‘ sociale rek’ in een klas te benutten. 
Het is van belang écht werk te maken van saamhorigheid en solidariteit. Daar-
voor beschikt elke school over een arsenaal aan mogelijkheden. Niet alleen 
kringgesprekken als werkvorm zijn van belang, maar ook de ínhoud telt: ge-
sprekken over ervaringen en gevoelens zijn in hoge mate bevorderend voor 
de groepssfeer. Daarnaast kan gedacht worden aan diverse vormen van 
groepswerk, waarbij de kinderen in steeds wisselende groepen werken. Voor 
de eígenheid van het kind is het van belang daarbij diverse keuzemogelijkhe-
den ‘in te bouwen’: dat het kind niet met alle andere kinderen even graag sa-
menwerkt, moet gerespecteerd worden. De eígenheid van het kind wordt nog 
op een andere manier gewaarborgd, namelijk door gebruik te maken van zijn 
talenten: wie iets goed kan mag dit in dienst stellen van de anderen. Ook voor 
de ‘dromers’ moet een plekje zijn: Frederick de muis symboliseert de immate-
riële kant - gevoelens, fantasie en expressie - van het schoolse leren. 
De lijst van gemeenschapsbevorderende middelen is moeiteloos uit te brei-
den: sociale acties houden, vakoverstijgende activiteiten organiseren zoals 
vieringen, musicals, schoolreisjes en spelletjesmiddagen, kinderen stimuleren 
om elkaar te helpen, zorgtaken en opruimbeurten geven, samen klassenregels 
opstellen enzovoort. 
 
 Jenaplanscholen hebben misschien een streepje voor wat betreft sociale 
vorming: sociale activiteiten lopen immers als een rode draad door heel het 
schoolgebeuren heen. Er zijn stamgroepen waarin jongere én oudere kinderen 
samenwerken en verantwoordelijkheid voor elkaar leren dragen. Bovendien 
vindt veel van het onderwijs in projectvorm plaats. 
 
Er wordt wel eens beweerd, dat saamhorigheid en gemeenschapszin specifie-
ke waarden zijn van de katholieke geloofsgemeenschap. Het is bekend, dat 
protestanten meer de nadruk leggen op een persóónlijke relatie met God en 
op het zelfstandig bestuderen van de bijbel. Katholieken leggen meer de na-
druk op het sámen vieren, delen en beleven. Iets daarvan is nog terug te vin-
den in de cultuur van het katholieke  basisonderwijs. Maar deze ‘verworven-



heden’ zijn niet langer vanzelfsprekend. Wie ze koestert, zal ze bewust in 
stand moeten houden. 
 
 
SAMENVATTING 
 
Is het ‘met anderen verbonden willen zijn’ een elementaire levensbehoefte? Is dit een over-
blijfsel uit een voeger stadium van de evolutie waarin mensen gedwongen waren in een soort 
van kudde te opereren? Waarom kunnen sommigen zich volledig aan een groep uitleveren, 
terwijl anderen elke binding uit de weg gaan? Hoe komt het, dat een groepscultuur soms zeer 
exclusief is, zonder dat de leden zich dit bewust zijn? Raakt een mens bij een te sterke 
groepsbinding altijd z’n kritische instelling kwijt? Hoe kan de samenhang van een groep ver-
sterkt worden, zonder dat men zijn eigenheid inlevert? 
 
De mens is ongeneeslijk sociaal. Hij is van nature een nestblijver. Een groot deel van zijn leven 
is hij op verzorging aangewezen. Langzaam komt hij los van zijn eerste hechtingsrelatie, 
wordt steeds meer zichzelf en is op den duur in staat op basis van vrijwilligheid nieuwe rela-
ties aan te gaan. 
De school is een verzameling mensen die sámen allerhande leerprocessen doormaken. Toe-
treding tot deze verzameling is niet geheel vrijwillig. Daarom is de school slechts ‘gemeen-
schap’ binnen bepaalde grenzen. Wel moet er alles aan gedaan worden om de saamhorigheid 
te bevorderen. De sociale vorming van de kinderen is daarbij ten zeerste gebaat. 
 
In de bijbel wordt saamhorigheid sterker benadrukt dan individuele ontplooiing. De bijbel be-
klemtoont de sterkste vormen van saamhorigheid, met name verantwoordelijkheid en solidari-
teit, als belangrijke waarden. Veel verhalen, uitspraken en metaforen getuigen hiervan. Zo 
vraagt Jezus in de parabel van de barmhartige Samaritaan niet ‘Is de gewonde man langs de 
weg mijn naaste?’ maar ‘Wie is de naaste geweest van de gewonde man langs de weg?’ Men-
sen worden consequent aangesproken en beoordeeld vanuit het perspectief van de slachtof-
fers. Hiermee kunnen katholieke scholen  een eígen gezicht tonen. 
 


