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STELLINGEN

1.

Ten tijde van snelle maatschappelijke veranderingen en
een sterk toenemende (zelfbewustwording bij de mens dient
de overheid - door directe financiële steun, in de wetgeving,
in het woningbeleid en door het stimuleren van onderzoek zich positief op te stellen ten aanzien van groeperingen die
alternatieve leefvormen willen verwezenlijken.

2.

'Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap'. De begeerlijkheid
van elk begrip afzonderlijk én de contradicties in de onderlinge wisselwerking der begrippen brengen in de modernWesterse samenleving belangrijke spanningen in tussenmenselijke relaties teweeg. Op basis van deze begrippen
worden communes opgezet, terwijl uit deze begrippen
tevens belangrijke oorzaken voortvloeien van het uiteenvallen van communes.

3.

De commune stelt aan de deelnemers hogere eisen dan het
huwelijk. De mening dat er mensen zouden zijn, die in
wezen ongeschikt zijn voor het huwelijk en in wezen wel
geschikt voor de commune, is daarom onjuist.

4.

Uit de resultaten van historisch-demografisch onderzoek
kan niet zonder meer worden geconcludeerd, dat vóór de
19e eeuw het familisme geen belangrijk verschijnsel was.

5.

Door de recente en in de toekomst nog te verwachten
veranderingen in de echtelijke vruchtbaarheid, dreigt de
mede op sociaal-psychologische en maatschappelijke
gronden wenselijk te achten variatie in de gezinsgrootte
ernstig in het geding te komen.

6.

De verschijnselen self-fulfilling en self-destroying prophecy,
alsook het feit dat de toekomst nauwelijks empirisch te
voorspellen i s , vormen zeker geen rechtvaardiging om
onderzoek naar de toekomst van huwelijk en gezin na te
laten. Van belang is dat door dergelijk onderzoek tenminste
een bewustwording wordt gestimuleerd.

7.

De overigens zeer nodige stimulering van part-time arbeid

voor man én vrouw werkt nieuwe discriminatie in de hand
als deze niet gepaard gaat met belastingheffing op gezinsinkomen i.p.v. op inkomen van man en vrouw afzonderlijk.
8.

Naarmate de communeleden minder veranderingen willen
aanbrengen in leefpatronen die ze voordien bezaten (en die
overigens niet alle als plezierig werden ervaren), heeft de
commune een grotere kans van slagen.

9.

Anders dan binnen politieke communes wordt verwacht, is
de invloed van het commune-gebeuren op het ontstaan en de
aard van maatschappelijke veranderingen te verwaarlozen
vergeleken bij de invloed die maatschappelijke ontwikkelingen
uitoefenen op het ontstaan en de aard van communes.

10. Opvoedingsvoorlichting die zich vooral toelegt op kindgerichte kennis-overdracht miskent de morele aard van de
meeste opvoedingsproblemen en vergroot - onder meer
door in de rol van zieleherder te treden - de reeds bestaande
morele onzekerheden. Opvoeder-gerichte vormingsactiviteit is een beter antwoord op de vragen van het publiek.
11. De eigenlijke opdracht van sociale hulpverlening is het
streven zichzelf overbodig te maken. Te constateren valt
een epidemische toename van de vraag naar talloze
variëteiten van sociaal-wetenschappelijke hulpverlening.
Grondig dient te worden nagegaan in hoeverre dergelijke
hulpverlening zelf het virus van deze epidemie vormt.
12. Het is onjuist dat de opleidingseisen van verpleegkundigen
erop gericht zijn van de leerlingen 'halve artsen' te maken,
met grote verpleegkundige vaardigheden en bovendien een
groot psychologisch inzicht. Het is wenselijk de identiteit
- uitgedrukt in aard van de te verrichten werkzaamheden van meerd&re soorten verpleegkundigen duidelijk te
omschrijven; opleidingseisen, vooropleidingseisen en
salariëring dienen aan deze identiteit te worden aangepast.
13. De wijze waarop een aantal studenten hun sociaal-wetenschappelijke 'geloofs'-overtuiging aan de docent(e) wil
opleggen, wijst doorgaans meer op deficiënties in hun
leefsituatie (onzekerheid over de toekomst, gebrek aan
geborgenheid, ontbreken van maatschappelijke verantwoordelijkheid), dan op een grondige kennis van zaken.

14. Het verdient aanbeveling onderzoek te verrichten naar de
functies en dysfuncties van het promoveren. Een aanwijzing
voor het bestaan van een gespannen situatie vormt onder
meer het verschijnsel, dat vóór de voltooiing van het proefschrift menig auteur vragen van anderen ontwijkt omtrent
de vorderingen van het werk, terwijl na de voltooiing van
het proefschrift vele anderen vragen van de auteur ontwijken
omtrent de vorderingen bij het lezen ervan.
15. Een fenomenologische analyse van de voor beide geslachten
gebruikte symbolen <? en ? , toont aan dat de man
dynamisch-onevenwichtig in de wereld staat en de vrouw
positief-labiel, terwijl bij beiden het nul-element sterk
vertegenwoordigd is.
Waar of niet
Ware het niet,
dat u het anders ziet
dan waren we 't eens met elkaar,
nietwaar ?!
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Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de
landbouwwetenschappen, op gezag van de Rector Magnificus,
Dr. Ir. J. P. H. van der Want, hoogleraar in de virologie, in het
openbaar te verdedigen op woensdag, 8 december 1976
des namiddags te vier uur in de aula van de Landbouwhogeschool
te Wageningen.

Van Loghum Slaterus /Deventer

Dit proefschrift met stellingen van Catharina Jacoba
Cramwinckel-Weeda, landbouwkundig ingenieur, is goedgekeurd
door de promotor, Dr. G.A. Kooy, hoogleraar in de Empirische
Sociologie en Sociografie in het bijzonder van gezin en huishouding.
De Rector Magnificus van de Landbouwhogeschool,
J.P.H. van der Want
Wageningen,

8 oktober, 1976

VOORWOORD

Dit proefschrift kon tot stand komen mede dank zij financiële
steun van de Stichting voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek,
waarvoor ik deze stichting zeer erkentelijk ben.
Bij de uitvoering van het onderzoek ondervond ik van vele zijden
en op verschillende terreinen een grote medewerking. Voor deze
medewerking ben ik een ieder veel dank verschuldigd. Prof.dr.
G.A. Kooy was door zijn intense wetenschappelijke gedrevenheid
en door zijn milde instelling jegens het verschijnsel promovendus/a
een echte en goede promotor. Ook van andere zijden verkreeg
ik verfrissende wetenschappelijke inzichten die ik goed benutten
kon. In deze zin werd een aandeel geleverd door prof.dr. J.S.
van Hessen, prof.dr. A.M. van der Woude en prof.dr. P.B.
Defares, alsook door vele leden van de vakgroep Sociologie van
de Landbouwhogeschool waar ik als gastmedewerkster het onderzoek verrichtte. Peter van Mensch - een hobbyist-expert met
betrekking tot het communegebeuren - gaf mij belangeloos de
informatie uit zijn goed onderhouden archief ter inzage. Waardevolle Nederlands- en Engelstalige adviezen kreeg ik van
respectievelijk P.J.J.M. van den Bergh en drs. F.M. Defesche.
Al mijn geschrijf werd in drukletters aan het papier toevertrouwd
door mevr. Sj. van der Aa-Atema, mevr. P.W. van den AnkerGerbrands en mej. W. van den Brink. Daarmee leverden ook
zij op plezierige wijze een belangrijke bijdrage.
Voor een vrouw is het schrijven van een proefschrift zonder dat
de nodige materiële en immateriële verzorging van haar gezin
daaronder lijdt, niet eenvoudig. In ieder geval was ook in de
fase, waarin deze dissertatie werd voorbereid en geschreven,
voor mij dat gezin steeds heel erg belangrijk.
Wageningen, 30 september 1976
Iteke Cramwinckel-Weeda

Voor Jasper en Guido

INHOUD

1. Inleiding

9

1.1. Afbakening van het onderzoeksobject
1.2. Probleemstelling

11
15

2. Een analyse van communes in de Westerse
samenleving

21

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.
2.1.13.
2.1.14.

De kenmerken van de communes
Voorbereiding, jaar en plaats van opzet van
de communes
Motieven achter de communepogingen
Aantal leden, leeftijdsopbouw en afkomst
Selectie en doorstroming van de leden
Contact met de buitenwereld
Huwelijk en gezin
De huisvesting
Enkele aspecten van de organisatie en structuur
Bezit, produktie en consumptie
Seksualiteit en voortplanting
Opvoeding en onderwijs
Verdere bijzonderheden
De duur
Slagen en falen van de communes

23
23
30
37
39
41
42
44
45
48
49
51
53
55
57

2.2. Een algemeen beeld

63

3. De commune-ideologieën in de maatschappij en de
maatschappij in de commune-ideologieën

68

4. De toekomst van de commune

95

4.1.
Religieuze communes
4.1.1. Oude religieuze communes
4.1.2. Zich van kloosters losmakende religieuze
communes
4.1.3. Communes die uit nieuwe godsdienstige
bewegingen voortkomen

96
96

7

97
99

4.2.
Politieke communes
4.2.1. Actieve politieke communes
4.2.2. Passieve politieke communes

101
101
103

4.2.3. De kibboetsim

104

4.3. Relatiecommunes

105

4.4. Jongeren'communes'

110

5. Epiloog

114

BIJLAGE: Communebeschrijvingen 1 t / m 40

126

Noten

209

Geraadpleegde literatuur

213

Summary

219

8

1. INLEIDING

Over de taak van de socioloog lopen, ook onder sociologen
zelf, de meningen sterk uiteen. Op enkele punten bestaat er
evenwel een verregaande eensgezindheid. De idee dat de
sociologen in hun theorievorming en empirisch onderzoek
zich dienen te richten op die maatschappelijke verschijnselen, welke de emancipatie van de mens in belangrijke mate
bevorderen of juist in de weg staan, zal waarschijnlijk op
weinig tegenstand stuiten. In dit licht bezien valt het als positief te beschouwen, dat ook in Nederland een gezinssociologie
tot ontwikkeling is gekomen. De laatste 15 jaren heeft dit
sociologisch specialisme een belangrijke bijdrage geleverd
tot een verheldering van het moderne huwelijk en het moderne
gezin en het heeft daarmee ook verduidelijkt welke implicaties
dit huwelijk en dit gezin hebben voor de ontplooiing van het
individu. Eén van de bevindingen van de Nederlandse gezinssociologie is de grote populariteit die huwelijk en gezin genieten onder de overgrote meerderheid van de (oudere en
jongere) bevolking, hetgeen volledig strookt met de bevindingen
op dit terrein in andere landen, zowel in de zogenaamde kapitalistische landen als in de zogenaamde socialistische landen.
Desalniettemin doet zich, vooral de afgelopen 10 a 15 jaren, in
bepaalde min of meer progressieve kringen een zeer heftig
verzet tegen deze instellingen voor. In de Nederlandse vertaling van het in die kringen veelal positief beoordeelde boek
van David Cooper, 'The death of the family' (2. 2), vindt men
bijvoorbeeld het volgende: 'Het is dwaasheid van de dood van
God of van de Mens te spreken - en zodoende de serieuze
bedoeling van bepaalde huidige theologen en structuralistische
filosofen te parodiëren - voordat we volledig de dood van het
gezin onder ogen kunnen zien, het systeem dat - en dit is de
sociale verplichting die het heeft - de meeste van onze ervaringen filtreert en onze handelingen van iedere werkelijke en
waarachtige spontaneïteit berooft.' Twee Vlaamse auteurs,
Van Poucke en Verhaegen (118) spreken zich in een iets
andere toonaard uit, maar de strekking is dezelfde als bij
Cooper: 'In het gezin is het ouderpaar op alle gebied de m e e r dere van het kind: de ouders kunnen het kind slaan of zelfs
mishandelen (200. 000 bekende gevallen in Nederland); de
9

affectiviteitsbehoeften manipuleren, door het geven en onthouden
van liefde; het financieel afhankelijk houden. De ouders zullen
deze overmacht (fysische, psychische, morele, e n z . . . ) dikwijls ongewild of gewild misbruiken. Bovendien zijn er voor
het kind geen mogelijkheden om zich tegenover de ouders op
te stellen indien het niet akkoord gaat.' Het kost geen moeite
soortgelijke citaten uit tal van andere, recente publikaties
te vermelden, maar wij beogen slechts een indicatie te geven
van wat in bepaalde progressieve kringen ten aanzien van
huwelijk en gezin leeft. In diezelfde kringen wordt nogal eens
als alternatief voor huwelijk en gezin de commune bepleit en
ten dele ook gerealiseerd. Hoewel communes als randverschijnsel al heel lang bestaan hebben, dringt zich toch de vraag
op of in de komende decennia rekening gehouden moet worden
met communevorming op grotere schaal.
Door een bestudering van hedendaagse en vroegere communes
zal meer zicht verkregen kunnen worden op de betekenis van
de commune in de huidige samenleving en op de mogelijkheden
van dit leefverband in de toekomst.
Gegevens over de maatschappelijke context, de omvang, het
waarom van het slagen en falen der gemeenschappen kunnen het
inzicht in het verschijnsel commune verdiepen. Wij willen
hiertoe, door middel van een bestudering van de relevante
literatuur, een poging wagen. Al direct treedt dan een aanzienlijk probleem op de voorgrond. Wat is eigenlijk 'de' commune?
Er bestaat weinig eenstemmigheid over de inhoud van dit
begrip; zeer verschillende vormen van samenleven worden als
commune aangeduid. In de huidige tijd zien we doorgaans
communes bestaande uit een relatief kleine groep mensen die
gezamenlijk wonen en een aantal taken gemeenschappelijk verrichten. In fe'te betekent het woord commune 'gemeenschappelijk' (Latijn) en we kennen dan ook nog geheel andere leefvormen of gemeenschappen die als commune bestempeld worden. Zeer bekend werd de Commune van Parijs uit 1871, welke
de stad tot een politiek autonome eenheid verklaarde. Verder
wordt er gesproken van Middeleeuwse stads- en dorpscommunes, van de Chinese Commune (waarbij het gaat om administratieve eenheden, die een gebied met duizenden mensen besturen), en van de Russische jeugdcommunes, die na de
revolutie in de jaren twintig opkwamen. De Israëlische
kibboets wordt eveneens een commune genoemd. Voorts kan
er blijkbaar over worden gediscussieerd of ook het klooster
niet een soort commune i s .
Bij een dergelijke verscheidenheid van wat als commune wordt
beschouwd, is het voor een adequate analyse nodig het
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onderzoeksterrein nauwkeurig af te bakenen en daarbij duidelijk aan te geven welke vormen nog wel en welke vormen niet
meer tot het te bestuderen object worden gerekend. Een dergelijke afbakening i s uiteraard een arbitraire aangelegenheid,
die vanuit verschillende invalshoeken kan plaatsvinden. Een
zekere richting werd bij het onderhavige onderzoek gegeven
door het feit, dat deze studie ondernomen werd binnen het
raam van de activiteiten van een gezinssociologische afdeling
van één van onze wetenschappelijke onderwijsinstellingen.
Een gezinssocioloog zal zich om te beginnen afvragen in hoeverre de communes een alternatief wens (t) en te vormen voor
het gezin. Voorts is de vraag van belang of gerekend moet
worden met de mogelijkheid dat huwelijk en gezin ondanks hun
huidige populariteit, sterk aan betekenis zullen inboeten en
op grote schaal door meer of minder vérgaande alternatieven
vervangen gaan worden.
Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk, dat bij de benadering van het begrip commune in deze studie een vergelijking
met het gezin centraal staat. Hoe deze gedachten in hanteerbare selectiecriteria werden omgezet, zal hierna worden aangegeven. Aansluitend zal dan de probleemstelling van het
onderzoek geformuleerd en toegelicht worden.
1 . 1 . Afbakening van het onderzoeksobject
Hierna worden de criteria vermeld waaraan een groep moest
voldoen om in het onderhavige onderzoek als commune te
worden beschouwd.
De eerste eis die we aan de te onderzoeken leefgemeenschappen
stellen, heeft niet zozeer met het begrip commune zelf te
maken. We zullen ons namelijk beperken tot communes die in
het verleden en heden binnen het nu-kapitalistische Westen
respectievelijk bestonden of nog steeds bestaan. Communevormen in andere culturen worden buiten beschouwing gelaten,
waarmee we ons uitsluitend richten op de commune binnen een
maatschappij, die heden ten dage gekenmerkt wordt door een
verregaande industrialisatie en een relatief grote welvaart;
een maatschappij ook waarin het gezin het belangrijkste primaire leefverband vormt.
Voorts is het ons te doen om die leefgemeenschappen, die bij
de oprichting van de groep of bij het begin van de beweging
(bijvoorbeeld Kibboetsim) een experimenteel karakter droegen.
Pe nieuwe leefvorm moet door de oprichters bewust bedoeld
zijn als een alternatief voor de bestaande leefvorm(en), met
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uitdrukkelijke ideeën omtrent de wenselijkheid van dit alternatief.
Deze voorwaarde impliceert dat er achter iedere afzonderlijke
communepoging of achter ieder begin van een communebeweging
een meer of minder goed doorwrochte ideologie steekt. Door dit
criterium vallen communeachtige leefgroepen, die een min of
meer vanzelfsprekend onderdeel van het bestaande cultuurpatroon vormen, buiten beschouwing. Want aan het gezin kan,
zeker in vorige eeuwen, maar ook tegenwoordig, als primair
leefverband geen 'monopoliepositie' worden toegekend. In vroegere tijden was bijvoorbeeld de familiehuishouding, al dan niet
met inwonend personeel, een bekend verschijnsel. Maar ook in
deze tijd is het niet ongewoon dat anderen, veelal oudere familieleden, in een gezinshuishouding zijn opgenomen.
Steeds keren de woorden groep en gemeenschap terug. Daarbij
doet de vraag zich voor, of er geen eisen ten aanzien van het
ledental moeten worden gesteld om de groep als commune te
bestempelen. Een eis hieromtrent zullen we alleen stellen ten
aanzien van de ondergrens. De gemeenschap moet minimaal
drie zelfstandige leden bevatten. Het woord 'zelfstandig' verdient hierbij een nadere toelichting. Met opzet wordt niet gesproken van volwassenen, omdat we ons daarmee zouden vastleggen op een bepaalde leeftijdsgrens, hetgeen niet de bedoeling
is. Met 'zelfstandig' wordt bedoeld, dat de persoon niet onder
de verantwoordelijkheid van ouders of andere ouderen in de groep
valt, maar als zelfstandig deelgenoot van de groep wordt beschouwd.
Ons uitgangspunt bij de bestudering van communes wordt gevormd
door een vergelijking met het gezin. Welke experimentele leefgroepen zijn, gezien de achterliggende ideologie en/of de feitelijke ontwikkeling, in meerdere of mindere mate, een gezinsalternatief? Bij deze vraagstelling kunnen verschillende leefgroepen bij voorbaat buiten beschouwing blijven. Namelijk die
gemeenschappen, die één of meer essentiële gezinstaken om
principiële redenen afwijzen (het klooster bijvoorbeeld), alswel
gemeenschappen die geen enkele van de essentiële gezinstaken
volledig in groepsverband willen vervullen (hetgeen bijvoorbeeld
bij Centraal Wonen het geval kan zijn). Bij dit selectiecriterium
is het nu nodig de zogenoemde 'essentiële gezinstaken' nader te
omschrijven. We gaan hierbij uit van de belangrijkste functies
van het gezin (de kernfuncties) zoals ze door Kooy beschreven
worden in zijn inleidende gezinssociologische beschouwing (56).
Het zijn de economische (produktieve/consumptieve) functie,
de seksuele functie, de procreatieve functie, de opvoedkundige
functie en de emotioneel-affectieve functie. Kooy volgt Merton
(78) als hij het begrip functie als volgt omschrijft: 'De functie
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van een sociale eenheid is de bijdrage die deze eenheid door
zijn activiteiten levert aan de instandhouding van iets anders
dat eveneens sociologisch relevant i s . ' Merton onderscheidt
voorts manifeste functies (als zodanig bedoeld) en latente functies (als zodanig onbedoeld en niet herkend). De door Kooy geanalyseerde kernfuncties van het gezin zijn alle manifeste
functies, waaraan een genormeerdheid ten grondslag ligt. Het
belang van deze kernfuncties i s tijd- en plaatsgebonden; het
gezin vervult echter steeds al deze functies. De functies worden
beschouwd in het licht van hun bijdragen aan de instandhouding
van de samenleving als geheel en/of de instandhouding van de
afzonderlijke leden van het gezin.
Aan de te onderzoeken gemeenschappen stellen we nu om te
beginnen de eis, dat de groep in haar doelstellingen niet één of
meer van de vijf bovengenoemde functies om principiële redenen
expliciet afwijst. Een afwijzing vindt bij het klooster plaats ten
aanzien van de seksualiteit en de voortplanting. Het is duidelijk
dat een samenleving die louter uit kloosters zou bestaan gedoemd
is ten onder te gaan. Een volgende eis i s , dat de gemeenschap
de bedoeling heeft minimaal één van de functies door de groep
als geheel te laten vervullen. De seksualiteit, de voortplanting,
de opvoeding van de kinderen, de produktie/consumptie van goederen, en/of de emotioneel/affectieve opvang der leden ziet men
als een groepstaak en niet als een opgave van (de met elkaar gehuwde) man en vrouw. Dit betekent dus, dat één of meer functies op alternatieve wijze, dit wil zeggen in communeverband en
niet in gezinsverband, worden vervuld. De commune die voor
slechts één van de genoemde taken de gehele groep wil inschakelen, beoogt daarmee minder een alternatief te zijn voor het
gezin dan de commune die twee of meer functies door de groep
als geheel wil laten vervullen. Op basis hiervan kan later geanalyseerd worden in hoeverre de communes een alternatief
willen en wilden zijn voor het gezin.
Met nadruk zij erop gewezen, dat het bij de selectie van communes om de grondbeginselen van de groep gaat en niet om de feitelijke toestand in de groep tijdens haar bestaan. De feitelijke
ontwikkeling is uiteraard voor het onderzoek zelf van belang,
voor de selectie van de communes echter niet. Een groep kan
bijvoorbeeld wel degelijk geen kinderen omvatten, zonder dat
er van een expliciete afwijzing van de voortplanting sprake i s .
Voorts is bij het gemeenschappelijk vervullen van een functie
een belangrijke discrepantie mogelijk tussen wens en werkelijkheid. Bij de selectie gaat het ons evenwel om hetgeen de groep
nastreeft. Meer gepreciseerd worden daarbij de volgende vragen
gesteld, waarbij tenminste één van deze vragen bevestigend
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beantwoord moet kunnen worden: Beoogt men vrije liefde
(een meer of minder gereguleerde tussenvorm is uiteraard
ook mogelijk en zal ook als 'alternatief' worden beschouwd)?
Is het de bedoeling dat de voortplanting min of meer willekeurig plaatsvindt, dus dat er geen specifieke ouderparen in
de groep zijn? Vindt men dat de opvoeding van de kinderen
een taak van de gehele groep is en niet in hoofdzaak van de
ouders? Is men van mening dat bezittingen, inkomsten en
uitgaven een gemeenschappelijke zaak zijn? En als laatste:
Wordt de emotioneel-affectieve opvang van de afzonderlijke
groepsleden als taak gezien van alle of van een groot aantal
leden der groep?
Er zijn nog een tweetal andere voorwaarden waaraan de te
onderzoeken leefgemeenschappen moeten voldoen. Om te beginnen moet er in zekere mate een territoriale verbondenheid
bestaan tussen de leden van de gemeenschap. Dit hoeft niet
in te houden dat men in één huis woont. Het is bij grotere
groepen mogelijk, dat er meer woningen bijeen zijn en dat
de groep een aantal gemeenschappelijke ruimten bezit, zoals
dat bijvoorbeeld bij de kibboets het geval i s . Ook reizende
gezelschappen kunnen worden meegerekend. Door dit criterium
worden echter groepen uitgesloten, waarvan de leden (als
enkeling, als paar of als gezin) afzonderlijk leven, terwijl
men wel één van bovengenoemde functies min of meer gemeenschappelijk wil verrichten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
groep (echt)paren die bewust naar partnerruil streven. Dergelijke groepen worden niet als communes beschouwd.
Een laatste eis is dat de duur van de commune niet bij voorbaat vastgelegd mag zijn. Het gaat hier om wat men bij de
opzet van de commune beoogde en niet om de feitelijke duur
achteraf. Een commune die slechts één maand bestond kan
zeker naar duurzaamheid gestreefd hebben. Vakantiecommunes,
weekendcommunes, e.d. voldoen echter niet aan dit criterium.
Het is heel wel denkbaar dat de lezer door het bos van de
selectiecriteria de communebomen niet meer ziet. Voor de
duidelijkheid willen we daarom onze criteria samenvatten.
Tot ons onderzoeksobject behoren gemeenschappen:
- die in het nu-kapitalistische Westen werden opgericht,
- die bij de oprichting een experimenteel karakter droegen,
- die drie of meer zelfstandige leden bevatten,
- die als groep de seksualiteit, de voortplanting, de opvoeding, de produktie/consumptie en de emotioneel-affectieve
opvang nfet afwijzen, terwijl beoogd wordt tenminste één
van de genoemde functies in groepsverband te vervullen,
- waarbij er tussen de leden een zekere mate van territoriale
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verbondenheid bestaat,
- waarbij de duur niet bij voorbaat was vastgelegd.
Het begrip commune wordt hierna steeds in deze zin gehanteerd. Het is altijd mogelijk, dat er nog leefvormen zijn
waarvan het moeilijk is vast té stellen of ze nu binnen dan
wel buiten onze omheining vallen. We verwachten niet dat
ons schema volledig waterdicht i s . Wel vermoeden we dat de
overgrote meerderheid van de leefgemeenschappen die tot op
heden ontstonden, ermee geselecteerd kan worden.
1.2.

Probleemstelling

Nu we het begrip commune voor ons onderzoek duidelijker
hebben omlijnd, zullen we omschrijven wat we van deze leefgemeenschappen te weten willen komen. Allereerst is het de
bedoeling om concrete communevormen globaal te analyseren,
waarna uitvoeriger ingegaan zal worden op de ideeën die e r achter liggen. Later zal dan getracht worden om op grond van
voorgaande bevindingen een verwachting uit te spreken over de
slagingskansen van de communes en de omvang van de beweging in de toekomst. Nader geformuleerd luidt de probleemstelling als volgt:
A. Wat is het algemene beeld (hieronder toegelicht) van de
communes die in de nu-kapitalistische Westerse samenleving werden opgezet ?
B. Tegen welke maatschappelijke achtergrond ontstonden de
onderzochte communes en welke ideologieën staan/stonden
achter deze communes?
C. Wat kunnen - op grond van de uitgevoerde analyse - de
verwachtingen zijn ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen van het communeverschijnsel?
Toelichting bij A van de probleemstelling
Het streven naar de vorming van een beeld van de Westerse
communes is zeer ambitieus. Om verschillende redenen
kunnen we dan ook allerminst pretenderen volledig te zijn.
Allereerst gaat het hier om een literatuurstudie en van een
groot aantal communes werd nimmer een beschrijving gegeven.
Daarbij komt nog dat het zeer moeilijk is op alle beschrijvingen die er bestaan de hand te leggen. Veel beschrijvingen
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s. Wat was de plaats van de seksualiteit? Bestond er een al
dan niet geregelde promiscuïteit, of waren er alleen vaste
paarverhoudingen? Werd de seksualiteit zonder voortplantingsmotief volledig geaccepteerd, min of meer verzwegen of
afgewezen?
t. Hoe was de voortplanting geregeld? Waren er steeds dezelfde
ouderparen of was er sprake van dat een vrouw haar kinderen
had van verschillende mannen?
u. Door wie werden de kinderen opgevoed? Alleen door de ouders, door enkelen in de groep of door de gehele groep?
Bestond er nog zoiets als een uiteindelijke verantwoordelijkheid?
v. Hoe vond de socialisatie van de kinderen plaats? Welke waarden wilde men overdragen? Waren deze essentieel verschillend van de waarden die in de maatschappij bestonden?
Voedde men autoritair op, of was het streven gericht op een
meer anti-autoritaire opvoeding?
w. Welke soort opleiding kregen de kinderen van de gemeenschap?
Had de commune eigen scholen?
x. Waren er nog verdere bijzonderheden?
y. Wat was de duur van de commune?
z. Wat waren, in de gevallen dat de commune weer opgeheven
was, de redenen van het uiteengaan van de groep ? Wat vormden in het algemeen belangrijke problemen in de commune?
Wat werden, in de gevallen dat de commune als succesvol
werd beschouwd, als oorzaken hiervoor aangegeven?
Toelichting bij B van de probleemstelling
Bij de analyse van communes zal op verschillende punten de
maatschappelijke entourage zeker al ter sprake komen. In
meerdere mate geldt dit nog voor de achterliggende ideeën,
die binnen de commune leven. Het motief voor de opzet van de
commune, de voorbereiding en de wijze van gemeenschappelijk
leven vormen hiervoor belangrijke aanwijzingen. Terwijl bij
het eerste deel van de probleemstelling het echter de bedoeling
is het zoveel mogelijk bij constateringen hieromtrent te laten,
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is het tweede deel erop gericht de relatie tussen maatschappij,
maatschappijkritiek en commune verder uit te diepen. Communes
vormen meestal een reactie op bepaalde toestanden in de samenleving en het is aannemelijk dat communes die in de vorige
eeuwen werden opgezet in een aantal ideologische aspecten e s s e n tieel verschillen van de huidige communepogingen. Daarnaast
zullen we echter zoeken naar een mogelijke consensus in de
c ommune- ideol ogi eën.
Toelichting bij C van de probleemstelling
Het voorspellen van mogelijke toekomstige ontwikkelingen i s
uiteraard een zeer speculatieve bezigheid en vanuit de wetenschap bezien ook een uiterst moeilijke bezigheid. Desalniettemin
zullen we hiertoe een poging wagen omdat juist een (voorzichtige)
beeldvorming van de toekomst voor de praktijk van belang i s .
Het beeld zal gevormd worden op grond van de resultaten omtrent
de ontwikkelingen in het verleden en het heden. De onvolkomenheden van een dergelijke prognose treden dan al direct op de
voorgrond, omdat in de eerste plaats nauwelijks rekening gehouden kan worden met belangrijke sociale en technische veranderingen in de maatschappij van de toekomst, die een grote invloed
kunnen hebben op het verschijnsel 'commune', terwijl bovendien
de gegevens van de situatie in het verleden en het heden onvolledig zijn (58). De toekomstverwachtingen moeten dan ook steeds
gezien worden in het licht van deze onvolkomenheden. Omdat
echter de vraag naar de ontwikkelingen in de toekomst met het
oog op een mogelijke planning steeds groter wordt, lijkt een
gedachtenbepaling op dit punt, ook vanuit de wetenschap niet van
belang ontbloot. De toekomstvoorspelling omtrent de omvang
van het verschijnsel zal zich richten op de eerstkomende 10 a
20 jaar. Het is praktisch onmogelijk verder vooruit te zien,
omdat, waar het sociale verschijnselen betreft, het koffiedik
dan al te dik wordt. Gezocht zal worden naar een antwoord op
de volgende vragen:
- welke kans van slagen heeft de commune? (de verwachte
duurzaamheid)
- zal het aantal communes dat opgericht wordt toenemen, afnemen
of gelijkblijven?
Uiteraard zal bij de beantwoording steeds een onderscheid gemaakt moeten worden tussen verschillende communetypen.
In grote lijnen werd in deze inleiding de opzet van het onderzoek
geschetst. De volgende drie hoofdstukken, die ingedeeld zijn
aan de hand van de in de probleemstelling gehanteerde driedeling,
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tonen de resultaten van het onderzoek. In een slothoofdstuk wordt
daarna ingegaan op de mogelijkheden die er zijn voor een verdere bestudering van het communeverschijnsel.
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2. EEN ANALYSE VAN COMMUNES IN DE WESTERSE
SAMENLEVING

Het doel van dit hoofdstuk i s om, met behulp van de literatuur
over dit onderwerp, communevormen te bestuderen die in de
loop der tijden in het Westen ontstonden. Hiervoor werden o. a.
de geschiedenissen van een aantal afzonderlijke communes verzameld, die opgenomen zijn in de bijlage. Deze geschiedenissen
werden opgetekend aan de hand van de in de inleiding vermelde
vragenlijst en zij zullen in dit hoofdstuk dienen als illustratie.
Het gaat om 35 beschrijvingen van bestaande of weer opgeheven
communes. Ook worden nog een vijftal overzichten gegeven
van verschillende communebewegingen (waaronder bijvoorbeeld
de kibboetsim).
De samenstelling van het sample vond plaats op grond van hetgeen door de literatuur geboden werd. Indien in een beschrijving slechts zeer weinig antwoorden geleverd werden op de
vragen van de gebruikte vragenlijst, werd de desbetreffende
commune buiten beschouwing gelaten. Het was dan doorgaans
ook niet mogelijk na te gaan of de gemeenschap wel voldeed
aan de in de inleiding gestelde criteria. Verder werd ten aanzien van de grotere communebewegingen wel een duidelijke
schifting aangebracht. Zo werd om te beginnen geen enkele
kibboets afzonderlijk beschreven. Alleen de grote lijnen van
de gehele beweging werden aangegeven. Van andere communebewegingen werd een overzicht gegeven van de aantallen, terwijl
enkele tot deze beweging behorende communes, die in de literatuur de meeste aandacht kregen, afzonderlijk werden geanalyseerd. Hierbij was dus geen sprake van een representatieve
steekproef, maar alweer waren het de in de literatuur bekende
gegevens die bepaalden of de commune al dan niet in de beschrijvingen werd opgenomen. Het sample is met dit al niet
representatief te noemen voor 'de' communes in verleden en
heden, al menen we dat de grote verscheidenheid er wel in tot
uiting komt.
De bronnen waaruit we voor de beschrijvingen geput hebben
waren zeer verschillend van aard. Voor de gegevens van communes
uit de vorige eeuw (vooral Amerikaanse) en voor de Kibboetsim,
konden we gebruik maken van uitgebreide studies van historici
en sociologen, die zich met de communebewegingen hadden
beziggehouden. Soms werd er een groot aantal communes beschreven, waarbij de auteurs uiteindelijk een generalisatie en
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interpretatie van de gegevens beoogden. Anderen gaven een
diepgaande beschrijving van één commune. Voorts waren er
enkele schrijvers uit de vorige eeuw die zelf vele communes
bezocht hadden en daar een omvangrijk werk over schreven,
waarbij ook nauwgezet de experimenten afzonderlijk beschreven
werden. Niet altijd echter werden daarbij alle punten belicht
die voor ons onderzoek van belang waren.
Beschrijvingen van afzonderlijke communes uit de jaren 60 van
deze eeuw waren moeilijker te achterhalen. Wel zijn er enkele
algemene boeken over de communebewegingen gepubliceerd,
maar hierbij was weinig sprake van aparte groepsbeschrijvingen.
Onze informatie berust vooral op gestencilde verslagen, opgesteld door de communeleden zelf of door anderen die bij het
communegebeuren betrokken waren. Ook werden gegevens verkregen - zij het in mindere mate - uit interviews die in dagbladen en tijdschriften verschenen. De laatste bron diende meestal als aanvulling, ze leverde zelden een geheel communeverslag
op omdat door de journalistieke gerichtheid een groot deel van
de door ons gestelde vragen niet aan de orde kwam. De ongepubliceerde communeverslagen, die we voor het grootste deel
vonden in de waardevolle verzameling van communegegevens
van de Morannengroep te Amsterdam, varieerden sterk in kwaliteit. Sommige waren door de betrokkenheid van de auteurs
nogal emotioneel geschreven, waardoor het moeilijk was ons
een beeld te vormen van de factoren die het slagen of mislukken
van de commune in de hand gewerkt hadden (vraag z). Andere daarentegen vielen op door de zeer serieuze en eerlijke wijze, waarop
de auteurs getracht hadden deze oorzaak op te sporen. Daar het
bij de overige vragen uit onze vragenlijst vooral om het verzamelen van feiten gaat, waren toch ook de meer emotionele verslagen in de meeste gevallen voor ons onderzoek goed bruikbaar.
De communebeschrijvingen zijn in de bijlage gerangschikt naar
het jaar van oprichting, beginnend bij de oudste. Ze worden voorafgegaan door een overzicht, waarin wordt vermeld in welk jaar
de commune gesticht werd, alsmede de levensduur en de plaats
van vestiging van de commune. In de tekst wordt met de aanduiding (Bijl.) verwezen naar de genummerde beschrijvingen
in de bijlage (vanaf blz. 127). Indien in de tekst gesproken wordt
over communes uit de vorige eeuw, dan worden de communes
bedoeld die in deze periode zijn opgericht. Het betreft de beschrijvingen in de bijlagen 4 t / m 19.
De indeling van dit hoofdstuk is op basis van de vragenlijst
(zie Inleiding). Sommige vragen werden door hun onderling
verband ondergebracht in één paragraaf.
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2 . 1 . De kenmerken van de communes
2 . 1 . 1 . Voorbereiding, jaar en plaats van opzet van de communes
(vraag a, b, c)
De oudste hier beschreven commune is die der Essenen (Bijl. 1).
Zij dateert van ongeveer 135 jaar vóór Christus. De geschiedenis van deze groep, waarin overigens nog vele vragen onbeantwoord moesten worden gelaten, werd meer opgenomen uit eerbied voor de ouderdom dan om de waarde voor ons onderzoek.
Een nauwkeurige registratie van het doen en laten van de eerste
Christengemeenten rond het begin der jaartelling zou hier van
groter belang zijn geweest, omdat vele latere groepen bewust
dan wel onbewust een band met deze gemeenschappen hadden.
Over deze eerste Christenen konden we alleen maar globale
gegevens vinden, die verder in het hoofdstuk ter sprake zullen
komen.
Tot het begin van de 19e eeuw zijn de communes die ontstaan
veelal incidentele uitingen van religieuze ideeën. In Nederland
zien we in de tweede helft van de 17e eeuw de Labadisten
(Bijl. 2). Het ging om volgelingen van Jean Labadie die zich
in Friesland vestigden. Ze leefden zeer sober en afgezonderd.
Een Nederlandse gemeenschap die in 1816 werd opgericht was
de Zwijndrechtse Broederschap (Bijl. 5). Deze commune was
gebaseerd op de godsdienstige overtuiging van een man van
zeer eenvoudige afkomst, Stoffel Muller. Hij wist buiten zijn
familiekring (door zijn familie en vooral door zijn vrouw werden
zijn ideeën als niet normaal beschouwd) een aantal geïnteresseerden te vinden, die met hem het experiment wilden wagen.
Er hebben in Nederland in deze tijden zeker nog meer van dergelijke communes bestaan. Van deze groepen is echter weinig
bekend gebleven.
Vele Europese religieuze groepen trokken naar N. -Amerika,
omdat dit land voor een grote landbouwkolonie meer mogelijkheden bood en men er minder in conflict kwam met de gevestigde
orde. Voorbeelden hiervan zijn twee Duitse groepen, de
Rappites (Bijl. 4) en de Zoarites (Bijl. 6). Beide ontstonden in
het begin van de 19e eeuw. De Rappites waren echter maar
korte tijd volgens onze maatstaven een commune. Na één jaar
aanvaardde men het celibaat. Overigens bleven de bestaande
gezinnen wel bijeen, echter zonder seksuele relaties en voortplanting. Andere godsdienstige, in celibaat levende gemeenschappen zijn de Shakers. Deze achttiende-eeuwse groep van
Engelse oorsprong vertakte zich zeer snel en al gauw waren
er ook een aantal nederzettingen in Noord-Amerika. Omdat we
deze groepen niet tot de communes rekenen, hebben we hiervan
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geen beschrijvingen opgenomen. Wel als communes kunnen we
de zich snel uitbreidende gemeenten van de Hernhutters beschouwen. De aanzet tot deze communes kwam rond 1725 van
Graaf Zinzendorf; een man die een geweldige missieijver aan
de dag legde. In Duitsland, Engeland en Nederland ontstonden
in de jaren dertig van de 18e eeuw een groot aantal communes
die op zijn ideeën gebaseerd waren. De godsdienstige denkbeelden vonden overigens hun oorsprong in de Moravische Kerk
die in de 15e en 16e eeuw gebloeid had en daarna weer in de
vergetelheid was geraakt. Van de eerste Amerikaanse nederzetting van de Hernhutters legden we de geschiedenis vast
(Bijl. 3).
In N. -Amerika zijn momenteel ongeveer 200 religieuze gemeenschappen van de Moravische Broederschap. Omdat ook voor de
communes van Zinzendorf deze benaming gebruikt wordt, zullen
we om misverstand te voorkomen deze gemeenschappen verder
aanduiden met de Engelse naam Hutterites of de Duitse naam
Hutterleut. Deze namen wijzen terug naar de leider van de
eerste kolonie die in de 16e eeuw in Moravië gesticht werd:
Jacob Hutter. Om zijn strijd tegen de bestaande maatschappelijke orde werd Hutter in 1536 publiekelijk verbrand. Dit betekende echter niet het einde van de gemeenschap. Deze kreeg
integendeel steeds meer aanhangers. Het werd deze mensen
niet gemakkelijk gemaakt, ze waren genoodzaakt van de ene
plaats naar de andere te vluchten en uiteindelijk vestigden ze
zich tegen het einde van de 19e eeuw in N.-Amerika. Door
ongeveer 400 mensen werden drie communes opgericht waarvan
alle huidige Hutterleut-communes afstammen. Uit gemeenschappen die te groot worden, sticht men namelijk regelmatig nieuwe
communes. Eén ervan wordt in de bijlage beschreven (Bijl. 22).
Een bekende Amerikaanse gemeenschap die niet van Europese
import was, is Oneida (Bijl. 12). De grote man achter deze
religieuze onderneming was John Humphrey Noyes. Hij werd
binnen een gegoede familie geboren in 1811 en hij ontwikkelde
al vroeg zijn ideeën over zonde en later ook over huwelijk en
gezin. Deze denkbeelden strookten in het geheel niet met de
ideeën die hieromtrent bestonden in zijn omgeving. Noyes
zag o. a. de mens niet voorbestemd om als zondaar door het
leven te gaan. Aanvankelijk wist hij een kleine groep, waaronder
ook familieleden van zijn eigen generatie, voor zijn denkbeelden
te winnen en na een aanloopperiode van vier jaar ging men over
op gemeenschappelijk bezit (1844). Noyes hield zich vooral bij
zijn eigen commune, hij zette geen grootscheepse m i s s i e op
touw. Wel verdiepte hij zich grondig in het Amerikaanse
communegebeuren. In 1870 verscheen hierover zijn omvangrijke
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boek 'History of American Socialisms'.
Tot nog toe noemden we groepen die een incidenteel karakter hadden of een zich uitwaaierende religieuze beweging vormden. In
de 19e en 20e eeuw ontstonden er echter op bepaalde tijden
'commune-explosies' die meer een maatschappelijke oriëntatie
hadden. Een eerste explosie vond plaats in de jaren twintig van de
19e eeuw. Deze communebeweging had als geestelijk leider de
Engelsman Robert Owen (1781-1858). Owen was een autodidact.
Hij wist zich als eigenaar van een katoenfabriek al snel op te
werken tot een rijke industrieel. Hij verschilde echter wat betreft zijn sociale instelling sterk van zijn rijke collega's. In
Engeland was het begin van de 19e eeuw de tijd waarin de industrieën enige omvang begonnen aan te nemen. De arbeiders die
in de fabrieken werkten, waren er echter zeer slecht aan toe.
Ze moesten van een minimuminkomen leven en vaak moest het
hele gezin meewerken. Owen hield zich bezig met het lot van de
arbeiders, dat hij ook daadwerkelijk verbeterde in zijn eigen
fabriek, onder andere door een kortere arbeidsdag, minder
kinderarbeid en betere behuizing. Hierdoor kreeg hij een grote
bekendheid en al gauw kwamen velen de opzet bezichtigen, vaak
in de vaste overtuiging dat het experiment gedoemd was te m i s lukken. Owen's ideeën reikten echter verder. Hij ontwikkelde
theorieën over een betere maatschappij die uit communes zou
moeten bestaan. Deze theorieën komen, evenals die van de
overige nog te vermelden denkers, in het volgende hoofdstuk
uitgebreider aan de orde. Owen hield zich daadwerkelijk bezig
met de verwezenlijking van zijn ideeën. In Amerika zette hij
zijn eerste experiment op in 1825, New Harmony (Bijl. 8).
Hij trok naar Amerika omdat hij in Engeland te veel op vooroordelen stuitte. Hij hoopte de Amerikaanse bevolking in groter
getal voor zijn plannen te winnen dan bij de Engelse bevolking
mogelijk was. Inderdaad werden er in de jaren 1825 en 1826 in
Amerika vele communes naar de denkbeelden van Owen gesticht.
Precieze aantallen zijn er niet van bekend en schattingen eromtrent lopen per schrijver zeer uiteen. Waarschijnlijk hangt dit
samen met het feit dat sommige communes zeer snel weer
verdwenen. In zijn boek over het Amerikaanse socialisme geeft
Noyes een overzicht van een 11-tal Owencommunes. Dit overzicht werd opgenomen in de bijlage (Bijl. 7). Behalve New
Harmony werd ook de Yellow Spring Community volledig beschreven (Bijl. 9). Alle communes werden op het platteland opgezet.
Een tweede explosie volgde in 1843 en 1844. Weer in Amerika
en weer steunend op de theorieën van een Europeaan, ditmaal
een Fransman, Charles Fourier. Hij leefde in dezelfde tijd
als Owen (1772-1837). Fourier schreef dikke boeken met
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fantasierijke theorieën over het menselijk leven op aarde en
hij ontwierp uitgebreide plannen over de wijze van samenleven
in de toekomst. Zijn grote handicap in vergelijking met Owen was
dat hij niet rijk was en ook nauwelijks connecties had met welgestelde en invloedrijke personen. Zijn leven lang heeft hij op
geld gewacht om zijn plannen te verwezenlijken. Eén enkele
maal werd er tijdens zijn leven in Frankrijk een poging tot het
oprichten van een commune ondernomen; Fourier vond echter
dat de wijze waarop dat gebeurde niet volgens zijn denkbeelden
was. Hij stierf als een eenzaam man. Toch had hij wel enige
aanhang. Eén van de mannen, die wat in zijn plannen zag was
Brisbane. Deze man vond een zeer effectieve methode voor het
verspreiden van Fourier's ideeën. Hij wist het gedaan te krijgen om in een populaire Amerikaanse krant enkele kolommen
ter beschikking te krijgen voor langere tijd. Hierin zette hij
stelselmatig de ideeën van Fourier uiteen. Ze vonden wel enige
weerklank, vooral ook omdat deze propaganda in een concrete
vorm aanhaakte b ij wat er al vaak leefde bij verschillende
bevolkingsgroepen. Intussen waren, los van Fourier, al een
aantal communes ontstaan die als voorlopers beschouwd kunnen
worden. Dit waren o.a. Brook Fram in 1841 (Bijl. 10) en
Hopedale in 1842 (Bijl. 11). De eerstgenoemde ging in 1844
officieel over op het systeem van Fourier. In 1843, het jaar
waarin de artikelen van Brisbane in de krant verschenen, werd
een groot aantal Phalanxen (de naam die Fourier zijn gemeenschappen gaf) opgezet. Ook hieromtrent zijn geen exacte aantallen bekend. Holloway (42) spreekt van 59 bekende gemeenschappen, die tussen 1824 en 1846 opgericht werden en gebaseerd
waren op de ideeën van Owen óf Fourier, waarbij de explosie
die Fourier veroorzaakte het grootst was. In 1844 bereikte het
aantal communes naar de ideeën van Fourier een hoogtepunt;
daarna nam het verschijnsel snel in omvang af. Een beeld van
de ontwikkeling geeft het overzicht van Noyes (Bijl. 7), waarin
34 Phalanxen werden opgenomen. Een volledige beschrijving
wordt in de bijlage gegeven van de Wisconsin Phalanx (Bijl. 14).
Alle groepen vestigden zich op het platteland. Hoewel deze
gemeenschappen de ideeën van Fourier hadden overgenomen,
kwam er bij de uitwerking in de praktijk vaak weinig van het
- overigens zeer ingewikkelde - patroon terecht. Dit aspect
zal verder in dit hoofdstuk nog ter sprake komen.
Een andere Fransman die weliswaar geen uitbarsting van
communes veroorzaakte, maar, in tegenstelling tot Fourier,
de emoties in Frankrijk sterk wist te roeren, was Etienne
Cabet (1788-1856). Zijn boek 'Voyage en Icarie' - een utopisch
verhaal over de ideale samenleving - werd warm ontvangen
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door de Franse arbeiders. Het boek werd, wel enigszins tot
verbazing van Cabet zelf, haast een best-seller. Men wilde de
ideeën ook verwezenlijken, hetgeen helemaal niet de opzet van
Cabet was geweest. Een grote groep Fransen trok in 1848 en
1849 naar Amerika om daar Icaria (Bijl. 17) te stichten. Ook
Cabet voegde zich bij deze groep. Men ging naar Amerika omdat
men nieuw land wilde hebben waarop hele steden en dorpen gebouwd konden worden volgens de plannen van Cabet. Zover is
het echter nooit gekomen. Het bleef bij de ene nederzetting Icaria,
die zich later wel een aantal malen door onderlinge ruzies splitste.
Rond 1900 vond in Nederland en België een kleine uitbarsting
van experimenten met communes plaats. Het betreft een elftal
gemeenschappen (kolonies genoemd in die tijd) die verbonden
waren door de 'Vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit'.
Deze vereniging werd in 1901 opgericht door de leden van de
twee belangrijkste communes in die tijd: Walden (Bijl. 18) en
de Internationale Broederschap (Bijl. 19), beide gevestigd in
het Gooi. Vooral de eerste genoot een grote bekendheid, overigens lang niet altijd in positieve zin. Het woord 'gekkentroep'
werd veel gebruikt door de omgeving. De grote man achter
Walden was Frederik van Eeden. Hij werd in 1860 geboren in
Haarlem en hij studeerde voor arts. Na 9 jaar brak hij zijn
artsenloopbaan in een ziekenhuis af, waarna hij, zowel theoretisch als praktisch, zich intensief begon bezig te houden met
sociale vraagstukken. Daarnaast werden zijn literaire belangstelling en gaven steeds duidelijker, toen hij zich tot een bekend
dichter en schrijver ontwikkelde. In 1899 begon hij aan zijn commune-experiment, waarin hij veel geld stak. De commune was,
evenals de andere in die tijd, gericht op de landbouw.
Een belangrijke communebeweging is de alombekende kibboets
in Israël (Bijl. 20). Een groot verschil met de hiervoor genoemde
bewegingen is dat de stichters van de eerste kibboetsim voor de
groep als zodanig geen ideële blauwdruk voor ogen hadden. In
eerste instantie werd een wijze van samenleven gecreëerd die
aangepast moest zijn aan de situatie waarin vele naar Israël
getrokken Joden zich bevonden. Deze nieuwkomers moesten
een bestaan opbouwen, terwijl het land moeilijk te bewerken
was. Dit had met een grotere groep, waarvan zowel de mannen
als de vrouwen konden werken, meer kans van slagen. Daarnaast zag men economische en sociale gelijkheid als de meest
aanvaardbare wijze van samenleven, passend bij het streven
naar de vestiging van het Joodse volk in Israël. De kibboetsvorm,
zoals die heden ten dage bestaat, is dus niet een weerspiegeling
van een vooropgezet plan, maar is door de ervaring tot deze
vorm gegroeid. De eerste kibboets, Degania (korenbloem) werd
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in 1909 opgericht. Door het ontbreken van een voorbeeld was
de beginperiode van de kibboets een moeilijke tijd. Alles werd
intensief besproken, hetgeen gebeurde tijdens de zeer frequente
bijeenkomsten van de gehele groep. Men had grote moeite met
het vruchtbaar maken van het land. Aanvankelijk werd nog het
voorstel overwogen om niet te trouwen de eerste tijd, omdat
eventuele kinderen niet onderhouden zouden kunnen worden.
Deze idee werd echter snel verlaten, ook al omdat de man van
wie het kwam zelf verliefd werd en wilde trouwen. (Eén van
zijn kinderen is de bekend geworden Israëlische minister van
defensie, Mosje Dayan). Het voorbeeld van Degania werd langzamerhand steeds meer gevolgd. Vooral in de jaren 20 en 30
nam het aantal kibboetsim snel toe. Momenteel zijn er op het
platteland van Israël ongeveer 300 kibboetsim.
Tijdens en na de eerste Wereldoorlog kreeg de commune in
verschillende delen van Europa weer meer aandacht. In Nederland werden een aantal gemeenschappen gesticht, die te vergelijken zijn met de communes, die rond de eeuwwisseling ontstonden. Ze sloten zich veelal aan bij de eerder genoemde
Vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit, die, ondanks het
uiteenvallen van de belangrijkste communes indertijd, was
blijven bestaan. De bekendste bij deze vereniging aangesloten
commune was De Ploeg te Best bij Eindhoven. Het plan was te
beginnen met een land- en tuinbouwbedrijf, later zouden andere
produktiebedrijven opgezet worden. Het beginkapitaal werd
verkregen uit de kring van de Praktisch-Idealisten Associatie
en de Broederschapsfederatie^. Beide hadden connecties met de
in 1904 opgerichte commune Westerbro, welke commune ook
daadwerkelijke steun verleende bij de voorbereidingen voor De
Ploeg. In 1919 werd de commune opgericht, ze heeft tien jaar
bestaan. ^ Een andere commune in de buurt, die ook De Ploeg
heette en enkele jaren later werd opgericht, had het weven als
belangrijkste bron van inkomsten. De naam ploegstoffen is
hiervan afkomstig. Rond 1930 wordt gesproken van een twintigtal commune-achtige groepen die bij de Vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit zijn aangesloten. Bekendheid kregen ook
de Duitse communes die na de Eerste Wereldoorlog werden opgericht. Deze communes kwamen voort uit de Jeugdbeweging
en ze waren gevestigd op het platteland. (Een zevental gemeenschappen is in Bijl. 21 beschreven). De genoemde Jeugdbeweging had vóór de eerste Wereldoorlog al van zich laten horen
door een duidelijke oppositie tegen de maatschappijstructuur.
In tweede instantie wilden de jongeren in kwestie hun doel v e r wezenlijken als 'Wandervögel' (trekvogels). Deze romantische
vorm boekte evenwel weinig resultaat. Na de oorlog wilde men
28

een meer bewuste aanpak van de problematiek en men zag de
commune als een mogelijke oplossing. Ook bekend uit deze tijd
werden de Russische jeugdcommunes, die in feite niet tot ons
studieterrein behoren. Deze communes ontstonden na de revolutie en ze waren voor het grootste deel in de steden gevestigd.
Een nieuwe uitbarsting van commune-oprichting vond plaats
ongeveer vanaf 1966. Deze nieuwe eruptie, die tot het huidige
moment voortduurt, staat in het centrum van onze belangstelling.
In hoeverre verschilt zij, en in hoeverre vertoont zij overeenkomsten in karakter met communebewegingen die eerder ontstonden en van voorbijgaande aard waren dan wel met nog bestaande communebewegingen die stammen uit vroeger tijden?
Wat leert de geschiedenis ? Deze vragen zullen in dit en vooral
ook in de volgende hoofdstukken regelmatig aan de orde gesteld
worden. Wat de omvang van de beweging betreft, medewerkers
van de New York Times (55) deden in 1969 in de V.S. van Amerika
een onderzoek naar communes. Zij stuitten op bijna 2000 gemeenschappen in 34 staten. Deze onderzoekers hadden evenwel
de indruk dat er nog aanzienlijk meer communes waren. Voor de
Nederlandse situatie sprak Van Ussel - die zich onder andere
hier te lande bezighoudt met het opsporen en onderzoeken van
bestaande communes - begin 1971 in de Zwolsche Courant van
een aantal van 125. Deze schatting noemde Van Ussel een ruwe,
omdat vele communes in alle rust en stilte een nieuw leven willen opzetten. Ze zullen dan niet aan de weg timmeren. In
Denemarken werd in 1970 gesproken over een 50-tal communes
en in Duitsland over honderden communes. Ook lazen we over
Zweedse, Engelse en Franse communes, maar hierbij werden
geen aantallen genoemd. We weten uiteraard niet of al deze
communes voldoen aan de door ons gestelde eisen, maar we
nemen aan dat het voor het merendeel het geval i s .
De huidige communebeweging is minder homogeen dan vele eerder genoemde bewegingen. We kunnen in grote trekken een
aantal verschillende stromingen onderscheiden. Ten eerste de
mensen die in stilte en naar eigen inzichten een leven willen opbouwen in groepsverband. Deze communes worden zowel in de
stad als op het platteland aangetroffen; het doel is in het laatste
geval echter niet om zover mogelijk van de bewoonde wereld
weg te trekken. Men leeft normaal in de bestaande maatschappij.
Niet in alle opzichten zal men het eens zijn met de maatschappelijke structuur, maar in het openbaar ageren ertegen is geen
essentieel doel van deze communes. Een tweede stroming wordt
gevormd door de rebellerende jongeren, veelal studenten. De
communes die binnen deze kringen opgezet worden, zijn grotendeels in de stad gevestigd. Hoewel deze groepen vaak fanatiek
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in opstand zijn tegen de gevestigde orde, zijn de leden door hun
leefwijze (en hun studie) nog duidelijk gebonden aan dit maatschappelijk systeem. Ze zonderen zich niet volledig af, zoals
dit met de vertegenwoordigers van een derde stroming het geval i s . De gemeenschappen van dit type vestigen zich in die
delen van het land waar ze zo min mogelijk geconfronteerd
worden met het stedelijk leven. Deze communes vonden hun
oorsprong in de Verenigde Staten en ze zijn daar nog steeds het
grootst in aantal. Voor een deel kregen ze bekendheid onder de
benaming hippie-communes. Vaak trekken mensen van de ene
commune naar de andere. Ook wordt wel de hulp van andere
communes ingeroepen voor het opnemen van leden die moeilijkheden kregen in hun eigen groep. Zo bestaat er een onofficieel
netwerk van communes van New England tot California, waarbij
ruim 500 communes betrokken zijn. Soms is er zelfs sprake
van het verlenen van financiële bijstand aan elkaar. Ook kent
men eigen dienstencentra zoals een universiteit en een ziekenhuis (Free University en Free Clinic) (38).
Deze in de jaren 60 en 70 opgerichte communes gaan in de
meeste gevallen niet te werk volgens een precies uitgestippeld
plan van één groot leider, zoals dat in de 19e eeuw vaak gebeurde. Wel kunnen ideologieën van verschillende bekende
denkers (Reich, Marcuse, e . a . ) stimulerend geweest zijn voor
de oprichting van communes. Bij de voorbereiding komen echter
meer de eigen ideeën van de aanstaande leden aan de orde. Men
bepraat tevoren, zij het soms in zeer korte tijd, intensief de
doelstellingen van de commune. Bij de communes die in de stad
worden opgezet, kennen de deelnemers elkaar vaak al lang van
te voren. Vooral bij studenten komt het nogal eens voor dat
vanuit een gunstige woonsituatie (bij elkaar in een huis of studentenflat) langzamerhand de idee groeit een commune te gaan
vormen.
De nummers 27 tot en met 40 in de Bijlage zijn alle beschrijvingen van communes die in de tweede helft der twintigste eeuw
werden opgericht. Hierbij zijn zowel stadscommunes als plattelandscommunes. De meeste zijn gevestigd in N.-Amerika,
Duitsland en Nederland. Ook wordt er nog een overzicht gegeven van een aantal kenmerken van achttien mystieke communes
in Amerika (Bijl. 26).
2 . 1 . 2 . Motieven achter de communepogingen (vraag d)
Als we een onderzoek instellen naar de motieven die achter de
commünepogingen steken, moeten we een aantal zaken onder
ogen zien. Allereerst is het ontwikkelen van ideeën een proces,
hetgeen inhoudt dat bepaalde motieven in meer of minder belang30

rijke mate kunnen veranderen in de loop der tijd. Vooral tijdens
het communeleven kunnen de ideeën omtrent het doel van de
commune zich belangrijk wijzigen. We zullen hier echter die
motieven trachten te achterhalen die als doorslaggevend beschouwd kunnen worden bij de beslissing om een commune te
gaan oprichten. Verder kunnen er ook binnen de groep nuanceverschillen bestaan die vaak in de literatuur niet tot uiting komen,
omdat men in beschrijvingen tracht een algemene groepsmening
te geven. Maar juist om datgene wat als algemene groepsmening
naar buiten komt, is het ons vooral te doen. Uiteraard kunnen er
ook naast de door de groep besproken motieven een aantal, vaak
onuitgesproken, persoonlijke motieven in het geding zijn. Deze
zullen over het algemeen minder idealistisch zijn dan het groepsmotief. Ze kunnen o.a. te maken hebben met de huiselijke omstandigheden van een bepaald persoon, met een avontuurlijke
instelling. Deze bijkomende motieven, die voor de persoon in
kwestie overigens de noodzaak kunnen vormen, vallen buiten
het bestek van deze analyse en ze zijn ook door middel van de
literatuur nauwelijks te achterhalen.
We hebben getracht de vele motieven globaal te karakteriseren
om een hanteerbare aanduiding van de communetypen te krijgen.
Deze kan van dienst zijn bij de verdere bestudering van de
communes. Er wordt hierbij sla'~'\Xf-. oppervlakkig ingegaan op
de verschillende theorieën van grote leiders die zelf communes
opzetten of van andere denkers die indirect met communevorming
te maken hadden. Een meer uitvoerige bespreking van deze
denkbeelden vindt plaats in het volgende hoofdstuk, daar het een
onderdeel vormt van het tweede gedeelte der probleemstelling.
Bij de bestudering van de motieven vielen drie hoofdgroepen te
onderscheiden. Ten eerste de motieven die voortspruiten uit
bepaalde godsdienstige ideeën (religieuze motieven); ten tweede
de motieven die voortkomen uit de wens een maatschappijverandering op wereldse grondslag te bewerkstelligen (politieke
motieven) en ten derde de motieven die gericht zijn op een verbetering van de tussenmenselijke contacten, vooral binnen de
eigen groep. Voorts werden er een aantal bijkomende motieven
onderkend. Eerst zullen we nu dieper ingaan op de drie genoemde
hoofdgroepen alsook op de communes die ertoe gerekend kunnen
worden. Daarna worden de minder essentieel geachte motieven
besproken.
De religieuze motieven. De ideeën voor een gezamenlijk leven
zijn bij de communes die tot deze groep behoren, afgeleid van
de godsdienst. Deze vormt het middelpunt van het leven. Vaak
wordt met een zekere minachting over het stoffelijke gedacht.
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Men leeft sober; alles draait om het bovenaardse. We zien dit
ook bij de eerste Christengemeenten. Christus predikte een
samenleven van broeders en zusters waarbij men zich moest
richten op het hemelse. Dit zou uitmonden in een rijk van liefde.
Volgens QUACK (94a) had Christus een ideale maatschappij op
socialistische grondslag voor ogen, waarbij de godsdienst centraal zou staan. Veel latere godsdienstige groepen zijn geïnspireerd door deze eerste Christengemeenten.
In feite zijn de religieuze communes weer onder te verdelen in
een tweetal soorten. Als eerste zien we dan de oud-sectarische
christelijke leefgemeenschappen. De communedenkbeelden zijn
bij deze groepen doorgaans ontleend aan bepaalde bijbelteksten.
De leden van de communes behoorden vóór de oprichting tot
één van de officiële kerkgenootschappen. Een variant op deze
soort zijn de groepen die zich van kloosters losmaken en - in een
klein aantal van de gevallen - een commune vormen, welke voldoet
aan de in dit onderzoek geldende criteria. Een tweede soort is
de modern-religieuze commune, die geen binding heeft met één
van de officiële kerkgenootschappen. Een deel van deze communes
zijn in hun denkbeelden geïnspireerd door de eerste Christengemeenten (de Jezus-figuur wordt vaak centraal gesteld). Andere
vertonen in hun denkbeelden connecties met Oosterse mystieke
ideeën.
Tot de 19e eeuw zijn bijna alle uitingen van communeleven ingekapseld in een godsdienstig omhulsel. Pas rond 1800 beginnen
de wereldse ideeën op de voorgrond te treden. In Nederland is
dit overigens nog later het geval. QUACK signaleert, dat de
socialistische stroom die door Europa ging in Nederland alleen
maar tot uitdrukking kwam vanuit de godsdienst. Een voorbeeld
van een godsdienstige commune uit die tijd is de Zwijndrechtse
Broederschap (Bijl. 5). Maar ook al gaan de wereldse communes
in aantal toenemen in de 19e eeuw, toch zien we steeds weer
ook in deze tijd op verschillende plaatsen religieuze communes
ontstaan, die voor het grootste deel behoren tot de eerder genoemde oud-sectarische christelijke gemeenschappen. Voorbeelden hiervan vinden wij in de beschrijving van de Rappites
(Bijl. 4), de Zoarites (Bijl. 6), Oneida (Bijl. 12), Bethel en
Aurora (Bijl. 13), Swedish Community of Bishop Hill (Bijl. 16)
en de communes die opgericht werden naar de denkbeelden van
Zinzendorf (o. a. Bethlehem, Bijl. 3). In de jaren zestig van
de twintigste eeuw zien we dat de zich van kloosters losmakende
groeperingen aan belang winnen (voor Nederland beschreven in
Bijl. 25). Maar juist in deze tijd ook ontstaan de modernreligieuze communes. Een aantal ervan met een mystieke achtergrond worden genoemd in Bijl. 26. De oud-sectarische die in
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de jaren zestig van deze eeuw nog bestaan, stammen meestal uit
vorige eeuwen, zoals de Hutterleut of Hutterites (o.a. Forest
River Community, Bijl. 22).
Bij de communes die voortkwamen uit religieuze motieven valt
tweeërlei gerichtheid te onderkennen. Een deel der groepen
streeft ernaar de godsdienstige denkbeelden bij zoveel mogelijk
mensen ingang te doen vinden; deze groepen richten zich naar
buiten. De andere groepen zijn meer naar binnen gericht; het
gaat erom bepaalde denkbeelden over de juiste levenswijze
in de eigen groep te verwezenlijken. Zeer duidelijk komt dit
verschil in gerichtheid naar voren als we de eerste Christengemeenten vergelijken met de Essenen die omstreeks dezelfde
tijd leefden. Terwijl de Christenen erop uittrokken om de
godsdienstige ideeën te verspreiden, om te verkondigen dat degenen die in Christus geloofden bevrijd zouden worden van zonde,
leefde de secte der Essenen afgezonderd. De Essenen beschouwden zichzelf als uitverkorenen, ze hadden een zware proeftijd
ingesteld voor nieuwelingen. Ook bij de latere godsdienstige
gemeenschappen vinden we in meer of minder sterke mate dit
verschil in instelling terug. Sommige groepen leggen een grote
bekeringsdrift aan de dag (Bijl. 3), andere groepen doen nauwelijks hun best om de buitenwereld van hun ideeën te overtuigen
(Bij. 4, 6).
De politieke motieven . De communes zijn erop gericht een maatschappijhervorming te bewerkstelligen. De nadruk kan hierbij
op verschillende maatschappelijke aspecten liggen. Sommigen
gaan uit van ingewikkelde nieuwe maatschappijconstructies; bij
anderen blijven de ideeën veel vager. Maar in alle gevallen
reiken de motieven om een commune te stichten verder dan de
eigen groep. Men richt zich naar buiten. Dit is ook de reden
waarom we zoveel weten van deze politieke communes. Ze proberen over het algemeen veel van de ideeën in de openbaarheid
te brengen en ook worden deze gemeenschappen vaak beschreven.
In de Bijlage zij n deze politieke communes dan ook sterk vertegenwoordigd (Bijl. 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 27,
28, 29, 31, 32, 33, 36, 37).
Deze extraverte gerichtheid van de politieke communes kan op
een actieve en op een passieve wijze tot uiting komen. In het
eerste geval ziet men de commune min of meer als een actiecentrum van waaruit men politiek zal gaan handelen. Zeer
bekend geworden voorbeelden hiervan zijn de communes I en n
(Bijl. 31, 32) uit Berlijn. Bij de groepen die zich passief opstellen,
beschouwt men de eigen commune als een voorbeeld voor de
wereld. Men houdt zich vanuit de commune niet actief met de
33

politiek bezig, men wil alleen maar laten zien hoe het zou
moeten. De Amerikaanse communes van de vorige eeuw, die
naar de ideeën van Owen, Fourier en Cabet werden opgezet,
zijn hier duidelijke voorbeelden van. De Nederlandse communes,
die in het begin van deze eeuw ontstonden rond de Vereeniging
Gemeenschappelijk Grondbezit, zijn dat eveneens. Ook de
communes die voortsproten uit de Duitse jeugdbeweging (Bijl. 21)
en vele hippiecommunes , behoren hiertoe. Een duidelijk v e r schil tussen de twee vormen is dat de communes die een actiecentrum willen vormen, meestal stadscommunes zijn, terwijl
de communes die als voorbeeld willen dienen zich vaak afzonderen op het platteland om zoveel mogelijk de invloeden van de
gevestigde orde te ontwijken. Sommige van deze laatste communes streven er daarbij naar om geheel los te komen van de maatschappij, om volledig in de eigen behoeften te voorzien, om
eventueel met andere verwante groepen een soort 'tegenmaatschappij' te creëren (Bijl. 19, 21, 27).
Zoals we al eerder vermeldden, kan de nadruk bij de maatschappijverbetering op verschillende aspecten liggen. We zien in feite
ook een accentverschuiving als we de politieke communes uit
de vorige eeuw vergelijken met die van de huidige tijd. Bij de
communes die opgericht werden naar de ideeën van Owen,
Fourier, Cabet en andere maatschappijhervormers uit de vorige
eeuw, streefde men vooral naar een economische rechtvaardigheid. Men creëerde vaak economische eenheden, hetgeen overigens niet wil zeggen dat de theorieën van Owen en Fourier alleen
gericht waren op een eerlijke economische verdeling. Dit aspect
vond echter vooreerst nog de meeste weerklank. Tegenwoordig
wordt voor het bereiken van een toekomstig menselijk geluk
grote aandacht besteed aan de tussen-menselijke verhoudingen.
Veelvuldig wordt gesproken over de vervreemding van elkaar,
de prestatiezucht, autoritaire verhoudingen. Het burgerlijk
gezin wordt hierbij sterk bekritiseerd. De economische ongelijkheid wordt doorgaans met deze bekritiseerde verschijnselen
in verband gebracht en er wordt minder sterk de nadruk gelegd
op de directe bestrijding ervan. In het volgende hoofdstuk wordt
uitvoeriger op deze denkbeelden en de veranderingen erin, ingegaan.
Op de eigen groep gerichte affectieve motieven. Bij deze groep
communes kunnen we spreken over een naar-binnen-gerichtheid.
Men streeft niet direct naar navolging op grote schaal, men
heeft geen nieuwe maatschappijconstructies voor ogen en ook de
godsdienst vormt niet het uitgangspunt van de communeplannen.
De motieven voor het oprichten van een commune spruiten voort
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uit de wens de primaire leefgroep uit te breiden, zich te onttrekken aan het isolement van het gezin. Er wordt gestreefd
naar een goede communicatie tussen de leden van de eigen groep.
Een duidelijk voorbeeld van een dergelijke commune i s Felicia
(Bijl. 38). Men was ontevreden met de bestaande situatie, met
de beperktheid van de menselijke relaties en men hoopte door
middel van de commune een oplossing te vinden voor de problemen. Andere voorbeelden, die echter naast dit motief nog één
of meer andere motieven hadden, zijn twee Nederlandse communes (Bijl. 35, 39).
Het i s moeilijk het aantal communes dat uit deze affectieve
motieven ontstaan is, te schatten. Bij onze beschrijvingen zijn
ze echter zeker ondervertegenwoordigd. Doordat het hoofddoel
is om samen prettig te leven en men zeker de publiciteit niet
zoekt (en men het meestal ook niet nodig vindt om een communeverslag te maken), is het moeilijk door middel van een literatuurstudie gegevens over deze groepen te verkrijgen. Wel is
bekend dat dit soort communes in de huidige tijd in aantal toeneemt.
Hiermee hebben we de belangrijkste motieven voor communevorming aangeduid . Natuurlijk i s het niet zo dat iedere commune zo gemakkelijk in een categorie te plaatsen valt. Vaak bestaat
er een veelheid van motieven. Bovendien is het niet altijd even
duidelijk wat het hoofdmotief vormt. Het merendeel van de door
ons onderzochte communes bleek toch vrij duidelijk tot één van
de drie genoemde categorieën te behoren. Wel zijn er nog een
aantal regelmatig terugkerende motieven te noemen, die min of
meer bijzaak waren dan wel samenhingen met het hoofdmotief.
Ze vormden zelden de voornaamste reden om een commune op
te richten. We zullen de meest voorkomende hier in het kort
toelichten.
Als eerste noemen we het pedagogische motief. Men heeft de
overtuiging dat het beter is voor de kinderen als ze door meerdere ouderen worden opgevoed en als ze leven in een omgeving
waarin meer leeftijdgenootjes zijn. Dit motief speelde o.a. een
rol bij Brook Farm (Bijl. 10), Oneida (Bijl. 12) en bij vele
tegenwoordige communes op het Amerikaanse platteland. Dat
het nauwelijks het hoofdmotief vormt om een commune te stichten
is begrijpelijk. Men zou dan eerder naar tussenoplossingen
zoeken, bijvoorbeeld kinderdagverblijven of het organiseren van
wisseldiensten met gelijkgestemde ouders. Meestal houdt het
streven naar een groepsopvoeding van het kind wel direct verband
met het hoofdmotief. Voor het bereiken van een bepaald ideologisch doel, wordt het nodig gevonden om de kinderen door een
grotere groep te laten opvoeden en om de macht van de ouders
te verminderen.
5
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Een ander motief is het praktisch-economische motief. Het woord
'praktisch' wordt hier gebruikt ter onderscheiding van het ideologisch gerichte economische motief, dat bij de politieke motieven werd besproken. Dit praktisch-economische motief kan gericht zijn op de produktie en/of op de consumptie. Als het om
het eerste gaat, wil men gezamenlijk produceren om effectiever
te kunnen werken en zodoende tot een grotere welvaart te komen.
Het vormde het hoofdmotief voor de oprichting van de Amana
Society (Bijl. 15). Voor enkele andere groepen uit de vorige eeuw
was het een belangrijk bijkomend motief (Bijl. 4, 6). Dit waren
alle landbouw communes. Ook voor kunstenaars kan dit een belangrijke reden zijn om samen te gaan leven. Zo kennen we in
N e d e r l a n d d e C . C . C . INC. (Bijl. 39), een commune die gevestigd is in een boerderij in Noord-Brabant en waarvan de mannelijke leden een popband vormen. De nadruk kan verder liggen op
een effectievere consumptie. Men leeft goedkoper in een grote
groep, vele gebruiksvoorwerpen in het gezin kunnen evengoed
door een grotere groep benut worden (keukengerei, wasmachine,
koelkast, televisie, e t c ) . Het is duidelijk dat als dit het enige
motief zou zijn, men eerder naar tussenvormen zal zoeken, dan
een commune te gaan oprichten. (Zo bestaat in Nederland de
actie Centraal Wonen, waarbij men zich o. a. ten doel stelt de
woonvorm aan te passen aan deze wensen.) Ook wordt vaak gesproken van de verminderde belasting van de huisvrouw als men
met een grotere groep samenleeft.
Vooral in de tegenwoordige tijd wordt nogal eens de betere ontplooiingskans van de mens in een commune genoemd. Als dit
mede een reden vormt om een commune op te richten, zou dit
een psychologisch motief genoemd kunnen worden. Deze grotere
ontplooiingskans wordt meestal afgeleid van de grotere vrijheid,
die de mens in de commune gelaten zou kunnen worden, doordat
bezitsdrang tegenover elkaar in vergelijking met het gezin geringer i s . In een aantal gevallen wordt het psychologisch motief
min of meer duidelijk naar voren gehaald (Bijl. 21, 24, 27, 32,
34).
Een motief dat eveneens een enkele maal genoemd wordt, is het
seksuele. Bij geen van de communes waarover wij lazen vormde
het echter het hoofdmotief. Als bijkomend motief kreeg de
seksualiteit eigenlijk pas in de jaren zestig van deze eeuw enige
betekenis; bij de in de vorige eeuw opgerichte communes vormde
het een weinig beschreven onderwerp. Het feit dat (geregelde)
promiscuïteit nauwelijks een hoofdmotief is bij de communepogingen, is in tegenstelling met hetgeen velen ervan denken.
Het is overigens ook te verwachten dat mensen die het alleen
om een uitbreiding van de seksuele relaties te doen i s , minder
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gauw voor de communevorm zullen kiezen, maar eerder zullen
overgaan tot buitenechtelijke verhoudingen, 'slippertjes',
partnerruil, groepsseksualiteit etc.
Als laatste valt nog te noemen de motivatie op basis van het feit
dat al het andere verworpen wordt. De commune kan dan beschouwd worden als toevluchtsoord voor degenen die de maatschappij willen ontvluchten (Bijl. 27). Ook is het mogelijk, dat
men in het geheel geen duidelijke motieven heeft om een commune
op te richten, behalve dat geen enkel ander leefverband bevredigend wordt geacht en men het op deze wijze eens wil proberen.
Van deze laatste vorm hebben we geen voorbeeld in onze beschrijvingen. Het kan overigens een belangrijk argument zijn
voor de enkeling die tot een commune toetreedt. Dit geldt echter
minder voor de commune als geheel, want omdat het om een
experiment gaat (in tegenstelling tot het huwelijk), worden de
doelstellingen vaak duidelijk aan de orde gesteld.
2 . 1 . 3 . Aantal leden, leeftijdsopbouw en afkomst (vraag e, f, g)
Als we de communes die in de Bijlage zijn opgenomen vergelijken
met betrekking tot het aantal leden, dan valt direct een duidelijk
verschil op tussen de communes die in de vorige eeuw opgericht
werden en degene die in deze eeuw ontstonden. Terwijl in de
vorige eeuw meer dan de helft van de communes 100 of meer
leden telden en bovendien zeer grote verschillen in ledental
toonden (variërend van 5 tot 900), zien we dat, behoudens de
kibboetsim, bij de 20e eeuwse communes het ledental schommelt
tussen de 4 en 15. Er zijn wel grotere gemeenschappen, vooral
religieuze (o.a. de Hutterites, die een nieuwe commune gaan
vormen als de oude 130 leden telt), maar deze zijn relatief gering in aantal. Ook bij het onderzoek van de New York Times,
waarbij bijna 2000 communes betrokken waren, wordt gesproken
van een gemiddelde grootte van 5 tot 15 leden. Dat ook in
religieuze kringen de wens bestaat in kleine gemeenschappen te
leven, zien we aan de resultaten van het onderzoek van Nuy
(Bijl. 25), waaruit bleek dat de gemiddelde grootte van de zich
van kloosters afscheidende groepen rond de 6 leden lag. Dit
grote verschil tussen de communes van de vorige eeuw en van
deze eeuw is te verklaren door het verschil in oriëntatie dat
bij de bespreking van de politieke motieven reeds aan de orde
kwam. Wanneer men min of meer economische eenheden opzet,
zoals dat in de vorige eeuw vaak het geval was, zal men eerder
met grote aantallen werken, dan wanneer men streeft naar een
verbetering van de menselijke relaties. Ook al wil men dit
laatste niet alleen in de eigen groep, maar op grote schaal bereiken, dan nog zal men om actie te voeren of om als voorbeeld
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te dienen, uitgaan van een kleine groep.
Ook qua leeftijdsopbouw van de groep mensen die de commune
opricht, valt een duidelijk verschil op te merken tussen de
communes uit de vorige eeuw en die uit deze eeuw. De huidige
communes worden vooral opgezet door jongeren; de 'twennies'
vormen de overhand. Ook bij het eerder aangehaalde onderzoek
van de New York Times werd dit geconstateerd. Gesteld werd
dat de leeftijd varieerde van 20 tot 35 jaar. Overigens is dat
niet alleen eigen aan de communebeweging van de jaren zestig.
Ook de Duitse communes rond 1920 werden door jongeren opgericht. Over het geheel genomen waren degenen, die in de
vorige eeuw betrokken waren bij het stichten van communes,
ouder. Vaak schommelde de leeftijd van de volwassenen tussen
de 30 en de 50 jaar en waren er kinderen van alle leeftijden.
Dit gold eveneens voor de groepen die van Europa naar Amerika
trokken om .een religieuze (Bijl. 3, 4, 6, 16) of een politiekeconomische (Bijl. 17) commune op te richten. Verder waren
de grote leiders van de communes uit de vorige eeuw ook veelal
mannen van middelbare leeftijd.
Als we de maatschappelijke positie bekijken van degenen die
aan de wieg van de communepogingen stonden en zich ook actief
met de oprichting ervan bezighielden, dan zien we dat zowel in
de vorige eeuw als in deze eeuw de hogere lagen van de bevolking oververtegenwoordigd zijn. Dit geldt vooral ook voor de
leiders van de vorige-eeuwse communes met als uitzondering
die van de Amana Society en de Zwijndrechtse Broederschap.
QUACK ziet het trouwens als een eigenaardigheid van de gehele
Nederlandse situatie in de eerste helft van de 19e eeuw, dat de
socialistische geest zich niet bij een intellectueel nestelt, maar
'van het gemoed der kinderen van het volk' komt. De oververtegenwoordiging van de hogere bevolkingslagen geldt niet voor
hen, die door middel van een uitgebreide campagne geworven
werden zoals dat bij New Harmony (Bijl. 8) het geval was. Deze
mensen hadden trouwens ook niet actief meegewerkt aan de
oprichting van de commune. Bij de hedendaagse communes
treden twee bevolkingsgroepen sterk op de voorgrond, namelijk
de studenten (of ex-studenten) en de kunstenaars. Over het
algemeen komt men vertegenwoordigers van de laagste bevolkingsgroeperingen weinig tegen als het om commune-oprichting
gaat, onafhankelijk van de tijd waarin deze plaatsvindt en de
motieven die er achter steken. We hebben hier steeds gesproken
over de maatschappelijke positie van de betrokkenen zelf, over
het ouderlijk milieu (vraag g) kwamen we weinig of niets te
weten.
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2 . 1 . 4 . Selectie en doorstroming van de leden (vraag h, i, j)
We vroegen ons af hoe men in het algemeen te werk ging bij de
bepaling van de personen die aan de commune zouden deelnemen.
Er waren, grof genomen, drie verschillende wijzen waarop de
groepen werden samengesteld:
- op basis van het aanhangen van bepaalde godsdienstige overtuigingen;
- op basis van vriendschap en de daaruit voortgevloeide plannen;
- zonder speciale selectiecriteria, waarbij dus ieder die wenste
kon deelnemen.
Dit alles afgezien van het feit, dat de deelnemers zich uiteraard
in alle gevallen moesten kunnen verenigen - hetgeen overigens
een belangrijk selectiecriterium vormt - met het gemeenschapsleven. Bij de vele in de vorige eeuw opgerichte communes vormde
de eis dat men bepaalde religieuze ideeën aanhing, het belangrijkste deelnamecriterium bij de opzet. Het ging hier vaak om
grote groepen (Bijl. 4, 6, 13, 15, 16). Maar ook bij kleinere
groepen als Oneida (Bijl. 12), waarbij het min of meer om een
vriendenkring ging, vormde toch de religieuze betrokkenheid
het hoofdcriterium. Hetzelfde geldt voor de Zwijndrechtse
Broederschap (Bijl. 5). De religieuze gemeenschappen in Nederland van de jaren zestig der 20e eeuw (Bijl. 25), waaronder m i s schien een vijftal communes zijn, kunnen zowel tot deze categorie gerekend worden als tot de erna genoemde categorie. De
communes waarvan de deelnemersgroep op basis van vriendschap werd gevormd, zijn groot in aantal. Men ziet ze vooral
in deze eeuw, de kleine groepjes bekenden die een commune
gaan oprichten. Eén en ander hangt duidelijk samen met de
gerichtheid die we voor communes van de afgelopen jaren constateerden, namelijk het streven naar een verbetering van het
tussen-menselijke contact, van de communicatie. Overigens
waren er in de vorige eeuw ook wel groepen die op basis van
vriendschap waren samengesteld, o.a. Brook Farm (Bijl. 10).
Als laatste noemden we nog de groepen die gevormd werden op
basis van de wens van de enkeling om deel te nemen. In principe werd niemand uitgesloten. Het kan daarbij wel het geval
zijn dat het grootste deel van de groep bestond uit bekenden.
Groepen die op deze wijze werden samengesteld vinden we
zowel in deze eeuw als in de vorige. De communes van Owen
(Bijl. 7, 8, 9) zijn hier voorbeelden van, alsook Icaria (Bijl. 17)
en de Nederlandse communes die rond de eeuwwisseling ontstonden (Bijl. 18, 19). In de 20e eeuw gaan vele van de Amerikaanse communes, die uit de stad wegtrekken, van dit principe
uit (o.a. Bijl. 27, 29, 30). Een voorbeeld van een Europese
commune van deze soort is La Poudrière (Bijl. 23).
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Was de commune, nadat ze eenmaal was opgericht, een open dan
wel een gesloten gemeenschap? Het bleek dat het merendeel van
de door ons onderzochte communes als open konden worden be
schouwd (ongeveer 4/5 deel van het totaal). Deze sterke oververtegenwoordiging geeft niet de gehele communewerkelijkheid weer
en zij is een consequentie van het feit, dat het hier om een literatuurstudie gaat. De open gemeenschappen, die er vaak bewust
op uit zijn nieuwe leden te werven, zullen meer in de publiciteit
komen dan de min of meer besloten groepjes die in alle rust en
stilte een eigen leefvorm willen opbouwen. Er bestaan overigens
duidelijke verschillen in openheid tussen de communes die als
open bestempeld worden. Sommige stelden in het geheel geen
eisen aan nieuwkomers die toegelaten wilden worden. Dit uitgangspunt was dan meestal een onderdeel van de algemene ideologie. Een beperkende factor vormde alleen de beschikbare
ruimte. Andere communes gingen met meer omzichtigheid te
werk. Of ze waren zeer voorzichtig bij het aannemen van nieuwe
leden of ze stelden een proeftijd in (o. a. Bijl. 6, 15, 22, 28).
Na zo'n proeftijd werd dan zowel door de communeleden als door
de persoon zelf beslist of hij zich kon aanpassen aan het groepsleven. Duidelijk omschreven selectiecriteria kwamen we weinig
tegen. Bij Brook Farm werd als niet geringe eis gesteld, dat
het aanstaande lid in staat moest zijn tot verfijning, literaire
belangstelling moest bezitten en moest beschikken over superieure
capaciteiten. Kortom, er werd een grote algemene beschaving
verlangd. La Poudrière achtte voor een eventuele toelating van
groot belang de persoonlijke relaties die de persoon in kwestie
had opgebouwd. Ondanks het feit dat er weinig uitgesproken
selectiecriteria aan het licht kwamen en een groot aantal groepen
niet eens met een proeftijd werkten, waren de groepen toch veelal
vrij homogeen. Dit is niet verwonderlijk, want tenslotte moest
iedereen in meerdere of mindere mate gegrepen zijn door de
commune- idee zoals die voor de betreffende gemeenschap was
uitgewerkt en bovendien moest men zich er toch enigszins thuisvoelen om de wens te koesteren toegelaten te worden. Alle
communes uit de vorige eeuw die we onderzochten, hadden een
open karakter, de communes uit de 20e eeuw daarentegen konden
voor ongeveer de helft als min of meer gesloten beschouwd worden (Bijl. 31 t / m 34, 38, 39, 40). Dit gesloten-zijn werd dan niet
opgevat in de strikte zin zoals dat bij een huwelijk het geval i s .
Ondanks het gesloten karakter van een gemeenschap werden er
wel eens één of meer anderen toegelaten die er langzamerhand
ingegroeid waren. De gesloten communes vinden we vooral in
de stad. De geslotenheid van de vaste ledenkern heeft overigens
niets te maken met het aantal bezoekers dat de commune ont40

vangt. Vaak krijgen juist de stadscommunes veel bezoek: vrienden, sympathisanten, nieuwgierigen, profiteurs.
Om de doorstroming te vatten is naast het feit of er nieuwe leden
worden toegelaten, van belang te weten of er tijdens het bestaan
van de commune een aantal leden de groep verliet. Bij bijna
alle onderzochte communes was dit gebeurd. De aantallen varieerden waarschijnlijk zeer sterk, in de meeste gevallen werden
ze niet exact gegeven. Men sprak van een grote groep die wegtrok, een enkeling, een aantal families, etc. Dit vond zowel in
de vorige eeuw plaats als in de communes van deze eeuw; zowel
in de godsdienstige als in de politieke communes; zowel in grote
als in kleine communes. Kennelijk spelen de uitwendige factoren
hierbij een minder belangrijke rol dan het eigene van iedere
commune. Zo tonen ook de kibboetsim niet steeds eenzelfde
beeld in dit opzicht. De ene kibboets kent een aanzienlijk grotere
doorstroming dan de andere. Als redenen voor het wegtrekken
worden dan ook bij de meeste communes interne moeilijkheden,
ruzies en conflicten tussen verschillende leden van de gemeenschap genoemd. Bij de grotere groepen leidde dit soms tot een
splitsing (Bijl. 5, 17).
2 . 1 . 5 . Contact met de buitenwereld (vraag k)
Een groot aantal communes wil, om met nieuwe leefvormen te
experimenteren, zo weinig mogelijk onder invloed van de externe
samenleving staan. Deze afzondering houdt echter lang niet altijd
in dat men zich afzijdig wil houden van het maatschappelijk wel
en wee. Vaak juist gaat het om politieke communes die de samenleving een voorbeeld willen voorschotelen van een betere wijze
van samenleven. Bovendien houdt deze afzondering vaak verband
met het feit dat het bedrijven van landbouw en soms ook het
streven naar zelfvoorziening een essentieel onderdeel van de
ideologie vormen. Het houdt dan ook helemaal niet in dat deze
communes alle contacten met de buitenwereld verliezen. Men
ontvangt vaak veel bezoek en voor het overgrote deel hebben
de communes - ook die welke streven naar zelfvoorziening nog wel zakelijke contacten buiten de gemeenschap. De communes
die geen afzondering zoeken, zijn de politiek actieve communes
en de communes die zich richten op een verbetering van de
tussenmenselijke contacten binnen de eigen groep. Bij deze
laatste hebben de leden veelal hun werk in de maatschappij en
streeft men naar een normale integratie.
De houding van de naaste omgeving tegenover de commune is
zeer verschillend. Zij varieert van uitgesproken vijandig tot
\ waarderend (dit laatste vaak in economisch opzicht, omdat
menige landbouwcommune de gehele streek welvarend maakte).
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hangt samen met het feit dat de familiesamenwoning getuigt van
een traditionele leef- en denkwijze, hetgeen niet in overeenstemming is met de vaak vooruitstrevende geest die spreekt uit
het leven in communeverband. We nemen dan ook aan dat het
vooral gezinnen waren die in communes trokken, hoewel bij de
religieuze communes zeker rekening moet worden gehouden met
het intrekken van verwante gezinnen of grotere familieeenheden.
In deze eeuw is de situatie in de commune anders. Omdat het
vaak om jongeren gaat, zijn er nog veel communes zonder kinderen. In die communes waar wel kinderen zijn, is er bijna altijd
sprake van een gezinseenheid. Als de commune uiteenviel (of
zou vallen), bleven deze gezinnen doorgaans bij elkaar.
In hoeverre nu het gezinsbegrip uitgehold werd, doordat verschillende functies door de grotere groep werden overgenomen, zal
in een aantal van de volgende paragrafen aan de orde komen.
2.1.7. De huisvesting (vraag m)
Of de groep één of meerdere huizen bewoont, hangt uiteraard
sterk samen met het aantal leden dat de groep telt. De communes
uit de vorige eeuw, die vaak meer dan 100 leden telden, waren
voor het merendeel gevestigd in een dorpachtige nederzetting.
Dit geldt niet voor de Nederlandse communes, waarvan het aantal leden gemiddeld ook veel kleiner was (Bijl. 2, 5, 19). De
communes van deze eeuw zijn meestal of op een boerderij of
in een groot oud huis in de stad gehuisvest.
Belangrijker dan het aantal gebouwen dat men heeft, is de vraag
hoe de ruimten verdeeld zijn. Heeft iedere persoon, ieder echtpaar of ieder gezin een privé-ruimte of zijn alle ruimten gemeenschappelijk? In de vorige eeuw lijkt het voor de communes nauwelijks een punt van overweging te zijn geweest; ieder gezin,
ieder echtpaar of iedere vrijgezel kreeg een eigen leefruimte.
Uitzonderingen hierop vormen Bethlehem (Bijl. 3), waar de
echtelieden gescheiden werden en Oneida (Bijl. 12), waar de
volwassenen wel een eigen slaapkamer hadden, die echter niet
als privé-leefruimte gebruikt mocht worden. In een enkel geval ook
werden de kinderen van de ouders gescheiden. Ze woonden dan
met leeftijdgenootjes in een kindertehuis en de echtparen hadden
een eigen woonruimte (zoals dit ook het geval is bij de Israëlische
kibboetsim). Voor het merendeel echter woonden in de 19e eeuwse
communes de gezinnen bijeen, soms zelfs in eengezinshuizen
(Bijl. 4, 8, 11, 13, 1 5 t / m l 8 ) . Daarnaast had men dan een
aantal gemeenschappelijke ruimten; een keuken, een eetzaal en
een vergaderzaal, soms ook een school en een bibliotheek. De
gezinsprivacy werd vooral aangetast door het gezamenlijk eten
dat in de meeste communes gebeurde. Intussen hadden sommige
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geestelijke vaders van commune-experimenten op de langere
duur vaak wel een grotere ruimtelijke integratie voor ogen.
Zo schreef bijvoorbeeld Van Eedenin 1902 in het tijdschrift
'De Pionier' dat het een verkeerd begin zou zijn om samen te
gaan wonen in een groot huis. Dit moest pas op de lange duur
verwezenlijkt worden, nadat men in staat was gebleken tot
samenwerking. Direct bijeen wonen zou onnatuurlijk zijn en tot
wrijving en twist leiden, hetgeen onnodig was.
Bij de communes van het afgelopen decennium is de ruimtelijke
privacy een veel belangrijker discussiepunt gaan vormen. Dit
hangt vooral samen met de nadruk die de laatste jaren gelegd
wordt op een verbetering van de tussenmenselijke contacten.
Men vraagt zich dan af of een zekere privacy per persoon, per
echtpaar of per gezin daarmee te verenigen valt. In de meeste
gevallen raakt men het er toch over eens dat een zekere mate
van privacy acceptabel en gewenst i s . Ieder lid of echtpaar
krijgt dan een privé-ruimte in huis. Gewoonlijk is dit een zitslaapkamer, terwijl de groep een woon-eetkamer en keuken
gemeenschappelijk heeft. In één commune (Bijl. 38) hebben de
leden een kleine privé-ruimte, maar slaapt men in gemeenschappelijke ruimten. In sommige gevallen zette men de commune op
met het voornemen alle ruimten door iedereen te laten gebruiken, maar in de loop van de tijd wilde men dan vaak toch enige
privacy en ging men de ruimten verdelen of woningen bijbouwen.
In ieder geval wordt de privé-ruimte geen vanzelfsprekendheid
meer gevonden bij de communes van de jaren zestig van deze
eeuw. Hoe moeilijk men het ermee kan nebben als men consequent het gemeenschapsideaal ook qua ruimte wil bereiken,
bewijst wel de Bülowcommune (Bijl. 36). Deze groep heeft lange
en verhitte discussies gewijd aan de vraag of niet alle deuren
uit de woning verwijderd zouden moeten worden, inclusief de
w.c.-deur.
2 . 1 . 8 . Enkele aspecten van de organisatie en structuur
De sociale relaties binnen de niet-religieuze communes zowel
uit de vorige eeuw als uit deze eeuw, worden in het algemeen
gekenmerkt door een groter streven naar gelijkheid dan in de
omringende samenleving het geval was en i s . De sociale gelijkheid tussen volwassenen werd al zeer bewust nagestreefd in
de communes die aan de hand van de ideeën van Owen werden
opgezet. Verwacht werd dat door de economische gelijkheid de
verschillen en ook de vijandschap tussen de mensen vanzelf
zouden verdwijnen. Dat dit niet het geval was, zien we aan
New Harmony (Bijl. 8) en Yellow Spring Community (Bijl. 9).
Bij de laatstgenoemde bleek de overgang op sociale gelijkheid
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te abrupt te zijn, men verviel weer in het oude standenpatroon,
waaraan door middel van een officiële groepsvorming ook werd
toegegeven. Bij New Harmony verweet men de zakelijke leiders
de vorming van standsverschillen in de hand te werken door hun
gedrag.
De meeste communes uit de vorige eeuw hadden, in tegenstelling
tot die uit deze eeuw, een bestuurlijke instantie en/of een officieel
leider. Bij de niet-religieuze en bij enkele religieuze (Bijl. 6,
12) communes werden de mensen die een bestuurlijke functie
zouden gaan vervullen op democratische wijze verkozen. Vaak
was er een soort algemene raad van volwassen leden van de
groep. De bestuurders waren verantwoording verschuldigd aan
de leden van de commune. Ze werden ook regelmatig vervangen.
Vaak werden daarbij belangrijke beslissingen door de gehele gemeenschap genomen. Aan een bestuursfunctie waren in principe
geen speciale privileges verbonden. Deze opzet zien we in grote
lijnen nu nog bij de Israëlische kibboetsim, waar het om gemeenschappen van gemiddeld 300 leden gaat. Het systeem werkt hier
meestal vrij soepel, hoewel er weinig belangstelling bestaat voor
het vervullen van een officiële functie. Een hedendaagse Amerikaanse commune, die ook een bestuur kent, is de Twin Oaks
Community (Bijl. 28). De democratische opzet is in de praktijk
in hoge mate verwezenlijkt. Dat dit niet altijd het geval i s , zagen
we al aan New Harmony, maar in nog sterkere mate geldt dit
voor Icaria (Bijl. 17). Cabet groeide, ondanks het in theorie
democratische systeem, uit tot een ware dictator, die bovendien
een steeds grotere invloed kreeg op de keuze van zijn medebestuurders (hijzelf was president).
De religieuze communes uit de vorige eeuw laten vaak een duidelijke hiërarchische opbouw zien. De criteria voor boven- en
ondergeschiktheid waren vooral de leeftijd en het geslacht. De
man stond boven de vrouw en vaak ook had de vrouw geen recht
op een bestuurlijke functie en geen stemrecht bij verkiezingen
of het nemen van groepsbeslissingen. De oudere stond boven de
jongere. Verder was soms ook de tijdsduur in de commune van
invloed, in die zin dat een statusverhoging samenging met het
langer meedraaien in de commune. Het soort werk dat men
verrichtte was officieel een minder belangrijk criterium. De
leiders van de groep hadden daarentegen vaak een grote macht.
Hoe zijn nu de Amerikaanse en Europese communes van de laatste jaren gestructureerd? Over de gehele linie is duidelijk dat
een streven naar gelijkheid van alle leden van de commune zeer
sterk op de voorgrond staat. In vele gevallen wordt daarbij
iedere vorm van bestuur in de groep (zoals vermeld varieert
het ledental van 5 tot 15 ) sterk afgewezen. De beslissingen
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moeten door overleg tot stand komen en iedereen moet het er
dan mee eens zijn. Er wordt geen dwang van de ene mens over
de andere geduld, geen persoonlijke macht en gezag binnen de
groep aanvaard. De meeste communes uit de jaren 60 van deze
eeuw hebben dus een anarchistische opzet. In de praktijk blijkt
echter het informele leiderschap veelvuldig op te duiken. Meestal
is het gebaseerd op het prestige van bepaalde groepsleden door
het werk dat ze verrichten en soms, als men er zich te veel van
bewust wordt, geeft het aanleiding tot grote moeilijkheden. Daar
de grote persoonlijke vrijheid zo'n belangrijke waarde vormt,
gaan vele groepen bij de werkverdeling uit van het principe, dat
ieder moet doen wat hij zelf wil. Bij de meeste communebeschrijvingen wordt er weinig uitgebreid over geschreven hoe dit in de
praktijk werkt. Inzoverre er wel over geschreven werd, blijkt
dit principe nogal wat problemen opgeroepen te hebben, zodanig,
dat men in sommige communes overging tot het opstellen van
regels voor de werkverdeling. Overigens waren de communes
rond 1900 in Nederland ook anarchistisch qua opzet. Van Eeden
wilde de opzet echter eerst op de langere duur concretiseren.
Hij zag als nodige anarchie een vrijwillige onderschikking in
vaste orde, niet door dwang maar door gemeenschappelijk inzicht. Dit was pas te bereiken na een genoegzame voorbereiding
in een anti-kapitalistische bestaanswijze. Kijlstra, lid van de
Internationale Broederschap, was minder voorzichtig. Hij
schreef: 'Onze kolonie is anarchistisch. Geen meester tussen
de mensen behalve het eigen geweten. '
In het kort willen we nog ingaan op de arbeidsverdeling tussen
man en vrouw binnen de commune. In de gemeenschappen van
de vorige eeuw was het doorgaans de man die op het land of in
de werkplaats werkte, terwijl de vrouw zich richtte op
(collectieve) huishoudelijke taken. Pas in deze eeuw werd het
in de communes algemeen aanvaard dat qua werk geen onderscheid tussen man en vrouw gemaakt moet worden. Man en
vrouw behoren beiden zowel bij het produktieproces als bij het
huishouden betrokken te zijn. Ook bij de kibboetsim was dit
het uitgangspunt en in de beginperiode kwam men aardig ver met
de verwezenlijking ervan. Langzamerhand groeide echter de
situatie dat de vrouw zich meer bezighield met huishoudelijke
werkzaamheden (d. w. z. ook werkzaamheden ten dienste van de
collectieve huishouding) en dat de man meer op het land werkte.
Op den duur toonden de vrouwen in het algemeen voor een ander
soort werk belangstelling dan de man. Bij een aantal in de 20e
eeuw opgerichte communes zien we dezelfde tendens.
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2 . 1 . 9 . Bezit, produktie en consumptie (vraag p, q, r)
Vele communes vormen een produktie-eenheid. Dit geldt voor
haast alle communes uit de 19e eeuw, maar ook nu nog zijn een
groot aantal communes geheel of ten dele het werkmilieu van
de leden. Ten dele, omdat soms één of meer leden van de groep
een bijbaantje buiten de commune hebben. Een scheiding van
leefmilieu en werkmilieu komt in deze tijd vooral voor bij communes die niet op een politieke grondslag zijn gebaseerd, maar
gericht zijn op de leefbaarheid binnen de eigen groep. Van de
tegenwoordige communes die wel in groepsverband werken,
houdt een deel zich bezig met het uitgeven van bladen, stencils
en het vertalen van boeken. Soms studeert men daarnaast.
Andere communes leven van de produktie van kunstwerken of
hebben een fotostudio. De meeste communes echter, haast alle
uit de vorige eeuw en een groot aantal uit deze eeuw, richten
zich op de landbouw en/of de veeteelt. Hierbij kan gestreefd worden
naar zelfvoorziening, maar dat is lang niet altijd het geval. Vaak
vormt de handel een belangrijk onderdeel van de communeeconomie. Soms heeft men naast de landbouw nog één of meer
industrieën opgezet.
Wat de landbouwcommunes gemeen hebben is niet dat alles eigendom van de gemeenschap i s , maar vooral dat de produktiemiddelen gemeenschappelijk bezit zijn. Men wil vooral tegengaan dat
de ene mens door het bezit van grond of kapitaal de ander voor
zich kan laten werken om daarvan te profiteren. Er kunnen bij
de communes drie soorten van beloning van de arbeid worden
onderscheiden. Ten eerste zijn er de groepen die de afzonderlijke leden geen loon geven voor het werk, maar de verzorging
(voedsel, kleding, huisvesting, ontspanning, enz.) geheel gemeenschappelijk regelen. Hier is dus alle bezit van de commune.
Een tweede vorm is het geven van een gelijke beloning voor
ieder die werkt. Men kan deze dan op verschillende wijzen besteden en zo privé-eigendommen vergaren. Als laatste zien we
dat het loon berekend wordt naar het aantal werkuren dat men
maakt, onafhankelijk van het soort werk dat men verricht. In
een enkel geval wordt het soort werk dat men verricht wel ingecalculeerd, met dien verstande, dat het werk dat het minst in
trek i s , voor meer 'werkuren' gerekend wordt. Bij de eerstgenoemde vorm kan men spreken van een volledig gemeenschappelijke consumptieregeling van de commune. Bij de tweede en
derde vorm is dit in mindere mate het geval. Ook bij deze laatste twee vormen blijft toch de commune de belangrijkste
consumptie-eenheid. De huisvesting, de kleding en het voedsel
worden centraal geregeld en men kan de verdiensten gebruiken
voor kleinere persoonlijke uitgaven. Verder neemt de commune
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de verzorging op zich van degenen die door ouderdom of ziekte
niet kunnen werken.
Bij de hedendaagse communes die relatief klein zijn, draagt
doorgaans elk zelfstandig lid een verantwoordelijkheid ten aanzien van de aanschaf en verdeling van consumptie-artikelen.
Soms kan ieder naar eigen inzicht zijn gang gaan, maar veelal
worden de belangrijkste uitgaven door de groep bediscussieerd.
Een aantal malen werd vermeld dat er een 'zakgeld' regeling
bestond. Dit geld kon, zonder dat anderen er zeggenschap over
hadden, besteed worden voor privé-uitgaven. Als de leden buiten
de commune geld verdienen, wordt dat doorgaans bijeen gedaan
en als gemeenschappelijk inkomen beschouwd. In een aantal
communes werd een gemeenschapskas ingesteld, waarvoor de
verdienende leden een bepaald percentage van het inkomen of
een bepaald bedrag afstaan.
In enkele tegenwoordige communes werden grote problemen gemaakt om het principe of enige vorm van privé-eigendom geoorloofd i s . Moeten de (kleine) persoonlijke eigendommen door
iedereen in de commune gebruikt kunnen worden of niet? Deze
zaken worden zeer bewust ideologisch besproken. Uiteindelijk
komt het er in de praktijk meestal op neer dat een zekere mate
van privé-bezit geaccepteerd wordt.
2 . 1 . 1 0 . Seksualiteit en voortplanting (vraag s, t)
Bij de beschrijvingen van de 19e eeuwse communes komen de
waarden en normen ten aanzien van de seksualiteit of in het
geheel niet of maar weinig uitvoerig ter sprake. In een aantal
religieuze communes van die tijd lijkt het celibaat hoger gewaardeerd te worden dan de huwelijksrelatie; de seksualiteit
wordt dan volledig in dienst gezien van de voortplanting. Deze
ideeën stemmen overeen met binnen de officiële kerkgenootschappen van die tijd heersende denkbeelden. Opvallend is dan
ook dat een aantal communes tijdens hun bestaan een periode
hadden waarin het celibataire leven voor alle communeleden
voorschrift was (o.a. Bijl. 4, 6). Daarnaast werden er in die
tijd religieuze leefgemeenschappen gevormd die bij oprichting
reeds het celibaat instelden en deze leefregel tot het eind toe
handhaafden (o.a. de Shakers; dergelijke gemeenschappen werden
in deze studie overigens niet beschreven). In de beschrijvingen
van de politieke communes van de vorige eeuw wordt eveneens
weinig aandacht besteed aan de opvattingen omtrent de seksualiteit. Het lijkt erop dat de denkbeelden weinig afwijken van die
in de omringende samenleving. In het algemeen werd de seksuele relatie positiever gewaardeerd dan in verschillende sober
ingestelde religieuze communes. De geslachtelijke omgang bleef
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in de meeste politieke communes evenwel een voorrecht van de
gehuwde partners; voor- en buitenechtelijke relaties werden afgewezen. Ook de voortplanting was daarmee een privilege dat
verbonden was met de huwelijkse staat. Over het geheel genomen
zien we in ieder geval dat de communes uit de 19e eeuw de seksuele taak en voortplantingstaak van het gezin niet of nauwelijks
aantastten.
Eén van de uitzonderingen, en wel een zeer interessante, wordt
gevormd door de religieuze commune Oneida (Bijl. 12). Men
richtte zich tegen de exclusieve tussenmenselijke betrekkingen
en dit principe werd ook van toepassing geacht op het seksuele
verkeer. De geslachtsdaad vond wel plaats tussen één man en
één vrouw, maar men moest daarvoor de goedkeuring hebben
van een neutrale derde en in principe werd het niet geaccepteerd
dat zich hierbij vaste paren vormden. Ook bij de voortplanting
mocht een vermenging plaatsvinden; een man kon bij verschillende
vrouwen kinderen hebben. Wel bleef van ieder kind bekend wie
de vader was. In de praktijk verliep het geheel minder willekeurig dan wellicht verwacht zou worden. Er waren niet veel
vrouwen die van meerdere mannen kinderen hadden, hetgeen aantoont dat er zich, min of meer tegen de regel in, toch informele
paren vormden.
In de communes die de laatste jaren ontstonden, besteedt men,
zoals reeds naar voren gebracht werd, aanzienlijk meer aandacht
aan seksuele onderwerpen. De seksualiteit wordt volledig los
gezien van de voortplanting en deze wordt ook niet gekoppeld aan
een officieel huwelijk. Vaak wordt er een onderscheid gemaakt
tussen erotiek in het dagelijkse leven en de seksuele omgang die
uitmondt in de geslachtsdaad. Als we de feitelijke toestand in de
communes bekijken, kunnen we voor de meeste groepen constateren, dat de erotisering meer op iedereen gericht i s , terwijl
zich daarnaast in de seksuele betrekkingen een stabiel patroon
van paarrelaties ontwikkelt. Meestal was het bij de aanvang ook
niet de bedoeling om dit laatste tegen te gaan. Vaak lezen we
uit de verslagen dat men vindt dat deze zaken zich vanzelf moeten
regelen, dus dat men noch van de leden moet eisen dat ze zich
beperken tot een seksuele relatie met één ander, noch dat men
de leden min of meer verplichten wil tot promiscuïteit.
Uit de seksuele relaties die in de communes bestaan, blijkt dus
dat in feite de paarvorming steeds weer op de voorgrond treedt.
In de Bijlage is een summiere beschrijving opgenomen van een
achttiental Amerikaanse communes (Bijl. 26). Ook hieruit
blijkt, dat, terwijl in alle gevallen de wisselende seksuele betrekkingen waarschijnlijk geaccepteerd worden, dit slechts in 3
communes ook werkelijk het algemene seksuele patroon vormt.
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Als reden voor de geringe behoefte om seksuele relaties met
vele personen aan te knopen, wordt door een aantal communes
genoemd het feit dat men dagelijks zoveel met elkaar optrekt,
waarbij ook het naakt rondlopen normaal gevonden wordt. Dit
zou het solidariteitsgevoel vergroten en door een bevrediging
van de nieuwgierigheid de wens naar de geslachtsdaad met verschillende partners doen verminderen. Overigens werd er in
geen van de communes over het bedrijven van groepsseksualiteit
gesproken. Overal leek het, dat de geslachtelijke omgang een
daad was die in de intieme sfeer bleef, waarbij niet meer dan
twee mensen betrokken waren.
Het is van belang ten aanzien van dit aspect aandacht te schenken
aan de bevindingen van de Westberlijnse commune II (Bijl. 32).
De leden ontdekten binnen hun groep een samenhang tussen de
behoefte aan tederheid, het geslachtsverkeer en de produktiviteit in de commune. Naarmate de produktiviteit van het communelid groter was, was de behoefte aan tederheid kleiner. En het
waren vooral de vrouwelijke leden van de commune, die een
relatief grote behoefte aan tederheid aan de dag legden en dus
ook een geringer aandeel hadden in de produktie van de commune.
Door de communeleden werd verder geconstateerd dat de promiscue tendensen in de groep steeds reacties opwekten als jaloezie,
angst om alleen gelaten te worden en concurrentie. Bij de beschouwing na beëindiging concludeerde men dat binnen communes
vaste paarverhoudingen aan te bevelen zijn boven promiscuïteit.
Bovendien zou de paarrelatie zich beter kunnen ontplooien binnen
een grotere gemeenschap.
De voortplanting krijgt in de hedendaagse communes naar het
lijkt aanzienlijk minder aandacht. Vele communes zijn 'kinderloos' en in de beschrijvingen leest men niets over eventuele
toekomstplannen. Daar waar er wel kinderen in de communeperiode geboren werden, was er voor zover wij konden nagaan
nergens sprake van een willekeurige voortplanting. Bijna overal
was de als zodanig herkenbare eenheid man-vrouw-kind aanwezig.
In enkele gevallen kwamen kinderen, die dus niet in de commune
geboren waren, met één ouder in de gemeenschap.
2 . 1 . 1 1 . Opvoedingenonderwijs (vraag u, v, w)
Dat er een duidelijk ouderschap wordt erkend in de communes,
wil nog niet zeggen, dat het altijd hoofdzakelijk als taak van de
ouders beschouwd wordt om het kind te verzorgen en te begeleiden in de groei naar volwassenheid. In een aantal communes
vindt men dit een zaak van de gehele gemeenschap, waarvoor dan
ook speciale structuren gecreëerd worden. In sommige communes
zijn speciale ruimten of tehuizen voor de kinderen waar ze in
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leeftijdsgroepen bijeen wonen. Enkele volwassenen van de groep
zijn dan verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging, waarbij
dan soms frequent gewisseld wordt. Voorbeelden hiervan zijn
Bethlehem (Bijl. 3), de Zoarites (Bijl. 6), Oneida (Bijl. 12) en
de Israëlische kibboetsim (Bijl. 20). Soms gaan de kinderen al
in de eerste levensmaanden van de moeder of ouders weg, soms
als ze ongeveer drie jaar zijn. Of bij een gemeenschappelijke
opvoeding gekozen wordt voor kindertehuizen dan wel voor bijeen wonen tussen de volwassenen, hangt vooral samen met de
grootte van de groep en minder met de tijd waarin de communes
bestaan. In enkele kleine communes van de vorige eeuw, waar
men de opvoeding als een gemeenschapstaak beschouwde, werden
de kinderen gewoon in de groep opgenomen, terwijl de grote
kibboetsim van deze eeuw aparte tehuizen voor de kinderen hebben.
Echter niet alle communes die in de Bijlage zijn opgenomen, huldigen de idee dat de opvoeding een groepsaangelegenheid moet
zijn. Een aantal zien dit vooral als de taak van de ouders en
eventueel andere familieleden. Het gaat hierbij hoofdzakelijk
om communes uit de vorige eeuw (Bijl. 4, 8, 11, 13, 14, 15,
16, 22). De communes uit deze eeuw hebben of geen kinderen
(en dan wordt er ook weinig over toekomstplannen betreffende
de opvoeding geschreven), of er zijn een meestal klein aantal
nog vrij jonge kinderen in de. groep met welke alle volwassenen
zich in meerdere of mindere mate bezighouden. Doorgaans zijn
evenwel de ouders uiteindelijk verantwoordelijk voor de kinderen;
als er bijvoorbeeld moeilijkheden rond de kinderen ontstaan is
het vooral aan hen om de problemen op te lossen.
Toch wordt er over deze zaken minder gesproken dan eigenlijk
verwacht zou mogen worden. Ook de wijze van opvoeden en de
waarden die men aan de kinderen wil overdragen worden in
slechts enkele gevallen diepgaand toegelicht (een goede beschrijving kan men o. a. vinden in het verslag van de leden
van Commune II, 15). Wel komt men bij de huidige communes
en ook bij een enkele commune uit de vorige eeuw (Bijl. 3, 12,
19) veelvuldig uitdrukkingen tegen als 'zo min mogelijk autoritair' of 'anti-autoritair', maar het wordt vooral bij de communes
uit deze eeuw niet duidelijk, hoe dit in het dagelijks leven tot
uitvoer wordt gebracht. In ieder geval wil men kennelijk dat er
in de verhouding van de volwassene tot het kind zo weinig mogelijk van macht sprake i s . Begrippen als gehoorzaamheid, verbieden, straffen e.d. worden steeds weer discutabel gesteld.
Bij een groot aantal communes uit de vorige eeuw komt de wijze
van opvoeden in het geheel niet ter sprake in de beschrijvingen
die wij lazen en we kregen de indruk, dat het in deze gemeenschappen vanzelfsprekend gevonden werd, dat het traditionele
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patroon gehandhaafd bleef.
Aan het onderwijs van de communekinderen uit de vorige eeuw
werd relatief veel aandacht geschonken. Zeker in vergelijking
met de kinderen uit de gemiddelde boerenfamilie in die tijd, die
al jong als volledige werkkracht op het bedrijf werden ingeschakeld. Echter moet niet vergeten worden, dat de oprichters van
de communes in de vorige eeuw voor een groot deel uit de stad
kwamen en daar tot de hogere lagen van de bevolking konden
worden gerekend. In deze hogere kringen was het al meer een
algemeen aanvaarde waarde dat de kinderen een goede opleiding
moesten hebben. Toch leek men in de communes zich nog meer
bewust hiermee bezig te houden. Vaak vormde het een belangrijk
onderdeel van de ideologie, dat het onderwijs, eventueel ook aan
volwassenen, een belangrijke plaats zou krijgen (Owen, Brook
Farm, Hopedale). In haast alle gevallen streefde men naar scholen
binnen de gemeenschap met eigen leerkrachten; bij een aantal
communes was echter de levensduur van de commune te kort om
de plannen te kunnen verwezenlijken.. In de beschrijvingen van
de hedendaagse communes wordt het onderwerp nauwelijks aan
de orde gesteld omdat de communes voor het grootste deel nog
geen kinderen of nog te jonge kinderen hebben.
2 . 1 . 1 2 . Verdere bijzonderheden (vraag x)
Allereerst willen we in het kort ingaan op de leefwijze van de
communes. Van de Amerikaanse religieuze gemeenschappen uit
de vorige eeuw die uit Duitsland afkomstig waren, is bekend, dat
men zeer sober leefde. In het algemeen werd gesproken van een
degelijke instelling van de Duitse boeren en er werd weinig of
geen tijd aan amusement besteed, terwijl vaak ook iedere vorm
van luxe uit den boze gevonden werd. Dit was niet het gevolg van
armoede; meestal waren de groepen tamelijk welvarend. In een
aantal andere communes uit de vorige eeuw werd een grote waarde
gehecht aan een verdere ontwikkeling van de mens. Vele communes hadden een aparte bibliotheek en muziek werd belangrijk gevonden. Ook in deze gemeenschappen leefde men verder nogal
degelijk en vermeed men de overbodige luxe. Over vakantie
werd bij de beschrijvingen van de vorige eeuwse communes niet
gesproken; in die tijd was vakantie dan ook een onbekend verschijnsel voor de meerderheid van de bevolking.
In de meeste hedendaagse politieke communes leeft men eveneens
niet luxueus. Dit hangt niet alleen samen met de relatieve armoede waar vele communes mee te kampen hebben, maar het vormt
vaak een wezenlijk onderdeel van de maatschappij-kritische denkbeelden van de communeleden. Het geldgebrek in de communes
is doorgaans een gevolg van het feit, dat de communeleden geen
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vaste baan hebben. Soms verdient men wat met het uitgeven van
een links-georiënteerd blad, waarmee men overigens een weinig
kapitaalkrachtig publiek bereikt, terwijl ook niet gestreefd wordt
naar een grote winst. De landbouwcommunes uit deze eeuw kunnen, als ze naar zelfvoorziening streven, meestal met moeite
in hun eigen onderhoud voorzien. In het algemeen krijgt men de
indruk, dat in de hedendaagse communes sterk van de ene dag op
de andere dag geleefd wordt en dat men, waar het de eigen groep
betreft, weinig plannen maakt voor de toekomst.
Een aantal communes, zowel in de vorige eeuw, als in deze eeuw,
huldigen principes, die in verband staan met het feit, dat men
tegen geweld i s . Zo werd er nogal eens in een verslag gemeld,
dat de commune vegetarisch was. In een groter aantal communes
nog was men sterk gekant tegen de militaire dienst en weigerde
men hieraan deel te nemen. Vooral bij communes uit de vorige
eeuw gaf dit een grote wrijving met de overheid en voor een paar
groepen was dit een reden om van Europa naar Amerika te
trekken.
De kleding weerspiegelt vaak een zekere mentaliteit en het is
dan ook interessant hierover meer te weten met betrekking tot
de communes. Door waarnemers van communes uit de vorige
eeuw werd hier soms uitvoerig over geschreven. Tot hun verbazing zagen de communeleden er vaak heel 'gewoon' of misschien
beter 'burgerlijk' uit. Men vond de kleding niet essentieel verschillen van wat men in de samenleving in het algemeen zag.
Hoogstens zagen de vrouwen er in sommige communes wat
saaier uit. In vele communes had men werkkleding en zondagse
kleding. In een enkele commune hadden de vrouwen eenheidskleren die dan vrij somber waren. Dit is wel zeer duidelijk in
tegenstelling met de communes uit deze eeuw, waar men op dit
punt in het algemeen weinig conventionaliteit aan de dag legt.
Hierbij kan niet gesproken worden van een speciale communestijl; er zijn in de samenleving wel meer groepen die zich in de
kleding niet richten naar het burgerlijke voorbeeld. (Intussen is
ook het meer conservatieve, burgerlijker voelende deel van de
bevolking zich niet zelden 'hipper' gaan kleden.) Het verschil
in instelling tegenover de kleding tussen de communes uit de
vorige eeuw en deze eeuw, is te verklaren uit de waarde die tegenwoordig aan de persoonlijke vrijheid wordt toegekend in de
communes, hetgeen in de vorige eeuw niet het geval was. In een
aantal religieuze groepen uit die tijd, werd zelfs bewust de persoonlijke vrijheid zeer negatief beoordeeld, op basis waarvan
men soms overging tot het instellen van verplichte eenheidskleren.
Over drugs wordt heden ten dage in het algemeen veel gesproken
en geschreven; dit onderwerp staat in het middelpunt van de be54

langstelling. Toch ligt het gebruik van verdovende middelen
sterk in de taboesfeer. In het algemeen worden de hedendaagse
communes beschouwd als bij uitstek de groepen waar men gebruik
maakt van deze middelen. In de verslagen van deze communes
kwam dit onderwerp echter niet vaak aan de orde. Dit kan verschillende redenen hebben. Of de drugs nemen niet zo'n belangrijke plaats in in de commune, óf men schrijft er niet over omdat
het gebruik ervan geen bijzonderheid wordt gevonden, óf men is
bang de commune nog eens extra als drugcentrum te bestempelen.
In ieder geval konden we geen betrouwbaar beeld krijgen van het
druggebruik binnen de communes in vergelijking met andere
groeperingen in de samenleving, vooral niet van de Europese
communes. In vele Amerikaanse plattelandscommunes schijnt
men wel gebruik te maken van verdovende middelen. Van de
gemeenschappen die in Bijlage 26 zijn vermeld, wordt slechts in
3 van de 18 gevallen geen melding gemaakt van gebruik van drugs.
Ook al niet duidelijk is het echter of het hier alleen om soft drugs
gaat, dan wel of er ook hard drugs gebruikt worden.
2 . 1 . 1 3 . De duur (vraag y)
Het overzicht dat op de eerste bladzijde van de Bijlage is opgenomen geeft een beeld van de duur van de onderzochte communes.
Van de 35 communes die in de Bijlage apart beschreven worden,
bestonden er in 1970 tenminste 25 niet meer. Misschien was dit
aantal groter omdat we van sommige communes een beschrijving
lazen die vóór 1970 gedateerd was en we na die tijd geen gegevens meer over de ten tijde van de beschrijving nog bestaande
communes konden vinden. De tien communes die nog bestonden
waren alle na 1950 opgericht. De helft ervan was op het moment
van de beschrijving jonger dan twee jaar; drie communes bestonden al langer dan tien jaar.
Van de 25 communes die reeds uiteengevallen waren, hadden er
5 één jaar of korter bestaan, terwijl er 12 (geen van alle uit
deze eeuw) ouder dan tien jaar waren geworden. Van een aantal
communes die naar de ideeën van Owen en Fourier werden opgericht, zijn in Bijl. 7 enkele gegevens vermeld, waaronder de
duur van de gemeenschap. Het gemiddelde van de negen Owen
communes waarvan de duur bekend was, bedraagt 1 2 / 3 jaar.
De oudste werd ongeveer 3 jaar. De Fouriercommunes bestonden
gemiddeld langer, namelijk bijna 3 jaar. Onder deze gemeenschappen waren er dan ook twee die relatief vrij oud werden
(12 en 18 jaar).
Overigens moet niet verwacht worden dat de ouderdom van de
communes die in deze studie beschreven zijn, ook maar enigermate representatief is voor de duur van de communes, die in de
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loop der tijden zijn ongericht. Het is begrijpelijk, dat de commune
die kort bestaat, in het algemeen minder bekendheid krijgt dan de
commune welke een langer leven beschoren i s . Vooral bij een
literatuuronderzoek is het moeilijk gegevens te verkrijgen van
communes die slechts een paar maanden of een paar weken stand
hielden. Het heeft dan ook weinig zin een algemeen gemiddelde
uit te rekenen van de duur van de in deze analyse betrokken communes (afgezien nog van het vaak grote verschil in motivatie van
de gemeenschappen), omdat dit gemiddelde ongetwijfeld aanzienlijk boven de werkelijkheid zou liggen. Van de hedendaagse communes is ook bekend dat een groot aantal binnen enkele maanden
weer uiteenvalt.
De vraag of er een samenhang valt te ontdekken tussen de levensduur van de communes en één of meer van de door ons onderzochte aspecten van de commune, is uiteraard zeer belangrijk.
We zullen dit eerst bij de communes die in de vorige eeuw opgericht werden, nagaan. Al deze gemeenschappen waren, in tegenstelling tot de communes uit deze eeuw die in de studie werden
betrokken, ontbonden. Het meest in het oog vallende en in de
literatuur ook zeer bekende verband bestaat er met het al dan
niet overheersen van de godsdienst in de groep. De levensduur
van de communes in ons onderzoek, waarbij de gemeenschapsgedachte was afgeleid van de religie, varieerde van 16 tot 94 jaar.
Het gemiddelde bedraagt ruim 40 jaar en als we dit vergelijken
met de gemiddelden van de communes a la Owen (bijna 2 jaar)
en a la Fourier (3 jaar), is het verschil wel zeer groot. Ook de
communes die niet op religieuze denkbeelden gebaseerd waren,
maar waarbinnen de godsdienst een belangrijke plaats kreeg
toegewezen, bestonden relatief vrij lang. De godsdienst blijkt
dus een grote bindende kracht te zijn. In deze tijd zijn er in
Amerika nog vele uit de vorige eeuwen stammende godsdienstige
communes, waarvan de Hutterites met de ongeveer 200 communes
de meest succesvolle zijn gebleken. Opvallend i s , dat de communes die de hoogste ouderdom bereikten, alle oorspronkelijk
van Duitse afkomst waren. Men sprak vaak over de degelijke en
sobere instelling van de Duitse boeren, waardoor ze zeer geschikt zouden zijn voor het gemeenschapsleven. Het betreft hier
de Rappites die als groep 94 jaar bestond, de Zoarites, die als
groep 68 jaar bestond en de Amana Society, die 87 jaar bestond.
De mentaliteit van deze mensen (of die nu al dan niet samenhing
met het land van herkomst) vormde kennelijk een belangrijke beïnvloedende factor.
Bij de communes uit deze eeuw is het moeilijker een duidelijke
samenhang te ontdekken tussen de duur van de communes en
andere factoren, omdat de groepen voor een groot deel van 1965
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zijn opgericht en dus, als ze niet reeds opgeheven zijn, nog
relatief jong zijn. Tot nu toe duurden de commune-experimenten
(uitgezonderd de kibboetsim) die niet op een religieuze grondslag waren gebaseerd, over het algemeen kort. Dit is echter nog
geen reden om aan te nemen, dat deze beweging geen kans van
slagen heeft in de toekomst. Een fundamentele analyse van de
aard van de problemen, de essentie ervan voor de commune en de
oorzaken van behaald succes is nodig om de kansen van de v e r schillende soorten van communes te kunnen beoordelen. Daaraan
hopen we in hoofdstuk 4 een bijdrage te leveren.
2 . 1 . 1 4 . Slagen en falen van de communes (vraag z)
Om een algemene indruk te krijgen, zullen we hier een opsomming
geven van de problemen, die zoal in de communebeschrijvingen
genoemd worden. Zowel problemen die moeilijkheden veroorzaken
in de nog bestaande communes, als problemen die geleid hebben
tot het uiteenvallen van communes, worden hier onder de loep
genomen. We zullen daarbij nagaan, in welk type commune de
verschillende problemen het meest voorkwamen. Ook besteden we
aandacht aan de redenen, die verantwoordelijk geacht worden voor
het succes van verschillende communes. Een klakkeloze opsomming zou, door de veelheid van redenen die genoemd werden, vooral voor het falen van een commune, weinig overzichtelijk zijn.
Vaak gaat het om nuanceverschillen, of liggen de redenen op hetzelfde vlak. We hebben daarom zo goed en zo kwaad als het ging
een algemene indeling gemaakt. Hiermee willen we echter niet
suggereren, dat in verschillende categorieën genoemde redenen
los van elkaar zouden staan. Vaak is het ene probleem de oorzaak van het andere. Er zal daarom getracht moeten worden de
samenhangen bloot te leggen, waarmee we ons in het vierde
hoofdstuk zullen bezighouden en voor zover het uit de literatuur
naar voren komt, ook in deze paragraaf.
Allereerst onderscheiden we de problemen die op het vlak van
de tussen-menselijke betrekkingen liggen en wel de algemene,
waarvan geen specifieke aanduiding in een bepaalde richting
werd gegeven. Zo werd gesproken van conflicten en ruzies in
de groep, van een gebrek aan interesse voor elkaar, van een
vervlakking van de contacten, van een egoïstische instelling
van de leden. Soms zei men zeer in het algemeen, dat de tussenmenselijke relaties moeilijkheden opleverden. Ook werd v e r meld, dat de groep te weinig aandacht besteedde aan de problemen
van de afzonderlijke leden. Bij 15 communebeschrijvingen
kwamen dergelijke opmerkingen ter sprake. Dit was hoofdzakelijk het geval bij de op basis van politieke motieven opgerichte
communes, zowel de gemeenschappen uit de vorige eeuw, waar57

bij een algemene economische hervorming sterk de nadruk kreeg,
als de gemeenschappen uit deze eeuw, waarbij de nadruk ligt op
een verbetering van de tussen-menselijke verhoudingen in de
samenleving. Dit was de voornaamste samenhang die we konden
vinden. Men zou misschien verwachten, dat genoemde problemen
meer bij de open dan bij de gesloten communes genoemd zouden
worden, doch dit gold niet voor de door ons onderzochte groepen.
Een bijzondere vorm van het voorgaande zijn de tussen-menselijke problemen, die te maken hebben met het leiderschap in de
groep, met de machts- en gezagsverhoudingen en ook met het
ontbreken ervan. Hiertoe rekenen we de volgende redenen die
werden opgegeven voor de moeilijkheden in de commune: het
verval van de strenge tucht; het ontbreken van een gezonde democratische institutie; het tegen het streven in ontstaan van een
informeel leiderschap en van ongewenste autoriteitsverhoudingen;
het niet accepteren dat er groepsbeslissingen worden genomen;
het feit dat niemand in de groep zich verantwoordelijk voelde voor
het werk, waardoor er een grote wanorde of geldgebrek ontstond;
het ontbreken van iedere organisatie. Bij een twaalftal communes
werden dergelijke probleemgebieden geconstateerd, hetgeen weer
vooral de politieke communes waren. Het zal duidelijk zijn, dat
de laatste vier genoemde opmerkingen van toepassing zijn op
communes met een anarchistische opzet. Het grootste deel van
deze communes heeft met één of meer van deze problemen te
kampen. Soms zijn de problemen tijdelijk van aard en kunnen
ze worden opgelost; soms ook vormen ze één van de belangrijkste redenen voor het uiteengaan van de commune. Een enkele
maal worden de problemen en met name het geringe verantwoordelijkheidsbesef, door waarnemers of door communeleden zelf
gezien als gevolg van een onbewust gebleven of niet voldoende
besproken conflict tussen de groepsleden. Zodra dit was opgelost,
waren ook de andere problemen uit de weg geruimd.
Een grote groep oorzaken van moeilijkheden ligt op het economische
vlak. Bij 14 communebeschrijvingen kwamen economische problemen aan de orde en zeer vaak vormden ze een belangrijke aanleiding voor het uiteenvallen van de commune. Zo werd in het
algemeen vermeld, dat men de gemeenschappelijke economie
niet meer accepteerde; dat het individualisme ging spreken en
de mensen weer eigen bezit wilden gaan vormen. Ook trad er
soms door een groeiende welvaart een verzakelijking op onder
de communeleden, waardoor de oorspronkelijke groepsidealen
op de achtergrond raakten. Een aantal malen was er sprake van
financieel wanbeheer door één man in de commune. De organisatorische opzet van de commune, waardoor dit kon gebeuren, was
hier debet aan. Al deze problemen kwamen naar voren bij
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communes uit de vorige eeuw, zowel de politieke als de godsdienstige. Bij de communes uit deze tijd werd er aanzienlijk minder
gesproken over economische problemen. Een enkele maai werd
geldgebrek als oorzaak van de moeilijkheden aangewezen.
Acht maal werden redenen genoemd, die betrekking hadden op
het werk dat men moest doen en de geschiktheid ervoor. Deze
problemen werden alleen voor landbouwcommunes genoemd, zowel
die uit de vorige eeuw als die uit deze eeuw. Zo werd een aantal
malen gezegd, dat het werk de leden niet beviel. Het ging hierbij
steeds om mensen, die uit de stad kwamen en voordat ze in de
commune trokken, heel ander werk gewend waren. Bij de communes die rond de eeuwwisseling in ons land ontstonden, werd vaak
de ondeskundigheid op het gebied van de landbouw van de communeleden aan de kaak gesteld. Deze ondeskundigheid werd beschouwd
als een belangrijk probleemgebied voor de communes. Vele communes werden erdoor een financieel fiasco. Verder werd bij een
godsdienstige commune uit de vorige eeuw het gebrek aan inventiviteit onder de communeleden gememoreerd.
Over het algemeen werden weinig problemen genoemd, die op
het gebied van de seksualiteit en van de opvoeding der kinderen
lagen. Van de eerste categorie vonden we bij vier communebeschrijvingen opmerkingen die in deze richting wezen. In twee
communes werden moeilijkheden gemaakt over de vraag of de
paarverhouding nu al dan niet in overeenstemming was met het
commune-ideaal. Ook twee maal werd met name de seksuele
jaloezie aan de orde gesteld. Dit was o. a. in een commune,
waar men op het gebied van de seksualiteit zowel paarverhoudingen accepteerde als wisselende relaties. Eén communelid kon
het niet verwerken, dat haar echtgenoot een verhouding had met
een ander vrouwelijk lid in de commune, hetgeen leidde tot een
zodanig conflict, dat de laatstgenoemde vrouw de commune verliet. Het ontstaan van onenigheid rond de opvoeding van de
communekinderen werd slechts in één commune gemeld. Omdat
het om tussen-menselijke problemen gaat, is het mogelijk dat
dit soort zaken in de beschrijvingen niet nader gespecificeerd
aangeduid werden met 'ruzies en conflicten'. Ze kwamen dan
in de eerste categorie van onze indeling terecht.
Vaker kwamen moeilijkheden naar voren, die in verband stonden
met de ideologie van de commune. Zo werd gesproken van een
algemene verslapping van het godsdienstige enthousiasme of het
geleidelijk vergeten van de oorspronkelijke idealen. In een viertal communes uit de vorige eeuw was men niet in staat geweest,
om het commune-enthousiasme op de nieuwe generatie over te
brengen. Soms leidde dit tot conflicten tussen jong en oud, soms
trokken de jongeren langzamerhand uit de commune weg, waardoor
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men de beste werkkrachten verloor. Ook bij Oneida had men de
jongeren niet volledig in de ban weten te brengen van de godsdienstige denkbeelden van de groep en van de gevolgen ervan
voor het dagelijks leven. Dit werd door onderzoekers onder
andere toegeschreven aan het feit, dat in Oneida het onderwijs
grote aandacht kreeg. Men moedigde de kinderen aan om veel
te lezen en ook om kritisch te denken. Een begrijpelijk gevolg
hiervan was, dat ze ook de ideeën binnen de eigen groep niet
zonder meer aanvaardden. Anders lag dat bij de godsdienstige
communes, waarbinnen weinig interesse voor het onderwijs
bestond en waar een strikte hiërarchische opbouw was, die
onder andere gebaseerd was op de leeftijd. Deze communes
hielden vaak ook meerdere generaties stand en heden ten dage
zijn er nog dergelijke communes in Amerika. Een andere
moeilijkheid die in dit verband van belang i s , was dat er in een
aantal communes geen ideologische eensgezindheid bestond t u s sen de groepsleden. Verder werd nog gemeld dat een c r i s i s in
de commune het gevolg was van het feit, dat de doelstellingen
niet genoeg doordacht en besproken waren. Deze twee laatstgenoemde problemen werden genoemd met betrekking tot communes uit deze tijd.
Bij een drietal communebeschrijvingen werden redenen opgegeven
die direct verwezen naar de onvoldoende flexibiliteit van de mens
om vanuit zijn culturele achtergrond een geheel nieuw levenspatroon te accepteren. Zo werd in het uitvoerige relaas dat
Commune II wijdde aan het mislukken van de poging, melding
gemaakt van het feit, dat de communeleden te veel hadden vastgehouden aan oude patronen en ook, als men erop gewezen werd,
niet in staat was deze los te laten. Bij een tweetal hedendaagse
Amerikaanse communes die zich op het platteland hadden gevestigd, werden veel moeilijkheden veroorzaakt doordat men te
veel ineens had willen veranderen (samen wonen, samen werken,
vriendschap en communicatie op grotere schaal, delen van de
liefde, delen van het bezit, primitief leven, niet individueel
maar collectief ingesteld zijn). Aparte aandacht kreeg ook nog
het heimwee van een aantal mensen naar de stad en naar comfort.
Enkele godsdienstige communes uit de vorige eeuw werden kort
na het overlijden van de oprichter en/of de leider van de commune
ontbonden. Een aantal onderzoekers (42, 84) heeft zich daarom
afgevraagd of de dood van de leider een essentiële oorzaak was
voor het uiteenvallen van de groep. Men kwam echter tot de
conclusie dat deze gebeurtenis niet als grondoorzaak kon worden
aangewezen. Belangrijke problemen waren er steeds al vóór
zijn dood. Wel achtte men het waarschijnlijk dat door het overlijden de uiteindelijke beslissing om uiteen te gaan vergemak60

kelijkt en bespoedigd werd. (De grote aandacht die dit aspect
kreeg, hangt samen met het feit, dat in de vorige eeuw nogal
eens beweerd werd, dat de communes bestonden bij de gratie
van een min of meer geniaal leider.)
Bij de communes die openstonden voor ieder die maar wilde
toetreden, werd later het ontbreken van enige selectie als een
belangrijke, zoniet de belangrijkste oorzaak gezien van het m i s lukken van de commune. Vooral de Owen-gemeenschappen werden
hierop aangevallen. Ook in de huidige tijd zijn er echter een
groot aantal communes, die het tegen de ideologie vinden indruisen om mensen te weigeren en die van dit principe op den
duur grote moeilijkheden ondervinden. Vaak hebben deze groepen
last van profiteurs, van mensen die in de samenleving niet kunnen
slagen en het dan maar eens in een commune gaan proberen.
Deze lieden zijn zeker niet gemotiveerd wat betreft het communeideaal en ze richtten volgens waarnemers door hun negatieve instelling de commune vaak te gronde. De godsdienstige communes
hadden, alhoewel ze ook vaak open waren, hier veel minder last
van. Zij trokken dit soort lieden nauwelijks aan, omdat nog altijd aan de eis moest worden voldaan, dat men de godsdienstige
denkbeelden aanvaardde en ernaar leefde.
Twee factoren die wellicht zo op het eerste oog zeer belangrijk
lijken, heeft de lezer tot nu toe gemist in de opsomming. Het
zijn het gebrek aan privacy en de voorbereidingstijd . Het laatste,
een te korte 'verkeringsduur' voordat men samen gaat wonen,
werd slechts één keer genoemd als belangrijkste oorzaak van de
moeilijkheden. Over het algemeen was men ook niet zo snel tot
actie overgegaan en had men de ideeën eerst intensief besproken.
Het is mogelijk, dat een korte voorbereidingstijd wel een belangrijk kenmerk vormt van communes die zeer snel uiteenvallen.
Deze communes kregen vaak weinig bekendheid en ze komen in
ons materiaal dan ook relatief weinig voor. Het gebrek aan
privacy werd slechts een enkele maal aan de orde gesteld. Bij
de kibboetsim vormt het een belangrijk probleem. Waar het hier
dan om gaat, is de gezinsprivacy, bijvoorbeeld de wens om in
gezinsverband te eten, in plaats van aan grote tafels met steeds
andere mensen samen te zitten. Dit speelt in de hedendaagse
communes een aanzienlijk minder grote rol omdat ze kleiner
zijn en vaak ook geen volledige gezinnen bevatten. Bovendien
was opvallend dat in de meeste communes de wens naar privacy
van de afzonderlijke leden geaccepteerd werd. Bij een aantal
communes uit de vorige eeuw, werd de wens naar privacy wel
een enkele maal als aanleiding van moeilijkheden genoemd.
De oorzaken van de problemen in communes of van het uiteenvallen van communes, die tot nog toe genoemd werden, zijn alle
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van interne aard. Het ging om problemen binnen de groep. Nauwelijks kwamen in de communebeschrijvingen externe oorzaken ter
sprake. Wel eens werd gesproken over vijandigheid van de omgeving, over moeilijkheden met de politie; dit vormde echter geen
aanleiding voor ernstige problemen in de eigen groep. Een externe
oorzaak voor het uiteengaan van de commune was in twee gevallen
- bij Brook Farm en de Internationale Broederschap - het uitbreken van brand, waardoor de gebouwen verwoest werden. Het
was bij beide communes echter duidelijk dat er al geruime tijd
moeilijkheden in de groep waren geweest, waardoor men na de
brand besloot het experiment niet meer voort te zetten. De brand
was dus vooral van belang geweest voor het tijdstip waarop de
beslissing viel, nauwelijks echter voor de beslissing zelf.
Omtrent de redenen die bijgedragen zouden hebben tot het succes
van een bepaalde commune, werd over het algemeen veel minder
geschreven. Ook al is de groep uiteengevallen, dan nog kunnen
er bepaalde aspecten van het communeleven zijn geweest, die als
zeer positief zijn ervaren. Een aantal malen ging men er wel
dieper op in, hetgeen we hierna zullen bespreken.
Enkele hedendaagse communes achtten de aandacht die geschonken werd aan de relaties tussen de communeleden een belangrijke
oorzaak van succes van de eigen groep. Dit is begrijpelijk als
we bedenken, dat bij de motieven die de hedendaagse communes
hebben voor het opzetten van het experiment, ook sterk de nadruk
valt op dit aspect (de oorzaken van het welslagen werden vooral
door de leden zelf beschreven). Zo kunnen we lezen omtrent het
veelvuldig vergaderen, het bepraten van problemen, een integratie van de groepsleden, een grote genegenheid voor elkaar,
een bewust kweken van een solidariteitsgevoel, de vrolijkheid in de
groep, als zijnde belangrijke factoren voor het welslagen tot op
dat moment. Maar ook bij de communes uit de vorige eeuw werd
al eens aan deze aspecten aandacht geschonken, zowel door de
communeleden zelf, als door waarnemers. De kracht van Oneida
bijvoorbeeld werd mede gezocht in het systeem van 'mutual
criticism', waarbij grote aandacht bestond voor de tussenmenselijke betrekkingen. Een eenvoudiger vorm zien we bij de
Amana Society, waar men een openbare biecht had ingesteld,
hetgeen men zeer belangrijk achtte voor het vermijden van moeilijkheden. Verder werd er een enkele maal gesproken over het
belang van frequente bijeenkomsten.
Ten aanzien van de communes uit de vorige eeuw werd het succes
van de gemeenschappen vooral gezocht in de motivatie van de
leden. De ideologie moest sterk verinnerlijkt zijn. (Overigens,
ook het welslagen van de kibboetsbewegingen wordt hier veelal
aan toegeschreven.) Sommige onderzoekers stelden dat het er
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daarbij niet van belang was, waarop deze ideologie gericht was
(84); anderen meenden daarentegen, dat alleen vanuit de godsdienst succes te bereiken viel (85). Voor dit laatste standpunt
werd het langere bestaan van de godsdienstige gemeenschappen
in de vorige eeuw als bewijs aangevoerd. In de Duitse communes
van de jaren twintig van deze eeuw (Bijl. 21) lag zowel op de
politiek als op de religie de nadruk. BECKER die deze communes
beschreef (8), constateert, dat groepen met een meer religieuze
instelling meer passieve mensen bevatten. Deze mensen hadden
vertrouwen in de officieuze leider en konden deze persoon ook
als zodanig gemakkelijker aanvaarden. Dergelijke communes
hadden meer kans van slagen dan de meer actief politiek gerichte groepen, aldus de schrijver. Hiermee wordt dus de oorzaak van succes gezocht in de speciale karaktereigenschappen
van de mensen met een godsdienstige motivatie. Voor deze
mensen zou het ook gemakkelijker zijn om de idealen boven de
persoonlijke belangen te plaatsen. Al eerder werd gewezen op
het belang van bepaalde karaktereigenschappen van de leden van
een commune. De godsdienstige landbouwcommunes uit de vorige
eeuw, die veel flegmatische, sober ingestelde boeren bevatten,
bleken zeer lang stand te houden. Becker hecht bij zijn uitleg
kennelijk eveneens belang aan de aanwezigheid van een zeker
leiderschap in de groep. Ook andere auteurs bespraken de
waarde hiervan voor de commune. De strikte hiërarchische
opbouw zou een belangrijke oorzaak zijn van het succes van vele
godsdienstige communes uit de vorige en deze eeuw. NOYES
(85) noemt als belangrijke reden voor het succes van religieuze
communes dat deze beter dan de communes naar de denkbeelden
van Owen en Fourier in staat zijn de luie en misdadige elementen
in de samenleving te weren.
2 . 2 . Een algemeen beeld
In het voorgaande is een poging ondernomen om een beeld te
schetsen van de communes zoals die uit de literatuurbeschrijvingen naar voren komen. We hebben daarbij getracht dit zo
weinig mogelijk van commentaar van onze kant te voorzien.
Ons doel was informatie te verschaffen en een ondergrond te
bouwen waarop in de verdere beschouwing kan worden teruggevallen. Alvorens echter aan deze beschouwing te beginnen,
willen we hier nog aan enkele aspecten van het voorgaande
speciale aandacht schenken.
De commune bleek in haar uitingsvorm een duidelijk tijdsverschijnsel te zijn. Hiermee bedoelen we dat de verschillen die
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er steeds weer tussen de communes te constateren waren, veelvuldig gerelateerd konden worden aan de periode, waarin de
commune was opgericht en minder aan andere kenmerken.
Belangrijke algemene verschillen waren o.a. de grootte van de
groep (in de vorige eeuw vaak honderden leden; tegenwoordig
5 tot 15), de leeftijd van de zelfstandige communeleden bij
de oprichting (in de vorige eeuw vaak alle leeftijden, maar vooral ook middelbare leeftijd; tegenwoordig tussen de 20 en 35 jaar)
en het overwegend open karakter van de 19e-eeuwse communes
tegenover het gesloten karakter, dat bij de huidige communes
meer en meer in zwang komt. Daarnaast bleek echter, dat de
aanzet voor de communes zowel in deze als in de vorige eeuw,
vooral uit de hogere lagen in de samenleving kwam.
Extra aandacht willen we hierna nog schenken aan de vraag, die
tot nu toe nogal versnipperd aan de orde kwam. In hoeverre
verdwijnt het gezin in de commune, of in welke mate wil(de) de
commune specifieke activiteiten van het gezin overnemen? In
het eerste hoofdstuk van dit rapport werd uiteengezet dat het
gezin een vijf-tal genormeerde manifeste functies heeft die alle
vervuld behoren te worden (56). Ten aanzien van deze vijf functies zal worden nagegaan in welke mate de commune als grotere
groep een vervanging tracht(te) te zijn voor het gezin om daarmee
een alternatieve leefwijze op te bouwen. Naarmate de commune
meer functies als groepsopgave beschouwt, kan gesproken worden
van een groter gezinsalternatief. Uiteraard moet het hierbij om
een generaliserende beschouwing gaan, waarbij afzonderlijke
communes die duidelijk afwijken van het algemene beeld niet tot
hun recht kunnen komen.
De seksualiteit. Bij de communes van de vorige eeuw was het
nauwelijks een punt van overleg om in de seksuele normen verandering te brengen. Het seksuele verkeer alleen tussen de
echtelieden was normatief en dat bleef het ook in de commune.
Bij de communes uit de tweede helft van de 20e eeuw kwam daar
wel in zekere mate verandering in. Onderwerpen betreffende de
seksualiteit werden bewust aan de orde gesteld en veelal vond
men dat de seksuele omgang niet exclusief verbonden behoefde te
zijn aan een duurzame relatie tussen één man en één vrouw. Men
onderkende doorgaans dat het een functie van de commune als
geheel kon zijn; als uitgesproken norm werd dit echter niet als
zodanig gesteld. Er werd dan een min of meer afwachtende houding aangenomen tegenover de ontwikkeling van deze denkbeelden
in het dagelijks leven.
De voortplanting . Er is geen sprake van dat de commune als
geheel deze taak op zich wilde nemen. Uiteraard niet bij de
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communes uit de vorige eeuw, omdat deze ook de seksuele omgang als een privilege van de huwelijkspartners beschouwden,
maar ook niet bij de hedendaagse communes. Nergens werd over
de voortplanting als groepsfunctie geschreven, over een voortplanting die op willekeurige wijze zou plaatsvinden en waarbij
het biologische vaderschap niet ter zake deed. Zelfs bij Oneida,
de enige commune waarbij in zekere zin de voortplanting als
groepstaak beschouwd werd, werd van belang geacht dat de
biologische vader bekend was, hetgeen door een systeem van gereguleerde promiscuïteit mogelijk werd.
De opvoeding. Het is niet mogelijk de communes wat de opvoeding van de kinderen betreft over één kam te scheren, ook niet
als men een onderscheid maakt tussen de communes uit de vorige
eeuw en de communes uit deze tijd. Steeds weer zijn er communes
geweest, die het opvoeden van de kinderen volledig als een
groepstaak beschouwden, terwijl er andere waren, die vonden dat
het gezin zich hiermee vooral diende bezig te houden. Over het
algemeen was men in meer communes uit de vorige eeuw deze
laatste mening toegedaan. Als dit niet het geval was, was men
weer zeer strikt in de opvattingen omtrent de groepsverantwoordelijkheid voor het kind, waarbij de ouders slechts een zeer geringe plaats kregen toebedeeld in de opvoeding. Bij de communes
uit de vorige eeuw stonden dus meer de uitersten tegenover elkaar.
Bij de huidige communes valt er meer gelijkmatigheid te ontdekken. Vaak ziet men de opvoeding min of meer als een groepstaak, terwijl toch de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de
kinderen bij de ouders ligt.
De economische aangelegenheden. Aan de economische zelfstandigheid van het gezin hebben alle communes gesleuteld. Steeds weer
heeft de commune getracht de onafhankelijkheid in deze van het
gezin te ondergraven. De communes wilden geheel of ten dele de
inkomsten verdelen en/of de uitgaven gezamenlijk regelen. Soms
echter werd toch het gezin nog een zekere mate van autonomie
gelaten. Een bezitsvorming en een zelfstandige geldbesteding
werden in meerdere of mindere mate toegestaan. Soms werd het
als een aanloop beschouwd om in de toekomst tot een meer g e meenschappelijke regeling te komen. Het is hierbij opmerkelijk
voor alle communes uit de vorige eeuw en voor zeer vele uit
deze eeuw (vooral op het platteland, maar ook in de stad), dat
men ernaar streeft de commune een zelfstandig bedrijf te laten
zijn, waarvan de leden geen baan buiten de commune hebben.
De emotioneel-affectieve opvang . Het was moeilijk om via de
literatuur zicht te krijgen op de vraag in hoeverre het geven van
een geestelijke geborgenheid aan de afzonderlijke communeleden
als een groepstaak beschouwd werd in de communes van vorige
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eeuwen. Expliciet werd dit aspect weinig aan de orde gesteld.
Doorgaans lijkt er toch wel gestreefd te zijn naar een belangrijke
mate van loyaliteit, solidariteit, 'broederschap', steun verlenen
bij het oplossen van tussen-menselijke problemen e. d. t u s s e n
alle communeleden of grotere groepen binnen de commune. Bij
de vroegere communes werd er echter minder de nadruk op
gelegd dan bij de communes van de tweede helft van deze eeuw.
Bij de laatstgenoemde achtte men de emotioneel-affectieve opvang van de leden vaak (één van) de belangrijkste functies van de
commune; een functie die zeker het gezin uit handen genomen
moest worden.
Als we nu deze functiebeschouwing overzien, kunnen we constateren, dat de aanval die de tegenwoordige commune op het gezin
doet, verder reikt dan die van de commune uit de vorige eeuw.
Vaak was het in de vorige eeuw de bedoeling alleen op het economische vlakte experimenteren, en soms nog zodanig, dat het
gezin ook daar in zekere mate een autonomie behield, waardoor
dus de gezinseenheid met eigen specifieke taken gehandhaafd
bleef. Deze negentiende eeuwse communes zijn doorgaans territoriale eenheden, te vergelijken met dorpsgemeenschappen. Men
stelt zich een andere maatschappij voor ogen die opgebouwd is
uit dergelijke gemeenschappen. In de huidige tijd eigent de commune zich meer gezinsactiviteiten toe. De gezinseenheid lost
daarbij echter nog niet op in de commune, vooral omdat de voortplanting en ten dele de opvoeding worden toegewezen aan de man
en de vrouw die een duurzame relatie onderhouden. In die gevallen waarbij men een andere maatschappij duidelijk voor ogen
ziet, zal deze opgebouwd moeten zijn uit grotere gezinsvervangende huishoudens. Hiermee zijn we evenwel beland bij hetgeen
we in het volgende hoofdstuk nader willen uitwerken, namelijk de
samenhang tussen commune-ideologieën en maatschappelijke
entourage.
Als laatste willen we aan dit algemene beeld van de commune nog
enkele conclusies toevoegen omtrent de levensduur van de communes in samenhang met andere communekenmerken. De levensduur kan tot op zekere hoogte gezien worden als een indicatie
voor het welslagen van de commune, te meer omdat we ons
hebben beperkt tot communes die naar duurzaamheid streefden.
Om te beginnen bleek de aanwezigheid van een godsdienstige
motivatie samen te gaan met een relatief lang bestaan van de
commune. Voorts werd bij de communes uit de vorige eeuw veel
vaker dan bij de communes van de laatste jaren het breekpunt
gevormd door problemen op het economische vlak. Dit is te
begrijpen uit de nadruk die bij de negentiende eeuwse communes
op dit aspect lag. Indien men de indruk had, dat de veelal duidelijk
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omschreven ideologie niet verwezenlijkt werd, gaf dit aanleiding
tot grote wrijvingen. Als laatste leek in het algemeen te gelden
dat, - naarmate de veranderingen in leefwijze die men in de
commune wilde aanbrengen groter waren, - de kansen op succes
verminderden.
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3. DE COMMUNE-IDEOLOGIEËN IN DE MAATSCHAPPIJ EN DE
MAATSCHAPPIJ IN DE COMMUNE-IDEOLOGIEËN

In het tweede deel van de probleemstelling (blz. 15) vroegen we
ons af tegen welke maatschappelijke achtergrond de verschillende
communes ontstaan waren en op welke ideologieën ze gebaseerd
waren. Hier gaan wij in op dit deel van de probleemstelling.
Allereerst zal evenwel een verduidelijking van het begrip ideologie, zoals wij dat in deze studie hanteren, op zijn plaats zijn,
omdat aan dit begrip door belangrijke schrijvers een verschillende
betekenis werd toegekend.
Voor het eerst werd tegen het einde van de 18e eeuw het woord
ideologie gebruikt om de studie van ideeën aan te duiden. Het
begrip ideologie kreeg echter pas grote aandacht in het werk van
MARX en ENGELS, waarbij het ging om ideeën met betrekking
tot de samenleving. Deze schrijvers verbonden aan de ideologie
het zogenaamde 'valse bewustzijn'. Een ideologie was, volgens
hun inzichten, een systeem van schijnbaar logische, maar in
werkelijkheid vervormde en misleidende ideeën, dat een rechtvaardiging vormde voor de gevestigde belangen van een bepaalde
sociale klasse. De meest dominerende ideologie was die van de
gevestigde orde. De betekenis die Marx en Engels aan het begrip
hechtten, was dus waardebepalend, waarbij de ideologie in een
kwaad daglicht werd geplaatst. Het gebruik van de term door
MANNHEIM, ruim een halve eeuw later, is ten dele een weerspiegeling van de Marxistische gedachtengang (78). Hij ziet in
het begrip ideologie die ideeën welke vervormd zijn door de
historische en sociale achtergrond van individuen en groepen,
waarmee ze een verontschuldiging vormen voor een bestaand
systeem. Daarbij maakt hij een duidelijk onderscheid tussen
ideologie en utopie; de ideologie werkt systeembestendigend, de
utopie wil een verandering teweegbrengen. Door verschillende
anderen werd daarna een eigen interpretatie van het begrip
ideologie gegeven. Het werd onder, andere veel gebruikt om
het geïntegreerde geheel van beweringen, theorieën en doeleinden aan te duiden welke een sociaal-politiek programma ondersteunen (46). Bij deze interpretatie bedoelde men er soms in
engere zin mee de voor een bepaalde samenleving extreme
ideeën ('links' of 'rechts'). In beide aanduidingen behoefde het
niet noodzakelijkerwijs te gaan om vervormde ideeën, hoewel
sommige schrijvers toch weer het element van vervorming of
van overmatige selectiviteit van de ideeën aan de sociaal68

politieke betekenis van het begrip ideologie toevoegden. Weer
andere schrijvers meenden dat een geheel van religieuze ideeën
geen ideologie kan vormen.
Op zeer verschillende wijzen werd het begrip ideologie dus begrensd. Door deze geringe eenvormigheid voelen wij ons niet
gebonden aan een speciale definitie en kunnen wij de vrijheid
nemen zelf te bepalen welke elementen we essentieel vinden in
de aanduiding ideologie. In deze studie dan willen wij het begrip
een relatief breed terrein toekennen, waarvoor we aanknopingspunten vinden bij de definitie van MARTINDALE (76). Deze
Amerikaanse socioloog omschrijft de ideologie als: 'The
organization of ideas for the promotion of social movements or
for the defense of social institutions'. Hij stelt daarbij dat het
oogmerk van de ideologie meer het dienen van de praktijk is
dan het verdiepen van inzicht. Het laatste kan wel optreden,
maar het is niet de primaire functie van de ideologie. Hiermee
wordt zeker niet ontkend dat er een samenhang bestaat tussen de
ideologie en de behoefte van de mens en dat de ideologie kan
dienen als rechtvaardiging van specifieke belangen van een b e paalde groep.
Wij zullen in deze studie onder een ideologie verstaan een min of
meer consistent geheel van ideeën over de werkelijkheid, zoals
deze behoort te zijn, met de bedoeling om sociale bewegingen
op gang te brengen of om bestaande sociale instituties te verdedigen. In deze definitie ligt een tweetal belangrijke elementen opgesloten, met name: - een ideologie i s normatief; - een ideologie
heeft als primaire functie de mens tot handelen te bewegen, of om
de handelende mens te verdedigen. Hiermee onderscheidt het
begrip zich van de sociaal-wetenschappelijke theorie, omdat deze
laatste bedoeld is neutraal te zijn, terwijl de primaire functie
ervan meer het verschaffen of verdiepen van inzicht i s .
Het zal duidelijk zijn dat op basis van een dergelijke brede interpretatie zowel religieuze als wereldse ideeënsystemen als ideologie beschouwd kunnen worden. Voorbeelden van een heldere
ideologische uitwerking zijn zowel het Marxisme als het Calvinisme. Gesteld kan verder worden dat op grond van de hier gegeven interpretatie iedere commune-opzet noodzakelijkerwijs
een ideologische basis heeft; de ideologie behoeft evenwel lang
niet altijd even duidelijk en goed omschreven te zijn.
Al vóór het begin van onze jaartelling was er sprake van groepen,
die het gevestigde leefpatroon opgaven om een nieuwe wijze van
samenleven op te bouwen, in die zin dat er van commune-vorming,
zoals in deze publikatie gedefinieerd, gesproken kan worden.
Het gaat bij het communeverschijnsel dus niet om een uitvinding
van deze of van de vorige eeuw. Wel is het opvallend dat in deze
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Christelijke eis dat studenten zich enige tijd onder de armsten
moesten begeven om met hun lot mee te leven en op die wijze tot
nederigheid en naastenliefde te komen. Deze laatstgenoemde
uiting van Christelijke pedagogiek leidde nogal eens tot uitwassen.
Op velerlei wijzen kwamen de zwervers aan de kost. Naast de
gewone bedelarij, zagen we reeds dat sommigen de geneeskunst
uitoefenden, maar ook waarzeggers, duivelbezweerders, liedjeszangers en muzikanten behoorden tot deze groep. Voorts had men
oplichterspraktijken en er werd vals gespeeld. Wat in dit verband
van belang is, is de gemeenschapszin die bij sommige groepen
te onderkennen valt. Zo bericht Enklaar omtrent de Aernoutsbroeders: 'Merkwaardig is het sterke gemeenschapsgevoel dat
deze rabauwen eigen is: alle bezit moet gemeen zijn, voedsel,
geld, kledij, tot de vlooien toe, schrijft hun galgenhumor voor;
wie daartegen zondigt wordt buiten de orde gesloten.' Om communevorming lijkt het hierbij toch niet te zijn gegaan; men schiep geen
kader waarbinnen de seksualiteit, voortplanting en het grootbrengen
van kinderen een vaste plaats konden krijgen. Wel kunnen de vagebonderende studenten en geestelijken, die zich opzettelijk of
gedwongen in deze leefwijze stortten, waarschijnlijk beschouwd
worden als de Middeleeuwse groepen die zich afzetten tegen de
gevestigde orde. Daarmee waren ze echter gedoemd tot een bestaan aan de zelfkant van het leven. De middeleeuwse samenlevingssituatie leende zich kennelijk niet tot het min of meer weloverwogen opzetten van andere leefgemeenschappen. De onderdrukking van de Kerk en de dreiging van schaarste zullen hierbij
een belangrijke rol gespeeld hebben.
Een bijzondere plaats in dit geheel van mensen die tot de onmaatschappelijken gerekend werden, wordt ingenomen door de Gezellen
van de Blauwe Schuit, waaromtrent reeds in de 14e, maar vooral
in de 15e eeuw te vernemen valt in Frankrijk en de Nederlanden.
Ook deze mensen, die in feite niet tot de 'varende luiden' behoren,
zetten zich af tegen het bestaande. De gezelschappen parodieerden
de maatschappij en haar organisaties als Kerk en Staat. Het ontstaan van deze gezelschappen moet vooral gezien worden in het
licht van de opkomst der burgerij als aparte stand naast de adel
en geestelijkheid. Er werd voor de toetreding geen onderscheid
gemaakt naar maatschappelijke afkomst. 'Wien overmaat van
levenslust en onmaatschappelijke zin bezielt, wie maling heeft
aan deftigheid en conventie, wie dwaasheid boven wijsheid verkiest, voor hen is plaats in de Blauwe Schuit. ' Ook hierbij lijkt
echter van bewuste communevorming geen sprake te zijn.
Na deze beknopte uitweiding over de onmaatschappelijken, keren
we weer terug naar de meer algemeen voorkomende leefsituatie
in de Middeleeuwen. Hoewel in het laatste deel van de Middel6
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eeuwen er een grotere gevarieerdheid bestond in het maatschappelijk leven dan ervoor het geval was, leefde toch de meerderheid der bevolking in relatief geïsoleerde gemeenschappen.
Steeds heeft binnen deze gemeenschappen het gezin bestaan, als
kerneenheid van de met elkaar gehuwde man en vrouw en ongehuwde kinderen. Ondanks het bestaan ervan, lijkt het gezin in
de belevingswereld van het individu maar een uiterst geringe
plaats te hebben gehad. Zo huishoudingen al niet bestonden uit
leden van twee of meer verwante gezinnen, waren niet bij uitzondering inwonende knechts, meiden en leerlingen deelgenoten
in het leven van het gezin. Binnen de huishoudingen van handelsen ambachtslieden in de late Middeleeuwen, was er doorgaans
ook sprake van dat bij het gezin een aantal hulpkrachten inwoonde.
En ook onder de adel was het de normaalste zaak dat het personeel
een geïntegreerd deel uitmaakte van het huishouden. Dat er binnen de huishoudens een duidelijke hiërarchie bestond tussen de
leden ervan, zal wel niemand vreemd in de oren klinken. Deze
hiërarchie was voornamelijk gebaseerd op geslacht, leeftijd en
het al dan niet behoren tot 'de' familie.
Zoals gezegd nam het gezin als afzonderlijke eenheid geen belangrijke plaats in in het leven en beleven van de middeleeuwse
mens. Er was in de eerste plaats geen strikte scheiding tussen
leef- en werkklimaat, noch ruimtelijk noch qua tijdsindeling.
Dit gold zowel voor de agrarische bevolking voor welke de zelfvoorziening binnen de geïsoleerde gemeenschappen normaal was,
als voor de handels- en ambachtslieden, onder welke uiteraard
minder of geen sprake was van zelfvoorziening. Het leven werd
publiekelijk geleefd; privacy was iets dat men nauwelijks kende.
De plaats van het kind in de middeleeuwse leefsituatie was ook
een andere dan later het geval was. Het kind werd in feite niet
gezien als een bijzonder fenomeen dat een bijzondere begeleiding
nodig had. Pas in de 17e eeuw werd het kind 'ontdekt' als een
wezen dat een gerichte opvoeding nodig zou hebben on zich een
plaats in de maatschappij te kunnen verwerven. Het was nog
later toen het gezin zich begon los te maken uit zijn ingekapselde
positie en een privé opvangbasis ging vormen voor de enkeling.
Pas in de 18e eeuw zijn er tekenen waarneembaar, dat het gezin
de samenleving op een afstand ging houden. Tot ver in de 19e
eeuw beperkten beide verschijnselen zich echter tot de adel,
de middenstand en de rijkere boeren. Het gezin als primair
referentiekader verbreidde zich evenwel daarna zo snel over
alle sociale lagen der bevolking, dat Ariès meent 'that people
have forgotten its aristocratie and middle class origins'.
Met de verzelfstandiging van het gezin ging een verschuiving in
het belang van verschillende gezinsfuncties gepaard. Als
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produktie-eenheid verloren gezin en familie aan betekenis. Door
de scherpe scheiding tussen werk en privé-leven, zowel ruimtelijk
als qua dagindeling, was het in de eerste plaats de man die de
middelen inbracht om het gezin materieel te onderhouden. De
vrouw was er in de eerste plaats om de kinderen ter wereld te
brengen, te verzorgen en op te voeden; taken, waarmee zij door
haar continue aanwezigheid intensief bezig was. Dit was te meer
het geval omdat hiervoor steeds minder op verwanten of buren
kon worden teruggevallen. Voorlopig werden de vrouw en eventueel de kinderen alleen ingeschakeld in het arbeidsproces als
dit financieel noodzakelijk was, hetgeen een verschijnsel was,
dat in de laagste sociale klassen voorkwam. Hierdoor ging het gezin langzamerhand een overheersende plaats innemen in de belevingswereld van de mens. Het gezin behoorde een warme opvangbasis te zijn als tegenwicht voor een zakelijke gedifferentieerde
maatschappij, waarin de onderlinge concurrentie een belangrijke
rol speelde. Dat het gezin niet altijd slaagde deze affectiebasis
te vormen, doet niet af aan de belangrijke taak die het gezin hierin kreeg toebedeeld. De ontwikkelingen hielden voorts in dat de
verhoudingen tussen de afzonderlijke gezinsleden minder door
autoriteitsverschillen gekenmerkt werden, maar langzamerhand
meer democratisch werden. Al met al werd het gezinsleven bij
uitstek het privé-leven van de moderne mens.
Waarom zijn nu de communes, als bewust gewenste alternatieve
leefvormen met een eigen karakter, nauwelijks terug te vinden
in de Middeleeuwen? Belangrijke elementen voor de beantwoording
van deze eerder in dit hoofdstuk gestelde vraag lijken te zijn:
de grote sociabiliteit van de middeleeuwse leefsituatie; het ontbreken van privacy; de geringe individuatie van de afzonderlijke
mens; en de afhankelijkheid van de directe omgeving. Daarnaast
en ermee samenhangend is evenwel een andere maatschappelijke factor, die nog maar summier aan de orde kwam, van groot
belang te achten. We doelen hiermee op de in de Middeleeuwen
groeiende macht van de Rooms-Katholieke Kerk. Het RoomsKatholicisme, als enig geaccepteerde en verplichte levensovertuiging met bijbehorende ideeën omtrent 'goed' en 'kwaad',
drukte een zwaar stempel op het maatschappelijk leven en op
het leven van de individuele mens. In de vroege Middeleeuwen
groeide de macht van de Kerk gestaag. Onder andere werd van
het huwelijk een geheiligde orde gemaakt, welke onontbindbaar
was en kerkelijke inzegening behoefde. Van meer officiële zijde
werd in de Middeleeuwen nauwelijks kritiek op deze ideeën uitgeoefend en een wenselijkheid van inschakeling der burgerlijke
wet hierin werd niet gesuggereerd. Met haar belangrijke, eerder
als monopoliepositie aangeduide, plaats in de samenleving v e r 74

schafte de Rooms-Katholieke Kerk lange tijd een alomvattende
zingeving aan het bestaan; een zingeving waar nauwelijks aan
getornd werd. De religie, zo zegt BERGER, is een intensieve
poging om de werkelijkheid tot iedere prijs zinvol te maken en
om de chaos tegen te gaan. De prijs die ervoor betaald zou
worden is een zekere mate van masochisme en een vervreemding
van de sociale werkelijkheid. Daarbij is de religie bij uitstek in
staat de sociale solidariteit te versterken. In de Middeleeuwen
legitimeerde de religie, en wel één religie, - hetgeen in dit
verband van groot belang is - 'de wereld'. De alomvattende zingeving via een geheiligde kosmos zal ertoe bijgedragen hebben
dat het experimenteren met alternatieve leefvormen - het zoeken
doorgaans naar een (nieuwe) zingeving - nauwelijks voorkwam
in de middeleeuwse samenlevingssituatie. Daarbij werden ketterse
stromingen door de Kerk onderdrukt. Wat binnen de grenzen viel
van het door de Kerk gepast geachte, werd toegestaan. Zo kon
men een 'alternatieve' geaccepteerde leefwijze kiezen door zich
bij een bestaande religieuze orde te voegen. Ook tegen deze
achtergrond dus moet de geringe neiging tot vorming van alternatieve leefverbanden in de Middeleeuwen worden gezien.
In de 16e eeuw ging er aan de Rooms-Katholieke leer en praktijk
getornd worden door massabewegingen met sterk leiderschap.
Hiermee kwam het centrale leergezag van de Rooms-Katholieke
Kerk te vervallen. Calvijn en Luther verkondigden hun overtuigingen. Deze ideeën hielden overigens voor de ontwikkeling van
huwelijk en gezin weinig werelds in en voor het dagelijks leven
betekenden zij overwegend een bestendiging van de situatie van
de Middeleeuwen. In deze eeuw lieten ook de Dopers van zich
horen, de nadruk leggend op vrijwilligheid van het geloof en
onafhankelijkheid van Kerk en Staat. 7 Het feit dat het RoomsKatholicisme zijn monopoliepositie verloor is van groot belang.
Door de afsplitsingen werden de mogelijkheden van de religie
om sancties uit te oefenen op andersdenkende stromingen verzwakt. Er waren tussen 1500 en 1800 dan ook tal van schrijvers
die zich bezighielden in een van Christelijk standpunt afwijkende
zin met huwelijks- en gezinsverhoudingen, zoals KOOY (56)
uiteenzet. Hij acht de ontwikkelingslijn Erasmus - Locke Hume - Voltaire representatief voor deze denkbeelden. Zo lezen
we dat Erasmus rond 1500 kritisch stond tegenover het celibaat,
de hoogschatting van de virginiteit en de sacramentele betekenis
van het huwelijk. Ook Locke zag, ruim anderhalve eeuw later,
het huwelijk niet als een sacrament. Hij achtte het vooral gebaseerd op de verantwoordelijkheid van de huwelijkspartners ten
opzichte van elkaar en hun nog onvolwassen kinderen. De visie
van deze denkers week dus duidelijk af van die van de Rooms75

Katholieke én van de Protestantse Kerk.
Het is niet verwonderlijk dat in deze tijd, die gekenmerkt wordt
door voorzichtige aanzetten tot verandering en waarin de centrale
autoriteit niet meer gevormd wordt door één Kerk, ook de
commune-idee van zich laat horen. Vooral in de 17e en 18e eeuw
namen de communes in aantal toe. Van commune-explosies kan
evenwel nog niet gesproken worden in deze tijd. Dat lijkt voort
te komen uit het feit dat vele tijdskenmerken van de Middeleeuwen
voor een groot deel van de bevolking doorwerkten tot in de 19e
eeuw. Nieuwe ideeën drongen maar langzaam door in de geografisch en geestelijk geisoleerde gemeenschappen (buurtschappen,
dorpen).
Hoewel er op steeds meer punten meningsverschillen ontstonden,
nam het geloof nog een centrale plaats in in de drie eeuwen die
op de Middeleeuwen volgden. Het is daarom begrijpelijk dat de
communes uit deze tijd alle een religieus karakter hadden. Het
ging om mensen die een eigen interpretatie gaven aan het Christenzijn, voor wie het commune-leven steeds een religieuze daad was.
De grondslag van de denkbeelden werd grotendeels gevormd door
de bijbeltekst waarin gesuggereerd wordt dat tezamen leven en
verdeling van de bezittingen de juiste levenswijze is voor de ware
Christen (Apostelen 2: 44-45). Door dergelijke communes op te
richten tekende men onder andere verzet aan tegen de 'normale'
uitingsvorm van het Christendom in die dagen. Zij werden dan
ook door de Kerk als een groot gevaar beschouwd. ARMYTAGE
(6) beschrijft in 'Heavens Below' de utopische experimenten in
Engeland tussen 1560 en 1960. (Het was ook in de 16e eeuw dat
Thomas Moore 'Utopia' schreef.) Ook uit zijn beschouwing wordt
duidelijk hoe fel het verzet van de omgeving moet zijn geweest.
In enkele gevallen ging men zelfs over tot arrestaties en volksgerichten. De opgegeven reden was dan: 'because you do not
know God, nor will come to church'. De godsdienst speelde echter
wel degelijk een belangrijke rol in de communes. Men achtte
echter de bestaande sociale verhoudingen niet in overeenstemming
met het Goddelijke gebod en met het voorbeeld der eerste
Christengemeenten. Door het commune-leven wilde men in de
eerste plaats een uitschakeling van het privé-bezit bereiken.
In deze communes werd aan het verrichten van arbeid, aan gemeenschapszin en aan zelfverloochening grote waarde toegekend.
Het bovenaardse leven stond daarbij op de voorgrond, alles wat
op weelde leek moest gebannen worden. Het waren vredelievende
en idealistische groepen die zelf meestal geen moeilijkheden
zochten met hun omgeving.
Bij een globale indeling naar maatschappijtypen werden de
Middeleeuwen onderscheiden van de periode 1500 tot 1800, een
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tijdperk dat op zijn beurt weer onderscheiden kan worden van de
periode nadien. Deze afbakening wil uiteraard niet de indruk
wekken dat het zou gaan om een acute omslag rond 1500 en rond
1800. Tekenen van verandering waren vóór bedoelde tijdstippen
reeds aanwezig, terwijl erna kenmerken van de voorgaande
periode, soms heel lang nog, bleven doorwerken in grote delen
van de samenleving.
Een aantal samenhangende tijdskenmerken tekenden het beeld
der Middeleeuwen, met name de uiterste traagheid waarmee
veranderingen zich voltrokken; het grote belang van traditie; de
afhankelijkheid van familie- en buurt ver banden; het gemeenschapsleven en de geringe individuatie van de afzonderlijke mens;
de grote macht van de Rooms-Katholieke Kerk met een daaraan
verbonden duidelijk geheel van waarden en normen; en in het
algemeen een mentaliteit waarbij het menselijk lot beschouwd
wordt als een min of meer vaststaand gegeven.
De maatschappij tussen 1500 en 1800 kan in meerdere opzichten
beschouwd worden als een voorbereidingsfase van de zeer dynamische periode die erop volgde. De maatschappij in deze drie
eeuwen wordt onder meer gekenmerkt door een uitbreiding van
de keuzemogelijkheden en mogelijkheden om initiatief te nemen
voor de mens; door de centrale plaats die de religie in het bestaan inneemt, echter niet meer door middel van één Kerk;
door een groeiende nadruk op het belang van een doelgerichte
opvoeding der kinderen; door een in de laatste fase merkbaar
wordende verzelfstandigingstendens van het gezin; en in het
algemeen door het doordringen van een mentaliteit waarbij het
menselijk lot niet meer als onveranderbaar wordt beschouwd.
De maatschappij na 1800, die qua ontwikkeling in een versnelling
geraakt, heeft o.a. als belangrijke trekken: de ontwikkeling van
wetenschap en techniek; de industrialisatie en urbanisatie; de
groeiende sociale verscheidenheid en sociale mobiliteit; de verzelfstandiging van het gezin; een afnemend belang van de religie;
en in het algemeen een mentaliteit waarbij de toekomst in belangrijke mate als maakbaar wordt gezien. En pas in deze maatschappij nu kan er gesproken worden van commune-explosies
en communevorming op grotere schaal, zowel religieuze als
niet-religieuze. Vele maatschappelijke veranderingen zullen
hierop van invloed zijn geweest. Door in dit verband sommige
maatschappelijke ontwikkelingen expliciet te noemen en andere
niet, wil zeker niet gesuggereerd worden dat deze zo makkelijk
van elkaar te scheiden zouden zijn. Er heeft steeds een w i s s e l werking bestaan tussen de belangrijke veranderingstendensen
in de samenleving. Doorgaans is het heel moeilijk om hierin
oorzaak en gevolg aan te geven. Als voorbeeld hiervoor kan
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dienen de samenhang tussen de secularisatietendens en de ontwikkeling van wetenschap en techniek. Het gaat in feite om een
geheel van elkaar versterkende en verzwakkende verschijnselen.
Zonder dus deze wisselwerking over het hoofd te zien, willen we
in verband met de omvang en de aard van de communes in de
19e en 20e eeuw een aantal maatschappelijke krachten voor het
voetlicht brengen die ons van bijzonder belang lijken. Daarbij
is het overigens wel onze mening dat het commune-verschijnsel
zelf een dusdanig randverschijnsel is gebleven in de nu-kapitalistische samenleving (uitgezonderd in Israël!), dat het tot op
heden meer een uitvloeisel is van belangrijke maatschappelijke
veranderingen dan dat het veranderingen bewerkstelligde.
Sommige maatschappelijke krachten zullen meer bepalend zijn
geweest voor het optreden en de omvang van het communeverschijnsel, andere zullen meer een belangrijke invloed hebben
gehad op de aard van de opgerichte communes. Wat het eerstgenoemde betreft, achten we de groeiende secularisatie van
fundamenteel belang. BERGER (10) omschrijft secularisatie
als een ontvreemding en vermenselijking van de sociale werkelijkheid, vaak tegen de prijs van ernstige anomie en existentiële
angst. In een maatschappij waarin een dergelijk proces grotere
vormen gaat aannemen, zal meer gezocht gaan worden naar een
nieuwe zingeving, al dan niet via een religie of pseudo-religie.
Verschillende wegen staan hiervoor open en ook het experimenteren met alternatieve leefvormen, de vorming van communes,
kan gezien worden als een poging een nieuwe zingeving te vinden.
Daar waar de secularisatie voelbaar i s , zullen denkbeelden
omtrent alternatieve leefwijzen de mensen gemakkelijker bereiken dan daar waar de secularisatie nog nauwelijks is doorgedrongen. Dit is mede een verklaring voor het feit dat de aanzetten
tot communevorming vooral uit de steden en uit elitaire groeperingen kwamen. Dat op verschillende tijdstippen bepaalde communetypen op de voorgrond traden, zal samenhangen met een
aantal andere belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen in de
nu-kapitalistische Westerse samenleving, die in de loop van dit
hoofdstuk worden vermeld.
Reeds eerder werd gesteld dat de instelling ten opzichte van het
menselijk lot veranderde. Armoede werd steeds minder als een
natuurlijk gegeven beschouwd. Arbeid en inspanning moesten
kunnen leiden tot welvaart (Locke, Smith). De technische mogelijkheden groeiden in de 18e eeuw nog langzaam en in de 19e
eeuw al relatief snel. Het streven naar collectieve vooruitgang
kreeg een plaats in het denken en doen. Deze vooruitgang werd
evenwel gekoppeld aan een sterk gepropageerd individualisme.
In verschillende economische theorieën van die tijd komt dit tot
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uiting. Parallel hieraan loopt de zich voortzettende individualistische trend op het sociale vlak; steeds meer werd vooral vanaf
de 19e eeuw de nadruk gelegd op het individuele. Uit deze mentaliteit groeiden in de nieuw ont stane industriële samenleving
maatschappij-verhoudingen waarbij de ene mens sterk bevoordeeld was boven de andere mens. Rijkdom was niet meer in
eerste instantie gekoppeld aan de Kerk of de adel. Een kleine
groep was in staat - door familierelaties of andere relaties,
door persoonlijke inzet, door initiatief, door intelligentie een dusdanige plaats in het industriële gebeuren in te nemen dat
een relatief groot bezit vergaard kon worden. Degenen die
fabrieken of werkplaatsen hadden, konden een grote groep mensen
voor zich laten werken tegen een beloning die in het geheel niet
evenredig was met het produkt van de arbeid die verricht werd.
De winst uit deze arbeid werd bezit van de werkgever. Een onderdeel van de veranderingen in de vorige eeuw, was de snel toenemende urbanisatie. Door de komst van de kunstmest was een
bevolkingstoename op grote schaal voor het eerst mogelijk
(SLICHER VAN BA TH, 107). Bovendien waren er minder mensen
nodig voor de landbouw door een toenemende mechanisering en
specialisering. Een logisch gevolg van deze ontwikkelingen was
dan ook een trek naar de stad van vele plattelandsjongeren. In
de steden dacht men vaak de rijkdom en het goede leven te zullen
vinden. In deze steden ontstond daarentegen een zeer grote kloof
tussen arm en rijk. Juist dit aspect van het maatschappelijk
leven was voor een aantal denkers uit de 19e eeuw de aanleiding
om naar andere maatschappelijke verhoudingen te zoeken. Hun
ideaalbeeld ging dan in woord en geschrift wel verder dan het
opheffen van de economische onrechtvaardigheid. Deze ideologieën worden door MARX aangeduid als utopisch socialisme.
Dit utopisch socialisme wil de mensen ertoe brengen de maatschappij te verbeteren; het zogenaamde wetenschappelijk socialisme van Marx en Engels gaat verder door op grond van een
analyse der maatschappelijke krachten te betogen dat het socialisme onvermijdelijk zal komen. Ter onderscheiding van dit
utopisch socialisme noemden Marx en Engels hun leer daarom
communisme (117).
De uitvoerders van de ideeën der utopistische socialistische
plannenmakers wierpen zich in de eerste helft der 19e eeuw in
eerste instantie op het streven naar economische rechtvaardigheid. Velen wilden zonder revolutionaire daden de maatschappij
hervormen en de armoede uitbannen. Het begrip collectief
moest weer in ere hersteld worden, waarbij soms de commune
als oplossing werd aangewezen.
De belangrijkste commune-denkbeelden kwamen in de eerste helft
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van de 19e eeuw van Robert Owen en Charles Fourier. Owen's
eerste werk waarin hij zijn ideeën vastlegde, was: 'A new view
of society' (1813); Fourier schreef: 'Theorie de 1'Unité Universelle' (1822). De ideologieën van deze denkers hebben vele
essentiële zienswijzen gemeen, hoewel ook op verscheidene
punten een duidelijk verschil bestaat. Beiden hadden een maatschappij voor ogen die opgebouwd was uit grote communes.
Owen wilde de grote maatschappij oplossen in kleine communiteiten; Fourier sprak in dit verband over Phalanxen. Een belangrijk verschil tussen beide visies is dat Fourier in tegenstelling tot Owen een nivellering op alle fronten wilde tegengaan;
de individualiteit moest gehandhaafd blijven, ook een geringe
mate van bezitsvorming werd door Fourier niet verworpen.
Laat ons eerst dieper ingaan op de denkbeelden van Robert Owen.
Zijn belangrijkste uitgangspunt formuleerde hij als volgt: 'Man's
character is made for him, not by him'. Daarmee hechtte hij
een overheersend belang aan de omstandigheden waarin de mens
leefde. Door slechte toestanden werd de mens vervormd. Pas in
een optimale omgeving kon de mens zich ontplooien tot een verantwoordelijk wezen en pas dan was het mogelijk hem een goede
ontwikkeling te geven. Het was deze goede ontwikkeling die Owen
als een vereiste beschouwde voor het doen ontstaan van 'goede
burgers'. Owen stelde dus voor de menselijke wandaden de
maatschappij verantwoordelijk. Voor het eerst zien we daarbij
in het commune-gebeuren dat de godsdienst de rug wordt toegekeerd. In de theorieën van Owen wordt de kerk als een uiterst
kwaadaardige instelling beschouwd, als een belemmering voor
de algehele menselijke vooruitgang. De nieuwe maatschappij
zou verlost moeten worden van de geloofsslavernij en gegrond
vest moeten worden op liefde. Owen wees de commune aan als
de beste wijze om een sociale hervorming tot stand te brengen,
waarbij de privé-ei gendom tegengegaan moest worden. In het
algemeen had hij veel kritiek op de opkomende tendens van
individualisering van de mens. Hij verwierp met kracht de
instituties die deze in de hand werkten. Zijn ideeën over goed en
slecht waren verbonden met het menselijk geluk. Het was de
plicht van het individu zowel het eigen als het geluk van anderen
te bevorderen. Het hedonisme wees hij dan ook af. Het geluk
voor zoveel mogelijk mensen zou alleen door de commune te
bereiken zijn (36).
In zijn theorieën bouwde Owen de ideale commune op. Er moesten eenheidsdorpen komen, waarin een grote mate van samenwerking zou bestaan. Elke vestiging zou plaats moeten kunnen
bieden aan ongeveer 1200 mensen. Belangrijk achtte hij ook dat
het landleven verbonden werd met de nijverheid; dat deze dus
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niet - zoals in die tijd reeds veelal het geval was - volledig los
van elkaar stonden. Er moesten woningen gebouwd worden die
berekend waren op man, vrouw en 2 kinderen van twee jaar of
jonger. Als de kinderen drie jaar werden, zouden ze in gemeenschapsruimten gaan leven en gemeenschappelijk opgevoed worden
omdat dit de gemeenschapszin bevorderde en de concurrentie
tegenging. Aan het onderwijs en de opvoeding werd een belangrijke plaats toegekend als middel om de idealen te kunnen verwezenlijken.
Owen's ideeën veranderden wel in de loop der tijd; bovendien
waren ze niet altijd even consequent. In een later stadium deed
hij ook een aanval op het huwelijk. Daarvóór waren het vooral
de eigendom en de godsdienst geweest die het moesten ontgelden.
Owen stelde dat huwelijk, gezin en familie een grote bedreiging
vormden bij de verwezenlijking van de gelijkheid tussen de mensen. Door het verkondigen van deze visie verspeelde hij overigens veel van zijn good-will bij de niet onaanzienlijke groep van
de bevolking die hem eerst welwillend had aangehoord. De algemene mentaliteit bleek niet rijp te zijn voor een openbare aanval
op instituties als huwelijk en gezin. Ook de mensen die in een
commune wilden leven, konden niet meegaan in Owen's zienswijze. Er is dan ook nooit een 'Owencommune' geweest zonder de
gez ins s tructuu r.
Algemeen bekend is het dat mensen die in hun sterk van de algemene opinie afwijkende ideeën dezelfde richting opgaan, vaak
veel kritiek op eikaars denkbeelden hebben. Zo kan men dat tegenwoordig bijv. beluisteren binnen de kringen van de extreemlinksen. En zo had Fourier in de vorige eeuw ook veel kritiek op
Owen. Fourier was het o.a. niet eens met de volledige afschaffing van het privé-bezit. Ook kan Fourier semi-godsdienstig
genoemd worden, waardoor hij weinig waardering kon opbrengen
voor de atheïst Owen. Fourier schetst de toekomstige samenleving zeer systematisch en uitvoerig. In dit verband is niet meer
dan een poging tot een beknopte weergave mogelijk (94b). De
maatschappij zou opgebouwd moeten zijn uit Phalanxen, een soort
associatie die bestaat uit allerlei groepen van mensen met dezelfde aanleg (series). Mensen die veel capaciteiten hebben zullen
lid zijn van veel s e r i e s . Hierdoor ontstaan er veelsoortige,
wisselende hiërarchische verhoudingen. Een bovengeschikte in
de ene serie kan ondergeschikte zijn in de andere. Een vast aantal series wonen en werken samen (de Phalanx). Wat de beloning
van het werk betreft was Fourier van mening dat niet het produkt
maar de arbeid betaald moest worden. Bovendien moest het
minder aangename werk meer beloond worden. Fourier ontwierp
grote gebouwen (Phalanstères) waarbinnen zo'n 2000 mensen
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zouden leven. Deze Phalanstères moesten op een redelijke afstand van elkaar worden gezet en zo zouden op den duur de
steden en dorpen uit het landschapsbeeld verdwijnen. In het beginstadium achtte hij de mensen daar echter nog niet rijp voor.
Ook schonk Fourier in zijn beschouwingen grote aandacht aan de
opvoeding. Zo stond hij een volkomen gelijkheid voor van de
jongen en het meisje. Een gedachte die in het begin van de vorige
eeuw nog zeer weinigen waren toegedaan. Verder was het bij de
opvoeding noodzakelijk een aanleg aan te kweken, waarop later
de keuze van de series gebaseerd zou worden.
Fourier's systeem was zeer ingenieus samengesteld. Het sprak
een kleine groep mensen aan, maar in de praktijk werd het
nooit letterlijk uitgevoerd (ook niet op kleine schaal, dus in de
afzonderlijke communes). Vaak werd er meer een slag naar geslagen. Daardoor ging het in de praktijk veelal niet om communes
zoals ze in deze studies gedefinieerd zijn. Dit kwam vooral omdat men economisch ook al niet volledig gemeenschappelijk te
werk ging, zoals dat steeds het uitgangspunt was bij de Owencommunes. In Fourier's toekomstbeeld was echter de gehele
maatschappij wel degelijk gebaseerd op de commune.
Opvallend bij zowel Owen als Fourier is de eenvormigheid van
de toekomstige maatschappijstructuur. Gesproken wordt van dé
mens, die zich in die bepaalde omgeving gelukkig zou gaan voelen.
Vooral Owen verbindt het menselijk geluk op een nogal simpel
aandoende wijze aan de omgeving waarin hij leeft. Ook wat dit
betreft zijn Fourier's theorieën ingewikkelder. Volgens hem
loopt de menselijke maatschappij langs de ontwikkelingslijn
ongeluk—«-volkomen geluk—*-ongeluk. Fourier gaf een indeling
van 16 tijdperken, terwijl hij stelde dat de maatschappij van de
eerste helft der 18e eeuw in het 5e tijdperk vertoefde (in opgaande
lijn), het tijdperk der beschaving. Het 6e tijdperk zou het waarborgstijdperk zijn, terwijl daarna de eerste schemering van geluk
zou doorbreken. In de verschillende etappes zou het geluk dan
uitgroeien tot volkomenheden, om erna weer langzaam volgens
dezelfde etappes te dalen tot het ongeluk. Bovendien wist Fourier
nog mee te delen dat het tijdperk van geluk 7 maal zo lang zou
duren als het tijdperk van ongeluk.
8

Het lijkt misschien zo, maar Fourier was niet een volkomen
willekeurige fantast. QUACK (94b) beschrijft de vele ideeën van
Fourier die later meer algemeen werden. Hij wijst o. a. op het
vooruitzien van Fourier van de leer der onderlinge waarborgen,
óp zijn begrip voor de sociale betekenis van de architectuur en
op zijn ideeën over opvoeding die later in crèches enigszins
gestalte kregen. Daarnaast heeft Quack verschillende punten
van kritiek. Zo vond hij bijvoorbeeld dat Fourier de dolste
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illusies had over arbeid, die altijd uit zichzelf aantrekkelijk zou
wezen omdat het niet een economische noodzakelijkheid, maar
een completering van het menselijk zijn was.
Hoewel de communes naar de ideeën van Owen en Fourier doorgaans relatief snel uiteenvielen, hebben deze sociale experimenten volgens NOYES (85) zeker een mentaliteitsverandering in
grotere lagen van de bevolking teweeggebracht. Daarbij moet
echter bedacht worden dat de tijd er sociaal gezien, rijp voor
was. Het lijkt dat ook hierbij gesproken moet worden van een
wisselwerking tussen een veranderende mentaliteit onder de bevolking én nieuwe ideeën omtrent een ideale samenleving.
Een man uit de 19e eeuw die ook aandacht verdient is Josiah
Warren. Hij leefde in Amerika en hij heeft zelf twee gemeenschappen (eigenlijk verenigingen) opgericht. Het gaat hierbij niet om
communes, omdat niets gemeenschappelijk werd gedaan in de
zin als in deze studie omschreven. Men leefde in een dorp maar
legde juist de nadruk op het individualisme (in tegenstelling tot
de communes van Owen, waarin Warren gepoogd heeft te leven,
voordat hij aan zijn eigen experimenten begon). Warren's belangrijkste uitgangspunt was de souvereiniteit van het individu.
In 1844 stichtte hij met vele anderen Utopia. Men gaf een blad
uit dat als titel meekreeg: 'The peaceful revolution'. Er was
een plan ontworpen voor billijk ruilverkeer en er was geen wetgeving. Het individu werd voorop geplaatst en ieder diende zijn
eigen zaak. Ook in de denkbeelden omtrent het huwelijk was een
grote mate van vrijheid ingebouwd. Verder was er een school
welke de kinderen vrijwillig konden bezoeken. In 1851 werd er
nog een nederzetting opgericht die Modern Times genoemd werd.
Beide verenigingen vielen enkele jaren later uiteen. Het is niet
duidelijk of er een directe aanleiding voor was; wel wordt er
gesproken van toenemende ruzies onder de dorpsbewoners.
Warren's ideologie kan omschreven worden als individualistisch
anarchisme, dit in tegenstelling tot de latere Europese anarchisten, die het collectivistisch anarchisme als leer trachtten te
verspreiden (Bakoenin, Kropotkin). Dit laatste systeem hield een
afschaffing van de staat in en een samenhang van het geheel door
vrije federaties van alle volkskrachten, van voortbrengers en
verbruikers. Het is zinvol om in dit hoofdstuk dieper in te gaan
op de anarchistische stromingen van de vorige eeuw, omdat ook
deze direct communes hebben voortgebracht. Dat deze communes
geen aparte beschrijving kregen, is te wijten aan de uiterst
summiere gegevens die wij konden achterhalen. Verder zijn deze
stromingen van belang omdat in vele hedendaagse communes het
anarchistisch denken een belangrijke plaats inneemt.
De grote mannen achter de anarschistische beweging leefden in
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het midden van de 19e eeuw. In deze eeuw was het mogelijk dat
wel zeer uiteenlopende ideologieën het licht zagen. Dit hangt,
zoals eerder werd uiteengezet, ten nauwste samen met het in
die eeuw pas goed doorzettende verwereldlijkingsproces en met
de verandering in de economische verhoudingen. Want de anarchistische denkbeelden werden voor het eerst verbonden met de
arbeidersklasse. Het meest essentiële kenmerk van het anarchisme
is de verwerping van alle dwangmatige autoriteit van de ene mens
over de andere.
Overigens werden de 19e eeuwse anarchisten niet met gejuich
ontvangen. Het tegendeel was eerder het geval en ook tegenwoordig zijn deze ideeën nog slechts voor een kleine bevolkingsgroep
acceptabel. KEDWARD (49) constateert dit als hij schrijft dat
het anarchisme eigenlijk buiten de hoofdstroom van gebeurtenissen valt en altijd voor slechts een kleine groep aantrekkingskracht
heeft gehad. De betekenis van het woord anarchie (Grieks) is
wanorde. Het werd het eerst gebruikt door Proudhon die het
schreef als an-archie of wel geen-macht/gezag. Het wezenlijke
ervan is uiteraard niet nieuw. CONSTANDSE (21) noemt het diep
ingewortelde verlangen van de mens om zich te bevrijden van
dwang en gezag voor zover die vreemd is aan eigen wezen één
van de oudste elementen van een cultuur. De anarchisten uit de
vorige eeuw signaleerden het autoriteitsprincipe in de algemene
organisatie en centralisatie. Dit werd als oorzaak van al het
kwaad aangewezen. Het principe van regeren door staat, kerk,
partij, individuen of wat dan ook werd aangevallen. Op deze algemene basis werden de meest uiteenlopende visies geplant door
de anarchisten. Bakoenin (1814-1876) vond dat er direct een
revolutie moest komen van alle achtergestelden (boeren, arbeiders, werklozen). In de nieuwe wereld van Bakoenin zouden in
plaats van staten slechts vrije gemeentelijke verbanden (communes) gevonden worden. Federaties zouden, als dat nodig was,
deze communes kunnen verenigen. Er zouden geen algemene
wetten meer zijn en alles zou vrijwillig gebeuren. Er was echter
één belangrijke voorwaarde: de leer moest overal worden aangenomen. Ook voor Proudhon (1809-1865) was de revolutie het
enige middel tot verbetering van de maatschappelijke orde. Hij
wilde een maatschappij van onafhankelijke economische groepen.
In deze maatschappij zouden alle mensen een rechtvaardig deel
van het werk verrichten. De produktie van voedsel en goederen
zou gericht moeten zijn op in het algemeen een tevreden leven
zonder ambities. Als de twee grootste levenswaarden zag hij
Recht en Arbeid.
Onder de anarchisten was het gebruik van geweld een fel discussiepunt. Eén van de meest vredelievende anarchisten was de
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Rus Tolstoi, die zich vanwege het stempel van geweld dat de
beweging kreeg, geen anarchist wilde noemen. Want juist door
het terrorisme, dat door sommige van hen bij tijd en wijle aan
de dag werd gelegd, ontstond er een grote afkeer van de gehele
beweging. De eerste sympathie kregen de anarchisten in de
Westerse wereld door hun optreden bij de Russische revolutie,
waar ze voor werkelijke vrijheid streden en veelal als martelaars ten onder gingen. De anarchisten streefden namelijk naar
een onmiddellijke verwezenlijking van een maatschappij van
volledig vrije en gelijke mensen, terwijl het Marx en Lenin cum
suis te doen was om een klasseloze maatschappij, die voorlopig
geleid werd door de Communistische Partij.
Communes die direct vanuit de anarchistische levensvisie werden
opgezet, bestonden o. a. rond de eeuwwisseling in België. Eén
van de groepen had de volgende kenmerkende zin op het huis
geschilderd: 'Doe wat ge wilt'. Mensen leefden in gemeenschap
van goederen en de wijze van leven werd verder aan ieder individu overgelaten. Ook vrije liefde was in principe toegestaan.
Deze communes bestonden overigens niet lang. Persoonlijke
ruzies ontstonden al vrij snel. De jaloezie tussen de leden
groeide, vooral ook de seksuele jaloezie. Het ontbreken van een
specifieke economische functie werd mede als een belangrijke
oorzaak van vele conflicten aangewezen (49).
Op het Russische platteland en in Brazilië, waar een groep
Italianen naar toe getrokken was, werden aan het einde van de
vorige eeuw communes opgericht volgens de ideeën van Tolstoi.
Tolstoi zag de commune als de enige leefwijze die van nature
goed was. Het ging om communes die opgebouwd moesten zijn
rond het geweld afwijzende boerenleven, waarin iedere vorm van
gezag zou ontbreken. Ook deze communes, eigenlijk kolonies
genaamd, bestonden niet lang. In Nederland ontstonden rond
1920 een aantal communes (waarover straks meer), die een belangrijk deel van hun visie ontleend hadden aan de Christenanarchist Tolstoi. Zijn ideeën zijn verder duidelijk terug te
vinden bij de Internationale Broederschap (Bijl. 19).
Ook Frederik van Eeden deelde denkbeelden met Tolstoi. Een
niet onaanzienlijk deel van zijn theorieën was echter geïnspireerd door de Amerikaan Thoreau. Deze Amerikaan ging ruim
2 jaar alleen in de bossen van Walden wonen en deed in 1854
het boek 'Walden, or life in the woods' verschijnen. Het was een
romantische natuurbeschrijving, waarin de volgende waarden
werden benadrukt:
- geluk is niet in de stad te vinden; de nieuwe mens moet in de
natuur gaan leven;
- de mens moet zich niet bekommeren om het verwerven van
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nieuwe zaken; meer dan geld is waarheid nodig;
- handwerk en hoofdwerk moeten gecombineerd worden.
Het is duidelijk dat de commune-idealen zich veelal afzetten
tegen op de voorgrond tredende maatschappelijke ontwikkelingen.
In dit geval waren dat de verstedelijking, de veranderende consumptiegewoonten en de industrialisatie, waaraan specialisatie
van de arbeid verbonden was. Frederik van Eeden maakte deel
uit van een beweging die gezamenlijk een vereniging oprichtte
(Vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit). Het doel was om
alle grond in gemeenschappelijk bezit en gebruik te brengen.
Het privaatgrondbezit werd beschouwd als de kern der bevoorrechting die zoveel ellende teweegbracht. In wezen streefde deze
vereniging hetzelfde doel na als de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij ( S . D . A . P . ) 9 in die tijd, nl. een reorganisatie van de
produktiewijzen op rechtvaardige grondslag. De partij wilde dit
echter bewerkstelligen via staats- en gemeentewege, zodra de
politieke macht in haar handen was. Volgens de vereniging daarentegen moest men van onderaf beginnen en het doel bereiken
door groepen te vormen uit het volk. De beginselen en de negen
voordelen die men aan het systeem toeschreef waren helemaal
gericht op het arbeidsproces. Over de reorganisatie werd veel
geschreven; over de omgang tussen de mensen, de levensgewoonten weinig. Zo stelde men dat ieder mens naar krachten
werkzaam moest zijn, dat niemand gerechtigd was moeite op
anderen te werpen om zelf in overvloed te leven. Men had een
reorganisatie van de produktie voor ogen door groepen (communes), die het collectief recht op de produktiemiddelen als hoofdbeginsel erkenden, maar die zich zelfstandig handhaafden en
vrij waren in eigen huishouding. De bij de vereniging aangesloten communes waren dan ook lang niet alle gelijk. Een verschil
tussen bijv. Walden en de Internationale Broederschap was dat
de laatstgenoemde commune direct al wilde bestaan los van de
maatschappij, dus naar zelfvoorziening streefde. Bij de commune
van Van Eeden was dit beslist niet het geval. Van Eeden zag
geen kwaad in het geld als ruilmiddel mits het vooral niet als
rentegevend kapitaal beschouwd werd. Een ander verschil was
dat de Internationale Broederschap haar commune anarchistisch
noemde, terwijl Frederik van Eeden de anarchie pas op de lange
duur wilde verwezenlijken.
Frederik van Eeden i s , na het mislukken van zijn commune,
volledig op zijn ideeën teruggekomen. In 1901, ruim een jaar
na de oprichting van Walden, schreef hij nog: 'Als wij niet slagen
zal dat liggen aan onze persoonlijke ongeschiktheid, aan ongunstig toeval, aan tegenwerking, maar niet aan het Idee. De
rechte man zal dan spoedig na ons komen'. (24). In 1907 schreef
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hij echter dat het experiment hem geleerd had, dat het niet de
enige rechtvaardige weg was voor de mens om zo rationeel,
logisch, redelijk mogelijk te handelen. Hij was het irrationeel
(instinctief) handelen gaan zien als de individuele werking van
een hoger gemeenschappelijk verstand. Zo schreef hij dat gebleken was dat men onder een redelijker, zachter, edelmoediger
regime, waarbij op gevoel van plicht en verantwoordelijkheid
vertrouwd wordt, snel ontaardt, verslapt en demoraliseert.
Hierdoor zou onrust en ontevredenheid ontstaan. Zo'n regime
zou iedereen schade berokkenen! 'Dit is voor mij empirisch
bewezen', schrijft hij. Hij gaat echter filosofisch verder als hij
stelt: 'Bij de voortgang van kunst en wetenschap, ten koste van
welke tijdelijke ongerechtigheid ook, zal alles veranderen'. (25)
In het algemeen zijn er in de communegeschiedenis maar zeer
weinigen geweest die zo duidelijk van visie veranderden bij het
mislukken van hun experimenten. De meesten bleven de commune
propageren, zij het vaak in een iets aan de ervaringen aangepaste
vorm.
In Nederland en Duitsland (en wellicht ook in andere landen) herleefde tijdens en na de Eerste Wereldoorlog de communegedachte.
Het waren in deze tijd vooral ook jongeren die, vanuit socialistische en anarchistische denkbeelden de commune als woon- en
werkgemeenschap propageerden. VAN PUIJENBROEK (93) gaat
in het kader van zijn bestudering van de commune 'De Ploeg' uitvoerig in op de achterliggende ideeën en bijbehorende organisat i e s . Het hiernavolgende is grotendeels aan zijn publikatie ontleend. De Nederlandse beweging verschilde in ideologie eigenlijk
weinig van de rond de eeuwwisseling ontstane communebeweging.
Ondanks het uiteenvallen van vele communes in die tijd, was de
overkoepelende Vereeniging Gemeenschappelijk Grondbezit blijven
bestaan. Na de Eerste Wereldoorlog groeide het aantal aangesloten
bedrijven als gevolg van de hernieuwde aandacht voor maatschappijhervorming door landkolonisatie en coöperatieve samenwerking.
Het kapitalisme werd gezien als de oorzaak van sociale tegenstelling, oorlog en geweld. De volgende zinsnede geeft wel zeer
duidelijk aan hoe sterk de in de 19e eeuw ontwikkelde denkbeelden
nog de boventoon voerden. 'Het bestaande economische en politieke systeem zou worden vervangen door een collectivisme van
onderaf, met opheffing van erfrecht en individueel eigendomsrecht. De staat zou overbodig worden door de federatieve samenwerking van alle produktieve krachten en economische diensten'
(93). Het lijkt er echter op dat men zich meer dan voorheen, en
waarschijnlijk ook door ervaringen van vroegere communes,
realiseerde welke hoge eisen aan de verwezenlijking van de
idealen verbonden waren. * Opvallend is dat deze communeu
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ideologieën, zowel in Nederland als in Duitsland, zich niet vooral
beperkten tot de buitenkerkelijken. Vooral ook in religieuze
kringen sloegen de ideeën aan. Hoewel het om politieke communes
ging - omdat niet de religie maar de maatschappelijke situatie
de aanleiding vormde om in commune-verband te leven - waren
het toch veel christen-socialisten die tot de beweging behoorden.
Ook de studerende jongeren die zich verenigden in de P.I.A. (zie
blz. 28) gingen uit van een algemeen religieuze gedachte; het
historisch materialisme werd verworpen en men baseerde zich
op een historisch idealisme. Revolutionair geweld ter verwezenlijking van een nieuwe maatschappij werd afgewezen (' het doel
en de middelen zijn als één te beschouwen').
In hoofdlijnen vertoont de communebeweging rond 1920 ideologisch gezien dus nog dezelfde trekken als de politieke communes
die in de voorgaande eeuw werden opgezet. Nog steeds vormt de
tegenstelling tussen bezitters en niet-bezitters het kernpunt van
overdenkingen en kritiek, waarbij de individualistische tendensen
(en niet de privacy) worden afgekeurd. Dit alles vindt dan ook
plaats in een maatschappij die nog midden in het industrialisatieproces verkeert, een maatschappij ook waarin de materiële
zekerheden voor het individu bij lange na niet optimaal zijn. De
communebeweging rond 1920 onderscheidt zich van de voorafgaande doordat het vooral de jongeren zijn die zich ermee bezighouden, waarmee deze beweging vooruitloopt op de in de tweede
helft van de 20e eeuw optredende explosie.
In 1910 meldden de kibboetsim zich aan als belangrijke communebeweging. Omdat de ideologie van deze beweging in relatie tot
de maatschappelijke context in feite buiten het algemeen maatschappelijk gebeuren in het Westen valt, lijkt het niet opportuun
om in dit verband deze relatie uit te diepen. Verwezen zij hiervoor naar de Bijlage (Bijl. 20), waarin deze samenhangen voor
de Israëlische samenleving belicht worden.
Tussen 1925 en 1965 wordt er in de Westerse wereld weinig
melding gemaakt van een opleving in commune-overdenkingen,
terwijl er geen sprake lijkt te zijn van nieuwe commune-explos i e s . Er waren wel communes, veelal voortkomend uit oudere
bewegingen; de algemene aandacht voor het commune-verschijnsel was echter gering. In deze tijd - getekend door een grote
economische c r i s i s , door de Tweede Wereldoorlog, en door een
ermee samenhangend collectief streven naar welvaart en zekerheid - werden vooral massa-bewegingen als middel gezien om
maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen. Van die
massabewegingen, waarvan het communisme en het facisme
duidelijke voorbeelden lijken te zijn, werd dooral ook door jongeren veel verwacht. Op grote schaal werd overigens het welzijn
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afhankelijk geacht van een stabiele economie, van een hogere
welvaart en van betere sociale voorzieningen. Deze ideaalbeelden
waren vrij algemeen en het lag niet voor de hand dat een levensvorm als de commune de verwezenlijking ervan zou bespoedigen.
Voor het bereiken van de b ovengenoemde idealen zou het experimenteren met communevormen op grotere schaal waarschijnlijk
ook een tegenwerking hebben betekend. Ten eerst is de commune
minder mobiel dan het gezin en voor een maatschappij die naar
welvaart streeft is die mobiliteit een belangrijke positieve kracht.
Ten tweede brengt het experimenteerstadium een grote onzekerheid met zich mee en het vergt een grote energie van degenen
die zich eraan wagen, hetgeen ten koste van het bereiken van
bovengenoemde doelstellingen zou zijn gegaan. Anders lag het
voor degenen die zich in Israël gesteld zagen voor de taak grote
stukken nog onvruchtbaar land bebouwbaar te maken. Voor een
gezin was dit een haast onmogelijke opgave. Samenwerking en
een groot aantal arbeidskrachten waren hiervoor nodig. De
kibboetsvorm voldeed, gebonden door een duidelijk ideologisch
doe, hier beter aan.
In de jaren zestig van deze eeuw nam in de Westerse wereld,
voornamelijk onder jongeren, de kritiek op het gehele maatschappelijk bestel toe. Als belangrijke karakteristiek van deze beweging
noemt LIPSET dat het maatschappelijk protest zich duidelijk
onttrok aan de voogdij van oppositionele organisaties van volwassenen (62). Dat neemt overigens niet weg dat de Amerikaanse
65-plusser MARCUSE in het midden der jaren zestig belangrijke
visies aan de protesterende jongeren leverde omtrent de tekortkomingen van het bestaande maatschappelijke bestel. Deze uit
Duitsland afkomstige socioloog en filosoof (in 1934 emigreerde hij
naar de Verenigde Staten) stelde in zijn bekend geworden boek 'Onedimensional man' (75) in Marxistische trant de ware behoeften
tegenover de valse behoeften. Deze laatste zouden zijn gewekt door
de nieuw verworven overvloed in een samenleving waarin de techniek
een grote plaats kreeg en waarin reclamevoering grote vormen
ging aannemen. In de tolerantie van de ontwikkelde industriële
democratieën ziet hij een aanpassingsmechanisme (het scheppen
van mogelijkheden om onlustgevoelens af te reageren) dat ervoor
zou dienen om de individuen gebonden te houden aan het bestaande
systeem. Volgens zijn inzichten gaat het in feite om een schijntolerantie. Marcuse's grote vrees is dat de creativiteit vernietigd wordt. Hij doet een appèl op degenen die nog niet ingekapseld
zijn in het systeem om de samenleving te hervormen. Het zou
daarbij vooral om studenten en kunstenaars moeten gaan. In feite
komt het erop neer dat een kleine minderheid de grote meerderheid moet redden. Marcuse's ideologie vormde een belangrijke
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voedingsbodem voor het denken van de rebellerende jongeren
in de tweede helft der jaren zestig.
Vele acties, demonstraties en opstanden vonden in deze tijd
plaats.
In de denkbeelden die de opstandigen ontwikkelden nam
ook de kritiek op het instituut gezin aan belang toe. Men zag twee
autoritaire systemen; een socialistisch systeem in Rusland en
een kapitalistisch systeem in het Westen. De gezinsconstructie
werd nogal eens aangewezen als belangrijke schuldige aan de
instandhouding van een verwerpelijk autoritair systeem (vergelijk o.a. COOPER, 22). Een tijdskenmerk was verder dat de
nadruk werd gelegd in de kritische ideologieën op de tussenmenselijke vervreemding. In het algemeen trouwens kreeg de
vervreemding grote aandacht. Zo werd ook gesproken van vervreemding van de natuur, vervreemding van de arbeid (lopende
band werk zonder dat men met het produkt te maken had) en
vervreemding van het eigen 'ik'. De genoemde kritische denkbeelden resulteerden in pogingen tot het aanbrengen van verandering, maar ook in de vorming van politieke communes. Omdat
de kritiek zich zowel op het macro vlak (maatschappelijk bestel)
als op het micro vlak (tussen-menselijke verhoudingen) richtte,
behoorde een algehele maatschappijhervorming tot de doelstellingen van de commune-ideologieën terwijl de commune als
alternatief voor het bestaande gezinsmodel daarin naar voren
werd gebracht. Daarmee onderscheiden deze politieke communes,
beoogd door de linkse maatschappijcritici van de jaren zestig,
zich van de politieke communes van de 19e en begin 20e eeuw.
Een ander opvallend kenmerk van de politieke communes van het
afgelopen decennium is de snelheid waarmee men - bij de toch
al vrij plotselinge doorbraak van nieuwe ideeën onder de protesterende jongeren groeperingen - overging tot de oprichting van
communes. KROES (62) acht dit eigen aan de gehele beweging
van maatschappelijk protest in die tijd. Hij ziet in de gerichtheid
op onmiddellijke vervulling van verlangens en in de sterke bepaaldheid door onmiddellijke aanleidingen, zonder te komen
tot ontvouwingen van analyses en strategieën op langere termijn
twee voorname oorzaken van de terugval van de beweging rond
1970.
In de tweede helft der jaren zestig ontstond ook een type commune dat, zonder een alomvattende maatschappijhervorming te
beogen, vooral een alternatief wilde zijn voor het gesloten gezin.
Dit hing samen met een (in bredere lagen van de bevolking gevoeld) groeiend onbehagen over de maatschappij van na de
tweede wereldoorlog. De sociale voorzieningen binnen deze
maatschappij waren sterk verbeterd en de welvaart had een eerder
ongekend hoog peil bereikt; in feite was een maatschappijbeeld
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gerealiseerd waar vooraf veel van was verwacht. De welvaart
had voor velen echter niet het verhoopte welzijn gebracht. We
zien dan ook een appèl opkomen tegen de continue verhoging van
de welvaart die zich ten koste van de kwaliteit van het menselijk
leven keert. 'Meer welvaart', waar tientallen jaren naar werd
gestreefd, kreeg voor velen een nare bijsmaak. Het wordt geassocieerd met (te) hard werken, met een vervuilend milieu,
met een enorme verzakelijking en in het algemeen met een tekort
aan welzijn. Voorts heerst er een mentaliteit waarbij in vergelijking met vroeger, een grotere welwillendheid aan de dag wordt
gelegd tegenover het experimenteren. Deze mentaliteit kan m i s schien het beste worden omschreven als: het experiment heiligt
de mislukking. Hier wordt onder andere ook door FOURASTIE
(31) op gewezen. Het leven wordt - niet alleen op technisch gebied - meer als maakbaar beschouwd. Op verschillende fronten
wil men iets bereiken en zo zien we als onderdeel daarvan een
zoeken naar andere samenleefvormen, een zoeken naar groepsgezins-constructies die men binnen de (veranderende) maatschappij wil verwezenlijken. De nadruk valt hierbij op een verbetering
van de tussenmenselijke relaties, zoals ook in het vorige hoofdstuk werd uiteengezet. We zullen de communes die tot dit type
behoren verder aanduiden als relatiecommunes . Men acht het
vooral in de kleine groep mogelijk om de tussenmenselijke vervreemding tegen te gaan; een vervreemding die zo kenmerkend
zou zijn voor onze huidige kapitalistische welvaartsmaatschappij
waarin het kleine gesloten gezin een centrale levenswaarde vormt.
Men zoekt een nieuwe geborgenheid in groepjes van gelijkgestemden. Zeker komen vanuit deze communes vaak kritische geluiden ten aanzien van de maatschappij. De communes hebben echter
niet direct een algehele maatschappijhervorming door middel van
de commune voor ogen en ze hebben als commune daardoor geen
politiek doel. Ze haken in op nog prille, nieuwe waarden in onze
samenleving, die vooralsnog vrijwel uitsluitend binnen de meer
gepriviligeerde lagen ervan gehuldigd gaan worden. De relatiecommune is dan ook te beschouwen als een (extreem) onderdeel
van een op grotere schaal zoeken naar mogelijkheden om de
tussenmenselijke vervreemding tegen te gaan. In feite is de
communevorming bij dit algemene streven qua omvang (nog) een
randverschijnsel. Zo houdt men zich bezig met cursussen, voorlichting, gespreksgroepen, sensitivitytrainingen. Deze uitingsvormen zijn er meer op gericht om het gezin opener te maken
dan om het te laten opgaan in een groter primair leefverband.
Een essentieel kenmerk van de relatiecommune is, dat er zeer
veelsoortige communes uit voort kunnen komen. Men zoekt en
experimenteert op velerlei gebied en men heeft geen blauwdruk
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voor ogen van de beste wijze van samenleven. Het delen van de
bezittingen, het uitbreiden van erotische relaties (waarbij vooral
de lichamelijke tederheid wordt benadrukt en niet de geslachtsdaad), een gezamenlijke opvoeding van de kinderen, een vermindering óf een vermeerdering van de persoonlijke privacy, het al
dan niet hanteren van groepsregels - over deze zaken kan binnen
iedere commune anders geoordeeld worden. Hiermee haakt dit
type in op de pluriforme ontwikkelingen in onze samenleving.
Een belangrijk verschil tussen de relatiecommunes enerzijds
en de politieke en religieuze communes anderzijds, is dat de
laatstgenoemde typen een belangrijk uitgangspunt gemeen hebben
dat niet voor de relatiecommune geldt; namelijk de heilsverwachting. Zowel de religieuze als de politieke communes hanteren een eenvormige maatschappij-ideologie. De religieuze communes verwachten de verlossing van een hogere macht. Men
onderschikt zich aan het gebod, aan een leider en aan autoriteit.
De wereldse politieke communes trachten de zaak uit eigen
menselijke vermogens te klaren. Men ziet een nieuwe mens én
een nieuwe maatschappij in het verschiet. Zo had Owen een
maatschappij voor ogen in welke ieder mens zich voegde en gelukkig voelde in het door hem ontworpen systeem. Fourier zag de
maatschappij zich trapsgewijze ontwikkelen, waarbij het individu
zou leven in zijn bouwselen. Ook de anarchisten zagen een algemene ondergrond. Hoewel alles vrijwillig moest gebeuren, stelde
Bakoenin als 'enige' voorwaarde dat de anarchistische leer overal
werd aangenomen. De Nederlandse Christen-anarchisten van rond
de eeuwwisseling beschouwden dan ook hun levensopvatting als de
enig zaligmakende. Zo schreef KIJLSTRA (64): 'De kolonie is
een vingerwijzing voor alle mensen waar het heil te vinden i s ' .
De politieke communes van het afgelopen decennium zien het
toekomstig heil veelal verbonden met een onderwerping van het
kapitalistische systeem, al dan niet door middel van een revolutie
(de nieuwe maatschappij) en met een algehele waarden- en mentaliteitsverandering bij het burgerlijke individu (de nieuwe mens).
Steeds weer komt dus het uniforme toekomstbeeld van een maatschappijconstructie tot uiting. Bij de relatiecommunes van de
laatste jaren is die uiteindelijke heilsverwachting nauwelijks
een uitgangspunt. Hierdoor ontbreekt dan ook voor deze communes een duidelijk ideologisch doel. Hoewel de communeleden
doorgaans openstaan voor het gebeuren in de samenleving, is
men er vooral op uit om in de eigen groep een meer bevredigende
levenswijze te creëren. Daarnaast verwacht men dat de toekomstige maatschappij een grotere pluriformiteit in primaire leefvormen zal laten zien.
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Ten besluite
Omtrent de samenhang tussen maatschappijbeeld en communeideologieën in de afgelopen anderhalve eeuw kan samenvattend
nog het een en ander gezegd worden. De kibboetsim zijn daarbij
buiten beschouwing gelaten, omdat ze zich door hun bijzondere
plaats binnen de Israëlische samenleving zeer duidelijk onderscheiden van het commune-gebeuren in de andere nu-kapitalistische Westerse landen.
Zowel ten aanzien van de seculiere communebeweging als ten
aanzien van de uit religieuze motieven opgezette communes
valt, betreffende de perioden vóór 1925 enerzijds en vanaf 1965
anderzijds, een verschil in accentlegging te constateren. Dit verschil bleek overeen te komen met de zich in de bedoelde samenlevingsfasen (nieuw) ontwikkelende denkbeelden.
In de 19e en 20e eeuw richtte de commune zich direct tegen de
economische structuur; de wereldlijke communes door een aanval te doen op het kapitalisme, de religieuze communes door op
basis van bijbelteksten een meer gelijke verdeling der goederen
te propageren. De politieke communes van die tijd moeten gezien
worden tegen de achtergrond van een utopisch socialisme. Men
wilde de maatschappijverhoudingen veranderen door de verwezenlijking van een nieuwe maatschappijconstructie, waarbij een eerlijke verdeling van goederen en arbeid centraal stond. De nieuwe
maatschappij werd doorgaans opgebouwd gezien uit territoriale
eenheden die te vergelijken zijn met dorpsgemeenschappen.
In de jaren zestig van de twintigste eeuw neemt de kritiek op het
gezin en op de kwaliteit van de tussenmenselijke relaties toe.
Deze ontwikkeling is in de commune-ideologieën van deze tijd
terug te vinden. De politieke communes van het afgelopen decennium kunnen gezien worden in het licht van de kritische ideologie,
waarbij nog wel duidelijk de denkbeelden van het utopisch socialisme doorklinken. De wijze waarop men de maatschappelijke
verhoudingen wil veranderen is nu meer als indirect te karakteriseren. Het gezin wordt beschouwd als de handlanger van het
kapitalistische systeem, waardoor een aanval op het gezin noodzakelijk wordt geacht om een maatschappijhervorming tot stand
te brengen. De nieuwe maatschappij wordt dan ook niet opgebouwd
gedacht uit grotere territoriale eenheden waarbinnen het gezin in
feite kan blijven voortbestaan, maar uit in grootte variërende
huishoudens. De accentverschuiving naar de primaire tussenmenselijke relaties is eveneens terug te vinden bij de nieuwreligieuze communes die in de afgelopen tien jaren werden opgericht. Bij het nieuw ontstane type 'relatie-commune' staat
bedoelde accentlegging zelfs centraal. Denkbeelden omtrent een
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wenselijke maatschappijverandering vormen geen essentieel
onderdeel meer van de commune-ideologie.
In het algemeen kan gesteld worden dat in de commune-ideologieën de zich in de maatschappij ontwikkelende denkbeelden
in extreme vorm weerspiegelen. Omdat de communes (of het
uitblijven van communevorming) min of meer te beschouwen
zijn als een begeleiding van het maatschappelijk gebeuren, lag
de nadruk in verschillende tijden anders. Door de extremiteit
der achterliggende ideeën is de communevorming tot op heden
een randverschijnsel gebleven.
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4. DE TOEKOMST VAN DE COMMUNE

Velen gaven hun mening reeds over de vraag of de commune in
de toekomst een algemeen verschijnsel zal worden. Deze meningen waren geenszins eensluidend. Ze varieerden van de verwachting van een bijna volledig verdwijnen van de als rage beschouwde communebeweging tot de overtuiging dat de commune
zeer snel veld zal winnen. Echter werd bij de fundering van de
meningen doorgaans weinig rekening gehouden met ervaringen
van communes tot dan, terwijl verder nauwelijks onderscheid
gemaakt werd tussen verschillende typen communes. De v e r melding van deze feiten wijst er al op dat we in deze beschouwing
willen trachten aan genoemde punten aandacht te besteden.
Het voorspellen van de toekomst blijft, zeker ten aanzien van
het sociale gebeuren, een uiterst speculatieve aangelegenheid.
In dit verband zet KOOY (58) uiteen dat het kernprobleem gevormd
wordt door het feit dat we te doen hebben met een open systeem,
hetgeen geldt voor de maatschappij als geheel, alsook voor
iedere institutie binnen de maatschappij. Zowel binnen het systeem
als buiten het systeem liggende factoren bepalen de ontwikkelingen
en vooral de laatstgenoemde externe factoren zijn zeer moeilijk
in een voorspelling te betrekken. Een ander probleem ziet Kooy
in het feit dat de kennis omtrent de vormende krachten van de
maatschappelijke werkelijkheid in heden en verleden beperkt i s .
Het is belangrijk deze moeilijkheden te onderkennen. Ze rechtvaardigen echter niet het standpunt dat er vanuit de wetenschappelijke hoek geen uitspraken omtrent de toekomst gedaan mogen
worden. Het ontbreken van een toekomstverwachting wordt meer
en meer als een gemis ervaren. Vanuit het beleid en vanuit
andere maatschappelijke instanties bestaat er een behoefte aan
een toekomstvisie. Vandaar dat er ook een beroep op de wetenschap wordt gedaan om op grond van de - zij het beperkte kennis van heden en verleden meningen omtrent te verwachten
ontwikkelingen kenbaar te maken, en vooral ook omtrent de
maatschappelijke krachten waarvan de ontwikkelingen afhankelijk zijn of waarmee ze samenhangen. Deze ' semi'-wetenschappelijke meningen kunnen een discussie op gang brengen, ze
kunnen een richtlijn vormen bij het bepalen van wenselijk of
niet-wenselijk geachte ontwikkelingen en ze kunnen bouwstenen
leveren voor toekomstgerichte maatregelen.
Om tot een min of meer verantwoorde toekomstvoorspelling te
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komen, kozen we de volgende werkwijze. Allereerst zullen we
op grond van de in de voorgaande hoofdstukken verkregen gegevens een modelmatige schets geven van ieder onderscheiden
communetype, waarbij de meest wezenlijke kenmerken van het
type in kwestie worden vermeld. Uiteindelijk is het ons dan te
doen om een (voorzichtig) antwoord te geven op de volgende twee
vragen:
- heeft het communetype in kwestie op de langere duur kans van
slagen ?
- is het waarschijnlijk dat het aantal experimenten ermee in de
naaste toekomst zal toenemen?
Vanuit het verrichte onderzoek kwamen we tot een drietal vormende krachten die ons van essentieel belang lijken met betrekking tot de te verwachten ontwikkelingen, te weten: - de kracht
van het communetype van binnenuit. Wat motiveert de mensen
om bij elkaar te blijven en is het waarschijnlijk dat deze motivatie langere tijd standhoudt?; - de plaats van het communetype in de huidige maatschappij. Zijn er duidelijke structurele
steunpunten danwel knelpunten aan te wijzen?; - de ideologische
achtergronden van het communetype in relatie tot de bestaande
en veranderende waarden in de samenleving. Sluit het communetype al dan niet aan bij bedoelde waarden? Aan de hand van een
analyse van deze krachten kunnen er verwachtingen ten aanzien
van de toekomst worden uitgesproken, waarbij uiteraard nog
vele onzekerheden blijven bestaan. (Eén ervan is het toekomstig
beleid zelf!). Waar dat wenselijk lijkt, zullen suggesties worden
gedaan voor (verder) onderzoek.
4 . 1 . Religieuze communes
Binnen deze categorie werden drie subgroepen onderscheiden,
met name: 1. de oude religieuze leefgemeenschappen, zoals er
in Amerika nog vele zijn (o.a. de Hernhutters); 2. de zich van
kloosters losmakende religieuze groepen; 3. de communes die
uit nieuwe godsdienstige bewegingen voortkomen. Hierna zal
ieder type afzonderlijk onder de loep worden genomen.
4 . 1 . 1 . Oude religieuze communes
Tot de algemene trekken van dit type behoort allereerst dat er
in zekere mate een hiërarchie bestaat in de groep, vaak zelfs
zeer streng doorgevoerd. Het zijn tamelijk gesloten groepen,
die maar een gering contact met de buitenwereld hebben. De
kinderen die in de commune worden geboren, vinden er als
volwassenen doorgaans ook hun plaats (behalve als de communes
96

te groot worden en er een splitsing plaatsvindt). Men leeft vooral
van de landbouw en soberheid behoort tot de belangrijkste leefregels.
Van binnenuit hebben deze leefgemeenschappen als grote bindende
kracht de godsdienst. Deze wordt steeds op de nieuwe generatie
overgedragen. Dat dit zo succesvol gebeurt, hangt zeker samen
met het geringe contact met de buitenwereld dat de jongeren
hebben (televisie en radio zijn meestal niet aanwezig) en vermoedelijk ook met het vaak geringe onderwijs dat de jeugd
ontvangt.
De bestaande hiërarchie levert een belangrijk aandeel in het
slagen van deze communes evenals het feit dat voor de leden de
commune geen verandering in leefwijze betekent, daar men van
jongsaf het leefpatroon met zijn eigen duidelijke regels kreeg
voorgeschoteld.
Door het geringe contact met de maatschappij en ook door de
ruimtelijke afzondering, ondervindt men weinig invloed van bestaande of veranderende waarden, terwijl ook maatschappelijke
structurele belemmeringen nauwelijks aanwezig zijn. Het is
daarom waarschijnlijk dat de bestaande communes nog lange tijd
goed stand zullen houden.
Een grote zendingsijver leggen deze groepen doorgaans niet aan
de dag, enkele stellen zich wel open voor buitenstaanders. De in
de groep bestaande waarden, het belang dat aan leiderschap en
gehoorzaamheid gehecht wordt en de uit de vorige eeuw stammende
wijze van godsdienstbeoefening, komen echter zeer weinig overeen met de denkbeelden van diegenen in de Westerse samenleving
voor wie het communeleven een reële overweging vormt. Het i s
dan ook niet te verwachten dat deze gemeenschappen sterk in
aantal zullen toenemen, waarmee hun relevantie voor de maatschappij als geheel erg gering zal blijven.
4 . 1 . 2 . Zich van kloosters losmakende religieuze communes
Essentieel bij dit type is dat de communes klein zijn, een gesloten karakter hebben en qua arbeid volledig geïntegreerd zijn
in het maatschappelijk leven. Voorts is een wezenlijk kenmerk
dat de emotioneel-affectieve opvang van de afzonderlijke leden
in groepsverband plaatsvindt en dat men daarmee een grote
aandacht schenkt aan de tussen-menselijke relaties. Omdat we
alleen die groepen als commune beschouwen waarin zowel mannen
als vrouwen leven en waarin de seksualiteit geaccepteerd wordt
voor de leden, is het aantal tot op heden zeer gering.
De verandering in leefwijze door het communeleven is voor
mensen in dit type commune niet groot. Economisch was men
al gewend aan een min of meer gemeenschappelijk leefsysteem,
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waarbij de soberheid overheerste. In de kloosters zijn doorgaans
strenge gezagsverhoudingen, hetgeen vaak een belangrijke reden
vormde om eruit te trekken. In de communes zijn de gezagsverhoudingen duidelijk minder geprononceerd, maar volledig
zonder iedere vorm van al of niet formeel leiderschap leeft men
niet en ook de taken worden verdeeld onder de leden. Deze aanwezigheid van een zekere mate van organisatie zal de slagingskansen van de communes op de langere duur belangrijk vergroten.
Een positieve uitwerking kan verder verwacht worden van de
beleving van de godsdienst. Tot op heden is al vaak gebleken dat
de godsdienst een belangrijke innerlijke kracht betekent voor een
commune. Men heeft een 'heilig' doel en de instelling van de
mensen is zodanig dat het natuurlijke leiderschap bij voorbaat
min of meer aanvaard wordt, waarbij dan opofferingsgezindheid
en onbaatzuchtigheid als belangrijke waarden beschouwd worden.
Vanuit de maatschappij zullen deze communes weinig tegenwerking krijgen. Door hun positieve, weinig agressieve opstelling
zullen ze gemakkelijk getolereerd worden. Het vinden van geschikte woongelegenheid hoeft niet veel problemen op te leveren,
omdat de groepen vaak klein zijn (4 tot 6 personen) en men
eventueel ook een flatwoning kan betrekken. Vaak liggen de werkzaamheden van de leden in het sociale vlak (maatschappelijk
werk, bejaardenhulp, etc.) zodat ten aanzien hiervan weinig
mobiliteit, in de zin van verhuizen door verandering van werkzaamheden, gevraagd wordt. Al met al lijken deze communes
een redelijke kans op succes te hebben. De enige belangrijke
verandering in het levenspatroon is de aanvaarding van de seksualiteit en dit zou in een aantal communes een bron van moeilijkheden (waarschijnlijk niet onoplosbaar) kunnen gaan vormen.
Een andere vraag is of dit communetype aanzienlijk in aantal
zal toenemen in de toekomst. Dit lijkt niet waarschijnlijk. Allereerst zullen veel zich losmakende groepen blijven bestaan uit
alleen vrouwen of alleen mannen en dus niet tot het communeleven in de zin, zoals in deze studie gekarakteriseerd, overgaan.
Het is wel aan te nemen dat in de toekomst meer dan tot op heden
zal worden besloten tot vorming van gemengde groepen. Dit zou
zeker aansluiten bij veranderende bewegingen en meningen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Over het geheel genomen zullen
deze communes echter niet in grote getale opgericht worden. Het
zich doorzettende secularisatieproces in onze Westerse samenleving zal hier voor een belangrijk deel debet aan zijn. Vooral
onder de jongeren neemt de belangstelling voor de kerk en haar
activiteiten steeds verder af, evenals het ledental van de kloost e r s . Onder dergelijke omstandigheden zullen communes die
uit kloosters voortkomen geen hoge vlucht nemen.
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Men kan zich afvragen of dergelijke communes op den duur door
de Rooms-Katholieke Kerk als vervanging beschouwd gaan worden van het kloosterleven, een vervanging die meer aangepast
zou zijn aan de veranderende Westerse samenleving en de jongeren daardoor meer aanspreekt. Voorlopig is het nog niet waarschijnlijk, gezien de binnen de Rooms-Katholieke Kerk overwegend gehuldigde opvattingen. Mocht het in de toekomst wel
gebeuren, dan moet de vraag opengelaten worden of de niét uit
kloosters voortkomende communes eveneens een grote kans van
slagen hebben. Het waren juist de kenmerken van het klooster
en de relatief geringe verandering in levenswijze die een belangrijke waarborg leken voor succes.
4 . 1 . 3 . Communes die uit nieuwe godsdienstige bewegingen voortkomen
De laatste jaren hoort men steeds meer over groepen van hoofdzakelijk jongeren die zich aansluiten om met elkaar de godsdienst te beleven en belijden, onafhankelijk van enige officiële
kerk. In een aantal communes staat bij de godsdienst de Christusfiguur centraal, en ander deel der communes is gebaseerd op
Oosterse figuren of ideeën. De initiatieven komen doorgaans
vanuit Amerika, maar de godsdienstige denkbeelden verspreiden
zich en ook in Nederland kan men groeperingen van volgelingen
aantreffen. Deze mensen hebben een duidelijke heilsverwachting
van de toekomst en hun doel is ook om zoveel mogelijk mensen
te 'bekeren'. De communes zijn veelal grote open leefgemeenschappen waarin men economisch alles gemeenschappelijk doet.
Deze communes zijn zowel in de stad als op het platteland te
vinden. Vaak vindt er ook een grote doorstroming plaats, o.a.
omdat men elders de denkbeelden wil verbreiden. Een sobere
levenswijze vormt een belangrijke waarde en een zekere erotische benadering van elkaar is een aspect van de tussen-menselijke omgang. Aanraking, zoenen, naaktlopen e. d. zijn geen
taboes, van vrije liefde is echter geen sprake.
De grote innerlijke kracht van deze communes schuilt ook hier
in de intense gezamenlijke beleving van de godsdienst. Of dit
op de langere duur zo zal blijven, moet echter betwijfeld worden.
Want in dit geval gaat het niet (zoals bij de eerder besproken
typen) om mensen die van jongsaf opgegroeid zijn in een dergelijk klimaat. Het is voor velen een nieuwigheid, die aangegrepen
wordt om een nieuw leven op te bouwen. Een groot aantal van
de jongeren in deze communes behoorde voordien tot de dropouts van de samenleving, mensen die geen werk hadden, verslaafden aan drugs en alcohol, mensen voor wie ook de vrije
liefde vaak een normaal gedragspatroon vormde.
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Het communeleven en de godsdienst geven deze jongeren een
nieuwe levenszin, maar het is heel goed mogelijk dat dit van
tijdelijke aard zal zijn. Wat deze communes ook zwak maakt
(overigens een vaak hooggeschatte waarde in de commune) i s
de geringe selectie die er uitgeoefend wordt bij het toelaten
van nieuwe leden. Tot op heden is steeds gebleken dat het ontbreken van selectie op den duur moeilijkheden veroorzaakt.
Binnen het maatschappelijk bestel vinden de genoemde gemeenschappen weinig structurele steunpunten. Allereerst zal de
huisvesting voor dergelijke communes grote problemen kunnen
opleveren. Verder hebben ze geen duidelijke plaats in het arbeidsproces. Men werkt of op het land om zoveel mogelijk in eigen
behoefte te voorzien of in de stad 'van alles en nog wat'. Sommige
communes leven van donaties en van het geld dat enkele rijkere
leden afstonden bij hun toetreding. Voor het werk dat men verricht willen sommige groepen geen geld hebben, want - zoals
een communelid dat uitdrukte - een mens kan niet voor God werken en tegelijk voor geld. Al met al toch een labiele basis die
geheel afhankelijk is van de sterkte van de godsdienstbeleving.
Vanuit de maatschappij ondervinden deze groepen enerzijds een
zeker wantrouwen (vooral ook ten aanzien van de hygiëne in de
groep) maar anderzijds ook een zekere sympathie (gezien ook
de materiële steun,die ze vaak krijgen). Dit laatste is niet zo
verwonderlijk. Hun levensvisie geeft in extreme vorm weer wat
er sluimerende is aan veranderende waarden. De overdadige
drang tot consumptie, de welvaart die tot milieuvervuiling leidt,
de tussen-menselijke vervreemding, de concurrentiezucht; dit
alles wordt steeds meer als tekortkoming van onze maatschappij
gevoeld en de hier bedoelde communes trachten er voor de eigen
groep verandering in te brengen.
Zeker voor de naaste toekomst is het niet te verwachten dat
dergelijke bewegingen een durende greep zullen krijgen op grotere
groepen van de bevolking. Allereerst al niet omdat voor toetreding
van alle eigendom moet worden afgezien ten gunste van de commune. Deze verandering in levenswijze zal voor velen te groot
zijn om de stap te wagen. Het meeste aansluiting zullen ze dan ook
vinden bij degenen die door toetreding weinig op het spel zetten
en vooral hopen te winnen door opheffing van de eenzaamheid.
Het is mogelijk dat grotere groepen jongeren zich in de toekomst
aangetrokken zullen voelen tot het leven in dergelijke communes,
maar daarbij is het waarschijnlijk dat het voor deze jongeren een
voorbijgaande fase zal zijn en dat ze na enkele jaren een eigen
weg gaan.
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4 . 2 . Politieke communes
Ook bij deze groep is het zinvol een onderscheid te maken tussen
twee verschillende typen, namelijk de actieve en de passieve
politieke communes. Deze benamingen werden in het tweede
hoofdstuk toegelicht.
4 . 2 . 1 . Actieve politieke communes
Deze communes zijn op zichzelf meer een middel dan een doel.
Een middel namelijk om een ingrijpende maatschappijverandering
te bewerkstelligen. Een belangrijk kenmerk van deze communes
is dan ook de gemeenschappelijke arbeid. Werk dat er voor het
grootste deel op gericht is om de eigen denkbeelden van een
betere toekomst te verbreiden en om daadwerkelijk het veranderingsproces op gang te brengen, al dan niet door een revolutie.
Werk ook dat zowel door de vrouwelijke als door de mannelijke
leden verricht moet worden. Duidelijk spreekt uit de overtuigingen
een vertrouwen in een nieuwe mens en een nieuwe maatschappij.
Een andere wezenstrek van deze commune is de voornamelijk
anarchistische opzet. Men accepteert geen gezagsverhoudingen
en nauwelijks een taakverdeling; de leden moeten doen wat ze
willen en niet wat ze door anderen wordt opgelegd.
Een belangrijke bindende kracht van dergelijke communes is het
gezamenlijk sterk beleefde ideologische doel. Men wil met elkaar
iets bereiken en men wil ervoor vechten. Vooral in de beginfase
van een commune kan deze geestdrift alle andere problemen tot
nietigheden maken. Dit ideologische doel kan echter vrij snel
juist ontbindend gaan werken. Kleine verschillen in denkbeelden
worden breed uitgesponnen en vormen al gauw strijdpunten in de
groep. Vooral de vaak agressieve instelling van de leden werkt
de moeilijkheden dan in de hand. Een ander aspect van het communeleven, dat de slagingskansen op de langere duur doet verminderen, is de geringe aandacht die men besteedt aan de persoonlijke problemen van de afzonderlijke leden en aan de tussenmenselijke relaties in de groep. Want juist de commune heeft
dat nodig, omdat er weinig duidelijke verwachtingspatronen en
omgangsregels zijn om op terug te vallen, zoals dat bijvoorbeeld
bij éen huwelijk meer het geval i s . Het zijn dan ook veelal de
persoonlijke verwachtingen en de voor anderen onbekende achtergrond van de afzonderlijke leden die op den duur de oorzaak zijn
van onbegrip voor elkaar, van ruzies en conflicten. Door de
anarchistische inslag van de communes worden deze tendensen
nog versterkt. Het verantwoordelijkheidsgevoel zonder dat er
enige dwang aan te pas komt, blijkt - vooral in tijden van onderlinge strubbelingen - nogal eens gering te zijn.
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Van een integratie in de maatschappij is bij deze communes geen
sprake. Er is felle kritiek op de Westerse samenleving en men
stelt zich als groep min of meer tegenover die maatschappij op.
De meeste communeleden hebben geen vast werkverband, waardoor ze weinig te verliezen hebben. Grote financiële problemen
zijn dan vaak het gevolg van deze leefwijze, hetgeen ook de
nodige spanningen met zich meebrengt. In het algemeen kan een
integratie binnen de groep bewerkstelligd worden door een sterk
vijandige houding vanuit de omgeving. De groepsband versterkt
zich doordat men gezamenlijk tegen de externe dreiging wil op- *
tornen. In de vorige hoofdstukken werd er echter reeds op gewezen dat in de huidige tijd de vijandigheid vanuit de omringende
samenleving veelal heeft plaatsgemaakt voor een (sceptische)
belangstelling. De externe dreiging is dus nauwelijks meer zodanig dat het een belangrijke integratie binnen de groep zal bevorderen. Al met al lijken in de nabije toekomst dergelijke
communes weinig kans van slagen te hebben. Ze lopen groot
risico binnen enkele jaren uiteen te vallen, waarna de meeste
leden een andere manier zullen zoeken om gestalte te geven aan
hun denkbeelden. Overigens wil het feit dat we deze communes
weinig kans van slagen geven niet zeggen dat dit ook geldt voor
de acties die dergelijke groeperingen ondernemen. Deze acties
zijn enerzijds resultaat van sociale veranderingen, maar, - en
dat is al duidelijk gebleken -, ze hebben er anderzijds ook een
zekere invloed op.
Het is wel te verwachten dat er in de nabije toekomst meer van
dergelijke communes opgericht zullen worden, vooral onder
jongeren. De bewustwording van eigen macht neemt toe in deze
leeftijdsgroep, evenals de behoefte vermeende misstanden te
signaleren en zich ertegen te verzetten. Het is waarschijnlijk
dat een aantal personen vanuit een bepaalde heilsverwachting
wil werken aan een betere wereld. De meeste jongeren zullen
vinden dat dit langs de erkende kanalen niet te verwezenlijken
valt, en zij zullen eigen wegen trachten te zoeken waarvan de
commune één mogelijkheid i s . Verder is in de huidige tijd de
invloed van de leeftijdsgroep (de peergroup) relatief groot en
velen laten zich hierdoor gemakkelijk leiden. Onder andere
RIESMAN (98) geeft aan de hand van een drietal geconstrueerde
maatschappelijke karaktertypen een plausibele verklaring van
het toegenomen belang van de peergroup in het moderne Westen.
Een ander aspect is dat voor jongeren die nog in de studietijd
zijn (en daarmee een gepriviligeerde en elitaire groep in de
samenleving vormen) het communeleven, - ook de actieve
politieke commune - , weinig risico met zich mee zal brengen.
102

4 . 2 . 2 . Passieve politieke communes
Vele wezenskenmerken van de actieve politieke communes gelden
ook voor de passieve. Een verschil is dat de passieve communes een duidelijk voorbeeld willen stellen, doordat het communeleven als een belangrijke basis van een toekomstige samenleving
wordt gezien. Ze schuwen daarom de publiciteit niet (evenmin
uiteraard als de actieve politieke commune) en deze communes
staan, ook als de kern een gesloten groep i s , volledig open voor
de belangstellende bezoekers, journalisten, nieuwsgierigen enz.
Deze openheid én de doorgaans geringe selectie van de eigen
leden maken dit type commune nogal kwetsbaar.
Een ander belangrijk kenmerk van de passieve politieke communes
is dat in de meerderheid van de gevallen het ideaal 'terug naar de
natuur' of althans het werken op het land een sterk benadrukt
onderdeel van de ideologie vormt. De meeste communes zijn dan
ook landbouwcommunes, evt. strevend naar zelfvoorziening.
Voor velen, die oorspronkelijk dit leven niet gewend waren, blijkt
de verandering in levenswijze en werken op den duur te groot te
zijn. Over het algemeen is gebleken dat hoe meer men tegelijkertijd wil veranderen, hoe geringer de kans op slagen i s .
Evenals bij de actieve is ook bij de passieve communes de gezamenlijke ideologie een belangrijke binding, maar dan ook weer
vooral in de beginfase. Het enthousiasme is dan groot, verschillende praktische consequenties worden later pas duidelijk en
moeten dan alsnog uitgesproken worden.
En ander aspect dat dit type commune kwetsbaar maakt, is het
hoge verwachtingsniveau van de communeleden bij de aanvang. Als
het tenminste niet om profiteurs gaat, is de geestdrift ten aanzien
van de eigen ideologie groot en ziet men de eigen levenswijze min
of meer als het ware voor een toekomstige maatschappij. Een
dergelijk hoog verwachtingsniveau kan gemakkelijk tot teleurstelling leiden. En teleurstellingen en daaruit voortkomende conflicten
zullen eerder een ontbinding van de groep veroorzaken dan dat
bijvoorbeeld bij een huwelijk het geval zou zijn, hoewel de verwachtingen daar toch ook nogal eens zeer hoog gespannen kunnen
zijn. 12 Noch de officiële instanties, noch een sociale controle
door familieleden e.d. zullen voor een ontbinding van de commune
een belemmering vormen. Alleen een gezamenlijk diep doorvoelde
ideologie kan de mogelijkheden bieden om moeilijkheden te overwinnen. Tot nog toe is steeds gebleken, dat dit vanuit een godsdienstig perspectief op de langere duur wel mogelijk was en
vanuit een louter politiek perspectief nauwelijks.
De politieke communes hebben zoals gezegd in het algemeen een
duidelijke band met de anarchistische denkbeelden. Echter bleek
het tot op heden niet mogelijk om voor langere tijd een huishouden
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zonder enige vastgelegde regeling soepel te laten verlopen. Verder
ontstond er vaak een informeel leiderschap of betichtte men
communeleden ervan (bewust dan wel onbewust) naar een leiderspositie te streven. Overigens wil dit alles nog niet zeggen dat
ook in de toekomst alle anarchistisch opgezette leefgemeenschappen uiteindelijk tot mislukken gedoemd zijn, ofschoon het risico
van een mislukking wel zeer groot zal zijn. Echter wordt nogal
eens gesproken over 'de nieuwe mens', die een opvoeding krijgt,
die er uiteindelijk op gericht i s om een dergelijke levenswijze
aan te kunnen. Hier valt over te filosoferen, te theoretiseren en
te speculeren; maar in dit verband valt er nauwelijks iets over
te voorspellen voor de toekomst.
Een andere vraag is of het aantal experimenten met passieve
politieke communes in de toekomst sterk zal toenemen. Enerzijds lijkt het niet waarschijnlijk dat er in een zich zo pluriform
ontwikkelende maatschappij grote groepen mensen zullen zijn
die een eenvormig gerichte communebeweging zullen volgen.
Vooral niet bij diegenen die een dusdanige maatschappelijke
positie hebben opgebouwd, dat deze waarborgen inhoudt voor de
toekomst. Aan de andere kant is het onduidelijk in hoeverre er
in een verzakelijkte en complexe wereld een grotere behoefte
zal komen aan een meer algemene heilsverwachting, waardoor
het mogelijk zou zijn dat in dit vlak de communepogingen in aantal zullen toenemen. Diepgaande studies zouden nodig zijn om
hiervoor een meer gefundeerde uitspraak te kunnen doen.
4 . 2 . 3 . De kibboetsim
Hoewel het in feite om politieke communes gaat, is het moeilijk
de kibboetsim bij een toekomstoverdenking in een categorie in
te passen door hun bijzondere plaats binnen de Israëlische samenleving. We willen daarom in dit verband aparte aandacht aan
deze commune besteden.
Positieve krachten voor het voortbestaan van de kibboetsim zijn
de duidelijke innerlijke krachten door de ideologie én het feit dat
het kibboetsleven in Israël maatschappelijk hoog in aanzien staat.
Deze plattelandscommunes zonderen zich niet af van de buitenwereld en aan het onderwijs voor de jeugdigen wordt een grote
betekenis gehecht. De laatstgenoemde kenmerken vergroten de
kans op kritiek van binnenuit. Een nieuwe generatie kan met
nieuwe denkbeelden komen. Het ongenoegen tegen het kibboetssysteem zal zich bij de jonge generatie - gezien de waarden in
de omringende samenleving - dan vooral richten op het gebrek
aan keuzemogelijkheden voor de inrichting van het eigen leven
en op de arbeid die doorgaans weinig van de intellectuele capaciteiten vraagt. Het leven in de kibboets is voor de afzonderlijke
104

mens zeer beschermd. Het vormt nauwelijks meer een uitdaging,
hetgeen in de beginfase nog wel het geval was. Deze ontwikkeling
is niet in overeenstemming met de in de huidige tijd sterker
wordende behoefte aan een grote persoonlijke ontplooiing, een
behoefte aan het onderzoeken van de eigen mogelijkheden waarbij
ook een neiging tot experimenteren behoort. Het is allerminst
uitgesloten dat om deze redenen in de toekomst grotere groepen
jongeren de bestaande kibboetsim zullen verlaten. Een snelle
vermindering van het aantal kibboetsim lijkt evenwel weinig
waarschijnlijk, omdat belangrijke steunpunten van de beweging
voorlopig nog zijn gelegen in een sterk beleefd nationalisme en
in het maatschappelijk hoge aanzien van de kibboets in Israël.
Verder sluiten de kibboetsim in hun nadruk op de leeftijdsgroep
duidelijk aan bij algemeen zich ontwikkelende opvattingen in de
samenleving.
4 . 3 . Relatiecommunes
Dit type commune, waarvan de kerngroep meestal klein en gesloten i s , heeft de gezamenlijke emotioneel-affectieve opvang
van de eigen leden als wezenstrek. Het geven van genegenheid
en geborgenheid aan de afzonderlijke groepsleden en het scheppen
van een primair leefklimaat binnen één wooneenheid worden beschouwd als een taak van de gehele commune. De vorming van
subgroepen binnen dit geheel wil men zoveel mogelijk tegengaan.
Daarmee keert dit type zich (in extreme vorm) tegen de geslotenheid van het gezin. De communes hebben doorgaans een open
instelling tegenover buitenstaanders en men gaat er nogal eens
toe over anderen tijdelijk in de groep op te nemen. Omdat de
communeleden nauwelijks de intentie hebben de commune-idee
te verbreiden, is men gewoonlijk niet op publiciteit uit, waardoor
dit communetype weinig de aandacht trekt. Indien deze gemeenschappen naar duurzaamheid streven (en alleen dan worden ze
in deze studie als commune beschouwd), wordt er vaak meer
dan bij een huwelijk of bij andere communetypen rekening gehouden met de mogelijkheid van uiteengaan.
Nogal eens wordt gesteld dat deze communes eigenlijk een teruggang naar de oude situatie betekenen, namelijk de grote familiehuishoudingen van de vorige eeuwen. Zeker zijn er overeenkomsten aan te wijzen, maar er zijn toch ook belangrijke verschillen.
Een eerste verschilpunt met de grotere huishoudingen is dat de
groep gevormd wordt door vrije keuze van de medeleden, met
een selectie die zich richt op vriendschap. Een tweede ermee
samenhangend aspect is dat de relatiecommunes de koesterings105

politieke communes, een fundamentele onzekerheid bij de afzonderlijke leden teweeg kunnen brengen en een competitie in de
omgang met anderen kunnen bevorderen. Hiermee zou de relatiecommune haar belangrijkste doel voorbijschieten, namelijk het
tegengaan van de tussen-menselijke vervreemding en het scheppen van een dusdanig leefklimaat dat de mens er geborgenheid
vindt. Voor dit type commune vormt de tussen-menselijke
relatie het uitgangspunt, waaruit blijkt dat dit levensaspect zeer
serieus genomen wordt.
Aan de andere kant moeten we ons echter afvragen of de paarvorming binnen een grotere primaire leefgroep op den duur geen
ontbindende kracht zal gaan vormen. Hypothetisch zou gesteld
kunnen worden, dat binnen dergelijke primaire leefgroepen de
neiging zou bestaan kleine sub-groepen uiteen te trekken. Deze
hypothese werd reeds door sociaal-psychologen naar voren gebracht. Hierdoor zou een spanningsveld optreden waarbij aan
de ene kant naar paarvorming wordt gestreefd, terwijl er aan de
andere kant een zekere groepsdruk op deze paren zou ontstaan.
Hier ligt duidelijk, met als uitgangspunt de kenmerken van de
relatiecommune, een onderzoeksterrein voor sociaal-psychologen.
Ieder nieuw leefverband, dat niet volledig vrijblijvend i s , maar
een duidelijk durend karakter draagt, lijkt om een zekere
institutionalisering te vragen. Er moeten regels komen. Het is
zeker geen principieel kenmerk van de relatiecommune om het
ontstaan van regels te vermijden. Wel verschilt de aandacht
die men eraan besteedt per commune. Een grondige doordenking
ervan en een duidelijk besef van het nut ervan, zal de slagingskansen van de commune verhogen. Want ook de idee 'het-komtvanzelf-wel' bleek tot op heden geen reëel uitgangspunt en het
heeft in de praktijk tot grote moeilijkheden geleid. Diepgaand
onderzoek naar de problemen rond deze institutionalisering
(o. a. ook het aspect van de sanctie) zou meer inzicht kunnen
geven in de slagingskansen van de relatiecommune.
De slagingskansen van de commune en de verwachtingen omtrent
een toename of afname van het aantal hangen voorts samen met
eventueel aanwezige maatschappelijke structurele steun- of
knelpunten. Zo is de huidige woningbouw niet bevorderlijk voor
een snelle groei van het aantal communes. De nieuwgebouwde
woningen zijn voor het grootste deel afgestemd op man, vrouw
en twee a drie kinderen, dus vijf personen. De relatiecommune
zal doorgaans ruimte nodig hebben voor ongeveer 10 personen.
Overigens is er hierbij uiteraard sprake van een wisselwerking.
Het beleid van de woningbouw kan op de langere duur een nieuwe
stroming niet tegenhouden. Mocht er vanuit deze stroming een
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duidelijke vraag zijn naar grotere wooneenheden, dan zal dit
doorwerken in het beleid. In feite wordt er al gedacht en gesproken over commune-achtige flatgebouwen. In de naaste toekomst
zal dit aspect echter een belemmerende factor kunnen zijn.
In het arbeidssysteem ligt een ander structureel knelpunt.
Onze samenleving vraagt namelijk een relatief grote beroepsmobiliteit van de beroepsbevolking, vooral ook in de milieus
waar tot op heden het meest over communevorming gedacht en
gesproken werd: de intellectuelen. Het geïsoleerde gezin, met
duidelijk onderscheiden sekserollen, stelt minder eisen aan de
geografische en sociale stabiliteit dan de grotere familie-eenheid.
Hierdoor is dit gezin beter in staat te voldoen aan de mobiliteitsbehoeften van onze industriële samenleving. Onder andere
PARSONS analyseerde dit voor de samenleving functionele aspect
van het gezin (18). Evenmin als van de verwantengroep, kan van
de communes een relatief grote mobiliteit verwacht worden. Voor
kunstenaars, bij wie de commune- idee ook sterk leeft, weegt
deze beperking minder zwaar. Maar juist onder de intellectuelen
is het gebruikelijk om één of meerdere malen van werkkring en
daarmee vaak ook van regio te wisselen. De zelfstandige gezinseenheid was hiervoor een zeer geëigende vorm. Daarbij komt
dat de meeste communes het werken van de vrouw willen bevorderen, waardoor ook zij in zekere mate regiogebonden i s . Een
herwaardering van het belang van beroepsarbeid van de man, van
het carrière-maken, zou deze belemmering voor de communevorming doen verminderen. Aanzetten tot een herwaardering
vallen reeds op te merken. Het zal ervan afhangen in hoeverre
een, waarschijnlijk toch sterk verinnerlijkte, waarde als het
werken van de man valt aan te passen bij de eisen die het primaire
leefverband stelt. Het is mogelijk dat ook hierbij een discrepantie
zal blijken te bestaan tussen verstand en emotionele beleving,
maar op dit terrein zou eveneens verder onderzoek nodig zijn.
In dit licht vallen ook de mogelijkheden en problemen van parttime werk voor man én vrouw te bestuderen.
Het is niet gemakkelijk om de hier genoemde factoren goed te
wegen en om tot een slotconclusie te komen ten aanzien van de
kansen van de relatiecommune. Dit geldt te meer omdat we bij
de onderhavige studie weinig relevante informatie konden verkrijgen over dergelijke reeds opgeheven of nog bestaande communes. Duidelijk is in ieder geval dat het hier genoemde type
aansluit en daarmee een onderdeel i s van een algehele sociale
veranderingstendens, namelijk de verminderde nadruk op het
streven naar welvaart en een vergrote nadruk in het sociale
vlak op het streven naar een leefbare wereld. Daarbij vormt de
commune vooralsnog een randverschijnsel en dit zal volgens ons
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voorlopig zo blijven, gezien de hiervoor gesignaleerde problemen.
In het streven het gezin opener te maken en/of de emancipatie
van de gehuwde vrouw te bevorderen, zal eerder gezocht worden
naar minder definitieve veranderingen, zoals Centraal Wonen,
kinderdagverblijven, oudergroepen, een (voorzichtige) verruiming van de meer intieme contacten, e. d. In deze pluriformiteit
zal de relatiecommune en vooral die communes waarbinnen het
gezin een herkenbare eenheid is, waarbinnen dus de paarvorming
geaccepteerd wordt en waarin het duidelijk is welk kind bij
welke ouders hoort, wellicht meer ervaren gaan worden als één
van de keuzemogelijkheden. Een mogelijkheid die in eerste instantie het meest zal aanspreken bij minderheidsgroepen zoals
weduwen en weduwnaars, gescheideneh, ongehuwde moeders.
Want steeds weer blijkt dat mensen die weinig 'te verliezen'
hebben, ook en vooral wat betreft de maatschappelijke positie,
eerder tot een dergelijke stap komen.
4 . 4 . Jongeren'communes'
Tot slot willen we nog ingaan op een communevorm die door de
gehanteerde definitie in feite buiten het kader van deze studie
valt, maar waarover op grond van de voorgaande analyse toch
wel het één en ander te vermelden valt, dat de moeite waard
lijkt. Het betreft de jongerencommunes bij welke de intentie tot
duurzaamheid ontbreekt. In een tijd waarin een relatief lange
studieduur algemener wordt en waarin het op kamers wonen vóór
het huwelijk toeneemt, zullen grotere groepen jongeren de behoefte
gevoelen de eenzaamheid op te heffen. Voor de jeugdige generatie
boet de vereniging aan belang in, terwijl de ongeorganiseerde
peergroup een belangrijke referentiegroep vormt. Daar ook de
maatschappelijke positie nauwelijks een belemmering is, kan verwacht worden dat het communeleven steeds meer als een tijdelijke mogelijkheid beschouwd gaat worden. Indien de behoefte
aan een bovenaardse heilsverwachting onder jongeren zou toenemen, zou dit kunnen betekenen dat de nieuw-religieuze tijdelijke
jongerencommunes in omvang groeien. Dit lijkt ons voorlopig
echter nog weinig aannemelijk omdat de secularisatietrend vooral
ook onder jongeren zich snel verbreidt (een omslag in de richting
van nieuw-religieuze ideeën zou uiteraard kunnen plaatsvinden),
maar vooral ook omdat het bewust gewenste tijdelijke karakter
weinig strookt met bedoelde religieuze behoeften. Indien het
maatschappelijk engagement vanuit een heilsverwachting onder de
jongeren belangrijk veld wint, kan verwacht worden dat de tijdelijke politieke jongerencommune in aantal zal toenemen. Wat
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Nederland betreft kan echter uit onderzoek (61) geconcludeerd
worden, dat bedoeld engagement tussen 1968 en 1974 eerder
terrein verloren dan gewonnen heeft onder de jongeren. Onder
andere de voorkeursverandering ten aanzien van de politieke
partijen (de V. V.D. had aanzienlijk 'gewonnen') en de verandering in de betrokkenheid bij wereldproblemen (deze verminderde)
wijzen hierop. Gezien deze ontwikkelingen is het misschien toch
ook minder waarschijnlijk dat de politieke jongerencommune een
hoge vlucht zal nemen. Het lijken vooral de relatiecommunes te
zijn die door de jongeren gekozen kunnen worden als leefverband
van tijdelijke aard alvorens een huwelijk gesloten wordt of alvorens men met één ander gaat samenwonen. Want ook het eerder
genoemde onderzoek naar jeugd en seksualiteit toont aan dat het
met de tussen-menselijke relaties uitermate serieus wordt genomen door de jongeren. We achten het daarom waarschijnlijk
dat de relatiecommunes van tijdelijke aard onder de jongeren
zullen toenemen. Dit zou dan een nieuwe vorm van samen-jongzijn (41) betekenen, waarbij de leden van de gemeenschappen
vaak ook zullen delen in een gezamenlijke interesse-wereld.
Deze communes zouden dan door de tijdelijke aard een soort
doorgangsmilieu zijn (hetgeen ook om doorgangshuizen zou vragen!).
Een milieu ook van waaruit de partnerkeuze kan plaatsvinden,
wellicht met meer werkelijkheidszin en met meer oog voor de
problemen van een huwelijk. Het lijkt aannemelijk dat voor de
ongehuwde jongeren van morgen, die niet meer in het ouderlijk
huis wonen, de volgende keuzemogelijkheden zullen bestaan:
alleen op kamers wonen; samenwonen met één ander (hetgeen
zowel iemand van het eigen geslacht als iemand van het andere
geslacht kan zijn); deelnemen aan een 'doorgangscommune'.
Eén van de grootste problemen van deze tijd is het feit dat de
ontwikkeling van de sociale wetenschappen duidelijk achterblijft
bij de voortgaande techniek en de mede daardoor snel veranderende samenleving. De veranderende waarden, normen en technische mogelijkheden hebben een invloed op velerlei terreinen
van het maatschappelijke gebeuren, zeker ook op het instituut
gezin. Weinig deskundigen zullen de mening zijn toegedaan, dat
het huidige gezin ideaal-typisch een eindpunt heeft bereikt. We
hoeven niet ver van huis te gaan om opmerkingen hieromtrent
te vernemen. De deskundigen zijn het zeker niet op alle punten
met elkaar eens en ook de benaderingswijze van het onderwerp
is verschillend. Toch valt er een duidelijke overeenkomst in de
standpunten te ontdekken als er (zeer voorzichtig) over de toekomst van huwelijk en gezin gesproken wordt. Allen zijn van
mening dat het aanzicht en de karakteristieken van het gezin
zich zullen wijzigen, maar ook dat een redelijk nabije toekomst
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zonder gezin niet waarschijnlijk i s . Hierna worden in het kort
de denkbeelden van een viertal deskundigen weergegeven:
KOOY (1970, 58) beschouwt het gezin wat betreft de overlevingskansen als een taai instituut dat echter wel bijzonder flexibel
bleek tot op heden. Hij noemt in zijn betoog over de toekomst
van het westerse gezin een aantal fenomenen 'wier invloed op
huwelijk en gezin onmiskenbaar zeer groot is gebleken', en
waarmee ook een verdere wijziging van huwelijks- en gezinstypen in verband zal staan. Hij doelt hierbij in de eerste plaats
op de vrouwenemancipatie, die veranderingen in de structuur
van het gezin bewerkstelligt. Als tweede noemt hij de geboortenregeling met hogelijk doeltreffende middelen, plus door de bevolkingsdruk vereiste beperking van het kindertal. Mochten grotere
groepen zich in de toekomst geroepen voelen kinderloos te blijven,
dan zal dat een enorme devaluatie van het huwelijk betekenen.
Een laatste belangrijke invloed acht hij de geseculariseerde
mensbeschouwing. De ontwikkeling van het gezin zal in hoge mate
samenhangen met het op basis van een 'diesseitige' fundering
voortleven van de monogame trouw en dus van een duurzaam
relationisme. Deze drie invloeden verdienen in verder onderzoek
grote aandacht. In het bijzonder geldt dit voor de mogelijkheden
en problemen van het duurzame relationisme tegenover het nietduurzame relationisme en het hedonisme.
DUMON (1971, 63) beschouwt de alternatieve leefvormen als
kwaliteitsverbeteraars van het gezin door de ernst waarmee de
tussen-menselijke relaties bekeken worden. Dit zou een onmiskenbare invloed hebben op de structuur van het gezin. De functie
van de alternatieve leefgemeenschappen is zijns inziens dan ook
minder om als substituut van het gezin te fungeren dan wel om
een (marginale) verruiming van de keuzemogelijkheden te zijn.
IN 'T VELD-LANGE VELD (1972, 119) wijst in haar betoog op
het streven in onze maatschappij naar grotere leefbaarheid,
hetgeen om meer openheid van het gezin zou vragen, in die zin,
dat de gezinsleden vrijer tegenover elkaar komen te staan. Het
toekomstige gezin zal haars inziens meer een basis zijn van
waaruit men opereert dan een bolwerk waarop men zich terugtrekt.
VAN USSEL (1972, 116) tenslotte ziet de alternatieve leefvormen
volledig als een uitbreiding van de keuzemogelijkheden waarnaar
in de toekomst meer en meer gezocht zal worden. Daarbij beschouwt hij de commune als een schaalvergroting van het gezin
en niet als een bedreiging ervan.
Al met al zijn velen het erover eens dat het gezin qua positie,
structuur en functie niet een eindpunt bereikte. Verder wordt
regelmatig over een uitbreiding van de keuzemogelijkheden ge112

sproken. Veranderingen in een zo belangrijk instituut zullen
zeker gepaard gaan met problemen en conflicten. De sociale
wetenschappen kunnen wellicht een belangrijke bijdrage leveren
aan het beperken en oplossen van de problemen. Onder andere
zal daarvoor op het terrein van de alternatieve leefvormen meer
onderzoek verricht moeten worden. In het volgende en laatste
hoofdstuk willen we verricht commune-onderzoek onder de loep
nemen en daarna suggesties doen voor verder wenselijk onderzoek.
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5. EPILOOG

In de voorgaande hoofdstukken werd verslag gedaan van een literatuuronderzoek, waarbij de commune in de Westerse wereld centraal stond. Zowel de eigentijdse communes als de communes
van vroeger werden bestudeerd. Op basis van gegevens van bestaande en van opgeheven communes werd getracht tot een interpretatie en generalisatie te komen; de analyse vond plaats vanuit
een gezinssociologisch perspectief. De studie kan gekenschetst
worden als macro-sociologisch; de communes, communebewegingen en achterliggende ideologieën werden vooral beschouwd in
hun relatie tot het groter maatschappelijk gebeuren. Tot op heden
werd, voor zover wij konden nagaan, een onderzoek met de
hiervoor genoemde kenmerken nog niet verricht. In ieder geval
geldt dit voor het Nederlandstalige gebied. De relevantie van een
dergelijk historisch macro-onderzoek ligt niet alleen in het vergroten van de kennis omtrent het verschijnsel commune, maar
ook in het verdiepen van het inzicht in het verander(en)de cultuurpatroon. Op basis van deze kennis kan (zoals in het vierde hoofdstuk van deze studie werd beoogd) getracht worden meningen te
formuleren omtrent datgene wat ons in de toekomst te wachten
staat.
Het is niet verwonderlijk, dat in de internationale bibliografie
betreffende onderzoek naar huwelijk en gezin over de periode
1900-1964 communes in de Westerse wereld nog nauwelijks als
onderzoeksobject ter sprake komen. Slechts in drie artikelen
lijkt een onderwerp binnen dit terrein centraal te staan (2).
Het was immers in de tweede helft der jaren zestig dat in de
Westerse wereld de communevorming weer actueel werd. In de
vervolgbibliografie over de periode 1965-1972 worden dan ook
meer (een twaalftal) titels genoemd die de indruk vestigen dat
betreffende geschriften over de commune handelen (1). Overigens
gaat het hierbij hoofdzakelijk om artikelen; van grondige studies
lijkt nog weinig sprake te zijn. In de laatstverschenen bibliografie over de jaren 1973 en 1974, waarin alleen artikelen genoemd worden, heeft men in de indeling een nieuwe subcategorie
'Alternative life styles' ingevoerd (88). Hieruit blijkt al duidelijk de vergrote (wetenschappelijke) belangstelling voor dit onderwerp. De binnen deze subcategorie genoemde artikelen richten
zich overigens niet alle op de commune; in zeven artikelen lijkt
dit onderwerp centraal te staan.
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Systematisch en grondig beschrijvend-analyserend onderzoek op
basis van informatie van één of meerdere Westerse communes
heeft al met al nog niet veelvuldig plaatsgevonden. Onder de
door ons geraadpleegde literatuur zijn een veertiental studies
aan te wijzen waarbij het min of meer om dergelijk onderzoek
gaat. Het betreft de volgende studies:
Armytage, W.H.G.
- Heavens Below. Utopian Experiments in England 1560-1960 (6).
Becker, G.
- Die Siedlung der Deutschen
Jugendbewegung. Eine soziologische Untersuchung (8).
Bookhagen, Chr., e . a .
- Kommune II; Versuch der Revolutionierung des Bürgerlichen
- Individuums (15).
Erbe, H.
- Betlehern Pa. Eine kommunistische
Herrnhuter Kolonie des 18 Jahrh.
(29).
Harrison, J. F. C.
- Robert Owen and the Owenites in
Britain and America (36).
Hedgepeth, W. e . a .
- The alternative Communal life
in New America (38).
Holloway, M.
- Heavens on earth (42).
Kanter, R Moss
- Commitment and Community.
Communes and Utopias in Sociological Perspective (47).
Nordhoff, C.
- The Communistic Societies of
the United States (84).
Noyes, J.H.
- History of American Socialisms
(85).
Noyes,
- My Father's House. An Oneida
boyhood (86).
Quack, H.P.G.
- De Socialisten. Deel I t / m VI.
(94).
Puyenbroek, F . J . M . van
- Alternatieve levensberichten, de
landbouwkolonie 'De Ploeg' te
Best 1919-1929 (93).
Sams, H.W. (editor)
- Autobiography of Brook Farm
(102).
(Wellicht ten overvloede wordt vermeld dat onder bedoelde
studies niet de onderzoekingen zijn begrepen die zich specifiek
op de kibboets richten. Dit terrein i s uitvoeriger bestudeerd.
De studies op dit vlak zullen we verder buiten beschouwing laten.)
Het is nuttig het verrichte commune-onderzoek nader onder de
loep te nemen; mede op basis van deze informatie kunnen richtlijnen aangegeven worden voor verder wenselijk onderzoek. Wat
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vormde meer gepreciseerd het studie-object, welke methode werd
bij de onderzoekingen gebruikt en waar werd bij de analysering
de nadruk op gelegd?
Wat het studie-object betreft, hebben we de onderzoekingen
globaal ingedeeld naar een drietal criteria. Allereerst wordt aangegeven of het om de analyse van één commune gaat, danwel van
meerdere communes uit één beweging, danwel van meerdere
communes uit verschillende bewegingen. Voorts wordt vermeld
of de onderzochte commune(s) al dan niet werd(en) opgericht in
het afgelopen decennium; waarmee wordt aangegeven of ze al dan
niet tot de jongste commune-explosie behoren. Als laatste wordt
weergegeven of Amerikaanse dan wel West-Europese communes
bestudeerd werden.
In onderstaand schema zijn de door ons geraadpleegde studies
wat hun onderzoeksobject betreft ingedeeld naar de genoemde
criteria.
Categorie I
Meerdere communes uit verschillende bewegingen
Alléén communes Alléén communes
van vroeger
, van afgelopen
decennium
(+ vanaf 1965)
Alléén
HOLLOWAY
Amerikaanse
NORDHOFF
communes
J.H. NOYES
Alléén
Europese
communes

KANTER

ARMYTAGE

Amerik. én QUACK
Europese
communes
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HEDGEPETH

Zowel van
vroeger als
van laatste
tien jaren

Onderhavige
studie

Categorie II
Meerdere communes binnen één beweging
Alléén van vroeger

Alléén communes vanaf
+ 1965

Alléén
Amerikaanse
commune(s)
Alléén
Europese
commune(s)

BECKER

Amerik. én
Europese
communes

HARRISON

Categorie III
Eén commune
Opgericht vóór 1965
Amerikaans

Opgericht na 1965

ER BE
P. NOYES
SAMS

Europees

PUYENBROEK

BOOKHAGEN

Duidelijk blijkt uit dit overzicht dat het merendeel der onderzoekingen de Amerikaanse communes betreffen, terwijl voorts
vooral communes van vroeger werden bestudeerd. De communes
die in de laatste tien jaren werden opgericht, zijn nog weinig
in het onderzoek betrokken. Als we de in deze studie onderscheiden communetypen in ogenschouw nemen, dan blijken het
vooral de oude religieuze en de passief politieke communes te
zijn die aan onderzoek blootstonden. De nieuw-religieuze commune, de van het klooster afgescheiden commune, de actief
politieke commune en de relatiecommune kregen relatief geringe
aandacht. Deze laatstgenoemde typen behoren dan ook alle
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hoofdzakelijk tot de jongste commune-explosie.
Op welke wijze werden de gegevens voor de onderzoekingen verzameld? Globaal kunnen een viertal gebruikte methoden onderscheiden worden. Als eerste valt de participatie te noemen.
De onderzoek(st)er heeft als lid deelgenomen aan het communeleven. Voorts zijn er onderzoekingen die hoofdzakelijk gebaseerd
zijn op veldwerk, waarbij dan schriftelijke en mondelinge ondervragingen bedoeld worden alsook het afleggen van bezoeken aan
communes. Een derde gehanteerde methode is de gerichte analyse van veelsoortige literatuurbronnen; niet alleen van min of
meer wetenschappelijke literatuur. Als laatste methode kan
dan een combinatie van literatuuronderzoek en veldwerk genoemd
worden. Onderstaand overzicht geeft voor de drie in het voorgaande schema onderscheiden categorieën weer, welke werkwijzen gevolgd zijn in de verschillende onderzoekingen.
: Participatie
Veldwerk
(meerdere communes,
verschillende bew.)
Literatuurstudie
Categorie I

Veldwerk én lit.
onderzoek
: Participatie
Veldwerk
(meerdere communes Literatuurstudie
één beweging)
Veldwerk én
lit. onderzoek

NORDHOFF;
HEDGEPETH.
ARMYTAGE;
HOLLOWAY;
QUACK; Onderhavige studie.
J.H. NOYES;
KANTER.

Categorie II

Categorie III
(één commune)

: Participatie
Veldwerk
Literatuurstudie
Veldwerk én
lit. onderzoek

HARRISON.
: BECKER.
: BOOKHAGEN;
P. NOYES.
: ERBE; SAMS.
: VAN PU YENBROEK.

De hier beschouwde communestudies berusten meer op literatuuronderzoek dan op veldwerk. Onder het veldwerk is er weinig
sprake van een grondige en systematische ondervraging van
leden van een bestaande commune of van ex-leden van een
reeds opgeheven commune. De gegevens werden vooral ver118

kregen door bezoeken, persoonlijke gesprekken met enkele
communeleden en observatie tijdens de bezoeken (NORDHOFF;
NOYES, J . H . ; HEDGEPETH). KANTER stuurde een vragenlijst aan vijftig Amerikaanse communes; van slechts twintig
kreeg zij een reactie. Van meer longitudinaal veldonderzoek
lijkt al in het geheel geen sprake te zijn geweest.
Een laatste belangwekkende vraag is, waar, binnen de verschillende studies, de analyse zich vooral op richtte. Een aantal
malen was de aanpak vooral een macro-sociologische, waarbij
in de analyse van de communes vooral het samenspel met belang
rijke maatschappelijke krachten onder de loep werd genomen,
terwijl bij een vergelijking tussen communes de structurele en
functionele overeenkomsten en verschillen werden geanalyseerd.
Van de eerder aangehaalde onderzoekingen waarbij meerdere
communes beschouwd werden (categorie I en II) kunnen ARMYTAGE,
HARRISON, QUACK en de onderhavige studie als hoofdzakelijk
macro-sociologisch aangeduid worden. Een vijftal studies uit
de categorieën I en II bewegen zich in hun analyse zowel op het
macro- als op het microvlak. Met deze micro-sociologische
benadering wordt hier dan bedoeld het uitdiepen van de groepsprocessen en van de interacties tussen de communeleden. Het
betreft de studies van BECKER, HEDGEPETH, HOLLOWAY,
KANTER e n J . H . NOYES. Hoofdzakelijk micro-sociologisch
in de analyse kan het onderzoek van NORDHOFF genoemd worden,
een onderzoek dat overigens grotendeels puur beschrijvend i s .
Het merendeel van de studies omtrent één commune (categorie
III), is vooral descriptief van aard. Een belangrijke uitzondering vormt het verslag van Kommune II dat door de communeleden zelf werd geschreven (BOOKHAGEN, c. s . ) . In de analyse
van deze commune komen zowel de plaats van de commune
binnen het groter maatschappelijk gebeuren, groepsdynamische
processen, als de mogelijkheden en onmogelijkheden van het
communeleven voor het individu aan bod.
Wenselijk onderzoek
Al met al lijkt in het bovenstaande én in het vorige hoofdstuk
voldoende te zijn aangetoond dat onderzoek wenselijk is, een
constatering die vraagt om een nadere en meer systematische
specificatie van de aard van het wenselijke onderzoek. Wij zijn
ons hierbij pijnlijk bewust van het feit, dat, indien aan al het
in Nederland wenselijk geachte onderzoek door de overheid
de financiële middelen verstrekt zouden worden, er een eigenaardige verschuiving zou plaatsvinden in de verdeling der overheidsgelden. Desalniettemin achten wij het onderwerp van dus119

danig belang voor het vergroten van het inzicht in de ontwikkelingen binnen de samenleving én voor de emancipatie van de
mens (om meer bewuste keuzen ten aanzien van zijn/haar levenswandel mogelijk te maken), dat wij met slechts een weinig
schroom onze onderzoekswensen te berde brengen. Bovendien
bestaat er binnen de bestaande instellingen nog voldoende ruimte
voor wetenschappelijk onderzoek, waarbij het sociaal-wetenschappelijk onderzoek in het algemeen het voordeel heeft, relatief
weinig kosten te vergen voor 'apparatuur'. Het gaat vooral om
man/vrouwkracht. Ten tijde van werkloosheid is deze kracht
potentieel aanwezig en met enige inzet en souplesse van de
'werkhebbenden' te benutten!
In het hiernavolgende zal regelmatig gesproken worden van de
wenselijkheid van veldwerk. Een probleem dat zich daarbij
voordoet, is het feit dat langs officiële wegen niet te achterhalen valt waar communes gevestigd zijn. Sommige communes
kregen - onder andere door het werk dat verricht wordt - een
grote bekendheid. Maar door onderzoek alleen op 'bekende'
communes te richten, wordt weer het gevaar gelopen dat bepaalde typen sterk de nadruk krijgen. Wat de Nederlandse situatie
betreft, mag echter niet onvermeld blijven dat onder leiding
van VAN USSEL in het begin der jaren zeventig een uitgebreid
onderzoek werd verricht onder communes in dit land. Omdat de
resultaten van dit onderzoek nog niet waren gepubliceerd, konden
wij er in de onderhavige studie helaas geen gebruik van maken.
Van Ussel en de zijnen localiseerden een groot aantal communes
via de zogenaamde 'sneeuwbal-methode'. Uitgaande van de gedachte dat leden van bestaande communes op de hoogte zouden
zijn van het bestaan van enkele andere communes, startten de
onderzoekers hun werk in een aantal hun bekende groepen. Het
is mogelijk dat de analyse op basis van de resultaten van dit
onderzoek voor Nederland antwoord geeft op een aantal vragen
die hierna worden gesteld; ook is het mogelijk dat de ten bate
van dit onderzoek door communeleden verstrekte informatie
gegevens bevat, die benut kunnen worden voor verdere analyse
met andere probleemstellingen dan door Van Ussel c. s. werd
gebruikt.
Om te beginnen lijkt voortgezet macro-sociologisch onderzoek
van groot belang, waarbij de schijnwerpers vooral geplaatst
moeten worden op de communes die in het afgelopen decennium
werden opgericht. Omtrent deze communes bestaat nog maar
weinig systematische informatie. Vooreerst is daarom behoefte
aan veldwerk om tot verdergaande conclusies te kunnen komen.
Door middel van diepgaande gesprekken, mondelinge interviews en/of schriftelijke interviews onder communeleden en
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ex-communeledeti kan getracht worden zicht te krijgen op groepsmotivaties voor commune-oprichting en op achterliggende ideologieën. Een meer genuanceerd beeld kan dan verkregen worden
van de ontwikkelingen en veranderingen hierin. Wellicht zijn in
de loop van tien jaren meer of minder belangrijke accentverschuivingen opgetreden. Belangrijke vragen zijn onder andere of
communevorming vanuit een heilsverwachting toenam en wat het
belang is van semi-religieuze en mystieke ideeën binnen het
commune-gebeuren. Hieraan kan een meer fundamentele analyse
gekoppeld worden omtrent de invloed van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen op de behoefte binnen de samenleving om
vanuit een heilsverwachting te leven.
Binnen het macro-sociologische onderzoek op basis van veldwerk bij communes die vanaf ongeveer 1965 werden opgericht,
verdienen met name de relatiecommunes een ruime aandacht.
Er bestaat een groot gebrek aan gegevens omtrent deze communes, hetgeen in de onderhavige studie als een duidelijk gemis
werd ervaren. Door middel van veldwerk zal het mogelijk zijn
belangrijke sub-typen te onderscheiden op grond van motivatieverschillen. Van belang zijnde vragen lijken voorts te zijn of
een toenemende vrijwillige kinderloosheid dan wel een toenemend
vóórkomen van het (zeer) kleine gezin (1 of 2 kinderen) samenhangt met de behoefte aan een anderssoortig primair leefverband,
alsook of een groeiende emancipatie van de vrouw een dergelijke
behoefte stimuleert. Hiervoor zullen gegevens omtrent de sociale
herkomst van de communeleden, omtrent de motivering voor de
commune-oprichting en omtrent de karakteristieken van de
communes vereist zijn. Een analyse vanuit een dergelijke vraagstelling is daarom van groot belang te achten, omdat verwacht
mag worden dat genoemde ontwikkelingen zich in de eerstkomende
jaren zullen voortzetten, terwijl nog weinig onderzoeksgegevens
ter beschikking staan om de invloed ervan op de keuze van het
primaire leefverband te peilen.
Een ander aspect waarover sociologen zich zouden kunnen buigen,
is de invloed van een bepaalde mate van institutionalisering op
de slagingskansen van de communes. Vooral voor de relatiecommunes, die een duidelijk ideologisch einddoel missen, kan
het gebrek aan institutionalisering een belangrijke factor zijn
voor het 'mislukken' van een commune. Daarbij zal echter ook
onderzocht moeten worden in hoeverre er onder de communeleden behoefte bestaat aan een zekere mate van institutionalisering. In het licht van de in de samenleving optredende deinstitutionaliseringstendens, waarbij de kwaliteit van de tussenmenselijke relaties benadrukt wordt (60), valt het te verwachten
dat juist binnen de relatiecommunes de behoefte aan institutio121

nalisering een relatief geringe zal zijn.
Naast macro-sociologisch onderzoek is ook micro-sociologisch
of sociaal-psychologisch onderzoek bijzonder gewenst om een
indruk te krijgen van de mogelijkheden van verschillende communetypen. Daarbij wordt niet zozeer gedacht aan onderzoek
op experimentele grondslag, alswel aan veldonderzoek onder
bestaande en opgeheven communes. Vooral longitudinaal onderzoek binnen één of meerdere communes lijkt hier op zijn plaats.
Een uitermate belangrijk onderzoeksterrein lijkt te worden
gevormd door de consequenties van het al dan niet gewenst zijn
én optreden van paarvorming. Juist voor de relatiecommune is
deze kwestie van fundamenteel belang. Enerzijds dient dan
onderzocht te worden wat het effect is van het bewust tegengaan
van paarrelaties voor het groepsleven en -beleven, terwijl het
daarnaast van belang is te weten of een dergelijk streven op de
langere duur stand kan houden. Omdat er nog weinig communes
zijn (geweest) waarbij de paarvorming werd uitgesloten, zal de
'respondentengroep' beperkt zijn. Diepgaand onderzoek bij één
of enkele (ex)communes lijkt daarom de meest voor de hand
liggende wijze om tot een zekere beeldvorming te komen. Anderzijds moet worden nagegaan wat het (aanvaard) bestaan of ontstaan van paarrelaties binnen de commune voor de groepsverhoudingen en voor de gr oeps integratie betekent. Is het paar als
sub-groep een bedreiging voor een min of meer stabiel psychologisch klimaat binnen de commune en indien de paarvorming
spanningen oplevert, hoe worden deze dan gehanteerd en verwerkt door de groep? Met name in communes waarin de kwaliteit van de relaties de nadruk krijgt, zullen dergelijke groepsdynamische processen belangrijk mede bepalend kunnen zijn
voor de mate waarin de commune als geslaagd wordt/werd ervaren door de leden.
Voorts zal door sociaal-psychologisch onderzoek onderzocht
kunnen worden welke uitwerking het ontstaan van een informele
hiërarchie heeft op het groepsgebeuren, dan wel of het ontstaan
van een hiërarchie valt tegen te gaan. In het verleden is gebleken
dat het bestaan van een hiërarchie de duurzaamheid van de
communes vergrootte, daarnaast is bekend dat vele tegenwoordige communes er naar streven verschillen hierin zoveel mogelijk op te heffen binnen de eigen groep. In de sfeer van 'macht'
zal dit een gemakkelijker opgave zijn dan in de sfeer van 'gezag
en prestige'. De wijze waarop deze ontwikkelingen in de groep
gehanteerd worden, zal alweer mede de slagingskans van de
commune bepalen.
In het algemeen zal door middel van sociaal-psychologisch onderzoek getracht moeten worden een greep te krijgen op groeps122

dynamische krachten die de slagingskans van communes beinvloeden. In hoeverre hebben groepsgesprekken, groepsgebruiken, groepsregels, e.d. een (ont)bindend effect op het communebestaan. Voor de interactiepatronen binnen de commune zijn
verder invloeden vanuit de sociale 'buitenwereld' van belang te
achten als bindende of ontbindende factoren.
Een derde ingang voor onderzoek is de psychologische. Vooral
vanuit deze benaderingswijze werd nog weinig onderzoek ten
aanzien van het communeverschijnsel verricht, terwijl psychologische studies op dit vlak waardevolle informatie lijken te
kunnen opleveren. Nog weinig is bekend omtrent de strikt persoonlijke motivatie om in een commune te gaan leven, alsook
omtrent de samenhang tussen deze persoonlijke motivatie en
bepaalde karaktereigenschappen, attitudes, behoeften, ambitieniveau, e.d. van het individu. Welk 'type' mens is het meest
geneigd een alternatieve leefvorm te kiezen? Maar ook: Welk
'type' mens is het meest geschikt voor het communeleven? Wellicht bestaat er een discrepantie tussen beide 'typen', hetgeen een
belangrijke oorzaak kan zijn voor het mislukken van bepaalde
communes. Een aantal malen werd in het verleden in onderzoek
de psychologische zijde belicht, onder andere daar waar men
sprak van een degelijke, sobere instelling van Duitse boeren en
van de opofferingsgezindheid onder leden van religieuze communes als zijnde bevorderlijk voor het welslagen. Maar hoe liggen
de psychologische condities voor mensen die in deze tijd kiezen
voor een relatiecommune of voor jongeren die nieuw-religieuze
of mystieke gedachten in communeleven willen waarmaken?
Meerdere malen werd vermoed dat verinnerlijkte waarden een
belemmering voor het oprichten en een struikelblok voor de
duurzaamheid van communes zouden betekenen. Hierin zou een
meer psychologische analyse verhelderend informatie kunnen
leveren. In hoeverre is de mens, of liever: in hoeverre is welke
mens na zijn jeugdjaren in staat belangrijke verandering in zijn
waardenpatroon aan te brengen?
Hiervóór werd vanuit verschillende benaderingswijzen mogelijkheden voor verder onderzoek aangegeven. Een aantal topics die
vanuit alle drie de invalshoeken benaderd kunnen worden, willen
we nog afzonderlijk onder de aandacht brengen.
Het betreft in de eerste plaats de socialisatie. Wat betekent het
communeleven voor de ontwikkeling en de mogelijkheden van
het kind? Dit is een veel geuite vraag als over communevormen
en communevorming wordt gediscussieerd. Ook op dit terrein
is weinig gericht onderzoek ondernomen, zeker waar het communes van deze tijd betreft. Alleen omtrent het effect van de
opvoedingssituatie in de kibboetsim bestaat wetenschappelijke
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informatie; deze communevorm is echter qua karakter een geheel andere dan bijvoorbeeld de huidige kleine relatiecommune,
terwijl bovendien de kibboets im in belangrijke mate geïnstitutionaliseerd zijn. Wat betekent het voor de persoonlijkheidsontwikkeling, de ontplooiingskansen en het maatschappelijk aanpassingsvermogen van een kind om in de tweede helft van de 20e eeuw
in een commune op te groeien? Hierbij zullen vooral ook de
ideologie en kenmerken per commune van belang zijn. We beseffen ten volle dat het uitermate moeilijk zal zijn op dit terrein
onderzoek te verrichten betreffende eigentijdse communes;
relatief zeer weinig kinderen groei(d)en op in een commune,
waardoor langdurig longitudinaal onderzoek min of meer vereist
zou zijn om tot redelijk betrouwbare conclusies te komen.
In de tweede plaats willen we hier de aandacht vestigen op een
aantal verschijnselen die in het licht van het communegebeuren
van belang leken. We doelen hierbij op de seksuele jaloezie, de
behoefte aan bezit/eigendom, de privacy-behoefte ten aanzien
van het opvoeden van kinderen en de behoefte aan privacy in het
algemeen. Grondige kennis van deze fenomenen, die niet specifiek op basis van communegegevens bestudeerd behoeven te
worden, kan belangrijk bijdragen tot het inzicht omtrent de (onmogelijkheden van verschillende communetypen. Wat is het
'natuurlijke element in deze verschijnselen en wat is het
'cultuur'lijke element erin. Uitgaande van het cultuurlijke element kan men zich verder afvragen wat de invloed van toenemende individuatie en streven naar zelfontplooiing in het algemeen
zal zijn op de kracht van deze gevoelens c . q . behoeften.
De lezer(es) mag de indruk hebben gekregen van het tegendeel,
in feite hebben we ons wel beperkingen opgelegd aangaande onze
onderzoekswensen. Om te beginnen werd vooral gepleit voor
onderzoek betreffende eigentijdse relatiecommunes, daarnaast
werden de onderzoeksvoorstellen beperkt tot een drietal disciplines. Om zicht te krijgen op de ontwikkelingen in het verleden
en de mogelijkheden voor de toekomst, zou voorts nog een groot
aantal vragen kunnen worden voorgelegd aan vertegenwoordigers
van vele andere disciplines, onder andere economen, juristen,
pedagogen, huishoudkundigen, sociaal-historici, filosofen. Een
samenhangend - bijv. op de relatiecommune gericht - onderzoeksproject, waarvan wetenschapslieden uit verschillende disciplines
een deel op zich nemen met de bedoeling om aan het eind tot een
zekere mate van integratie van de uitkomsten te komen, lijkt ons
een zeer lonende onderneming. Het is echter bekend dat dergelijke
veelomvattende projecten uitermate moeilijk zijn op te zetten.
In ieder geval hopen wij met de onderhavige.studie de interesse
voor het onderwerp te hebben gestimuleerd en aanknopingspunten
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te hebben geboden voor verder onderzoek. De ontwikkelingen
rond het primaire leefverband zijn van dusdanig fundamenteel
belang voor het maatschappelijk functioneren en het persoonlijk
welbevinden, dat, om aanpassingsmoeilijkheden tegen te gaan,
het niet alleen nodig is ze op de voet te volgen, maar ook om ze
zo mogelijk te betrappen en zelfs om er (voorzichtig) op vooruit
te lopen.
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BIJLAGE

Beschrijvingen van communes en communebewegingen. Per communebeweging) worden de vragen a t/m z beantwoord. Een algemeen overzicht gaat aan de beschrijvingen vooraf.
a. In welk jaar werd de commune opgericht?
b. Welke personen waren bij de voorbereiding belangrijk en hoe verliep de voorbereiding?
c. In welk land en welke plaats werd de commune gevestigd? (Stad of
platteland?)
d. Wat waren de voornaamste motieven om een commune op te zetten?
e. 1. Uit hoeveel mensen bestond de commune bij de oprichting?
2. Hoe verliep het ledental?
f. Hoe was de leeftijdsopbouw van de groep?
g. Wat was de sociale herkomst van de communeleden? (Zowel het
ouderlijk milieu is hierbij van belang als de plaats in de maatschappij ten tijde van de oprichting van de commune, danwel indien dit
verschillend is, de plaats voordat men tot de commune toetrad.)
h. Hoe vond de selectie van de deelnemers plaats? Als dit volgens bepaalde criteria gebeurde, wat waren dan deze criteria?
i. Kan de groep als open of gesloten worden gekarakteriseerd? (Was
het al dan niet normaal dat zich regelmatig nieuwelingen, eventueel
na een proeftijd, bij de groep voegden?)
j . Hoeveel mensen verlieten de groep tijdens het bestaan van de commune? Wat waren de redenen hiervoor?
k. Was er contact met de buitenwereld en waaruit bestond dit contact?
Werd de commune geaccepteerd door de omringende samenleving?
Maakte de commune gebruik van maatschappelijke instellingen?
1. Werd het sluiten van een huwelijk door de commune toegestaan?
Waren er echtparen en eventueel ook gezinnen in de commune?
m.Hoe was de huisvesting van de groep? (Waren er gemeenschappelijke ruimten? Waren er privéruimten? Woonden gezinnen bij
elkaar?)
n. 1. Hoe was de gemeenschap georganiseerd? Was er een leidende
figuur of een bestuur en zo ja, hoe werden deze mensen gekozen
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en hoe lang bleven ze in functie?
2. Hoe werden belangrijke beslissingen genomen?
o. Hoe waren de verhoudingen tussen de groepsleden? Wat was de positie van de man, de vrouw en de kinderen? Indien er duidelijke gezagsverhoudingen bestonden, waarop waren deze dan gebaseerd?
(Leeftijd, geslacht, soort werk dat men verrichtte.)
p. Was het bezit van de gemeenschap of kende men nog privébezit
(eventueel per gezin)? Hoe werd alles verdeeld bij een evt. uiteengaan van de commune ?
q. Hoe werden de inkomsten verkregen? Was dit door arbeid binnen of
buiten de commune? Door welke groep in de commune werd er gewerkt?
r. Hoe was het huishouden georganiseerd? Werden voedsel, kleding,
woninginrichting e.d. gezamenlijk betaald? Wie had(den) hierover de
leiding?
s. Wat was de plaats van de seksualiteit? Bestond er een al dan niet geregelde promiscuïteit, of waren er alleen vaste paarverhoudingen ?
Werd de seksualiteit zonder voortplantingsmotief volledig geaccepteerd, min of meer verzwegen of afgewezen?
t. Hoe was de voortplanting geregeld? Warén er steeds dezelfde ouderparen of was er sprake van dat een vrouw haar kinderen had van
verschillende mannen?
u. Door wie werden de kinderen opgevoed? Alleen door de ouders, door
enkelen in de groep of door de gehele groep? Bestond er nog zoiets
als een uiteindelijke verantwoordelijkheid?
v. Hoe vond de socialisatie van de kinderen plaats? Welke waarden wilde men overdragen? Waren deze essentieel verschillend van de
waarden die in de maatschappij bestonden? Voedde men autoritair
op, of was het streven gericht op een meer anti-autoritaire opvoeding?
w. Welke soort opleiding kregen de kinderen van de gemeenschap? Had
de commune eigen scholen?
x. Waren er nog verdere bijzonderheden?
y. Wat was de duur van de commune?
z. Wat waren, in de gevallen dat de commune weer opgeheven was, de
redenen van het uiteengaan van de groep? Wat vormden in het algemeen de belangrijke problemen in de commune? Wat werden, in de
gevallen dat de commune als succesvol beschouwd werd, als oorzaken
hiervoor aangegeven?
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OVERZICHT VAN DE COMMUNEBESCHRIJVINGEN; DIE IN DEZE
BIJLAGE ZIJN OPGENOMEN
DUUR in
VESTIGINGS- JAAR VAN
OPRICHTING jaren
PLAATS
Essenen

Palestina

135 v. Chr.

Labadisteti

Nederland

1675

+ 200
30 (13 jaar
als commune)

Betlehem

N-Amerika

1742

20

Rappites

N-Amerika

1806

95 (1 jaar als
'commune')

Zwijndrechtse
Broederschap

Nederland

1816

30

Zoarites

N-Amerika

1819

79 (68 jaar als
'commune')

Een overzicht van een aantal communes naar de denkbeelden van
Owen en Fourier
3 (2 jaar als
N-Amerika
1825
8. New Harmony
'commune')
N-Amerika

1825

3/4

10. Brook Farm
11. Hopedale

N-Amerika

1841

5

N-Amerika

1842

15

12. Oneida
13. Bethel, resp. Aurora

N-Amerika

36

N-Amerika

1844
1844, resp.
1856

14. Wisconsin Phalanx

N-Amerika

1844

6

15. Amana Society

9. Yellow Spring Community

36, resp. 25

N-Amerika

1845

87

16. Sw. Com. of Bishop Hill N-Amerika

1846

16

17. Icaria
18. Waiden

N-Amerika

1848

50

Nederland

1898

9

19. Internat. Broederschap
20. De Kibboetsim

Nederland

1899

Israël

4
vanaf 1909 werden deze
communes opgericht

21. Een 7-tal Duitse communes die rond 1920 werden opgericht
22. Forest River Community N-Amerika

1950

23. La Poudrière

1958
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België

20,
nog
12,
nog

bestond
in 1970
bestond
in 1970

DUUR in
VESTIGINGS- JAAR VAN
OPRICHTING jaren
PLAATS
24. Ablas s ges ells chaft

Duitsland

1964

5, bestond
nog in 1969

25. 215 Religieuze leefgemeenschappen in Nederland, die vanaf 1965
werden opgericht
26. 18 Mystieke communes in Noord-Amerika, die in de jaren 60
werden opgericht
27. Drop City

N-Amerika

1965

5, bestond
nog in 1970

28. Twin Oaks Community

N-Amerika

1966

3, bestond
nog in 1969

29. Sun Rise Hill

N-Amerika

1966

30. Gold Mountain Farm

N-Amerika

1966

1/2
1, bestond
nog in 1967

31. Kommune I

Duitsland

1966

2

32. Kommune II

Duitsland

1967

2

33. Linceck Kommune

Duitsland

1967

34. Commune Morssingel

Nederland

1968

1/3
1

35. Een Amsterdamse
Commune

Nederland

+ 1968

+2

36. Büllow Kommune
37. Anarsch Kommune

Duitsland

1968

Duitsland

1968

1/2
1, bestond
nog in 1969

38. Felicia Commune

Denemarken

1969

l-§, bestond
nog in 1970

39. C.C.C. Inc.

Nederland

1970

1, bestond
nog in 1971

40. Morannon

Nederland

1970

li

129

1. ESSENEN

Literatuur: 27, 85, 94a.
Deze groep werd meer als curiositeit bij de beschrijvingen opgenomen,
dan om het wetenschappelijk belang. Het is de oudste commune die we
kennen. Doordat er wat van deze secte werd teruggevonden, kreeg zij
een waarschijnlijk onevenredig grote aandacht.
a. + 135 jaar vóór Christus.
b. —
c. Palestina, 15 km ten Zuiden van Jericho. Platteland.
d. Deze groep kende een sterk godsdienstig fanatisme. De godsdienstige
ideeön vormden oorspronkelijk ook de aanleiding om in gemeenschap
van goederen te gaan leven. De leden van de secte beschouwden zichzelf als uitverkoren en alle anderen (overige Joden, Romeinen, etc.)
als zondaars.
e. Een relatief groot aantal. Nauwkeurige gegevens hieromtrent ontbreken.
f. t / m h. —
i. Degenen, die toegelaten wilden worden, moesten een 4-jarig novitiaat doormaken. Ieder die voldeed, kon toetreden. Men moest daarvoor zijn bezit afdragen en een eed afleggen.
j- —
k. Er bestond nauwelijks enig contact met de buitenwereld.
1. Men leefde in familieverband bijeen. Het huwelijk tussen één man en
één vrouw was hier een onderdeel van.
m.
n. Er was een bestuur met een priesterlijk karakter. Het werd door de
stemgerechtigde mannen in de commune verkozen. Ieder moest eraan
gehoorzamen. De groep kende een zeer strenge tucht met als hoogste
straf de uitbanning uit de gemeenschap.
o. De vrouwen werden als volledig inferieur beschouwd. De hiërarchie
in de groep was verder gebaseerd op de leeftijd van de persoon en
de tijd dat hij in de commune leefde.
p. Niemand had eigen bezit. Alles was eigendom van de gemeenschap.
Ieder onderscheid tussen rijk en arm was opgeheven.
q. De gezamenlijke arbeid was gericht op de landbouw, het houden van
vee en bijen. Ook werd er handwerk gemaakt.
r. De opbrengsten werden gelijkelijk verdeeld. Er werd gemeenschappelijk gegeten.
s. Er werd een strikte ingetogenheid tegenover vrouwen geëist. De
seksualiteit stond in dienst van de voortplanting,
t. t/m x.
y. + 200 jaar (waarschijnlijk 68 jaar na Christus verwoest),
z. Over de redenen van de eventuele verwoesting van de gemeenschap
is ons niets bekend.
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2. LABADISTEN

Literatuur: 42, 94a.
a.
b.
c.
d.

1675.
Volgelingen van Jean Labadie.
Bolsward (Waltha-slot), Nederland. Platteland.
Het gaat hier om een godsdienstig socialisme. De motieven om een
communeleven te beginnen, werden gevonden in de bijbel. Men wilde de eerste Christengemeenten in de oude vorm herstellen.
e. Ongeveer 160 mensen.
f. Vele leeftijdsgroepen waren vertegenwoordigd.
g. h. —
i. De commune was in principe een open gemeenschap. Er kwamen in
de loop der tijd niet veel nieuwe leden bij.
j . Toen men in 1688 met de gemeenschap van goederen brak, verliet
een groot aantal mensen de groep.
k. De groep leefde vrij afgezonderd. Men trachtte echter wel contact
met de buitenwereld te houden om de eigen denkbeelden uit te dragen.
1. Het huwelijk was toegestaan. Er leefden families/gezinnen in de gemeenschap. Het leerstuk des geestelijken huwelijks was een aspect
van de godsdienstige denkbeelden.
m.De leden van de groep woonden in een slot, dat eigendom was van
drie zusters. Deze vrouwen maakten deel uit van de commune.
n. De officiële leider was Pierre Yvon. Verder waren er leraren
(herders), die het bestuur vormden. De leraren verdeelden de taken.
Alles was orde en regel.
o. Er was een duidelijke hiërarchie. Gehoorzaamheid t.a. v. de herders
werd geëist. Er bestond een strenge tucht. Om het gemeenschapsgevoel te versterken werd een openbare biecht ingesteld.
p. Al het bezit was van de gemeenschap. Na 1680 rezen tegen dit
principe steeds meer bezwaren.
q. Het werk was zeer gevarieerd. Landbouw, veeteelt, timmerwerk,
wol, artsenij, bakkerij, smederij. De arbeid was een centrale
waarde. Iedereen kreeg een taak toegewezen. Men deed echter geen
werk dat aan weelde of kunst gewijd was.
r. Aan speciale leden werd de huishoudelijke taak toegewezen.
s. t/m w.
—
x. De groep leefde zeer sober. Zelfverloochening en nederigheid
werden belangrijke menselijke waarden gevonden.
y. De gemeenschap bestond 13 jaar als commune. In 1688 werd het
gemeenschappelijk bezit opgeheven. Daarna leefde men nog + 1 5 jaar
als een aantal families bijeen.
z. Het initiatief tot opheffing van het gemeenschappelijk bezit werd
genomen door een arts binnen de commune, die voor de nalatenschap van zijn eigen kinderen wilde zorgen. Het systeem zou ook
niet passen in het staatsbestel. Na 1680 werden er steeds meer bezwaren geuit en in 1688 werd het gemeenschappelijk bezit afgeschaft. De groep bleef toen nog wel bijeen, maar alleen de gods131

dienstige denkbeelden waren nog gemeenschappelijk. Wel bestond
er in de groep nog een strenge tucht. Toen Pierre Yvon in het
begin van de 18e eeuw stierf, verviel deze tucht en liep het geheel
snel af.
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3. BETHLEHEM

Literatuur: 6, 29, 94a
a. 1742.
b. De ideeën kwamen van de Duitser Zinzendorf. In feite betrof het een
herleving van de ideeën van de Moravische Kerk (15e eeuw). Men
kende een grote missie-ijver en men trok in 1733 naar N-Amerika.
Veel Duitsers kwamen over. Tussen 1733 en 1742 werden de mensen
enthousiast gemaakt.
c. N-Amerika. Pennsylvania. Zeer afgelegen op het platteland aan de
rivier de Lecha. De nederzetting werd Bethlehem genoemd.
d. De commune werd als middel beschouwd om het doel, de zaak van
de Heiland verbreiden, in Pennsylvania te bereiken. Op deze wijze
zou het effectief gebeuren. Een deel van de gemeenschap kon op het
land werken en een ander deel kon missietochten ondernemen. De
commune was ondergeschikt aan de godsdienst, de alles bewegende
kracht was de roeping om de godsdienstige Ideeën in Amerika ingang
te doen vinden. Deze religieuze opgave bracht eenheid in de gelederen.
e. De commune startte met enkele honderden leden. Het ledental liep
geleidelijk op (1742: 200, 1743: 300, 1748: 550, 1751: 750, 1755: 1000,
1759: 1300). Van de communeleden leefde steeds een deel in de gemeenschap zelf, de overigen waren op missiereizen. De mensen
keerden steeds weer terug op gezette tijden.
f. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd.
g. De sociale herkomst van de deelnemers liep uiteen. Boeren waren
oververtegenwoordigd. Zinzendorf zelf was een graaf.
h. De meeste mensen, die bij de oprichting in de commune gingen leven,
stamden uit de Duitse broedergemeenten.
i. Het was een open gemeenschap. Velen werden weer naar Europa
teruggezonden om daar de ideeën te verbreiden. De grote organisator was Zinzendorf. Hij werkte vanuit Europa. De commune behield
zich ook het recht voor om 'slechte elementen' er weer uit te werken.
Verder werden geen gezinnen met oudere kinderen toegelaten, omdat
de opvoeding door de gemeenschap moest gebeuren.
j . In principe konden ontevredenen gewoon wegtrekken. Dit gebeurde
echter zelden. Men kon eventueel ook naar andere nederzettingen
in Amerika gaan. Door zendingen van broeders en zusters waren er
overigens wel veel wisselingen in de groep.
k. De ligging was sterk afgezonderd. Maar men trok veel het land door
om zielen te winnen. Ook deed men veel aan onderwijs en opvoedingswerk buiten de commune.
1. Er werden huwelijken gesloten. Deze waren alleen toegestaan tussen de leden van de gemeenschap. Een huwelijk werd alleen gesloten
als beide partners geschikt werden geacht voor het zendingswerk.
Jaarlijks werd aan de ongehuwde broeders en zusters gevraagd of
ze wilden trouwen en dan werden er lijsten naar Zinzendorf gestuurd.
Hij gaf dan suggesties van partners die bij elkaar zouden passen. Er
rees soms wel eens verzet tegen deze beslissingen, echter niet vaak.
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m. Er waren geen gezins/familiehuizen. In 3 grote gebouwen woonden
alle gehuwden. De geslachten werden zorgvuldig gescheiden gehouden. Er waren mannen- en vrouwenafdelingen. Aan echtelieden werd
éénmaal per week een privé ontmoeting toegestaan. Er waren gemeenschappelijke eetruimten.
n. Er was geen dictatoriaal bewind, wel was er enige leiding. Men werkte
met het zogenaamde 'koorsysteem'. Dit moet gezien worden als een
soort vervanging van de familie. Het koor werd ingedeeld naar leeftijd, geslacht en het al dan niet gehuwd zijn. Ieder lid was ingedeeld
in een koor. Daarnaast kende men oudstenconferenties. Zeer vele
groepen (jongeren, landbouw, handel, etc.) hadden dergelijke conferenties. Hier werden de beslissingen genomen. Er was één algemene
oudstenconferentie, die het hoogste orgaan in de commune vormde.
o. Er was een zekere hiërarchische opbouw door het koorsysteem. Ook
ontleende men gezag aan zijn leeftijd. Door sterk gemeenschapsgevoel
verliep alles vrij soepel. Er was weinig sprake van overheersers en
overheersten. Man en vrouw waren in het huwelijk gelijk; ze moesten
hetzelfde werk doen en elkaar kunnen vervangen.
p. Gemeenschappelijk bezit. Er was echter een zekere mate van eigendomsbehoud doordat het geld dat iemand in de gemeenschap bracht
als zodanig geboekt werd en men dit altijd kon opvragen. In de praktijk werd hier weinig gebruik van gemaakt. Het gemeenschappelijk
bezit werd beschouwd als eigendom van de Heiland.
q. Er werd gestreefd naar zelfvoorziening, er werd echter wel handel
gedreven. Het werk vond plaats op het land, in bedrijfjes, in opslagplaatsen e.d. Slechts de helft van de volwassenen was bij de produktie
betrokken, de andere helft hield zich bezig met het zendingswerk of
werkte in opleidingsscholen in het land. Het werk tussen de verschillende branches werd gecoördineerd door één man. Verantwoordelijk
voor iedere branche was de oudstenconferentie.
r. Ieder werd verzorgd, gekleed enz. door de gemeenschap, ook de
zieken en ouderen, die niet meer konden werken. Alle taken, ook de
huishoudelijke taken, werden verdeeld. Er was een zeer zakelijk
toezicht. Alle uitgaven werden opgeschreven.
s. De seksualiteit werd verbonden beschouwd aan het huwelijk. De
echtelieden woonden echter gescheiden.
t. Aan de gehuwden was dus ook de voortplanting voorbehouden.
u. De kinderen werden opgevoed in kindertehuizen. Men ging van het
principe uit, dat de ouderlijke invloed tegengegaan moest worden.
De ouders waren ook vaak weg i. v.m. zendingswerk. Met 15 maanden
verlieten de kinderen de moeder, zij gingen dan naar een verzorgingstehuis. Met 6 jaar gingen ze over naar het jongens- of meisjestehuis. Als ze + 12 jaar waren, traden ze in het 'koor'.
v. Zinzendorf besteedde in zijn denkbeelden veel aandacht aan de opvoeding (i.t.t. zijn tijdgenoten). Door bijzondere pedagogische maatregelen en intuïtie zou het mogelijk moeten zijn de missiegeest over
te brengen op de nieuwe generatie. Zijn opvattingen doen modern aan;
de kinderen mochten niet te veel gestraft en verboden worden. Wel
wilde hij ze zo snel mogelijk aan het werken voor de gemeenschap
laten wennen.
w. Er waren scholen binnen de gemeenschap. Het onderwijs in de godsdienst stond voorop, maar van het begin af aan werd er ook nadruk
gelegd op het verwerven van praktische kundigheden. Ook lezen,
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schrijven, rekenen, Engels, Duits, naaien, spinnen en muziek stonden op het programma,
x. De muziek was een belangrijke vorm van ontspanning in de gemeenschap.
y. 20 jaar. 1762-1771 vormde een overgangstijd, waarin men afstapte
van de commune-achtige wijze van samenleven. In deze tijd werd
alles economisch geregeld en er werd voor huisvesting gezorgd voor
de gezinnen. Men bleef in Betlehem wonen en men behield de band met
de Herrnhutters in Europa. In 1843 werden de banden met Europa verbroken en vanaf die tijd ontwikkelde Betlehem zich als een normale
stad.
z. - De missiegeest verslapte, o.a. omdat de socialisatie van de nieuwe
generatie betreffende de godsdienstige ideeën ten dele mislukte.
- Zinzendorf overleed in 1760, hetgeen de opheffing der communeleefwijze versnelde.
- Betlehem werd te groot, hetgeen een verzakelijking en rationalisering in de hand werkte. Hierdoor verminderde het godsdienstig
enthousiasme eveneens. De burgerlijke geest trad weer op de voorgrond. De schrijver van Bethlehem Pa geeft hierover de volgende
mening: 'Der "Altagsmensch" ist aber kein "Kommunist", das
bezeugt auch die Geschichte Bethlehem wieder.' Omdat de gemeenschappelijke economie als middel gezien werd en niet als doel, was
het mogelijk de crisis van 1762 te overleven, zonder dat iedereen
wegtrok.
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4. RAPPITES (Economy)

Literatuur: 42, 84, 85, 94f.
a. 1806.
b. In 1804 kwamen 600 volgelingen van Georg Rapp vanuit Europa naar
Amerika. Twee jaar leefde men daar zoals in Europa, daarna werd
besloten om tot gemeenschappelijk bezit over te gaan.
c. N-Amerika. In 1815 vond de verhuizing plaats naar Harmony, Indiana.
In 1825 verhuisde de groep naar Economy, ten noorden van Pittsburg,
omdat men last had van de malaria en de mensen in de omgeving.
d. De groep had in Duitsland gebroken met de Lutherse kerk en men
volgde George Rapp naar Amerika. Daar ging men uit godsdienstige
en praktisch-economische motieven over op communeleven. Het
betrof hier geen fanatiekelingen.
e. 750 mannen, vrouwen en kinderen.
f. Van jong tot oud.
g. —
h. Het ging om mensen met dezelfde godsdienstige overtuiging. Dit was
ook min of meer het selectiecriterium.
i. Het was een open gemeenschap. Als men zich met de ideeën kon verenigen, werd men toegelaten.
j . Een aantal mensen vertrok in 1807 toen men overging op celibatair
leven. Verder vertrok in 1832 1/3 van de groep onder leiding van
Bernhard Muller, die verdeeldheid had gebracht in de gemeenschap.
k. Men had redelijk contact met de buitenwereld. Ook zakelijk, er werden goederen ver- en gekocht.
1. De commune bestond grotendeels uit gezinnen/families.
m.Er was een groot aantal gezins/familiehuizen. Verder waren er een
aantal gemeenschappelijke ruimten.
n. De commune had één leider (Rapp). Men geloofde in gehoorzaamheid
aan de wet.
o. Gezagsverhoudingen waren vooral gebaseerd op leeftijd en geslacht.
De positie van de vrouw was niet anders dan in de omringende
samenleving.
p. In eerste instantie werd opgeschreven, wat ieder ingebracht had,
zodat ieder bij het verlaten een evenredig deel zou krijgen. Het
registratieboek werd echter na een aantal jaren verbrand. In de
praktijk had men geen privé-bezit.
q. Men had eigen landerijen. Tarwe, rogge en hennep werden verbouwd.
Verder was er een wijngaard en een destilleerderij voor whishy. De
gemeenschap was zeer welvarend.
r.
s. In het eerste jaar, toen de seksualiteit nog geaccepteerd werd door
de commune, was de huwelijkse staat vereist voor een seksuele
relatie. Daarna werd op godsdienstige gronden de geslachtsdaad
afgekeurd.
t. Het eerste jaar vond de voortplanting dus plaats binnen het huwelijk,
u. De kinderen werden vooral door de ouders opgevoed.
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v. t/m x.
y. 1 jaar als commune volgens de in dit onderzoek gehanteerde maatstaven. In 1807 ging men over op celibatair leven. De groep bestond
tot + 1900.
z. Na ongeveer 95 jaar viel de groep uiteen. Na de dood van Rapp leek
het enthousiasme te verflauwen. Verder wilde men steeds meer van
het celibaat af. Ook de toegenomen welvaart werkte individualiserend
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5. DE ZWIJNDRECHTSE BROEDERSCHAP

Literatuur: 16.
a. 1816.
b. Stoffel Muller, een man uit het volk, raakte begeesterd van de idee
van gezamenlijk leven. Hij zocht anderen om een experiment op te
zetten.
c. Nederland. Zwijndrecht. Later na een splitsing trok een deel naar
Mijdrecht.
d. Vanuit godsdienstige ideeën kwam Muller tot zijn opvattingen omtrent
een beter leven als alles gedeeld werd en men geen rijkdom kende.
De groep had een eigen boekje met godsdienstleer.
e. Er waren 5 belangrijke oprichters. Daarnaast waren er nog enkele
anderen, die direct mee wilden doen.
f. De leeftijd van de oprichters varieerde van 30 tot 50 jaar.
g. De mensen waren van eenvoudige afkomst (turfschippers, dagloners).
h. Men trachtte zoveel mogelijk mensen te vinden om deel te nemen en
men gebruikte daarbij weinig selectiecriteria.
i. Het was een open gemeenschap.
j . Een onbekend aantal. Het toetreden en wegtrekken van mensen vond
echter niet op grote schaal plaats. In 1835 verliet een aantal mensen
de groep omdat er een conflict was ontstaan rondom het principe
'gemeenschap der vrouwen'. Degenen, die vóór waren, trokken weg.
k. De commune werd weinig geaccepteerd door de buitenwereld. De
communeleden wilden wel contact, maar kregen veel moeilijkheden
met de directe omgeving en de overheid. O.a. omdat men de kinderen
niet liet registreren om daarmee de dienstplicht te ontlopen.
1. In de groep leefden een aantal echtparen en gezinnen.
m.Men woond in een scheepstimmerwerf bij Zwijndrecht. De gezinnen
woonden bij elkaar. Er was een gemeenschappelijke houten zaal,
waarin o.a. gegeten werd.
n. Er was geen officieel bestuur. De officieuze leider was Stoffel
Muller. Hij overleed in 1832.
o. Er waren wel gezagsverhoudingen, gebaseerd op leeftijd, geslacht
en (vooral geestelijke) prestaties in de groep. De emancipatie van
de vrouw was iets verder gevorderd dan in de omringende samenleving.
p. Bij toetreding werden alle bezittingen van de gemeenschap. Bij de
oprichting van de commune was er een rijk echtpaar, dat eveneens
het gehele bezit aan de commune afstond.
q. Er werd zowel binnen als buiten de commune gewerkt door de mannen.
De vrouwen deden het huishouden en verzorgden de kinderen.
r. De verzorging van de leden lag in handen van de gehele gemeenschap.
s. In de eerste tijd werd de seksualiteit min of meer verzwegen. Het
werd als normaal beschouwd, dat dit voorbehouden bleef aan de gehuwden. Later werd het echter een probleem toen een aantal leden
ook op seksueel gebied het gemeenschapsideaal wilden doorvoeren.
t. De kinderen werden uit een huwelijk geboren.
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u. De ouders waren uiteindelijk verantwoordelijk voor de kinderen; de
opvoeding vond echter vooral door de gehele groep plaats.
v.
w. De kinderen kregen geen speciale opleiding. Wel werd uitvoerig de
eigen leer bijgebracht,
x.
y. + 30 jaar (na 18 jaar vond er een splitsing plaats),
z. Een aantal oorzaken van uiteengaan waren:
- de verscheidenheid in de ideeën omtrent de seksualiteit;
- de jongeren trokken weg uit de commune (veelal door liefdesbanden);
- de commune kreeg op het laatst met een grote armoede te kampen.
Men besloot toen, dat iedere alleenstaande of ieder gezin voor zichzelf zou gaan zorgen.
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6. ZOARITES (Zoas)

Literatuur: 42, 84, 85, 94f.
a. 1819. Volgens de in deze studie gebruikte maatstaven werd de gemeenschap in 1830 een commune, omdat toen het celibaat werd opgeheven.
b. De plannen kwamen van Baumeler, een leraar. De groep kwam uit
Duitsland, waar zij afgescheiden was van de Lutherse kerk. Met
financiële steun van de Engelse Shakers trok men naar Amerika. Na
2 jaar ging men over op gezamenlijk bezit.
c. Amerika, Ohio. Platteland.
d. De godsdienstige ideeën van Baumeler vormden het uitgangspunt voor
het opzetten van een commune.
e. 225.
f. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd.
g. —
h. Iedereen, die tot de groep in Europa behoorde en wilde emigreren,
nam deel aan de Amerikaanse gemeenschap.
i. Het was een open gemeenschap. Men had een proeftijd van 1 jaar
ingesteld.
j . Een klein aantal mensen verliet de commune in de loop der tijd.
Onder andere degenen, die iemand van buiten de groep wilden trouwen.
k. Er bestond weinig contact met de buitenwereld. Vanaf 1830 werd het
huwelijk toegestaan en kwamen er ook gezinnen in de commune.
m. Er waren een aantal huizen. In ieder huis woonden meerdere gezinnen.
n. Er was een bestuur, dat jaarlijks op zeer democratische wijze verkozen werd. Er werd gehoorzaamheid aan de (zelfgestelde) wet verlangd. Het bestuur verdeelde het werk naar ieders capaciteiten en
wensen.
o. Er was een belangrijk klasseverschil tussen diegenen, die reeds
langer in de commune leefden en de nieuwelingen,
p. Al het bezit was van de gemeenschap.
q. Eerst hield men zich alleen met de landbouw bezig, later werden
ook fabrieken opgezet. Toen er een kanaal werd aangelegd in de
omgeving, ging een groot aantal mannen daar werken. Hiermee werd
veel geld verdiend, waardoor de commune voor het eerst geen armoede meer kende. Soms werd ook nog op andere bedrijven buiten de
commune gewerkt.
r. Ieder gezin kreeg een bepaalde hoeveelheid voedsel toegewezen en
men kookte per gezin. Er was een algemene bakkerij. De vrouwen
deden het huishoudelijke werk.
s. De seksualiteit werd in principe afgewezen. Alleen om der wille van
de voortplanting werd zij geduld.
t. Alleen de gehuwden mochten zich voortplanten.
u. De opvoeding van de kinderen tot 3 jaar vond door de ouders/familie
plaats. Daarna gingen ze naar een jongens- of meisjeshuis. In 1845
werd dit systeem afgeschaft en bleven de kinderen ook vanaf hun
derde jaar thuis.
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v.w.
x. De groep leefde degelijk en sober.
y. De groep bestond tot 1898. Dus een 68-jarig bestaan als
'commune'.
z. Het godsdienstig enthousiasme was duidelijk verflauwd. Door het
sobere leven, dat geleid werd, ontstond verveling en men ging elkaar
venijnig bejegenen. Op het laatst was er sprake van een enorm conflict, hetgeen de directe aanleiding vormde om uit elkaar te gaan.
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7. GEGEVENS OVER EEN AANTAL EXPERIMENTEN NAAR DE
IDEEËN VAN OWEN EN FOURIER

Overgenomen uit: 'History of American Socialisms' - J.H. Noyes, 85.
OWEN experimenten
Jaar van opzet Duur Vestigingsplaats Aantal
leden
Cooperative Society
Forestville Community
Nashoba
New Harmony
Yellow Spring
Blue Spring Community
Coxsackie Community
Franklin Community
Haverstraw Community
Kandal Community
Machuria

1825
1825
1825
1825
1825
1826
1826
1826
1826
1826
1826

Pennsylvania
Indiana
Tenessee
Indiana
Ohio
Indiana
Hi- New York
New York
5 m. New York
2 j - Ohio
2 j . Indiana

i*J.
3 j.
3 j.
3 m.
1* j .

60
15
900
500

80
200

FOURIER experimenten
Jaar van opzet Duur Vestigingsplaats Aantal
leden
Malboro Association
Brook Farm
Hopedale
Northhampton Ass.
Social Reform Unity
Alphadelphia Phalanx
Bureau Co Phalanx
Goose Pond Community
Jefferson Co Ind. Ass.
Lagrange Phalanx
Mc Kean Co
Moorhouse Union
North American Phalanx
One-metia Community
Skaneateles Community
Sylvania Association
Washtenaw Phalanx
Brookes Experiment
Clarkson Industrial Org.
Clermond Phalanx
Grand Prairy Community
Leraysville Phalanx
Ohio Phalanx
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1841
1842
1842
1842
1842
1843
1843
1843
1843
1843
1843
1843
1843
1843
1843
1843
1843
1844
1844
1844
1844
1844
1844

4 j.
5 j.
18 j .
4 j.
10 m.
2|j.
3 m.
3 m.
3 m.
12 j .
1 J.

Hh

2 j.
3 m.
2 j.
8 m.
10 m.

Ohio
Massachusetts
Massachusetts
Massachusetts
Pennsylvania
Michigan
Illinois
Pennsylvania
New York
Indiana
Pennsylvania
New York
New Yersey
Pennsylvania
New York
Pennsylvania
Michigan
Ohio
New York
Ohio
Ohio
Pennsylvania
Ohio

24
115
200
130
20
450
30
60
400

112
150
145
30
420
120
40
100

Jaar van opzet Duur Vestigingsplaats Aantal
leden
Ontario Phalanx
Prairie Home Community
Sodus Bay Phalanx
Trumbull Phalanx
Wisconson Phalanx
Columbian Phalanx
Integral Phalanx
Sangamon Phalanx
Spring Farm Ass.
Garden Grove
Raritan Bay Union
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1844
1844
1844
1844
1844
1845
1845
1845
1846
1848
1853

3 m. New York
1 J- Ohio
3 m. New York
Ohio
6 j . Wis cons in
Ohio
Illinois
Illinois
3 j . Wisconson
Iowa
New Yersey

300
160
150
50
30

9. YELLOW SPRING COMMUNITY

Literatuur: 85.
a. 1825.
b. De ontwerper van het plan was Robert Owen. Deze Engelsman maakte
mensen in Amerika enthousiast. Een groot aantal groepsleden kende
elkaar reeds vooraf. Deze mensen waren eerst volgelingen van
Swedenborgh geweest, een Zweed, die zi'jn ideeën ontwikkelde rond
visioenen, geesten-klopperijen en tafeldans. Nadat men de denkbeelden van Owen had overgenomen, begon men zeer enthousiast aan het
commune-experiment.
c. N-Amerika. Er werd land gekocht in Yellow Spring.
d. De leden zagen het experiment als een grote sociale en morele hervorming (in navolging van Owen). Sociale gelijkheid, gemeenschappelijk bezit en gelijke waardering van arbeid stonden bij het streven
op de voorgrond.
e. Men begon met 75 a 100 families (+ 500 mensen).
f. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd.
g. Veel deelnemers behoorden tot de hogere klassen van de bevolking
(welgestelde boeren, onderwijzers, handwerklieden en slechts enkele
arbeiders). De groep werd in zijn geheel gekenschetst als intelligent,
beschaafd en liberaal.
h. In principe kon ieder deelnemen, maar een groot deel van de mensen,
die het experiment opzetten, kende elkaar al vooraf.
i. Het was een open commune. Zolang er plaats was, kon ieder toetreden.
j- —
k. Men had met opzet een zeer afgezonderde ligging gekozen om zo weinig mogelijk onder invloed van de buitenwereld te komen.
1. De commune was opgebouwd uit een groot aantal families/gezinnen.
m. Men had één groot huis gekocht. Er zou van alles omheen gebouwd
worden (scholen, huizen e t c ) . Dit heeft men, door de korte duur van
de commune, niet kunnen verwezenlijken.
n.
o. De poging was om ook sociale gelijkheid te realiseren. Dit bleek
echter, vooral voor hooggeplaatsten uit de maatschappij, weinig aanvaardbaar te zijn. Daarom werden er na drie maanden kleine gelijkgezinde groepjes gevormd. Men hoopte tenminste zo nog de economische gelijkheid te verwezenlijken.
p. Het bezit was van de gemeenschap en ieders arbeid werd gelijk beloond.
q. De commune was de produktie-eenheid. De mannen werkten vooral
op het land.
r. De vrouwen verrichtten de huishoudelijke taken. Er werd gemeenschappelijk gegeten.
s. Een seksuele relatie werd alleen toegestaan aan de echtelieden.
t. Voortplanting was daarmee ook voorbehouden aan de huwelijksrelatie.
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u.v.
w. Men wilde op den duur eigen scholen gaan bouwen. Door de korte
duur van de commune is het daar niet van gekomen,
x. Er werd een grote aandacht aan amusement geschonken. Tot de groep
behoorden ook een aantal kunstenaars (o.a. musici),
y. Minder dan een jaar.
z. De sociale gelijkheid liep al binnen 3 maanden uit op een mislukking.
Men kon, volgens waarnemers, door eigenliefde, de standsverschillen maar zeer moeilijk loslaten. Maar ook het gemeenschappelijk
bezit en de gelijkheid van verdiensten werden op den duur niet geaccepteerd. Er was geen sprake van onbaatzuchtigheid. Er kwamen
ruzies, omdat sommigen vonden dat de musici eigenlijk niets deden
en profiteerden van de arbeid van anderen. De arbeid van de landbouwers bracht minder op dan de arbeid van de handwerklieden, hetgeen eveneens aanleiding gaf tot conflicten. De conclusie van een
aantal deelnemers was: 'De mens voelt zich aangetrokken tot filantropie, maar is in wezen egoïstisch. Een gemeenschap, die gebaseerd is op sociale gelijkheid en gemeenschappelijk bezit is onmogelijk'.
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10. BROOK FARM

Literatuur: 42, 85, 94c, 102.
a. 1841.
b. Door intellectuelen uit Boston werd enige tijd intensief over de idee
gepraat. In de zomer van 1840 werd er voor 't eerst mee geëxperimenteerd. Ripley en zijn vrouw waren de belangrijkste initiatiefnemers .
c. N-Amerika. Roxbury bij Boston. Platteland.
d. Men had een nieuwe maatschappij voor ogen, waarin, wat het werk
betreft, een ieder zowel lichamelijke als geestelijke arbeid verrichtte.
De commune zou als voorbeeld dienen voor de wereld. Ook bij de opvoeding van de kinderen moest sterk de nadruk liggen op de ontwikkelde ideeën. Overigens speelde de religie ook nog een zekere rol.
Men zag het als de wens van Christus om de maatschappij te veranderen.
e. Men begon met vijf zelfstandige leden. Enkele maanden later was het
deelnemertal opgelopen tot zestien. In 1842 waren er zestig communeleden, in 1843 honderd en in 1844 zeventig (waaronder 30 kinderen
waren).
f. —
g. De communeleden kwamen uit de hoogste lagen van de bevolking.
h. De groep oprichters bestond uit een aantal vrienden en kennissen
met gelijke opvattingen.
i. Het was een open commune. Door buitenstaanders werden er ook kinderen heengestuurd voor de opvoeding. Men kende leden, kostgangers
en bezoekers. De leden werden alleen aangenomen, als ze in.staat
waren tot verfijning, een grote kennis bezaten, interesse in de literatuur hadden en beschikten over superieure kwaliteiten. In werkelijkheid bevond zich een groot aantal mensen in de commune, dat niet
aan de eisen voldeed.
j . Een onbekend aantal mensen verliet de commune. Dit waren onder
andere mensen, die zich er niet op hun gemak voelden, individualisten
en mensen, die het niet eens waren met de overgang op het systeem
van Fourier.
k. Men behield veel contact met kennissen uit Boston en met anderen, die
interesse in het experiment hadden. Er werd dan ook veel bezoek ontvangen. Door de directe boerenomgeving werd de commune vaak
negatief beoordeeld.
1. Het sluiten van een huwelijk was toegestaan en dit werd ook normaal
gevonden. Er leefden echter relatief weinig gezinnen in de commune.
Velen waren alleenstaand, terwijl er ook veel kinderen waren, die
voor de opvoeding tijdelijk in de commune leefden.
m.In de loop der tijd kwamen er vier grote huizen. De echtparen woonden
bij elkaar, alleenstaanden hadden een eigen kamer en de jongeren
sliepen op slaapzalen. Er was een gemeenschappelijke eetzaal, een
keuken en een bibliotheek.
n. Er was geen officiële leider. Het echtpaar Ripley, de initiatief148

o.

p.

q.

r.
s.
t.
u.

v.
w.

x.

y.
z.

nemers, werd informeel min of meer als zodanig beschouwd door de
leden. Er werd jaarlijks een bestuur verkozen om de financiële, opvoedkundige en industriële zaken te regelen. Beslissingen werden gezamenlijk besproken.
Er waren weinig gezagsverhoudingen. Iedere volwassene werd als
meester over z'n eigen handelingen gezien en autoriteitsverschillen
tussen de zelfstandigen werden tegengegaan. Ook werd er aandacht
besteed aan de emancipatie van de vrouw.
De leden kregen geen vast loon. Wat de gemeenschap voor het dagelijkse leven nodig had, werd gelijkelijk verdeeld. Men had echter wel
een systeem voor het verdelen van de winst. Ieder, die 300 dagen of
meer had gewerkt in een jaar, kreeg, afhankelijk van het aantal uren,
dat hij gewerkt had, een bepaald aandeel in de winst. Degenen, die
kort werkten, kregen per dag, per week of per maand uitbetaald.
Bij het uiteengaan, werd het geld verdeeld volgens eigendomsrechten.
Er werd alleen binnen de commune gewerkt. Alle werk werd verdeeld.
Men kon veelal zelf een keuze maken, hetgeen de sleur verbrak. Het
ging om het aantal uren, dat men werkte en niet om wat men deed.
Ook het vrouwelijke werk (vooral huishoudelijk werk) werd op deze
wijze verdeeld.
Het huishouden was gemeenschappelijk. Alle levensbehoeften werden
gratis verschaft. Dit werd door de bestuurders geregeld.
Bij de uitgebreide beschrijving over Br ook Farm kreeg het aspect
seksualiteit relatief zeer weinig aandacht. Min of meer duidelijk werd
wel, dat de seksuele relatie alleen tussen huwelijkspartners norm was.
De gezinsopbouw vond op 'normale' wijze plaats, dus vanuit het huwelijk.
De opvoeding der kinderen viel toe aan ouders, oppassers en leraren.
De uiteindelijke verantwoordelijkheid lag bij de ouders. Er werden
ook veel kinderen naar de commune gestuurd voor de opvoeding; de
ouders leefden dan óf helemaal niet óf als kostgangers in de gemeenschap.
Een belangrijke waarde werd de grote mentale vrijheid gevonden.
Voorts wilde men bij de opvoeding toch wel sterk de nadruk leggen op
de eigen nieuw ontwikkelde denkbeelden.
Het onderwijs werd van groot belang geacht. De commune had een
school binnen de gemeenschap met eigen leerkrachten. Men trachtte
zo te onderwijzen, dat het kind er plezier in kreeg. Het gebruik van
de bibliotheek werd belangrijk gevonden. Ieder kind moest gelijke
kansen krijgen.
Aan aristocratie van de geest werd veel belang gehecht. Van de leden
werd verwacht, dat ze veel tijd besteedden aan lezen, onderwijs e.d.
De bibliotheek van de commune werd haast als een heilige ruimte beschouwd. Uiteraard moest dit alles in de vrije tijd plaatsvinden.
5 jaar.
De directe aanleiding was de brand in 1846. Men had het geld en de
moed niet meer om alles weer op te bouwen. Velen zagen Brook
Farm overigens niet als een mislukking. Echter was wel bij de komst
van het systeem van Fourier veel van de spontaniteit uit de groep verdwenen en bovendien werd de groep te groot. De eerste 3 jaar was
men dicht bij het ideaal gekomen.

149

11. HOPEDALE

Literatuur: 42, 85.
a. 1842.
b. Initiatief ging uit van Adin Ballou. Met een groep van +_ 30 mensen
kocht hij in 1841 'the Dale'. In 1842 ging een aantal groepsleden er
wonen. Ballou kan gezien worden als een voorloper van Fourier.
c. N-Amerika. Massachusetts-Milford. Platteland. Steeds werden er
nieuwe stukken land bijgekocht.
d. Men wilde op socialistische grondslag de maatschappij hervormen.
Het betrof een religieuze groep. De godsdienst vormde echter niet het
uitgangspunt voor het commune-experiment, dit werd gevormd door de
politieke ideeën. Ballou was intens religieus in z'n ideaal, er heerste
echter geen fanaticisme. Men was redelijk tolerant ten opzichte van
andere godsdienstige opvattingen van de enkeling in de groep.
e. Door 30 mensen werd een boerderij gekocht. In eerste instantie
trokken er ongeveer 10 mensen in. In 1851 telde de commune 175
personen.
f. De leeftijdssamenstelling was zeer gevarieerd,
g.h. —
i. Het was een open gemeenschap.
5- —
k. Er bestond weinig contact met de buitenwereld. Men leefde vrij afgezonderd. Wel kreeg men nog bezoek uit de oude kennissenkring.
1. Er woonde een groot aantal gezinnen/families in de commune.
m.De groep was begonnen met een oude boerderij en een aantal schuren.
Men bouwde er woningen bij, een kapelletje en opslagplaatsen. Iedere
familie/ieder gezin leefde in een eigen woning.
n. De commune had een president. De eerste president was Ballou,
later werd hij vervangen door de ondernemende zakenman Draper.
o. Er werd gestreefd naar zoveel mogelijk gelijkheid tussen de communeleden. Ook de gelijkheid van man en vrouw werd benadrukt.
p. Het bezit was eigendom van de gemeenschap. Later werd 3/4 van
het geheel opgekocht door Draper.
q. Het werk op het land vond plaats binnen de gemeenschap, vooral door
de mannen. De landbouw was de belangrijkste inkomstenbron.
r.
s. De seksuele relatie alleen tussen de gehuwde man en vrouw was norm.
t. De voortplanting was voorbehouden aan de echtgenoten,
u. De opvoeding lag vooral in handen van de ouders en van andere familieleden.
v. Belangrijke waarden, die men wilde overdragen waren: vrijheid,
gelijkheid en broederschap. De wijze van opvoeden verschilde echter
niet veel van die in de omringende samenleving.
w. De opleiding werd belangrijk gevonden. Het kapelletje van de commune werd ook voor onderwijs gebruikt.
x.
y. 14 a 15 jaar.
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z. De directe aanleiding was financieel wanbeheer. President Draper
hield zich veel bezig met winstgevende objecten buiten de gemeenschap.
Hij verwaarloosde de zaken binnen de gemeenschap min of meer, waardoor steeds meer kapitaal verloren ging. Draper kocht 3/4 van het
geheel op en besloot op een gegeven moment alles stop te zetten.
Commentaar van Ballou op het experiment: 'The timber he got was not
suitable for building a Community. The men and women that joined
him were very enthusiastic and commenced with great zeal; their
devotion to the cause seemed to be sincere; but they did not know
themselves'. Er had een over vertrouw en in de menselijke goedheid
bestaan, waardoor Draper en de zijnen de kans kregen de commune
te ruïneren.
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12. ONEIDA

Literatuur: 42, 84, 85, 86, 94f.
a. 1844.
b. In 1840 ging een aantal gezinnen onder leiding van John Humphrey
Noyes een associatie aan. Er was echter nog geen sprake van gezamenlijk bezit. Langzamerhand ging men hiertoe over en in 1844 had men
de financiële aangelegenheden volledig voor de gemeenschap als geheel geregeld.
c. N-Amerika. Eerst woonde men in Putney. In 1848 verhuisde de groep
naar Oneida, waar Noyes land gekocht had.
d. Noyes baseerde zijn ideeën op de bijbel. Hij wilde de bevrijding van
zonde voortdragen. Uit de bijbel haalde hij ook zijn ideeën over het
gemeenschappelijke leven, het leven in een commune. Centraal in zijn
denkbeelden stond de opvatting, dat er geen exclusieve banden tussen
een aantal mensen (vooral niet tussen 2 mensen) mochten bestaan;
banden dus, waar anderen buitengesloten werden.
e. Men startte met een vijftal gezinnen (ongeveer 25 mensen). Het ledental liep in de eerste jaren snel op: 1849: 87, 1850: 185, 1851: 205,
1875: 298.
f. De volwassenen waren bij de oprichting veelal jonger dan 40 jaar,
voorts waren er ook kinderen.
g. Degenen, die betrokken waren bij de oprichting, behoorden allen tot
de gegoede burgerij. Noyes had theologie gestudeerd.
h. Het ging om een aantal bekenden, dat na lang praten overging op het
communeleven.
i. Het was een open gemeenschap. Men was echter zeer voorzichtig met
het toelaten van nieuwe leden. De nieuwkomers moesten een geloofsbelijdenis tekenen, waarin ook vermeld werd, dat de persoon in
kwestie afzag van loon.
j . Slechts zeer weinigen trokken voorgoed weg. Een aantal begaafde
jongeren ging studeren. Deze kwamen echter voor het overgrote deel
terug. Dit had een positief effect voor de commune, want ze brachten
nieuwe technische verworvenheden mee.
k. Toen men nog in Putney woonde, was het contact met de buitenwereld
op het laatst zeer slecht door de ideeën over seksualiteit (vraag s . ) .
Men verhuisde naar Oneida, waar er een goed maar niet veelvuldig
contact met de directe boerenomgeving was. De publieke opinie bleef
echter negatief.
1. Het sluiten van een huwelijk was niet toegestaan. De reeds bestaande
gezinnen bleven gewoon bijeen.
m. Eerst was men in Oneida vrij armoedig behuisd (hutten e. d.). In 1860
kwam het Mansion huis gereed. Dit huis had zeer veel gemeenschappelijke ruimten. Ook ruimten voor kinderen van verschillende leeftijdsgroepen. Iedere volwassene had een eigen kleine slaapkamer,
die echter niet gebruikt mocht worden als ruimte om zich terug te
trekken.
n. Noyes was de informele leider. De opzet was als democratisch te
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o.

p.
q.

r.
s.

t.

u.

karakteriseren, 's Zondags waren er bijeenkomsten om belangrijke
zaken te bespreken en om beslissingen te nemen. Men streefde naar
besluiten, waarmee alle zelfstandigen konden instemmen. De zaken
werden geregeld door 21 'standing oommittees' en 48 administratieve
departementen (dit besloeg alles, haarknippen, onderwijs etc.). De
gehele organisatie liep soepel.
Men was voor een emancipatie van de vrouw. De commune had een
eigen systeem voor discipline, 'mutual criticism' genaamd. Iemand
met een moreel probleem of met door anderen als onjuist ervaren
gedrag moest dit laten bespreken door een groep mensen, die de persoon in kwestie goed kende. De goede en slechte eigenschappen van de
persoon werden daarbij genoemd. Men moest er sterk voor in de
schoenen staan om het aan te horen. Bij dergelijke zittingen was overigens geen sprake van autoriteit. Het systeem droeg, volgens de leden
van de groep, veel bij tot het slagen van de commune.
Al het bezit was van de gemeenschap. Toen in 1880 het gezamenlijk
bezit werd afgeschaft, kreeg ieder evenveel (200 dollar).
De commune vormde de produktie-eenheid. Eerst leefde men vooral
van de landbouw, later toen Sewell Newhouse (uitvinder van de stalen
trap) tot de commune toetrad, werden er fabrieken gebouwd om deze
stalen trappen te vervaardigen. De commune werd daardoor aanzienlijk welvarender. Men wisselde veel van werk om de sleur tegen te
gaan. Zowel de mannen als de vrouwen waren in het produktieproces
betrokken. Ook werd er, als dit nodig was, gebruik gemaakt van gehuurde arbeidskrachten van buiten de commune.
De verzorging (voedsel, kleding etc.) werd voor de gehele groep gemeenschappelijk geregeld. Er was een zeer efficiënte boekhouding.
De ideeën, die Noyes ontwikkelde t . a . v . huwelijk en seksualiteit berustten op godsdienstige overtuiging. Ze worden gewoonlijk geformuleerd als: 'Male Continence and Complex Marriage'. Met het eerste,
mannelijke beheersing, wilde Noyes het lijden van de vrouw verzachten. Hij had het van dichtbij gezien; zijn eigen vrouw had 5 kinderen
gehad, waarvan er 4 doodgeboren waren. Hij zag geen godsdienstige
rechtvaardiging voor dit lijden. De anti-conceptie keurde hij af, met
uitzondering van de coïtus interruptus. Het complexe huwelijk hield
in, dat in principe ieder met ieder een seksuele relatie mocht aanknopen en geslachtsgemeenschap mocht hebben. De vrijheid was
echter minder dan zo op het eerste oog lijkt. De partners moesten
namelijk niet alleen eikaars toestemming hebben, maar ook die van
een neutrale derde. De exclusieve benadering door 2 personen werd
afgekeurd. We kunnen dan ook niet spreken van vrije liefde, maar er
bestond een 'geregelde promiscuïteit' in de commune. Het gehele
systeem werkte goed. Volgens insiders gaven de seksuele relaties
de mensen een warme interesse voor elkaar.
Ook de voortplanting was niet aan één paar gebonden. De vrouw kon
kinderen krijgen van verschillende mannen. Dit gebeurde ook, maar
in de praktijk vormden zich toch wel paren, waardoor vele vrouwen
meer dan één kind hadden van één man.
De zuigeling bleef bij de moeder. Daarna ging het kind naar het kindertehuis, waar een leider of leidster was. Na het 3e jaar sliep het
kind ook niet meer bij de moeder. Wel konden de moeders hun kinderen regelmatig bezoeken. De opvoeding was een zaak van de gemeenschap; de leiding van de kinderhuizen speelde echter een hoofdrol erbij.
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v. Het streven was om de kinderen weinig autoritair op te voeden. Men
was sterk gekant tegen geweld. Verder werden ook tussen de kinderen
de exclusieve banden verboden (hechte vriendschappen tussen twee
kinderen). Dat dit laatste niet helemaal verwezenlijkt werd, blijkt wel uit
het verhaal van Pierrepont Noyes, die in de commune geboren werd
en er opgroeide. Als kind had hij een vriendje, waarmee hij veel optrok. Op een gegeven moment werd dit door de leiding niet meer
acceptabel gevonden. Men Verbood de twee 'boosdoeners' toen voor
enkele dagen om met elkaar te praten. De kinderlijke vindingrijkheid
zegevierde. Op hun tochten namen ze een derde veel jonger jongetje
mee, via wie ze hun gesprekken voerden. In de trant van: 'Vraag
even aan Pierrepont of we in die boom zullen klimmen . . . ' .
w. Het onderwijs vond binnen de gemeenschap plaats door een communeonderwijzer.
x. Grote waarde werd gehecht aan culturele zaken. Aan de bibliotheek
van de commune werd veel geld besteed,
y. 36 jaar.
z. Vanaf 1870 verminderde de aandacht voor de godsdienst. Men ging
zich meer met sociale zaken bezighouden en ook het spiritualisme
kreeg de aandacht. Het op de achtergrond raken van de religieuze
betrokkenheid werd later als de belangrijkste oorzaak aangewezen
van de opheffing van het gemeenschappelijk leven van Oneida. Deze
commune was tot ongeveer 1870 zeer succesvol geweest. Een probleem, dat vanaf 1870 zich deed gelden, was het feit, dat de commune
niet in staat was geweest de ideeën en het enthousiasme van de stichters volledig over te brengen op de nieuwe generatie. De kinderen
werden bij de opvoeding sterk aangemoedigd om veel te lezen en zich
te ontwikkelen, hetgeen ertoe bijgedragen zal hebben dat de nieuwe
generatie niet klakkeloos de denkbeelden van de ouderen overnam.
De aanvallen van buitenaf op de seksuele moraal werden steeds minder goed weerstaan. Verder ontstonden er in de laatste jaren moeilijkheden rond de overname van het leiderschap. De geleidelijke
terugtrekking van Noyes als leider is mede een oorzaak geweest van
de uiteindelijke opheffing in 1880.
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13. BETHEL EN AURORA

Literatuur: 84, 85, 94f.
a. 1844. resp. 1856.
b. Dr. Keil, een Duitse arts, vormde een kleine secte. Toen de commune Bethel steeds welvarender werd, stichtte hij een nieuwe commune
(Aurora) op dezelfde basis.
c. Beide N-Amerika. Bethel - Missouri, Aurora - Oregon.
d. De commune was ontstaan uit godsdienstige motieven.
e. Bethel: Men begon met een kleine groep. Tien jaar later telde de
commune echter al 650 leden.
Aurora: Men startte eveneens met een kleine groep. Vele families
volgden echter vanuit Bethel hun leider naar Aurora. In 1870 had
Aurora 400 leden en Bethel nog maar 200.
f. —
g. De groep was vooral samengesteld uit Duitse boeren (met hun gezinnen/families).
h. Alleen aanhangers van de ideeën van Dr. Keil namen deel.
i. Het was een open gemeenschap. Keil streefde zeer bewust naar uitbreiding van de groep.
j- —
k. Men had weinig contact met de omgeving. In het hoogseizoen werd wel
gebruik gemaakt van gehuurde arbeidskrachten.
1. Het huwelijk was toegestaan en er leefde een groot aantal families/
gezinnen in de commune.
m.De gezinnen/families woonden in kleine eigen huisjes met tuintjes.
n. Dr. Keil was de president van beide. Hij was een patriarchaal en autocratisch leider en er was geen sprake van een democratische constitutie. In Aurora koos Dr. Keil zelf vier ouderen als zgn. adviseurs.
In Bethel wees hij voor zijn afwezigheid een vervangend leider aan,
die geassisteerd werd door zes vertrouwelingen. Het besturen ging
zeer simpel, omdat Dr. Keii's volgelingen zeer eensluidende meningen
hadden. Bij de discussies vielen de besluiten zeer snel.
o. Er bestond een duidelijke autoriteit volgens geslacht en ouderdom.
Van vrouwenemancipatie was in het geheel geen sprake.
p. De uitgaven en inkomsten werden voornamelijk gemeenschappelijk
geregeld. Men kon echter door werk in vrije tijd (laagseizoen) wat
zakgeld verdienen, bijv. door het houden van kippen e.d. Dit was eigen
geld.
q. De inkomsten werden verkregen door arbeid binnen de commune. De
gemeenschap begon arm, maar was in tien jaar tijds zeer welvarend.
Men had een destilleerderij, een wolfabriek, een graanfabriek, een
zaadfabriek. Het waren vooral de mannen, die op het land en in de
werkplaats werkten.
r. Ieder gezin/familie zorgde voor zich. Men kon de levensbenodigdheden in een winkel halen zonder te betalen. Er was ook een winkel,
waar het zakgeld besteed kon worden.
s. Alleen tussen de huwelijkspartners werd een seksuele relatie gepast
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geacht.
t. De voortplanting was daarmee ook verbonden aan het huwelijk.
u. De opvoeding was vooral een gezins/familie-aangelegenheid.
v. Er werd weinig ideologisch over het opvoeden nagedacht. De ideeën
hieromtrent lijken in grote lijnen overeen te komen met de meer algemeen bestaande denkbeelden elders in de samenleving.
w. Er werd wel enige aandacht geschonken aan het onderwijs. De kinderen
kregen in een eigen school les in schrijven, lezen en rekenen.
x. De levenswijze was zeer monotoon. Men was tegen luxe, roken en
drinken. Er waren geen boeken, behalve de bijbel, liederenbundels
en geneeskundeboeken. 's Zondags deed men soms aan muziek en
bezocht men elkaar.
y. Bethel 36 jaar; Aurora 25 jaar.
z. Beide gemeenschappen waren binnen 4 jaar na Keii's dood (1877) ontbonden. Als oorzaken van het uiteenvallen der commune werden
genoemd:
- er was geen bijzondere welvaart meer.
- er heerste een gebrek aan inventiviteit.
- er bestond geen gezonde democratische institutie.
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14. WISCONSIN PHALANX

Literatuur: 42, 102.
a. 1844.
b. In Rancine City was een grote groep die enthousiast was voor het
systeem van Fourier. Men hield veel bijeenkomsten. Velen vielen
echter af toen men daadwerkelijk met het experiment ging beginnen.
De stichter en manager was Mr. Warren Chase.
c. N-Amerika. Men had land gekocht in Wisconsin.
d. Men wilde de wereld verbeteren, vooral de produktieverhoudingen.
Er moest een gezamenlijk bezit van grondstoffen komen. In een later
stadium wilde men ook de produkten gelijkelijk verdelen, het onderwijs reorganiseren en gezamenlijk gaan leven. De veranderingen
moesten geleidelijk aan en etappe-gewijze geschieden.
e. In het begin waren er 19 mannen om alles op te bouwen. Na enkele
maanden kwamen de familieleden. 1844: 80; 1845: 180, 1846: 180,
1847: 170; 1848: 120.
f. Velen waren van middelbare leeftijd. Ook kinderen waren aanwezig.
g. Veelal leidende en invloedrijke figuren. Het betrof meer moreel en
industrieel begaafden dan intellectuelen.
h. —
i. Het was een open gemeenschap. Nieuwkomelingen werden echter
zorgvuldig geselecteerd en slechts weinigen werden toegelaten.
j . Een aantal families trok weg. Redenen waren o.a. dat het harde werk
tegenviel, dat de kinderen niet konden wennen, dat er te weinig privacy
voor de gezinnen was, of dat men een eigen Phalanx wilde oprichten.
k. Bij de buitenwereld bestond veel interesse voor het experiment, waardoor de commune veel bezoek kreeg. De interesse was vaak negatief
gericht, men ging er vanuit, dat het toch wel niet zou lukken en bezocht de commune om dat bewezen te zien.
1. Het huwelijk was de normale staat en er woonden een groot aantal
gezinnen/families in de commune.
m.Men had grote gebouwen voor de families/gezinnen. Deze hadden
allen een eigen ruimte binnen het gebouw. Er was ook een school en
er waren gemeenschappelijke eetzalen.
n. De stichter en manager was Mr. Warren Chase. Hij bleef tot het
eind de zakelijke leider. Verder werden er groepen gevormd voor
iedere werksoort. Elke groep koos één leider. Er waren vele bijeenkomsten om zakelijke en sociale aspecten van het communeleven te
bespreken.
o. —
p. Er werd gewerkt met een ingewikkeld systeem dat ontleend was aan
de theorieën van Fourier. Er was een gemeenschappelijk bezit van
materialen, grondstoffen, huizen e.d. Ieder was aandeelhouder in
het kapitaal. Via werkuren kreeg men een zeker aandeel in de winst.
Dit werd jaarlijks berekend. De werkuren werden wekelijks door de
groepsleider doorgegeven aan de secretaris.
q. De gemeenschap vormde de produktie-eenheid. Er werd op het land
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r.
s.
t.
u.
v.
w.

gewerkt en er waren technici,
De levensbenodigdheden werden verdeeld,
De seksualiteit werd alleen binnen het huwelijk geaccepteerd,
Alleen de gehuwden was toegestaan om kinderen te krijgen,
De opvoeding vond in gezins-/familieverband plaats,

De commune had een eigen school, er was echter weinig gedaan aan
de organisatie van het onderwijs. Het lag in de bedoeling om dit later
alsnog te doen.
x. De commune was zeer welvarend (i.t.t. vele andere experimenten
die naar de ideeën van Fourier waren opgezet). Een belangrijke stelregel was, dat men schuldenvrij wilde blijven.
y. 6 jaar.
z. De mensen raakten in de ban van het zakelijk succes en vergaten de
sociale verbetering, die eens zo belangrijk toegeschenen had. Men
kreeg een zeer zakelijke instelling, vooral degenen, die veel geld
vergaard hadden. Deze mensen zagen winst in de verkoop en wilden
de Phalanx opheffen. Er was ook een groep binnen de commune, die
ertegen was.
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15. AMANA SOCIETY

Literatuur: 84, 94f.
a. In 1845 werd Eben-Ezer society opgezet. Later verhuisde de groep
(1859), de naam werd toen gewijzigd in Amana Society.
b. Oorspronkelijk ging het om een piëtistische beweging in Duitsland.
Drie mannen en een vrouw organiseerden in Duitsland veel bijeenkomsten voor de volgelingen. Men was tegen dienstplicht, en men
emigreerde daarom naar Amerika. Hier richtte men voor het eerst
een commune op.
c. N-Amerika. Eerst woonde de groep bij Buffalo. Toen men te weinig
land had verhuisde men naar Iowa. Omdat het om een grote groep
mensen ging nam de verhuizing tien jaar in beslag.
d. Het waren praktisch-economische motieven die de groep (een godsdienstige groep) deden beslissen om financieel alles gemeenschappelijk te doen. Een gemeenschappelijke economie zou namelijk het enige
middel zijn om een of andere welvarende industrie op te zetten. Men
had zeer weinig maatschappelijke interesse en men wenste simpelweg
om in afzondering en vrede te leven. Van de godsdienst ging een zeer
sterk binding uit.
e. Bij de oprichting waren een groot aantal leden van de Duitse piëtistische beweging betrokken, waarvan drie mannen en een vrouw min of
meer de leiders waren. In 1875 had de commune 1450 leden, die over
zeven dorpjes verdeeld waren.
f. Alle leeftijden waren vertegenwoordigd. De leeftijden van de vier
leiders lagen tussen de 40 en 50 jaar.
g. Het oorspronkelijke beroep van de vier leiders was: kleermaker,
kousewever, timmerman, dienstmeisje. De volgelingen kwamen uit
alle lagen van de bevolking.
h. Het grootste deel van de Duitse beweging emigreerde naar Amerika
en ieder nam daar deel aan de commune.
i. Het was een open commune. Men was zeer zorgvuldig bij de selectie
van nieuwe leden. Soms werden ze op gezag van de leiders direct
aanvaard, maar normaal gold een proeftijd van twee jaar.
j- —
k. De commune leefde vrij afgezonderd. Wel maakte men af en toe gebruik van gehuurde arbeidskrachten.
1. Het huwelijk was toegestaan, maar werd wel laag aangeslagen. De
mannen en vrouwen werden ook zoveel mogelijk uit elkaar gehouden.
De mannen mochten pas trouwen vanaf hun 24ste jaar.
m.Iedere familie/gezin had een eigen huis. Per dorp was een grote
eetzaal waar gezamenlijk gegeten werd (mannen, vrouwen en kinderen
zaten apart).
n. Er waren vier geestelijke leiders. Verder was er een centraal bestuur, bestaande uit 13 mensen. Dit bestuur werd jaarlijks verkozen.
Ieder mannelijk volwassen lid had stemrecht. Door de 13 bestuurders
werd een president gekozen. Alle zaken werden door het bestuur
afgehandeld. Jaarlijks was er een soort biecht voor alle bedreven
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t. Het huwelijk vormde de basis van de gezinsvorming.
u. De opvoeding van de kinderen was vooral een zaak van de ouders/
familie,
v. —
w. Er was weinig interesse voor het onderwijs. De kinderen werkten al
'jong in de commune mee.
x.
y. 16 jaar.
z. Er waren duidelijke gebreken aan het beheerderssysteem. De beheerder kon een heel jaar zijn gang gaan zonder dat er controle werd uitgeoefend. Toen Olaf Janson beheerder was, werd zijn macht steeds
groter en ging hij grof speculeren. Langzamerhand verpandde hij de
hele commune en in 1862 verloor hij alles. De commune werd toen
opgeheven.
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17. ICARIA

Literatuur: 40, 42, 84, 94e.
a. 1848.
b. Etienne Cabet was de geestelijke vader van de denkbeelden en later
ook de leider van de commune. Hij schreef het boek 'Voyage en Icarie'.
Dit boek vond grote weerklank onder de Franse arbeiders. Men wilde
een poging wagen ter verwezenlijking van het in het boek uitgewerkte
plan. Men had hiervoor nieuw land nodig waarin hele steden en dorpen
gebouwd konden worden op communistische grondslag. Een eerste
groep trok in 1848 naar Amerika.
c. N-Amerika. Texas. Het bleek echter niet mogelijk de in Texas gekochte grond te bewerken. Het was een grote wildernis en de stukken
grond lagen niet bijeen. In 1849 nam men Nauvoo in Illinois over van
de mormonen.
d. Cabet wilde een maatschappij bouwen op het communistische principe.
Om dit uiteindelijk te bereiken, werd begonnen met het oprichten van
een commune.
e. De eerste groep, die uit Frankrijk naar Amerika vertrok, bestond
uit 69 mensen. Door ziekte en uitputting verminderde dit aantal snel.
Van de tweede zending haalde slechts 10 van de 19 mensen Texas door
de barre tocht. De derde groep kwam in 1849 aan. De hele commune
telde toen 280 personen.
f. De leeftijden liepen sterk uiteen en de commune bevatte ook kinderen.
g. Tot de volgelingen van Cabet behoorden veel Franse handwerkslieden.
h. In Frankrijk waren veel voorbereidende gesprekken gevoerd, waardoor
men elkaar voor de oprichting van de commune reeds kende.
i. Het was een open gemeenschap. Er werd wel enige selectie toegepast, maar het is niet duidelijk, wat hierbij de criteria waren.
j . In de beginperiode vertrok een aantal mensen door de slechte condities van het land. Later vormden ruzies en meningsverschillen de
belangrijkste oorzaken van het wegtrekken uit de commune. Velen
gingen dan terug naar Frankrijk.
k. In het begin genoot men nog veel belangstelling uit Frankrijk. De
verhouding met de regering van de staat Illinois was niet zo best.
1. Het huwelijk werd hoog gewaardeerd. Van de groep die van Europa
naar N-Amerika trok, maakten hele families deel uit.
m. Men leefde in een dorp (Nauvoo). Dit dorp bevatte vele kleine huizen
voor de gezinnen/families, een gemeenschapshuis, een school,
opslagplaatsen en molens.
n. In de eerste periode (1848-1856) lag de organisatie in handen van
een President en vier directeuren. Cabet was president. De directeuren werden halfjaarlijks verkozen, de president jaarlijks. Er
waren vijf afdelingen: -Financiën; - Kleding en huisvesting;
- Gezondheid, onderwijs en vermaak; - Industrie en landbouw;
- Publiciteit. Het comité was verwantwoording schuldig aan en had
de goedkeuring nodig van een 'General Assembly' (bestaande uit
alle volwassen mannen). Het systeem, dat democratisch was opgezet,
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kwam er in werkelijkheid op neer, dat iedere eis van Cabet door de
directeuren werd voorbereid en uitgevoerd. Cabet werd in de loop der
jaren steeds intoleranter.
o. De gezagsverhoudingen waren gebaseerd op geslacht en leeftijd. De
positie van de vrouw was niet beter of slechter dan in het algemeen
in de maatschappij van die tijd.
p. Ieder verschil tussen arm en rijk moest worden opgeheven. Al het
bezit was van de gemeenschap.
q. Er werd door de mannen op het land en in de werkplaatsen gewerkt.
De vrouwen hielden zich bezig met de huishoudelijke taken.
r. De verzorging van de leden gebeurde hoofdzakelijk door de gemeenschap.
s. De ideeën aangaande de seksualiteit waren vrij orthodox. De geslachtelijke omgang binnen het huwelijk was dan ook norm en de seksualiteit moest in dienst van de voortplanting staan.
t. De voortplanting was dus alleen toegestaan aan gehuwden.
u.v.
w. Er was een liberale school en er werd een redelijke aandacht aan
het onderwijs geschonken.
x. In het dagelijkse leven was men zeer conventioneel. Cultureel amusement vond men belangrijk. De commune had een aparte bibliotheek.
y. In de loop der jaren vond een aantal splitsingen plaats. De eerste
was in 1856. Beide groepen (I en II) bleven in communeverband leven,
maar gingen ieder hun eigen weg. Groep I werd in 1864 opgeheven
en had dus ruim 15 jaar bestaan. Groep II splitste zich in 1878
(Ha en Ilb). Groep Ha viel in 1887 uit elkaar (na een 39-jarig bestaan)
en groep Ilb in 1898 (na een 50-jarig bestaan).
z. 1848-1856. Langzamerhand groeide de oppositie tegen Cabet, die zich
met het privé-leven ging bemoeien en alcohol verbood. Belangrijke
meningsverschillen vormden de aanleiding voor de eerste splitsing
in 1856 (I en II).
I.
1856-1864. Cabet trok weg met 180 volgelingen naar St. Louis
(Cheltenham). Met geld uit Frankrijk werd deze commune welvarend. Er ontstonden echter problemen tussen jong en oud.
De ouderen geloofden in dictatoriaal leiderschap, de jongeren
in democratie. Toen in 1864 40 jongeren de commune verlieten, bleken hiermee de beste vakmensen te zijn vertrokken,
hetgeen het einde van de commune inluidde.
II.
1856-1878. De tweede groep trok in 1856 naar land in Iowa,
dat in 1852 gekocht was. Deze commune werd zeer welvarend.
Ook binnen deze groep ontstonden er moeilijkheden, waarbij
vooral de jongeren tegenover de ouderen stonden. De jongeren
waren veelal de ideeën van Marx toegedaan. Ze vonden dat het
communisme in de gemeenschap te weinig ontwikkeld was, ze
wilden meer propaganda naar buiten en ze wilden de gelijkheid
tussen man en vrouw bevorderen. Het betrof veelal nieuw toegetreden jongeren, die nog zeer idealistisch waren. Een splitsing vond in 1878 plaats (Ha en Ilb).
Ha. 1878-1887. De jongeren slaagden er niet in welvarend te worden.
In 1883 verhuisden ze. Toen ook de nieuwe vestiging niet functioneerde, werd de commune in 1887 opgeheven en ging ieder
zijn eigen weg.
Ilb. 1878-1898 . Deze commune, waarvan vooral de ouderen van de
164

ongesplitste commune deel uitmaakten, floreerde een tijd.
Langzamerhand werd men steeds meer apathisch en vervloog
het idealisme. De bevolking dunde uit. De ouderen stierven,
de jongeren trokken geleidelijk weg en er kwamen geen
nieuwelingen.

18. WALDEN

Literatuur: 24, 25, 32, 72, 121.
a. 1898.
b. Frederik van Eeden, oorspronkelijk arts en later een bekend dichter
en schrijver, werkte ideeën uit omtrent een beter leven. Hij trok
mensen aan die in de bestaande maatschappelijke orde niet aarden
konden.
c. Nederland, Bussum. Men had een stuk landbouwgrond.
d. De commune zou een aanzet zijn voor de reconstructie van de maatschappij. Dit moest zonder revolutie gebeuren. De socialistische
beweging moest midden in de kapitalistische maatschappij beginnen
en daar steeds aan kracht winnen. De communes zouden het voorbeeld vormen.
e.
f. De commune trok o.a. vele jongeren tussen 20 en 30 jaar aan.
g. Vele idealistische jongeren gingen deel uitmaken van de commune.
Onder hen waren (land)arbeiders, studenten en kunstenaars.
h. Bij de oprichting waren er geen duidelijke selectiecriteria. Iedereen
mocht toetreden voor zover er nog plaats was. Van Eeden nam in
feite de nieuwelingen aan.
i. Het was een open gemeenschap. Voor nieuwe leden was er een proeftijd ingesteld. Velen werden toegelaten.
j . Zeer velen verlieten de commune, vooral door onderlinge conflicten.
Ook werden soms personen er min of meer uitgewerkt, omdat ze niet
geaccepteerd werden door de meerderheid.
k. De groep werd absoluut niet geaccepteerd door de directe omgeving
en evenmin door de publieke opinie. Overigens onderhield men wel
zakelijke contacten om landbouwprodukten te verkopen.
1. Het huwelijk was toegestaan en er leefden gezinnen in de commune.
Ze waren relatief klein in aantal.
m. Er was een groot huis met een aantal kleine huisjes eromheen. Het
grote huis bevatte gemeenschappelijke ruimten en privé-ruimten. In
de kleine huizen woonden gezinnen. De familie Van Eeden bewoonde
een eigen grote villa in de buurt.
n. Er was een bestuur. Frederik van Eeden was de leider en eigenaarbestuurder. Ook waren er duidelijke reglementen. Zo moest men het
b. v. eerst vragen als men uit wilde gaan.
o. Er was in de praktijk duidelijk sprake van standsverschillen en gezagsverhoudingen, hetgeen in theorie werd afgewezen.
p. In principe werkte iedereen van de gemeenschap en behoorde alles
aan de gemeenschap toe. Er viel echter ook nog wel eens privégeld te verdienen.
q. De arbeid vond plaats binnen commune-verband. Men leefde hoofdzakelijk van de landbouw. Er werd groente verbouwd, die ook voor
de verkoop diende. Soms werden landarbeiders aangetrokken als
er teveel werk was.
r. Het huishouden was gemeenschappelijk geregeld.
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s. Er werd in de beschrijvingen weinig uitgebreid over dit onderwerp
geschreven. Een enkele maal valt de term 'vrije liefde' en het is
aannemelijk, dat dit toegelaten werd.
t. t/m w. —
x. De commune huldigde het vegetarische principe. Er werd in de
praktijk echter niet strikt de hand aan gehouden. Men hield ook varkens en kippen.
y. 9 jaar.
z. Belangrijke algemene oorzaken voor het mislukken van de commune
waren:
- Er heerste grote ontevredenheid onder de mensen, er was weinig
verantwoordelijkheidsgevoel voor de commune.
- De arbeid werd niet serieus genomen, de meeste communeleden
hadden nauwelijks verstand van landbouw.
- Degenen, die in de maatschappij mislukt waren, kwamen naar de
kolonie.
- Het geheel was een financieel fiasco, dat lang met het geld van
Van Eeden in stand was gehouden. De commune had een financieel
tekort van ƒ 200. 000, - in Spaarkas 'De Eendracht', die in het leven
was geroepen voor de slachtoffers van de spoorwegstaking in 1903.
In 1907 ging 'De Eendracht' failliet.
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19. DE INTERNATIONALE BROEDERSCHAP

Literatuur: 39, 72, 82.
a. 1899.
b. Er was intensief gesproken over een betere vorm van samenleven.
Belangrijke mensen hierbij waren Professor Van Rees en Dominee
Kijlstra. Toen men door middel van giften (ƒ 20.000, —) in staat was
een commune op te richten, zagen velen er echter vanaf om deel te nemen.
Ook Professor Van Rees ging niet in de commune wonen, omdat zijn
vrouw het niet wilde. Hij bleef echter belangrijk voor de commune.
c. Nederland. Blaricum. Men had eigen land.
d. De commune werd gezien als een 'vingerwijzing voor allen in de
richting waar 't heil te vinden is'. Men beschouwde de commune als
een daad van socialisme. Men had een leven in vrijheid, liefde en
toewijding voor elkaar voor ogen. De godsdienst was belangrijk, maar
hieruit werd niet het motief voor het communeleven gehaald.
e. Men begon met 9 mannen, 6 vrouwen en 9 kinderen.
f. De leeftijden van de volwassenen lagen rond de 30-40 jaar.
g. Tot de eerste communeleden behoorden o.a. een dominee, een sigarenmaker, een boer, een bakker en een theologisch student.
h. Men liet, voor zover de ruimte het toeliet, iedereen toe, die in de
ideeën geloofde.
i. Het was een open gemeenschap. Er waren ook tijdelijke bewoners,
die hulp nodig hadden, zoals enkele buitenlanders en een alcoholist.
j . Een aantal mensen verliet de commune. O.a. door moeilijkheden in
verband met de geloofsovertuiging.
k. Hoewel de ligging van de commune niet erg afgezonderd was, had men
weinig contact met de buitenwereld, hetgeen ook het streven was.
Men deed wel aan ruilhandel, maar op den duur wilde men tot zelfvoorziening komen om niet meer gebonden te zijn aan de maatschappij.
1. De commune bestond voornamelijk uit een aantal echtparen en gezinnen.
m.De communeleden woonden in een groot huis, waarin iedere ongehuwde
zelfstandige een eigen slaapkamer had. De gezinnen hadden een slaapen zitkamer. De kinderen sliepen bij de ouders op de kamer. Er was
een gemeenschappelijke eet- en vergaderzaal.
n. In principe was men tegen leiderschap. Ieder mens was de gelijke
van de ander. In werkelijkheid ontstond er door geestelijk overwicht
een min of meer informeel leiderschap. Bovendien had de commune
een eigenaar-bestuurder.
o. Het ontstaan van gezagsverhoudingen werd zoveel mogelijk tegengegaan.
p. Bij de start kon ieder zijn bezit in de gemeenschapskas storten. Dit
hoefde echter niet. De opbrengsten van de commune waren van de
gemeenschap.
q. Men streefde naar zelfvoorziening. Dit werd echter niet verwezenlijkt. Zo werden de beschuiten, die door een lid van de commune
gemaakt werden, voor verzending bestemd. Ze gingen overal heen
(vooral ook naar Duitsland) en waren zeer bekend. De mannen werkten
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vooral op het land, de vrouwen deden de (gezamenlijke) huishouding.
r. Ieder mocht naar behoefte uit de gemeenschapskas nemen. Het eten
werd gezamenlijk verzorgd.
s. De seksualiteit werd min of meer verzwegen. Er werd weinig openlijk aandacht aan besteed. Het is waarschijnlijk, dat de ideeën omtrent de gepastheid van seksuele relaties weinig verschilden van die
in de omringende samenleving.
t. De voortplanting was aan het huwelijk gekoppeld.
u. De kinderen werden ten dele door de groep als geheel opgevoed. De
ouders bleven echter een belangrijke verantwoordelijkheid behouden.
v. Men wilde tegenover de kinderen niet autoritair zijn. Men was bijv.
tegen straffen. Aan de kinderen moest uitgelegd worden dat iets niet
goed i s . De nadruk werd gelegd op naastenliefde.
w. De kinderen gingen naar een gemeenteschool. Men zocht echter naar
een onderwijzer(es) die deel uit zou maken van de commune.
x. De groep was sterk anti-militaristisch en ook vegetarisch. Verder
streefde men naar soberheid, o.a. door het overbodige eetgerei af
te schaffen.
y. 4 jaar.
z. In 1903 werd het communehuis in brand gestoken door visventers,
omdat communeleden de spoorwegstaking hadden aangemoedigd, waardoor de Huizense visventers niet van de tram gebruik konden maken.
Toen ging men uiteen, omdat men geen heil meer zag in een wederopbouw. Als oorzaken voor het ontbreken van animo om verder te
gaan werden genoemd:
- Het principe van liefde en toewijding hield in de praktijk weinig in.
Ieder leefde voor zichzelf en had weinig geestelijke zorg voor de ander.
- Er bleek een vrij grote hebzucht onder de mensen te bestaan. De
gemeenschappelijke kas gaf dan ook vaak moeilijkheden.
- Een aantal deelnemers leed onder het gebrek aan privacy.
- De meeste communeleden waren nogal ondeskundig op het gebied
van de landbouw.
- Omdat er één eigenaar-bestuurder was, waren vele 'kolonisten'
niet of weinig geïnteresseerd in de gang van zaken.
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20. KIBBOETSIM

Literatuur: 7, 12, 69, 74, 105, 108, 111, 122.
Deze beschrijving tracht een algemene doorsnede te geven van de
kibboetsbeweging. Daarom worden alleen grote lijnen geschetst en kan
er geen recht worden gedaan aan het eigene van iedere kibboets.
De eerste kibboets werd in 1910 opgezet: Degania. In 1970 waren er +
300 kibboetsim, waarin ongeveer 90. 000 mensen leefden. Allen op het
platteland van Israël. De leden komen oorspronkelijk uit zeer verschillende delen van de wereld en ook uit verschillende lagen van de bevolking. Het oogmerk van deze beweging is om volledige gelijkheid van loon
en leefwijze te verzekeren. De kibboets is een onafscheidelijk deel van
de Joodse arbeidersbeweging in Israël; een beweging, die streeft naar
de vestiging van hét volk in hét land en wel in de vorm van een werkgemeenschap, gebaseerd op economische en sociale gelijkheid. De kibboetsim zijn gefundeerd op het socialisme, en geïnspireerd door de Joodse
religieuze traditie. Ervaring heeft een belangrijke rol gespeeld bij de
vormgeving aan de huidige kibboetsim.
De kibboets is een open gemeenschap. Ook worden bezoekers, die enige
tijd willen meewerken toegelaten. Het gemiddelde ledental per gemeenschap ligt rond de 300, maar varieert sterk per kibboets. De kibboetsim
zijn aangesloten bij drie algemene federaties. Het contact met de buitenwereld is zeer goed. Mensen, die uit de kibboets in de stad komen, genieten een hoog aanzien en vinden altijd wel werk. De invloed van de
kibboets op het Israëlische leven is groot. Sommige kibboetsim hebben
een grote doorstroming van leden, sommige nauwelijks. Het huwelijk
is algemeen aanvaard. De echtparen hebben veelal een eigen woongelegenheid. De kinderen leven in tehuizen,, waarbinnen verschillende
leeftijdsgroepen onderscheiden worden. Verder zijn er veel gezamenlijke ruimten; eetzalen, vergaderzalen enz. Men eet gemeenschappelijk, hoewel steeds meer de tendens bestaat om de maaltijd van 4 uur
en de avondmaaltijd thuis te gebruiken. Dit komt voort uit de wens naar
privacy. De kibboets is een coöperatieve onderneming met een volledige
autonomie. De hoogste instantie is de Algemene Raad van leden.
Allerlei soorten problemen kunnen hier terechtkomen. Veel wordt echter gedelegeerd naar het Secretariaat en de Committees. Het Secretariaat is het uitvoerend orgaan en bestaat uit 3 tot 6 leden, die voor twee
jaar gekozen worden door de Algemene Raad. Dit zijn de enige mensen
in de kibboets, die geen ander werk doen dan bestuurswerk. Het animo
voor deze functies is niet bijster groot. Verder kent men economische
en maatschappelijke comité's, o.a. op het gebied van de gezondheid,
sport, behuizing, persoonlijke aangelegenheden. Deze comité's worden
ook door de Algemene Raad gekozen en veranderen vaak van bezetting.
Dit organisatiesysteem, dat niet star gehanteerd wordt, ontstond uit
ervaring. In de jaren 20 kristalliseerde het uit. Aan het bekleden van
functies worden geen speciale rechten verbonden, evenmin als aan
enig ander werk dat men doet. In het algemeen bestaat er weinig formele autoriteit. Ook wordt gestreefd naar volkomen gelijkheid tussen
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man en vrouw op het terrein van economische en maatschappelijke
activiteiten. De vrouw kan voor alle functies gekozen worden. In de beginperiode deed de vrouw echter veel meer aan alles mee dan in latere
jaren en dan tegenwoordig. De vrouwen zijn vaak teruggevallen op het
meer huishoudelijke werk en laten zich moeilijk strikken voor comité's
en dergelijke. Ze zijn passiever, behoudzuchtiger en minder strijdlustig dan vroeger. Praktisch alle goederen behoren aan de gemeenschap. Ieder heeft wel wat kleine eigendommen, gekocht van vakantiegeld of gekregen van familie. Dit is echter van weinig belang. Werk,
verkoop en aankoop is collectief georganiseerd. Niemand krijgt loon
en de gemeenschap heeft de zorg voor de behuizing, onderwijs, voeding,
kleding, was, vakanties, enz. De economie van de kibboets is geintegreerd in de algemene economie van de arbeidersfederatie (de
Histadroth, die een zeer belangrijke sector in het Israëlische economische leven vertegenwoordigt). Men werkt per kibboets zoveel mogelijk met eigen arbeidskrachten. Soms is het nodig om in het hoogseizoen betaalde arbeiders van buiten aan te trekken en aan de andere kant
moeten kibboetsleden soms buiten de kibboets gaan werken om de gemeenschap economisch staande te houden. Vooral bij pas opgezette
kibboetsim is dit het geval. Zowel de mannen als de vrouwen werken.
Bepaalde groepen worden geheel of gedeeltelijk vrijgesteld (kinderen,
ouderen, zieken, zwangeren). Het werk wordt verdeeld door een persoon,
die niet officieel tot de kibboets behoort. Iedere sector kan een aantal
werkkrachten aanvragen. De jonge kibboetsim beginnen alle met het
bewerken van de grond, deze beginperiode is vaak moeilijk. De oudere
kibboetsim hebben er meestal wel een of meer industrieën bij. De
gemeenschappen voorzien door hun produktie tot 50% in eigen behoefte.
De normen ten aanzien van de seksualiteit zijn niet anders dan in de
meeste Westerse landen. De seksualiteit wordt verbonden gezien met
het huwelijk. De voortplanting is dan ook voorbehouden aan de echtelieden. Deze stichten een gezin, waarvan de kinderen echter niet door
de ouders worden opgevoed. Ze wonen vanaf de babytijd in een tehuis
met leeftijdgenoten (a. zuigelingen tot 1 jaar, b. peuters, 1-3 jaar,
c. kindertuin, 3-6 jaar, d. lagere school, 6-12 jaar, e. middelbare
school, vanaf 13 jaar). Vooral het eerste jaar gaat de moeder er vaak
heen. Zij zorgt voor de voeding. De kinderen worden om 4 uur door
de ouders opgehaald en gaan in de meeste gevallen voor het slapen
gaan weer terug. Ook dit gehele systeem is in de loop der tijden gegroeid. De ouder-kind relatie staat in de kibboets dus minder centraal.
De ouders worden echter wel als essentieel element in de opvoeding
gezien. De gezinsband is niet verbroken, maar aangepast aan het
eigene van de leefwijze, met als doel deze band stabieler te maken.
Het succes van de socialisatie is afhankelijk van een goede effectieve
samenwerking van de verschillende instanties die zich hiermee bezighouden (de kibboetsgemeenschap als geheel, de familie, de verzorg(st)ers, deleraren). In de opvoeding wordt weinig gewerkt met gezag
en straf. Het ideaalbeeld dat men bij de opvoeding voor ogen heeft
(105) is een individu, dat:
- in staat is in het geheel opgenomen te worden;
- samenwerking en vriendschap de essentie van de tussen-menselijke
verhouding vindt;
- de waarde van de wederzijdse hulp heeft verinnerlijkt en ook realiseert;
- arbeid niet alleen als een middel maar als een waarde op zichzelf
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beschouwt;
- democratie als de juiste levenswijze aanvaardt en iedere vorm van
autocratie bestrijdt;
- de belangrijkste waarden van de Joodse cultuur én de algemeen menselijke waarden heeft verinnerlijkt.
De lagere scholen bevinden zich binnen de kibboets, de middelbare scholen worden veelal gecombineerd door een aantal kibboetsim. De Algemene
Raad beslist over het eventueel verder leren van de jongeren.
Zoals reeds eerder vermeld werd, varieert het aantal mensen, dat de
gemeenschap verlaat zeer sterk per kibboets. Er zijn enkele algemene
redenen aan te wijzen, die in een groot aantal gevallen een invloed uitoefenen bij de beslissing om de kibboets te verlaten. Als eerste de veel
voorkomende behoefte een privé-gezinsleven te leiden en zelf de kinderen
bij zich te hebben en op te voeden. Deze wens leeft bij de vrouwen sterker dan bij de mannen. Voorts gebeurt het nogal eens, dat het werk in de
kibboets niet bevalt of op de lange duur niet bevredigend gevonden wordt,
hetgeen voor sommigen een reden is de kibboets te verlaten. Als laatste
zijn onderlinge onenigheden te noemen, die een aantal kibboetsleden ertoe
brachten de groep te verlaten.
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21. EEN ZEVENTAL DUITSE COMMUNES UIT DE JAREN '20

Literatuur: 8.
a. Tussen 1919 en 1924.
b. Deze communes sproten voort uit de jeugdbeweging. De communevorm werd als middel gezien de problemen op te lossen.
c. De communes werden gevestigd op het platteland van Duitsland, vaak
zo ver mogelijk van de bewoonde wereld.
d. Politieke motieven leidden tot de oprichting van de communes. De
commune werd als middel beschouwd om een betere samenleving op
te bouwen. Binnen de zeven bedoelde communes leefden eensgezinde
denkbeelden omtrent de uitbuiting die in de maatschappij plaatsvindt.
Geen eensgezindheid bestond er ten aanzien van de denkbeelden betreffende de staat. Sommige communes verwierpen de staat, andere
duldden de staat en weer andere erkenden de staat. Hoewel vele
communes een religieuze basis hadden, was men doorgaans sterk
gekant tegen de officiële kerken en hun werkwijze.
e. De communes begonnen met 10 a 15 mensen.
f. De leeftijden der deelnemers lagen tussen de 20 en 30 jaar.
g. —
h. Iedereen werd in principe toegelaten.
i. Het waren open gemeenschappen. Er kwamen ook mensen, die om
politieke redenen door de overheid gezocht werden. Enkele communes namen kinderen op om op te voeden en onderwijs te geven.
Deze kinderen kwamen meestal uit een sociale noodsituatie. De communes ontvingen ook vele bezoekers (uit de jeugdbeweging) die meewerkten op het land.
j- —k. Het contact met de naaste omgeving werd gemeden. Men wilde afgezonderd leven. Wel onderhield men zakelijke contacten.
1. Sommige communes wezen het kerkelijk huwelijk af, ook werd er
hervorming van het huwelijk bepleit. Andere communes accepteerden
normaal het huwelijk.
m. —
n. In geen van de groepen werd een officiële leider verkozen. Het zou
strijdig zijn met de ideologie om dit te doen. In alle groepen ontstond
echter wel spontaan een informeel leider. Meestal op grond van het
werk dat hij verzette, zijn initiatief, zijn ideeën en zijn aandeel in
de bestaanszekerheid van de commune. Deze leiders waren allen
afkomstig uit hogere kringen van de bevolking dan de meerderheid
van de groep of hadden een relatief hoge opleiding. Verder was er
altijd wel iets van organisatie aanwezig met steeds wisselende
taken.
o. De nadruk lag op de gelijkwaardigheid der mensen. De positie van
de vrouw was dan ook relatief hoog. Nieuwkomers werden gelijk
behandeld.
p. Het waren alle werk- en goederengemeenschappen.
q. Er werd hoofdzakelijk op het land gewerkt. Men trachtte zoveel
173

r.
s.
t.
u.
x.
y.
z.

mogelijk in de eigen behoeften te voorzien. Sommige communes gaven
ook nog boeken en tijdschriften uit. Zowel de vrouwen als de mannen
werkten voor de produktie.
De meeste communes hadden een gemeenschapskas. Eén van de communes ging in de loop der jaren over op loon en zakgeld.
De seksualiteit werd in geen van de groepen afgewezen of aan de
voortplanting gekoppeld. Nergens was evenwel volledige promiscuïteit; rie paarverhoudingen waren het belangrijkst.
Omdat het om jeugdigen gaat, was er van voortplanting nog nauwelijks
sprake.
t/m w. Er waren nauwelijks kinderen in de commune. Hoe men erover dacht is onbekend,
—
Drie communes waren binnen 2 tot 4 jaar uit elkaar gevallen, de
overige 4 bestonden in 1929 nog.
Moeilijkheden gaven de slechte financiële toestanden en de vorming
van subgroepen in de communes. Vooral de groepen die het huwelijk
sterk bekritiseerden, vielen vrij snel uiteen. In groepen met een meer
religieuze instelling waren meer passieve mensen met vertrouwen
in de officieuze leiders. Deze communes hadden meer kans van slagen dan de sterk politiek gerichte groepen.
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22. FOREST RIVER COMMUNITY

Literatuur: 55.
a. 1950.
b. Deze commune werd opgezet door leden van een oudere gemeente
van de Hutter ites (Eng.) of Hutter leut (Duits). De oorsprong van deze
gemeenten gaat terug naar de 15de eeuw, waarin Jacob Hutter de
eerste Broedergemeenschappen oprichtte. In het einde van de 19de
eeuw trokken de aanhangers naar Amerika, waar 3 communes opgezet
werden. Alle tegenwoordige communes, ook de Forest River Community, stammen hiervan af.
c. N-Amerika. In Forest River op het platteland.
d. De redenen voor het communeleven werden gevonden in de godsdienst.
Er ligt een sterke nadruk op het geestelijk leven; een leven met
Jezus Christus.
e. 10 a 20 mensen. In 1970 waren het er 47.
f. —
g. De commune werd opgezet door mensen uit een oude gemeenschap,
die te groot geworden was.
h. Men kende elkaar van de oudere gemeenschap. Bij de oprichting was
niemand van buiten betrokken.
i. Het betreft een open gemeenschap i . t . t . de andere communes van de
Hutterleut. Men werkt zelfs met een schriftelijke wervingscampagne
en men heeft een proeftijd van 1 jaar ingesteld. De nieuwe leden
moeten zich kunnen verenigen met de godsdienstige overtuiging en de
regels van de Hutterites.
j.k. —
1. Men trouwt normaliter met iemand binnen de gemeenschappen van
de Hutterites, meestal met iemand van een andere Hutterleut commune. De vader zoekt een vrouw uit voor zijn zoon.
m. Er is een aantal huizen rond een gemeenschapshuis gebouwd. Ieder
gezin heeft een eigen woonruimte.
n. De leiders worden gekozen door de stemgerechtigde leden (mannen
van 20 jaar en ouder). De leden van de commune zijn de leiders
volstrekte gehoorzaamheid verschuldigd. De Business Manager
coördineert alle zaken en de Farm Manager regelt de landbouwzaken. Deze mensen moeten verantwoording afleggen aan de gemeenschap.
o. Er zijn duidelijke gezagsverhoudingen. De man staat boven de vrouw,
de jongere is ondergeschikt aan de oudere.
p. Alle bezit is van de gemeenschap. De nieuwkomer die na een jaar
beslist om toe te treden, staat al zijn bezit aan de commune af,
waarna hij gedoopt wordt.
q. De agrarische produktie is het belangrijkste voor het levensonderhoud.
Er wordt weinig van buiten gekocht. Ieder doet het opgedragen werk
en ontleent daar geen status aan. Er wordt gewerkt met zeer moderne
landbouwmethoden. Niemand krijgt loon, soms wordt er zakgeld verstrekt .
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r. De verzorging van de leden ligt in handen van de gemeenschap (voedsel,
kleding e.d.).
s.t. De seksualiteit los van de voortplanting wordt afgewezen. Beide,
seksualiteit en voortplanting, zijn gekoppeld aan het huwelijk. De
seksualiteit buiten het huwelijk wordt sterk onderdrukt.
u. De kinderen worden slechts in geringe mate door de groep als geheel
opgevoed; het zijn vooral de ouders die verantwoordelijk zijn voor
de opvoeding. Ze blijven bij hun ouders tot ze gaan trouwen.
v. Belangrijk acht men het ideaal van bescheidenheid, volgzaamheid
en zelfopoffering. De individuele identiteit moet opgaan in de gemeenschap. De opvoeding is tamelijk autoritair.
w. —
x. De levenswijze is zeer sober. Het eten en de kleding zijn zeer eenvoudig. Er wordt weinig gedaan aan ontspanning. De commune heeft
geen televisie en radio.
y. De commune bestond in 1970 nog.
z. Het succes van de gemeenschap moet o.a. toegeschreven worden
aan de strikte hiërarchie waarin de kinderen opgevoed worden en de
acceptatie ervan (o.a. ook door het geringe contact met de buitenwereld). De communeleden hebben een zeer degelijke instelling,
het zijn harde werkers.
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23. LA POUDRIÈRE

Literatuur: 55.
a. 1958.
b. De oprichting ging uit van 3 geestelijken. De commune heeft echter
geen specifieke religieuze basis.
c. België, Brussel. In de stad.
d. Men wilde een nieuwe maatschappij verwerkelijken, waarin liefde
voor elkaar wordt gepropageerd en waarin een wederzijds begrip
heerst. Het gaat hierbij om de persoonlijke interpretatie en niet noodzakelijkerwijs om de werkelijkheid. Hoewel drie geestelijken de
eerste stappen voor het communeleven zetten, vormde de religie niet
het basismotief. Na verloop van tijd waren vele godsdienstige overtuigingen in de commune vertegenwoordigd.
e. In 1970 waren er ongeveer 40 leden.
f. De gemiddelde leeftijd van de leden was in 1970 25 jaar. Er bestond
echter een grote spreiding over verschillende leeftijdsgroepen.
g. —
h. Iedereen die zich met de ideeën kan verenigen mag meedoen.
i. Het betreft een open commune. Het ledental is 's zomers aanzienlijk groter dan 's winters, (maart 1970: 40, juli 1970: 100 a 200).
Voor het toelaten van nieuwe leden schenkt men grote aandacht aan
de persoonlijke relaties rond deze mensen.
j . Velen komen met de bedoeling er tijdelijk te zijn.
k. De eerste tien jaar waren de leden veel buitenshuis. Omdat de samenhang van de groep eronder leed, besloot men hier meer aandacht aan
te besteden. Velen werken buiten. De groep doet mee aan manifestaties voor de vrede.
1. De commune bevat zowel ongehuwden als gehuwden, ev. met kinderen.
m.Na tien jaar kocht de commune een groot gebouw, dat een gedeelte
van een fabriek was. Verder heeft men in de buurt nog enkele huizen.
n. Er is geen officiële leider. Eén pater is min of meer als informeel
leider te beschouwen. De groep is anarchistisch geïnspireerd, maar
'anarchisme organisée'. De leiders voor werkgroepen komen spontaan uit de groep naar voren. Ze worden niet verkozen en het zijn
ook elke keer anderen. Er zijn wekelijkse vergaderingen. Hier worden materiële zaken besproken, zoals de verdeling in werkploegen
en ook problemen die op het persoonlijke vlak liggen (bijv. ruzies).
Beslissingen worden collectief genomen.
o. In principe is ieder gelijk, ook man en vrouw.
p. Al het materiële is bezit van de groep. Tijdelijke gasten moeten meeverdienen of betalen.
q. De belangrijkste werkzaamheid is het verhuizen. Het zijn vooral de
mannen die dit werk doen.
r. De consumptie wordt gezamenlijk geregeld. Men wil overmaat vermijden, het doel is om arm te leven.
s.t.
u. Velen houden zich bezig met de opvoeding van het kind. Dit zou een
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aanzienlijk sterkere persoonlijkheid van het kind geven,
v. De naastenliefde in het algemeen wordt sterk benadrukt,
w.
x. In de zomer, als het ledental zeer groot was, functioneert de groep
nauwelijks meer. Er trekken dan mensen van allerlei nationaliteiten
in.
y. In 1970 bestond La Poudrière nog.
z. Een der paters gaf als mening dat het voor iedere commune noodzakelijk is een duidelijk doel te hebben, anders is de groep gedoemd uiteen te vallen.
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24. ABLASSGESELLSCHAFT

Literatuur: 51.
a. 1964.
b. Een aantal gèlijkgeihteresseerden die een andere wijze van samenleven wilden verwezenlijken besloten een commune op te richten.
c. Duitsland, Hamburg. In de stad.
d. De nadruk lag op een goede communicatie (die in de samenleving
vaak zou ontbreken) en op het creatief bezig zijn. Men zag de commune als voorbeeld voor een betere maatschappij.
e. Men startte de commune met 5 mensen. In 1969 waren het er 18
(10 mannen en 8 vrouwen).
f. De leeftijden varieerden van 20 tot 30 jaar.
g. Het overgrote deel beschouwde zichzelf als kunstenaar.
h. Allen kenden elkaar, het ging in feite om een vriendengroep.
i. Het is een enigszins open gemeenschap. Er vinden echter weinig wisselingen plaats. Er wordt wel door anderen in de commune tijdelijk
gewerkt.
j. —
k. De leden van de commune staan niet volledig vijandig tegenover de
maatschappij. Wel voert men veel acties.
1. Het huwelijk is in principe toegestaan.
m.De commune heeft twee huizen in Hamburg. Een met negen en een met
vijf kamers. Het zijn twee groepen, die gezamenlijk acties voeren.
Ieder communelid heeft een eigen kamer omdat men het privé-leven
een 'gezonde zaak' vindt. Wel is er een gezamenlijke eetzaal.
n. Er is geen leider of bestuur. De beslissingen worden gezamenlijk
genomen.
o. Er wordt gestreefd naar volkomen gelijkheid.
p. Er is geen volledige opheffing van het privé-bezit. Men streeft ernaar
dit langzamerhand te bereiken. Dit wordt beter gevonden dan direct
iedereen te verplichten zijn bezit af te staan. Men werkt met een gemeenschapskas, maar de mensen worden niet gedwongen eraan deel
te nemen. Toch wordt er financieel veel gemeenschappelijk gedaan.
q. De commune heeft een fotostudio en er wordt ook een blad uitgegeven.
Zowel de mannen als de vrouwen doen dit werk.
r. Er is een gemeenschapskas. Alles is zeer flexibel geregeld.
s. Men nam een afwachtende houding aan ten opzichte van de ontwikkelingen rond de seksuele relatie. De (duurzame) paarverhouding werd
noch afgewezen noch als de meest juiste gedragsvorm beschouwd.
t. Er waren geen kinderen in de groep.
u. t/m w. Er werd niet over geschreven wat de denkbeelden t . a . v . opvoedingszaken waren. Het is, door het ontbreken van kinderen, ook
waarschijnlijk dat men zich nauwelijks ermee bezighield.
x. Men noemde als belangrijk kenmerk van de commune, dat in weinig
communes zou bestaan: de vrolijkheid.
y. In 1969 bestond het Ablassgesellschaft nog.
z. Belangrijk voor het succes achten de communeleden het feit, dat
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de groep zeer flexibel i s . Er is geen precies programma en er zijn
geen regels. De individuele speelruimte is vergelijkenderwijs groot.
De creatieve spontaniteit wordt belangrijker gevonden dan het theoretisch-ideologisch kader. De commune heeft dus ook geen model
karakter.
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25. 215 RELIGIEUZE LEEFGEMEENSCHAPPEN IN NEDERLAND
IN 1969

Literatuur: 87.
De meeste der 215 gemeenschappen zijn geen commune volgens onze
maatstaven. Vaak bestaan ze uit alleen vrouwen of alleen mannen met
klooster-ideeën t. o. v. seksualiteit en voortplanting. Hoogstens 5 van
deze 215 groepen voldoen aan onze eisen. We hebben hier toch een beschrijving gegeven van alle groepen, omdat binnen deze kringen steeds
meer belangstelling ontstaat voor het commune-ideaal. Bovendien waren de vijf 'communes' niet uit het verslag te destilleren.
a. Tussen 1965 en 1969.
b. Vele gemeenschappen werden opgericht door initiatief van het bestuur
van de bestaande orde of congregatie (deze was te groot geworden of
de desbetreffende leden waren qua mentaliteit eruit gegroeid), andere
gemeenschappen werden opgezet uit initiatief van de betrokkenen in
overleg met het kerkelijke bestuur (deze betrokkenen waren meestal
de gang van zaken in de bestaande gemeenschap ontgroeid) en een
enkele maal was het voorgekomen, dat door grote meningsverschillen
een kleine groep gevlucht was uit de orde of congregatie. De meeste
groepen (55) komen uit zustercongregaties, 25 groepen stammen van
de priesterreligieuzen, 18 van broedercongregaties en 6 van contemplatieve monialen. Buiten deze indeling vallen 9 groepen.
c. De meeste groepen vestigden zich in grote of middelgrote steden. In
de grote steden was de verdeling als volgt: Nijmegen 10%, Amsterdam
en Eindhoven 6%; Rotterdam, Tilburg 5%; Utrecht, Den Bosch 4%;
Den Haag, Haarlem, Breda, Den Helder 2|%.
d. Vaak had men bezwaren tegen de leefbaarheid in de oude communiteiten. In de grote gemeenschap was de mens doorgaans zeer individueel en eenzaam. Men wilde betere tussenmenselijke communicatie,
verantwoordelijkheid voor elkaar en groepsgesprekken. Vanuit een
evangelische inspiratie wilde men nieuwe vorm geven aan het religieuze leven. Kerksheid werd veelal niet meer als plicht beschouwd.
Er bestond geen politiek motief voor de nieuw gekozen levenswijze,
maar in een aantal groepen was wel een duidelijke linksgerichte maatschappelijke betrokkenheid.
e. Het gemiddelde ledental bedroeg zes. Het varieerde van twee tot elf.
De meeste groepen bevatten vier tot vijf leden. Dit was ook i . v . m . de
beschikbare woningen (flats) een gunstig aantal.
f. Vaak bestonden er belangrijke leeftijdsverschillen binnen de groepen.
In het algemeen is de middelbare leeftijd het sterkst vertegenwoordigd.
g. De meeste communeleden hebben een baan in de maatschappij. Veelal
werkt men in loondienst bij een werkgever. In de gekozen beroepen
is de sociale zorg sterk vertegenwoordigd (verpleging, bejaardenzorg, maatschappelijk werk, etc.).
h. Het gaat hier om bekenden en gelijkgezinden. Soms werden de groepen aangewezen door het kerkelijk bestuur.
i. Doorgaans zijn het gesloten groepen.
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k. Het contact met buren en omgeving wordt door zeventig procent van
de gemeenschappen zeer goed genoemd (oppervlakkige 'normale'
contacten). Dertig procent der gemeenschappen zegt nagenoeg geen
contacten te onderhouden.
1. Er was slechts één gemeenschap waarvan een echtpaar deel uitmaakte. Op de vraag: 'acht u het mogelijk dat gehuwden tot de gemeenschap behoren', antwoordde 70% der gemeenschappen 'nee',
23% 'ja' en 7% 'onder restricties'.
m. Twee procent der gemeenschappen woont in een klooster, 39% in een
oud woonhuis, 59%in een nieuw woonhuis of flat. Van bijna de
helft van de gemeenschappen was de woning eigendom van de congregatie of orde, de overige groepen bewoonden een huurhuis. In 4/5 van
de gemeenschappen heeft ieder groepslid een eigen kamer. Meestal
is er een gezamenlijke woonkamer en eetkamer.
n. Slechts 5 groepen zijn volledig autonoom. De andere behoren juridisch tot één van de bestaande ordes en congregaties vallen daarmee onder het gezag van het religieuze bestuur. Van de groepen
heeft 2/3 een overste, leider(ster) of verantwoordelijke, 1/3 kent
een dergelijk figuur niet. De interne taakverdeling gaat meestal
spontaan of volgens afspraak, er worden niet van hogerhand verplichtingen opgelegd.
o. De hiërarchische opbouw in het klooster was veelal een belangrijk
punt van kritiek. In de nieuwgevormde gemeenschappen wil men
zoveel mogelijk machts- en gezagsverschillen tegengaan.
p. Veertig procent der gemeenschappen is financieel afhankelijk van
de orde of congregatie, zestig procent voorziet in eigen levensonderhoud. Bij 1/3 van de gemeenschappen worden de inkomsten geheel
in de groepskas gestort, 1/3 van de gemeenschappen geeft een bepaald bedrag aan de orde/congregatie en heeft daarnaast een groepskas en 1/3 van de gemeenschappen draagt alle inkomsten over aan
de orde/congregatie waarvan dan een toelage wordt verkregen.
q. Ieder lid van de groep heeft meestal een baan buiten de gemeenschap.
Er wordt bewust naar gestreefd het leefmilieu en het werkmilieu gescheiden te houden.
r. Meestal wordt de huishouding uit de groepskas bekostigd. In 80% van
de gemeenschappen krijgen de leden zakgeld of kleedgeld. In enkele
gemeenschappen neemt ieder wat hij nodig heeft.
s. De seksualiteit wordt door de groepsleden in de meeste gevallen afgewezen. Over de denkbeelden en het gedrag in de gemengde groepen bestaat geen informatie.
t. t / m w. Niet van toepassing.
x. De groepen zijn qua mentaliteit in te delen in:
a. uitbrekers (+_14%); b. mini-kloosters (+43%); c. vernieuwers
(+_ 43%). Het onderscheid is echter vaag en de ideeën evolueren.
y. Alleen in 1969 bestaande gemeenschappen werden in het onderzoek
van NUY betrokken. De levensduur van de onderzochte communes
varieerden in dat jaar van vier tot nul jaar.
z.
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26. MYSTIEKE COMMUNES

Literatuur: 112.
Stanley Krippner en Don Fersh bezochten 18 gemeenschappen in NoordAmerika. Zij stelden het onderstaande schema samen, waarbij de
structuur graad de volgende betekenis heeft:
1: wereldse, praktisch ongeorganiseerde communes, minimum aan
administratie;
2: wereldse, redelijk gestructureerde communes, administratief
kader aanwezig;
3: religieuze, strak georganiseerde communes.
Naarmate de commune meer gestructureerd was, was zij meer gesloten en werd er meer met een proeftijd gewerkt.
Religieuze
oriëntatie

Aan- Plaats
tal
(prov.)
leden

O(pen) Struc- Promis- DrugG(etuur- cue seks- geslograad relaties bruik
ten)

20
20

New York
Millbrook
N.Y.

G
G

3
2

nauw el. weinig
enige
veel

25
20

enige
enig
nauw el. enig

2
1

enige
veel

Krishna

Mystical

10

Trinidad Colo. O
Ranchos de
O
Taos N.M.
Llano N. M.
O
Santa Cruz
O
Cal.
Mt. Stasta
O
Cal.
Cor ales N.M. G
Gardner Colo. G
O

2
2

Hog Farm
Holi day

Yoga
Leage for
Spiritual
discovery
Mystical
Mys.
Christian
Mystical
Mystical

1

nauw el. geen

2
2

nauw el. geen
nauw el. weinig
veel
veel

O

2

enige

veel

G

2

enige

weinig

Avenanda
Castalia x
Drop City
Five Star

80
15

enig
veel

Lama
Yoga
Libre
Mystical
Morning Star x Mys. Christian
Morning Star
Mys.
East
Christian
New Buffalo
Mystical

70
12
30

New House

25

Arroy Hordo
N.M.
Arroy Hordo
N.M.
California

G

3

nauw el. geen

25
12
20
12
12

Placitas N.M. G
Mendocino
O
Sacr. River C. O
Occidental C. G
Sebastopool C. O

1
1

enige
enige
enige
nauwel.
veel

Placitas
Road 721
South Fork
Usco
Wheeler's

Mys.
Christian
Mystical
Mystical
Mystical
Mystical
Mystical

20
35

x De gemeenschap was in 1970 opgeheven.
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1
2
1

enig
enig
enig
enig
veel

27. DROP CITY

Literatuur: 38, 55.
a. 1965.
b. Een aantal mensen organiseerde happenings in steden. Deze gebeurtenissen werden droppings genoemd, o.a. door het uit het raam
gooien van matrassen. Vanuit deze groepering werd een commune
opgericht.
c. N-Amerika, Trinidad Colorado. Platteland.
d. Drop City werd gezien als een plaats voor mensen, die moe waren
van de Amerikaanse samenleving en die iets anders wilden. Men
wilde eveneens de commune een voorbeeld laten zijn voor de leefwijze waarbij mensen goed met elkaar om kunnen gaan. De communeleden legden overigens geen sterk vijandige houding aan de dag t. o. v.
de samenleving.
e. Men begon met een tiental mensen. In 1969 leefden er twaalf mensen
in de commune.
f. Bijna allen waren bij de oprichting jonger dan 30 jaar.
g. De oprichters waren kunstenaars.
h. Er was geen speciale selectie. Degenen, die bij de oprichting betrokken waren, kenden elkaar.
i. Het is een open gemeenschap. Er kwamen ook veel mensen met de
bedoeling er tijdelijk te verblijven. Sommigen reizen van commune
naar commune.
j . Er vertrokken veel vaste leden. Meestal omdat men vond dat men er
niets meer te zoeken had. Van de ongeveer 10 oprichters in 1965,
was er in 1970 nog maar één over.
k. Men heeft niet veel contacten met de buitenwereld. Wel krijgt de
commune veel bezoek van min of meer gelijkgezinde jongeren.
Overigens staat men niet uitgesproken vijandig tegenover de samenleving en ook wordt de commune wel geaccepteerd door de bevolking van Trinidad.
1.
m. Er zijn veel gezamenlijke ruimten.
n. Er is geen officiële leiding. Ook geen organisatie van het werk.
Ieder doet wat hij wil.
o. Het streven is op gelijkheid gericht,
p. Het bezit is van 'niemand en iedereen'.
q. Er worden konijnen en kippen gehouden. Soms neemt iemand een
baantje buiten de commune als de kas er slecht voor staat. Ook worden opbrengsten verkregen uit de verkoop van artikelen, gedichten,
tekeningen en schilderijen. Verder geven sommigen lezingen. Alle
leden van de commune, zowel de mannen als de vrouwen, doen dit
werk. Ieder doet wat hij wil, ook in het huishouden.
r. Er is een gemeensehapskas voor de huishoudelijke uitgaven.
s. Er bestaat een zekere mate van promiscuïteit.
t. t/m x.
y. Deze commune bestond in 1970 nog.
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z. Een moeilijkheid waarmee men nogal eens te kampen heeft, is gebrek aan geld.
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28. TWIN OAKS COMMUNITY

Literatuur: 55.
a. 1966.
b. De aanleiding vormde een academische bijeenkomst in 1966. Hier
werd gesproken over de ideeën van Skinner (Walden II). Een aantal
groepsleden besloot toen zelf een experiment op te zetten. Eén der
deelnemers kocht voor dit doel een boerderij.
c. N-Amerika. In 't hart van Virginia op het platteland.
d. De commune wordt beschouwd als deel van de revolutie. Men heeft
een radicale herstructurering van de maatschappij voor ogen. Het
gaat om een zeer fanatieke ideologie en men streeft ernaar om meer
experimenten op te zetten.
e. Acht mensen gingen in 1966 in communeverband leven. In de zomer
van 1969 waren er dertien kernleden en zes bezoekers.
f. —
g. De oprichters kwamen uit een academisch milieu.
h. Met acht bekenden zette men de commune op en van het begin af
heeft men getracht de groep uit te breiden.
i. Het betreft een open gemeenschap. Men streeft naar een ledental
tussen de 500 en 1000. Nieuwe leden krijgen een proeftijd van 3
maanden. Beide partijen kunnen dan beslissen over eventueel toetreden.
j . Een aantal families die gefrustreerd werden door het principe van
de kinderopvoeding (zie vraag u) verlieten de commune, vaak al in
de proeftijd. Ook degene die de boerderij had gekocht vertrok weer
na korte tijd. Hij kon zich niet verenigen met de gang van zaken.
k. De communeleden hebben een goed contact met de naaste omgeving,
ze worden dan ook door de lokale bevolking geaccepteerd. Bewust
tracht men moeilijkheden met de wet, met de politie en met de
directe omgeving te vermijden.
1. Er leven gezinnen in de commune
m. Men bewoont gezamenlijk een boerderij. Over de verdeling van de
ruimten is ons niets bekend.
n. Er is geen leider (een 'leaderless group of organized people'). Wel
werkt men met een bestuur bestaande uit 3 mensen om de zaken te
organiseren. Per half jaar wordt één lid gewisseld. Ieder doet alle
soorten werk. Iedere week wordt besloten welk werk gedaan moet
worden. Het aantal werkuren wordt verdeeld. Een werkuur wordt
vastgesteld op basis van de interesse die er voor het werk bestaat.
Is er voor een bepaalde werkzaamheid weinig interesse, dan wordt
het voor veel tijd gerekend. Ieder kiest het werk uit dat hij wil
doen en men kan zelf de werktijden bepalen.
o. Een grote mate van gelijkheid wordt nagestreefd, ook betreffende
de vrouw ten opzichte van de man. Dit is niet alleen in theorie het
geval, maar ook in de praktijk heeft men het er ver mee gebracht.
p. Het bezit is van de hele groep. Na de drie maanden proeftijd, stort
ieder nieuw lid zijn geld in de gemeenschapskas. Er wordt dan een
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q.
r.
s.

t.
u.

v.
w.
x.

y.
z.

contract opgesteld voor een financiële regeling bij het eventueel
verlaten van de commune.
Ieder werkt binnen de commune. In het begin richtte men zich vooral op de landbouw. De groep streeft niet naar zelfvoorziening.
Het huishouden wordt gemeenschappelijk geregeld vanuit de gemeenschapskas.
Het patroon van seksuele relaties is min of meer paarvormend. Dit
is echter geen vereiste en men acht het op den duur zeker voor verandering vatbaar. Het is echter aangepast aan de opvoeding, de culturele achtergrond van de huidige leden.
De voortplanting geschiedt per paar, er bestaat dus geen 'gemengd'
ouderschap.
Iedereen is verantwoordelijk voor de opvoeding van de kinderen, maar
vooral de 'Child Raising Manager' (één van de drie planners). Hij
houdt zich o.a. veel bezig met discipline-problemen rond de kinderen.
Het opvoeden wordt in ieder geval niet overgelaten aan de (biologische)
ouders.
Men streeft zoveel mogelijk naar een niet-autoritaire opvoeding.
Aan de kinderen wordt de beslissing gelaten om naar een algemene
school te gaan of binnen de commune les te krijgen.
De commune verschilt van de meeste Amerikaanse plattelandscommunes, o.a. doordat ze de moderne technologie niet verwerpt
en niet streeft naar zelfvoorziening. Ook gebruiken de communeleden geen drugs.
De 'Twin Oaks Community' bestond in 1969 nog.
De grootste problemen worden gevormd door de tussen-menselijke
relaties. Het blijkt vaak moeilijk bevredigende oplossingen voor kleine ruzies, meningsverschillen e. d. te vinden.

187

29. SUN RISE HILL

Literatuur: 113.
a. 1966.
b. In juni 1966 was de 'International Community Conference'. Gedurende deze 1 O-daagse conferentie werd intensief over het opzetten van
een experiment gesproken en ook erna werden bijeenkomsten gehouden
om de ideeën uit te werken over de doelstellingen. De voorbereidingstijd van de commune was kort.
c. N-Amerika. Massachusetts Conway. Platteland.
d. Het bereiken van een anarchistische leefgemeenschap en een goede
en intensieve communicatie tussen de leden waren de belangrijkste
uitgangspunten van de groep. Men wilde hiermee een voorbeeld stellen aan de maatschappij over de ideale wijze van samenleven.
e. Men begon met ongeveer twintig deelnemers. Na de zomer van 1966
liep het aantal leden terug tot twaalf (drie paren, vier enkelingen en
twee kinderen).
f. De leeftijden van de oprichters varieerden van 20 tot 40 jaar, maar
de leeftijd van de meeste deelnemers lag rond de 25 jaar.
g. —
h. Iedereen die wenste deel te nemen aan de oprichting van de commune
kon meedoen.
i. Het was een open gemeenschap. Ook tijdens het commune-bestaan
werd iedereen op zijn/haar verzoek toegelaten.
j . Na de zomer ging een aantal mensen weer aan de studie of terug
naar hun baan. Eén persoon vertrok door autoriteitsmoeilijkheden
met een ander. Een vrouw vertrok omdat ze een verhouding had met
een getrouwde man, hetgeen jaloezie van de wettige echtgenote opwekte.
k. Men onderhield vriendschappelijke contacten met buren en buitenwereld.
1. Het huwelijk was toegestaan en er leefden gezinnen in de groep.
m.De leden van de commune woonden in een boerderij die oorspronkelijk het bezit was van één van de leden van de commune.
n. Er was geen officiële leider. Er bestond geen systeem voor het uitvoeren van werk. Ieder deed datgene wat hij wilde doen.
o. Men ging uit van gelijkheid tussen de mensen. Soms verweet men
elkaar informeel gezag te willen uitoefenen.
p. Al het bezit was van de gemeenschap. De verdiensten gingen alle
bij elkaar. Later bleek dat enkelen het geld dat ze hadden voor ze in
de commune kwamen, hadden achtergehouden. Dit gaf moeilijkheden.
q. De opbrengsten kwamen zowel van arbeid binnen de commune (landbouw) als van werk er buiten (tijdelijke baantjes). Zowel de mannen
als de vrouwen werkten.
r. Er was een gemeenschapskas voor het huishouden. Drie mensen waren verantwoordelijk voor de grotere aankopen.
s. De seksualiteit was een onderwerp waar veel over werd gediscussieerd en men was het erover eens dat wisselende seksuele relaties
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t.
u.
v.
w.
x.
y.
z.

toegestaan moesten worden. Er werd echter minder gebruik van gemaakt dan men verwachtte. Er waren veel paarverhoudingen in de
groep en ook van jaloezie was wel eens sprake. De verminderde wens
tot seksuele omgang met wisselende partners werd o.a. toegeschreven aan het bij tijd en wijle naakt rondlopen van de groepsleden. Dit
gaf een solidariteitsgevoel en het verminderde de spanning
(nieuwsgierigheid) tussen de geslachten,
Er was geen sprake van wisselend ouderschap.
In principe hielden alle volwassen leden zich bezig met de opvoeding
van de kinderen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid, vooral ook
bij moeilijkheden, lag echter bij de ouders.
De opvoeding moest zo weinig mogelijk autoritair zijn.
De kinderen waren nog te jong voor de school.
—
Een half jaar.
Als belangrijkste reden voor het mislukken van het experiment
werd genoemd dat men veel te veel ineens had willen veranderen.
Een andere reden, die genoemd werd, was dat de commune veel te
afhankelijk was van degene, die het huis had gekocht en ook veel werk
verzette. Hij trok een zeker informeel leiderschap tot zich, hetgeen
niet altijd geaccepteerd werd.
Andere vermelde oorzaken:
- Snelle opzet van de commune, het was meer een daad van vertrouwen dan van voorzichtigheid.
- Geen grote animo tot werken.
- Geldkwesties: sommigen hielden bezit achter, er was altijd geldgebrek .
- Tot vervelens toe werd, als gevolg van de anarchistische opzet,
gesproken over eenvoudige beslissingen.
- Niemand was verantwoordelijk, ieder moest zelf beslissen wat
te doen. Vele dingen werden niet of te laat gedaan. Er ontstond daardoor vaak een grote wanorde.
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30. GOLD MOUNTAIN FARM

Literatuur: 55.
a. 1966.
b. Een groot deel der oprichters ging reeds vijf jaar als vrienden met
elkaar om. De idee ontstond langzamerhand.
c. N-Amerika. In het bergachtige deel van New York, op het platteland.
d. Er waren weinig duidelijke eensgezinde motieven te achterhalen.
Er bestond een vaag idee omtrent het terugkeren naar de natuur.
e. Er is een vaste kern van vier paren en twee vrijgezellen. Voorts
zijn er ook kinderen aanwezig.
f. De leeftijden van de volwassen deelnemers lagen tussen de 20 en
30 jaar. De kinderen waren alle jonger dan zes jaar.
g. —
h. De meeste leden kenden elkaar al vóór de oprichting van de commune. Er waren tijdens een congres nog enkele anderen bijgekomen.
i. Het is een open gemeenschap. Regelmatig komen er buitenstaanders.
De meesten blijven echter slechts enkele maanden. Vooral na de
zomer verdwijnen er weer velen.
j . Er is een relatief grote doorstroming. Soms vertrokken de mensen
omdat ze het primitieve leven niet meer wensten, soms door onenigheden met andere communeleden.
k. Met de directe omgeving staat de commune op tamelijk vijandige
voet. Men zag de communeleden van tijd tot tijd naaktlopen en dit
wekte verzet. Zelfs zodanig, dat de sheriff erbij werd gehaald.
De commune kreeg eerst veel bezoek van nieuwsgierigen uit de stad.
Dit ging men weren, waarna men nauwelijks meer bezoek kreeg.
Daarna kwam de commune mede door eigen toedoen in de publiciteit,
waarna het bezoekerstal weer steeg.
1. Het huwelijk is toegestaan en tot de groep behoren een aantal gezinnen.
m.De commune is gehuisvest in een boerderij met vijf slaapkamers.
Eerst gebruikte men veel van de ruimten gemeenschappelijk. Het
bleek dat privacy toch erg belangrijk gevonden werd en de gezinnen
gingen een eigen onderdak bouwen.
n. De commune heeft een anarchistische opzet. De afspraak was dat
ieder er het beste van zou maken en dat er niet gewerkt zou worden
met groepsbeslissingen. Ook zou er geen leider zijn. Ieder moest
doen wat hij /zij wilde. Toen echter het koken en het huishouden verwaarloosd werden, ging men toch met een taakverdeling werken.
Dit verbeterde de situatie in de commune.
o. Gelijkheid tussen alle zelfstandige communeleden werd nagestreefd.
p. Al het geld en de gebruiksvoorwerpen werden bij elkaar gedaan. Toen
ieder een eigen onderdak ging bouwen, nam men het oorspronkelijke
eigen bezit daarheen mee, o.a. vooral keukengerei. Het gezamenlijke geldbeheer gaf weinig problemen.
q. De commune streefde naar zelfvoorziening. Ieder kon werken op het
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land als hij of zij daar zin in had.
r. Er was een gemeenschapskas waar ieder verantwoordelijk voor was.
s. Het is onduidelijk welke de denkbeelden op het gebied van de seksualiteit waren. Wisselende relaties kwamen wel voor, maar er is over
het algemeen weinig geslachtelijke omgang, naar men zegt door
het continu bijeen leven.
t. —
u. De kinderopvoeding is een taak van alle volwassenen, hetgeen nogal
eens aanleiding tot moeilijkheden geeft. Uiteindelijk zijn evenwel de
ouders voor de kinderen verantwoordelijk.
v.
w. De kinderen hadden de schoolgaande leeftijd nog niet bereikt.
x. De meeste communeleden zijn vegetarisch. Ieder is echter vrij
hieromtrent zijn eigen ideeën te hebben. De omgeving is zeer primitief; er zijn nauwelijks wegen.
y. In 1967, het jaar dat het voor deze beschrijving gebruikte artikel
geschreven werd, bestond de Gold Mountain Farm nog.
z. De groep heeft te kampen met veel moeilijkheden. Het grote enthousiasme dat in het begin bestond verdween langzaam. Er trad daardoor een koelheid op en een algemeen gevoel van leegte. Het vertrouwen in elkaar werd steeds minder. Omdat bij velen het verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van de commune ontbrak, werd
het werk nogal eens verwaarloosd. Vaak was men het ook niet eens
over de kinderopvoeding. De moeilijkheden werden op de spits gedreven toen op een gegeven moment een paar bij de commune introk waar veel communeleden tegen waren. Dit was echter door het
ontbreken van een groepsbeslissing niet tegen te gaan. Verder ontstond er bij een aantal mensen een steeds groter verlangen naar de
stad en naar het comfort.
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31. KOMMUNE I.

Literatuur: 32, 54, 79.
a. 1966.
b. Vanaf sept. 1966 werd intensief over de idee van commune-oprichting
gesproken. De groep kwam voort uit de SDS (Sozialistischer Deutscher
Studentenbund), maar werd in 1967 hieruit gestoten.
c. Duitsland. Inde stad Berlijn.
d. De commune werd gezien als actiecentrum om politiek bezig te zijn.
Politieke activiteiten van een aantal enkelingen zou een schijnbeweging opleveren door de isolatie van het individu. De communicatie
en solidariteit moesten d.m.v. de commune hersteld worden, waarmee het uit elkaar vallen van de beweging zou worden tegengegaan,
hetgeen een persoonlijke inzet bij de politieke actie mogelijk maakte.
e. Ongeveer acht mensen waren bij de oprichting betrokken. Onder hen
was Fritz Teufel één der belangrijkste.
f. De leeftijden lagen tussen de 20 en 30 jaar.
g. Het waren vooral studenten.
h. Een aantal leden van de SDS ging over het opzetten van communes
praten. Deze groep splitste zich in 3 delen: Rudi Dutscke en de zijnen,
Kommune I en de latere Kommune II. De mensen die Kommune I oprichtten, kenden elkaar dus allen reeds vooraf.
i. Het was een gesloten gemeenschap,
j- —
k. Men kreeg wel erg veel bezoek van linkse jongeren. In de bladen werd
veelal op een verbloemde neerbuigende wijze over de commune geschreven. De commune kreeg grote aandacht omdat de groep veel
acties ondernam en enkele leden ook yoor het gerecht en in de gevangenis kwamen. Bovendien was een vrouwelijk lid van de groep een
bekend fotomodel.
1. Men was in principe tegen het huwelijk en de groep bevatte geen
echtparen.
m.De commune bewoonde gezamenlijk een woning,
n. —
o. —
p. Alle bezittingen behoorden aan de gemeenschap toe.

q.

r.
s. Promiscuïteit werd vereist. Vaste paarrelaties werden niet geaccepteerd; ook het menselijk lichaam behoorde toe aan de gemeenschap. Dit bracht vooral voor de vrouwelijke leden van de groep
moeilijkheden met zich mee. De norm van wisselende seksuele relaties werd als te dwangmatig ervaren.
t. t / m w. Er waren geen kinderen in de commune. Omtrent denkbeelden rond deze vragen werd niet geschreven.
x.
y. Drie jaar.
z. De commune liep vast op de poging de privé-moeilijkheden op te
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lossen. Er was in eerste instantie teveel aan politiek gedaan en er
was te weinig gelet op de persoonlijke moeilijkheden. Verder was er
o.a. door de eis dat de paarverhoudingen moesten verdwijnen een
geforceerde groepsstructuur ontstaan.
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32. KOMMUNE II

Literatuur: 15, 55.
a. 1966. De communeperiode valt eigenlijk in 2 delen uiteen: juni 1966aug. 1967 en aug. 1967-mei 1968.
b. Vele maanden werd intensief over het opzetten van een commune
gesproken.
c. Duitsland. Berlijn.
d. Men wilde het leven in een commune verbinden met politieke acties.
Het verbeteren van de maatschappij kon het beste vanuit de commune.
Ideeën over gemeenschappelijke opvoeding waren een onderdeel van
de politieke ideeën.
e. Zeven volwassenen en twee kinderen.
f. De volwassenen waren om en nabij de 25 jaar. De kinderen.waren
drie en vier jaar.
g. Het merendeel der deelnemers studeerde.
h. Alle oprichters kenden elkaar goed.
i. Het was een min of meer gesloten gemeenschap. In de commune
werden wel enkele nieuwe deelnemers toegelaten.
j . Eén vrouw ging over naar een andere commune.
k. Men had vooral in de studentenwereld veel contacten. De politieke
activiteit naar buiten nam snel af.
1. Het huwelijk was toegestaan, maar de commune bevatte geen volledige gezinnen.
m.De commune leefde in een groot huis met zeven kamers. Er waren
naast de gemeenschappelijke ruimten een aantal privé-ruimten.
n. Er was geen officiële leider. Ieder moest doen wat in zijn of haar
vermogen lag.
o. Er werd gestreefd naar gelijkheid. Er bleken wel min of meer verborgen autoritaire verhoudingen te bestaan. Dit trachtte men te
begrijpen en tegen te gaan d. m. v. de psycho-analyse.
p. Het geld werd bij elkaar gedaan.
q. De groep drukte brochures en referaten. Oude teksten die voor de
linkse beweging van belang waren, werden opgezocht en uitgegeven.
Dit werk moest zoveel mogelijk door iedereen gebeuren. Het bleek
echter dat de meisjes er minder interesse en capaciteiten voor
hadden, hetgeen leidde tot wrevel in de groep.
r. De uitgaven werden vanuit een groepskas gedaan. Dit werd door de
communeleden als zeer positief ervaren.
s. De seksualiteit vormde een belangrijk punt van discussie. De vaste
paarrelaties op seksueel gebied overheersten. Degenen die geen
partner hadden binnen de commune, hadden een verhouding met
iemand er buiten. Er waren in de groep wel promiscue tendensen.
Reacties hierop waren: concurrentie, angst alleen gelaten te worden,
jaloezie. De meisjes waren meer voor gemeenschappelijke tederheid dan de jongens.
t. In de communetijd werden er geen kinderen in de groep geboren.
De twee kinderen hadden ieder één ouder in de commune.
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u. Alle volwassen communeleden hielden zich bezig met de opvoeding
van de kinderen en in principe droegen allen ook dezelfde verantwoordelijkheid hierin.
v. Als Leitbild had men voor ogen dat het kind opgevoed moest worden
tot zelfstandigheid. Men wilde de ouder-kind band opheffen. Andere
doelstellingen van de opvoeding waren om de kinderen geen netheid
bij te brengen en de sex 'bejahung' te bevorderen. De opvoeding
werd anti-autoritair genoemd, hetgeen niet betekende dat de kinderen aan zichzelf werden overgelaten, maar hetgeen inhield dat ze
niet afhankelijk gemaakt werden van autoriteit.
w. De kinderen werden naar eigen crèches (Kinderladen) gebracht. Dit
werd met een aantal ouders die dezelfde opvoedingsdenkbeelden
hadden, georganiseerd. Men achtte dit nodig voor het laten verdwijnen van de driehoeksstructuur: man-vrouw-kind.
x. Men ontdekte een samenhang tussen het functioneren van de alledaagse bezigheden en de toestand in de groep. Als er chaos in huis
was, was dat meestal een gevolg van een conflict in de groep dat
onbewust was gebleven. Men deed later ook veel aan groepsanalyse
en analyse van ieder individu. Meestal gebeurde dit naar eigen inzicht; een enkele keer o. 1. v. een deskundige.
y. Bijna 2 jaar.
z. Als redenen van het mislukken van het experiment werden genoemd:
- Men had geen mogelijkheid gezien om de geïsoleerde autoriteitsafhankelijke gedragspatronen door nieuwe collectieve en erotische
structuren te vervangen. Ongemerkt was de toestand van overladen
emotionaliteit (zoals in het gezin) teruggekomen.
- Noch de behoefte aan collectief werken, noch de tederheidsbehoefte
werden in de commune zodanig vervuld als gehoopt en verwacht was.
- Bij de projecten ontstond tegen het streven in, de individuele
prestatiedwang.
- Er was na korte tijd weinig politieke activiteit buiten de groepsanalyse. Dit gaf wrevel.
- Bij de deelnemers waren in het begin zeer heterogene motieven
en interessen aanwezig.
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33. LINKECK KOMMUNE

Literatuur: 51.
a. 1968.
b. Voor men tot het experiment overging, had men de mogelijkheden
gezamenlijk uitvoerig besproken.
c. Duitsland, in de stad Berlijn.
d. Men ging uit van anarchistische ideeën volgens Bakoenin. Geweld,
terreur en verzet werden als middel gezien om de maatschappij te
veranderen. Dit kon het beste vanuit de commune gebeuren. Het
gemeenschappelijke werken moest in de commune op de voorgrond
staan.
e. Drie mannen en één vrouw waren bij de oprichting betrokken.
f. De mannen waren 27, 27 en 23 jaar, de vrouw was 28 jaar.
g. De beroepen van de oprichters waren: een drukker, een boekhandelaar, een voormalig schilder en een steno-typiste.
h. De oprichters kenden elkaar.
j . Het was een gesloten gemeenschap. Tijdens het bestaan van deze
commune werden geen andere leden opgenomen,
j . Niemand verliet de commune.
k. Men had veel contacten in extreem linkse kringen. Men stond vrij
vijandig tegenover de buitenwereld.
1. De groep bestond uit een echtpaar en twee ongehuwden.
m.De communeleden woonden in een fabrieksgebouw. Er waren vijf
afgescheiden ruimten, één ervan was de gemeenschappelijke werkruimte .
n. Alles moest zich vanzelf regelen.
o. In principe waren allen gelijk aan elkaar. Eén van de leden werd
wel eens van autoritair optreden beschuldigd.
p. Het bezit was gemeenschappelijk, behalve de drukpers die van één
van de leden was.
q. Men gaf een eigen blad uit, waar verlies op geleden werd. De belangrijkste inkomsten werden verkregen uit drukopdrachten
(brochures, etc.) en uit de baan van het vrouwelijke communelid.
r. De consumptie werd gemeenschappelijk geregeld.
s. In de groep waren geen promiscue tendensen. Ieder had, binnen of
buiten de commune, een vaste partner.
t. t/m w. Er waren geen kinderen in de commune.
x. —
y. 4 maanden.
z. Het model dat aan het experiment ten grondslag lag was te weinig
doordacht. Daardoor verflauwde het enthousiasme. De persoonlijke
geschillen werden niet uitgesproken. Frustraties werden ook veroorzaakt door het feit dat de levensritmen verschilden. Als één van
de leden naar het werk gind, sliepen de anderen nog. Het produktiemiddel (de pers) was in het bezit van één persoon, wat ook wrevel
gaf. Dit alles had tot gevolg, dat de dagelijkse bezigheden, het
huishouden, steeds meer verwaarloosd werden.
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34. COMMUNE 'MORSSINGEL LEIDEN'

Literatuur: 32, 50.
a. 1968.
b. Een groep Leidse studenten woonde sinds januari 1968 samen. Men
dronk thee en koffie bij elkaar. Er was een geregelde aanvoer van
hasj. Men praatte veel samen. Langzamerhand kreeg de communeidee gestalte.
c. Nederland, Leiden.
d. Men wilde een goede communicatie kweken en een ontplooiing van
de enkeling bevorderen. Men wilde volledig zichzelf kunnen zijn.
Er bestond een vergaande aversie tegen de maatschappij, maar de
commune werd niet opgezet met als motief om deze maatschappij
te verbeteren.
e. Elf mensen.
f. De leeftijden der deelnemers lagen tussen de 20 en 30 jaar.
g. De meesten waren studenten en zijn opgehouden met studeren bij
de oprichting van de commune.
h. Het ging om bekenden die samen een huis bewoonden. Degenen, die
niet aan de commune wilden deelnemen, vertrokken.
i. Het was een gesloten gemeenschap.
j . Drie leden verlieten de groep. Twee ervan waren het initiatiefrijkst geweest en gingen weg omdat ze de anderen te traag vonden.
k. Men had veel contact met gelijkgezinde jongeren (hasj-rokers, LSDgebruikers) en men hield zich zoveel mogelijk afzijdig van de burgersamenleving. Enkele leden werden met vervolging bedreigd doordat
ze boeken in stencilvorm uitgaven, hetgeen verzet wekte bij een
aantal uitgevers.
1. Tot de commune behoorden alleen ongehuwden.
m.Men bewoonde een groot studentenhuis. Voor ieder was er een
privé-ruimte. Enkele ruimten werden gemeenschappelijk gebruikt.
n. Men was tegen elke vorm van bestuur. De ene mens mag de andere
niet dwingen iets te doen. Er waren dus geen officiële leiders,
echter wel informele.
o. Het streven was gericht op volledige gelijkheid.
p. Men trachtte het privé-bezit volledig af te schaffen, hetgeen geleidelijk moest gebeuren. Het gaf eerst nog moeilijkheden, dat ieder
eikaars spullen kon gebruiken.
q. Het belangrijkste werk, dat in communeverband plaatsvond, bestond
uit het vertalen en uitgeven van stencils. Men gaf onder eigen beheer
boeken in stencilvorm uit van Marcuse, Bob Dylan, Rolling Stones,
e.d.
r. Er was een groepskas voor voedsel e.d. Men begon echter klein.
Eerst moest ieder ƒ 12, 50 per week storten in de kas voor het eten.
s.
t. t/m w. De commune bestond alleen uit zelfstandige leden.
x. Zoals reeds naar voren kwam, werd gebruik gemaakt van drugs.
y. 1 jaar.
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z. Voor het mislukken van de commune werden een aantal redenen
opgegeven:
- er vormden zich subgroepen;
- er was een te groot aantal mensen;
- de initiatieven voor de projecten werden steeds door twee mensen
genomen, die op een gegeven moment de groep verlieten;
- er heerste steeds geldgebrek;
- het verwachtingsniveau was erg hoog geweest;
- één persoon frustreerde door bemoeizucht de ontwikkeling van de
commune.
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35. EEN AMSTERDAMSE COMMUNE

Literatuur: 52, 55.
a. + 1968.
b. De idee tot het leven in communeverband groeide in de loop der tijd.
Het begon met losvaste relaties in het huis van de wiskunde-leraar
Hans Koch.
c. Nederland, Amsterdam.
d. Oorspronkelijk achtte men de communesamenleving bevorderlijk
voor een goede communicatie tussen de communeleden. Men wilde
een eigen wijze van samenleven creëren.
e. Vijf mensen, waaronder een vrouw begonnen het commune-experiment.
f. De leeftijden varieerden van 20-35 jaar.
g. Het beroep van de vrouw was lerares Spaans en handenarbeid. De
vijf mannen oefenden de volgende beroepen uit: wiskundeleraar;
fabrieksarbeider via een uitzendbureau (opl. gymnasium); administratief werk via een uitzendbureau (kappersopleiding); werk bij
een perscombinatie (opl. mulo).
h. —
i. Men hield het huis open voor iedereen. Er werd geen selectie toegepast. Men ging ervan uit dat de deelname van (nieuwe) leden niet
uitgesloten moest worden. Als de mensen elkaar niet zouden liggen,
vertrokken ze vanzelf wel.
j . Een aantal leden voelde zich er niet meer zo thuis en wilde een eigen
leven leiden. Sommigen konden de volgens hen autoritaire houding
van de huiseigenaar niet accepteren.
k. Ieder had normaal zijn werk in de samenleving. Koch hield veel
lezingen en verder nam men deel aan acties. Er werd zeer veel
bezoek ontvangen.
1. Het huwelijk was in principe wel toegestaan. Er waren echter geen
echtparen in de groep.
m. Men bewoonde een huis, waarin ieder een eigen kamer had voor
persoonlijke privacy en voor het ontvangen van privé-bezoek. Er
waren ook gemeenschappelijke ruimten. Als de ruimte het toeliet,
wilde men een ludieke ruimte met muziek, een stille ruimte voor
studie en meditatie, en een knutselatelier inrichten. Hiervoor ontbrak nog de goede woning.
n. Er was geen officiële leider. Iedere week werd een groepsgesprek
gehouden. Koch werd echter wel als enigszins autoritair gezien.
Hij stelde zich op als de informele leider.
o. Man en vrouw zijn gelijk.
p. Ieder had nog eigen bezit. Men streefde naar opheffing ervan en
ging steeds meer gezamenlijk de financiën doen.
q. Ieder had een baan buiten de commune.
r. Ieder stortte wekelijks ƒ 50, - in de huishoudelijke kas (voedsel,
huur, gas, e t c ) . Ook droeg men percentages van het inkomen bij.
s. Argeloze erotische omgang werd centraal gesteld en niet de
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coïtale prestatiesex of consumptiesex. De seksualiteit moest dienen
als communicatiemiddel tussen de mensen. De groep bevatte twee
homoseksuelen. In de loop der tijd kwam men tot de ontdekking
dat de leden die dachten homoseksueel te zijn, ook heteroseksuele
relaties konden onderhouden en vice versa. Ieder kon zowel relaties binnen als buiten de groep hebben.
t. t/m w. Er waren geen kinderen in de commune.
x.
y. + 2 jaar.
z. De tussenmenselijke relaties werden steeds meer een probleem.
Wat men in theorie wilde, kon men in de praktijk niet verwezenlijken. Alles ging van één persoon uit, waarvan de groep, ook al
omdat deze persoon het huis huurde, min of meer afhankelijk was.
Dit gaf frustraties binnen de groep.
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36. BULOW KOMMUNE

Literatuur: 51.
a.
b.
c.
d.

1968.
De commune was een vervolg op de Linkeck-kommune.
Duitsland, Berlijn.
De nadruk werd gelegd op goede tussenmenselijke relaties in de
primaire leefsituatie. Daarnaast voelde men zich ook bij de maatschappelijke ontwikkelingen betrokken. De commune gaf een anarchistisch blad uit.
e. Acht mensen, waaronder vijf mannen en drie vrouwen.
f. De leeftijden van de deelnemers varieerden van 20 tot 30 jaar.
g. —
h. Het ging om een groep bekenden.
i. Het was een open gemeenschap. Men had geen proeftijd of iets dergelijks . Ieder die wilde kon aan het communeleven deelnemen.
j . Zeer velen verlieten de commune. Vooral ontstonden er onenigheden
over de omgang met elkaar, in het bijzonder betreffende de seksualiteit .
k. Men had een slecht contact met de buren.
1. Soms leefden er echtparen in de commune. Het huwelijk werd in
ieder geval niet tegengegaan.
m.De communeleden leefden in een verdieping van een groot oud huis.
Er is veel over gediscussieerd of alle ruimten gemeenschappelijk
zouden moeten zijn.
n. Er was geen officiële leiding.
o. Er werd gestreefd naar volledige gelijkheid tussen de leden. Autoriteit werd niet geaccepteerd,
p. Alle geldmiddelen werden bijeen gedaan.
q. De inkomsten werden verkregen door de uitgave van een blad dat
overigens niet zelf gedrukt werd. De groep had een chronisch geldgebrek. In principe werkte ieder mee aan de totstandkoming van
het blad.
r. Alles werd betaald uit de gemeenschapskas.
s. Men was het er niet over eens of de seksualiteit uit de besloten
sfeer gehaald zou moeten worden. Sommigen verdedigden de volstrekte promiscuïteit.
t. t / m w. De commune had geen kinderen.
x.
y- i jaar.
z. Als redenen voor het mislukken van de commune werden genoemd:
- Er was geen selectie, ieder kon zomaar toetreden, waardoor de
groep op 't laatst een soort hippie doorgangshuis werd en er geen
eenheid ontstond.
- In discussies had men geen enkel begrip voor elkaar, de harmonie ontbrak.
- Er was geen sprake van gelijkgezinde individuen.
- Niemand voelde zich verantwoordelijk voor het geheel.
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37. ANARSCH KOMMTJNE

Literatuur: 51.
a. 1968.
b.
c. Duitsland, Berlijn.
d. In de opzet van de commune was men anarchistisch georiënteerd.
Er waren ook personen bij die ervaringen in andere communes hadden opgedaan.
e. Vier vrouwen en zes mannen.
f. De leeftijden varieerden van 23 tot 28 jaar.
g. De deelnemers werden gekarakteriseerd als intellectuelen.
h. —
i. Het kan een vrij open commune genoemd worden. Het ledental wisselde , echter niet sterk.
3- —
k. Er bestaat weinig contact met de naaste omgeving. Het contact dat
men onderhoudt kan neutraal genoemd worden.
1. Trouwen was in principe toegestaan.
m.De groep bewoont een zeskamerwoning.
n. Men ging uit van anarchistische ideeën. Er mag geen bestuur zijn
en geen leider. Dwang van de ene mens over de andere wordt niet
geduld.
o. Ieder is gelijk aan elkaar. Er wordt veel gediscussieerd over persoonlijke problemen.
p. Alle verdiensten en alle bezit zijn van de commune.
q. Twee leden hebben een baan buiten de commune. Een communelid
krijgt een studietoelage van ouders. Verdere inkomsten worden verkregen door het uitgeven van een boek en door bijbaantjes. Ieder
communelid werkt.
r. De huishouding wordt zowel financieel als qua bezigheden gezamenlijk geregeld. Naar eigen inzicht kan men over het geld beschikken.
s. Zowel vaste paarverhoudingen als wisselende seksuele relaties worden geaccepteerd. Ieder kan dit naar eigen behoeften beslissen.
t. t/m w. De commune bestaat uitsluitend uit volwassenen.
x. Er werd zeer veel gediscussieerd over persoonlijke en tussenmenselijke moeilijkheden. Men zette een theoretisch experiment op om een
micro-structuur te ontdekken uit de eindeloze gesprekken die op de
bandrecorder waren opgenomen.
y. Deze commune bestond in 1969 nog.
z. Vergelijkenderwijs hadden zich nog weinig belangrijke problemen
voorgedaan in het ene bestaansjaar. Er was nooit geldgebrek en
belangrijk voor het succes acht men dat paarverhoudingen zijn toegestaan. Men streeft naar gemeenschappelijke produktiviteit, hetgeen nog niet bereikt was. Dit gaf wel enige wrijving.
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38. FELICIA COMMUNE

Literatuur: 55.
a. 1969.
b. Twee jaar werd uitgebreid over het commune-idee gesproken, waarna nog een jaar volgde om het benodigde geld en een geschikte woning
te bemachtigen.
c. Denemarken, aan de buitenkant van Kopenhagen.
d. Het belangrijkste motief om in commune-verband te gaan leven was,
dat men diepgaande relaties wilde ontwikkelen met meer dan één
persoon.
e. Negen volwassenen en een kind maakten bij de start deel uit van de
commune.
f. De leeftijden lagen tussen de 20 en 30 jaar. Het kind was 3 jaar.
g. Tot de groep behoorden studenten, sociaal-werkers en een lasser.
h. Het betrof een groep vrienden en kennissen.
i. Het is een tamelijk gesloten commune. Slechts één nieuw lid werd
in de communetijd opgenomen.
j . Drie mensen verlieten de commune. Dit hield verband met het feit
dat men de doelstellingen in het begin niet diep genoeg doordacht had.
k. De bedoeling was een zo normaal mogelijk contact met de buitenwereld te onderhouden. Ieder had er ook z'n eigen werk.
1. Twee echtparen, waarvan één een kind heeft, maken deel uit van de
groep.
m.Men bewoont een huis met elf kamers, die gemeenschappelijk zijn.
Ieder heeft een eigen kleine kamer voor ev. gewenste privacy.
Gemeenschappelijke ruimten zijn de slaapkamers, de woonkamer en
de keuken.
n. Er is geen officiële leiding. Alles zou zich met een beetje goede wil
van de leden vanzelf moeten regelen,
o. In principe werden er geen gezagsverhoudingen geduld,
p. Het bezit is van de commune.
q. De inkomsten worden verkregen door werk buiten de commune van
de niet-studerenden. Zowel de mannen als de vrouwen werken. Alle
inkomsten worden bijeen gedaan,
r. Alle uitgaven worden uit de gemeenschappelijke financiën geregeld.
Ieder kan naar behoefte zakgeld uit een speciaal ervoor bestemde
kas nemen.
s. De seksualiteit wordt geaccepteerd en wordt niet gekoppeld aan de
voortplanting. Vaste paar relaties zijn norm. Men streeft niet naar
promiscuïteit of groepsseksualiteit. Men slaapt wel allemaal bij
elkaar, dit was om het ontstaan van het paar als subgroep te vermijden en om in het algemeen de vorming van subgroepen tegen te
gaan.
t. De groep bevat één ouderpaar.
u. De kinderen worden door de hele groep opgevoed. Er was op het
moment van de beschrijving overigens nog maar één kind in de
commune.
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V.

w. Niet van toepassing,
x.
y. De Felicia-commune bestond in 1970 nog.
z. Als reden van de eerste crisis werd gezien dat de doelstellingen
niet diep genoeg doordacht waren.
Als belangrijk voor het succes werd gevonden, dat men bij elkaar
sliep.
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39. C.C.C. INC.

Literatuur: 33, 55, 103.
a. Begin 1970.
b. Het begon met de vorming van een muziek-band in Amsterdam. Men
woonde allen afzonderlijk, maar bracht veel tijd tezamen door.
Geleidelijk ontstond de idee om samen te gaan wonen.
c. Nederland, Neerkant in N-Brabant. De commune is gevestigd in
een boerderijtje.
d. Men ging in commune-verband leven, omdat de mensen elkaar lagen
en omdat het voor het werk gemakkelijker zou zijn als de band-leden
bij elkaar woonden. Er behoefden dan geen muziekinstrumenten versleept te worden voor het oefenen en het regelen van de werktijden
kon soepeler plaatsvinden.
e. Vijftien mensen (acht mannen, zes vrouwen en een kind).
f. De leeftijden van de zelfstandigen lagen tussen de 20 en 40 jaar, het
kind was vier jaar.
g. Tot de commune behoren voornamelijk kunstenaars.
h. Het ging om een groep bekenden.
i. De gemeenschap vormt een min of meer gesloten groep,
j- —
k. In het begin werd de groep door de omgeving als zeer buitenissig
beschouwd. Dit verbeterde echter, nadat de leden enthousiast hadden
meegedaan aan bepaalde streekactiviteiten.
1. Er leven zowel echtparen als vrijgezellen in de commune,
m. Men woont in een boerderij. Iedere vrijgezel of ieder paar heeft een
eigen kamer. Verder is er een gemeenschappelijke eetkamer
(woonkamer).
n. Er is geen leider, ieder zou in principe moeten kunnen doen waar
hij zin in heeft. Desondanks heeft elk communelid min of meer een
eigen taak.
o. Er bestaan geen autoriteitsverschillen, ook niet tussen man en vrouw,
p. Wat geld betreft heeft men geen privé-bezit.
q. De inkomsten worden vooral verkregen door de muzikale activiteiten
van de band, die uit een aantal mannelijke communeleden bestaat.
De vrouwen doen meer het huishouden, hetgeen niet vooraf was vastgesteld maar hetgeen vanzelf zo groeide. Hobbies zijn fotograferen
en het maken van wandkleden.
r. Er is een gezamenlijk financieel beheer. Ieder krijgt verder ƒ 40, per week voor eigen uitgaven.
s. Vaste paarvorming is de geldende norm. In de commune hebben de
meesten een vaste partner. Men staat huiverig tegenover het groepshuwelijk. Dit leek de communelden te moeilijk om te verwezenlijken.
t. Eén echtpaar in de commune heeft een kind van vier jaar.
u. De hele groep bemoeit zich min of meer met de opvoeding. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de ouders.
v. —
w. —
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x. Door het maken van een plaat kreeg deze commune veel aandacht
van de pers. Als dat niet het geval was geweest, waren ze waarschijnlijk minder naar buiten getreden en niet bekend geworden.
y. Deze commune bestond in 1971 nog.
z. De groep vindt zichzelf zeer vitaal. Er zijn weinig problemen tussen
de leden.
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40. MORANNON

Literatuur: 82.
a. September 1970.
b. De eerste deelnemers aan deze commune vormden voor de oprichting een muziekband. Na verloop van tijd ging men intensief praten
over het opzetten van een commune. Deze voorbereidingsfase nam
twee jaar in beslag.
c. Nederland, Amsterdam.
d. Door intensieve samenwerking in het kader van 'The Second Face of
Morannon' (muziekgroep) rees het plan om het samenwerken verder
uit te breiden tot samenleven. Dit plan was in feite sleóhts gebaseerd
op wederzijdse genegenheid. Een meer politieke ideologie kwam op
de tweede plaats en deze werd eigenlijk door slechts twee mannelijke
communeleden actief doordacht.
e. Men begon het communeleven met drie mannen en één vrouw. Een
tweede vrouw, die in feite steeds al tot de groep behoorde, kwam
later in de commune wonen.
f. De leeftijden varieerden van 20 tot 30 jaar.
g. De mannelijke leden studeerden aan de univeristeit. Eén van de
vrouwelijke leden werkte, de ander studeerde aan de sociale academie.
h. Zoals boven omschreven werd, ging het om een vriendengroep. De
vrouwelijke leden sloten zich bij de commune aan op grond van een
vaste relatie met één der mannelijke leden.
i. Een gesloten groep wat de kernleden betreft.
j . Niemand verliet de commune tijdens haar bestaan.
k. De commune genoot grote bekendheid doordat zij zich (vooral één
lid van de groep) uitgebreid bezighield met het verschijnsel commune en ook maandelijks een blad hierover uitgaf (Cormallen). Hierdoor diende de groep min of meer als vraagbaak voor, vooral jonge,
Nederlanders die een commune wilden beginnen. Men kreeg ook
veel bezoek.
1. De groep bevatte geen echtparen.
m.De communeleden bewoonden een 5-kamerflat in de Bijlmer. De
woonkamer werd gemeenschappelijk gebruikt,
n. Geen der communeleden fungeerde als leider.
o. Er waren geen gezagsverhoudingen op basis van werk, geslacht en
leeftijd.
p. Het geld ging in een gemeenschapskas.
q. Aan de uitgave van een maatschappij-kritisch blad over communes
(Cormallen) werd verdiend. Verder werden inkomsten verkregen
uit baantjes en studietoelage.
r. Dagelijkse benodigdheden voor de huishouding werden uit de gezamenlijke kas bekostigd. Alle gewenste aanschaffen ernaast werden
ter discussie gesteld. Iéder kreeg maandelijks ƒ 50, - voor privéuitgaven die door de commune als geheel niet werden geaccepteerd.
s.
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t. t / m w. Er waren geen kinderen in de commune en onderwerpen betreffende de voortplanting en opvoeding blijken nauwelijks aan de orde
gesteld te zijn.
x. Eén lid van de groep hield zich uitgebreid bezig met het verschijnsel
'commune'. De groep ontving veel post over dit onderwerp en er
werden ook lezingen gegeven.
y. Deze commune viel begin 1972 uiteen.
z. Volgens de communeleden zou de sleutel tot succes gevormd worden
door een goede integratie van de groepsleden, hetgeen in de
Morannongroep in de beginperiode het geval was. Van een ideologische eenheid binnen de groep was al snel geen sprake meer. Dit
leek in eerste instantie niet essentieel te zijn voor het voortbestaan
van de groep. 'Onze groep bestaat bij de gratie van andere criteria:
wederzijdse genegenheid. De relaties binnen de groep zijn voor ons
essentieel en we proberen dan ook om deze relaties te verdiepen.'
Tot de vakantie van 1971 waren deze pogingen als positief ervaren.
Toch ontstonden er wel subgroepen, vooral door de verschillen in
sterkte t.a.v. de politieke ideologie en door problemen met de communicatie. Als belangrijkste oorzaak voor het uiteengaan van de commune
werd beschouwd dat de doelstellingen en verwachtingen van de afzonderlijke leden nogal uiteenliepen. Dit verschil kwam tot uiting
in de gesprekken én in de dagelijkse praktijk van de huishouding.
Voorts had ieder het meer druk met eigen werkzaamheden. Uiteindelijk vindt de schrijver van het hier geciteerde verslag over
de commune (hij was zelf lid van de Morannongroep) dat de anderhalf jaar commune-leven meer positieve dan negatieve kanten heeft
gehad. Dit bleek volgens zijn inzichten onder meer uit het feit dat
ieder communelid een zekere leegte voelde na de opheffing van dê
commune.
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NOTEN

1. Op basis van de volkstellingsgegevens van 1960 werd berekend dat in
Nederland 7 % der huishoudens bestond uit gezinnen met één of meer
inwonende anderen (13).
2. Kolonies in Nederland en België (82)
1. Bussum ('Walden') 1898-1907
2. Blaricum ('Internationale Broederschap') 1899-1903
3. Lunteren 1900-1902
4. Midlaren 1902
5. Beets ('Vrij Friesland') 1903-1909
6. Nederhorst-den-Berg ('Nieuw in Harmonie') 1902
7. Nieuwe Niedorp 1902
8. Horstermeerpolder
9. Rijswijk (Z.H.) ('Westerbro') 1904
10. Buchout (België) 1903
11. Eekeren (België) 1901-1903
3. De Praktisch-Idealisten Associatie (P.I.A.) kwam voort uit Leidse
studentenkringen en werd in 1918 opgericht. Voor de verwezenlijking
van het kolonie-idealisme van na de eerste Wereldoorlog is deze
associatie van belang geweest. De P.I.A. had voor ogen een nieuwe
maatschappij op te bouwen zonder revolutionair geweld te gebruiken. Ze
had een aantal afdelingen in het land en ze trok, hoewel onbedoeld, vooral
studenten aan. (35)
De Broederschapsfederatie werd in 1918 opgericht als overkoepeling
voor een bonte verzameling van verenigingen en organisaties met een
religieuze, mystieke, idealistische dan wel ethische strekking, als
theosofen, spiritisten, christen-socialisten, vrouwenbonden, vredesgroepen, onthoudingsbonden, rein levensbeweging, enzovoorts. Tot de
aangesloten verenigingen behoorden o.a. de vereniging G.G.B. en de
P.I.A. (35).
4. Omdat de eerste fase van deze literatuurstudie in 1972 werd
afgesloten en pas in 1974 van de hand van VAN PUIJENBROEK (93)
uitvoerige informatie omtrent deze kommune verkregen kon worden,
werd van de kommune De Ploeg geen beschrijving in de Bijlage
opgenomen. In het theoretische raamwerk zijn naderhand de meest
relevante gegevens van genoemde auteur verwerkt.
5. Na het beëindigen van de eerste fase van deze literatuurstudie in
1972, kwam een boek uit van KANTER, getiteld 'Commitment and
Community - Communes and Utopias in Sociological Perspective' (47).
Deze onderzoekster, die een studie deed naar kommunes in de
Verenigde Staten, onderscheidt een drietal typen van kritiek op de
samenleving, waaruit de impulsen voortkwamen voor utopische
experimenten. Deze typen stemmen met de hier vermelde drie hoofdmotieven voor kommunevorming in grote lijnen overeen. De volgende
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zinsnede geeft een goed beeld van de overeenkomst.
'Thus, the initial impetus for the building of American communes has
tended to stem from one of three major themes: a desire to live according
to religious and spiritual values, rejecting the sinfulness of the
established order (religieuze); a desire to reform society by curing its
economic and political ills, rejecting the injustice and inhumanity of the
establishment (politiek-economische); or a desire to promote the psychosocial growth of the individual by putting him into closer touch with his
fellows, rejecting the isolation and alienation of the surrounding
society (psycho-sociale)'.
6. Uit een gedicht van Jacob van Oestvoren dat gedateerd is van 1413
en dat als geheel uitvoerige inlichtingen verschaft over het wezen van
de Blauwe Schuit (28).
7. Wellicht is het goed hier te vermelden dat de beweging der Wederdopers geen kommune-vorming nastreefde. De bezetting van de stad
Munster (1534 en 1535) kan deze indruk gevestigd hebben omdat Jan
van Leyden daar de 'veelwijverij' invoerde. Deze stellingname stuitte
echter op veel verzet en strookte ook in het geheel niet met de denkbeelden der Doopsgezinden. De gehele bezetting der stad was overigens
een revolutionaire uitwas van de beweging en zelfs in Munster lijkt er
van feitelijke kommune-vorming toch ook geen sprake geweest te zijn (127).
8. Bewegingslijn van ongeluk — > - geluk
>- ongeluk
De periode van geluk duurt zeven maal zo lang als de perioden van
ongeluk. De tijdperken:
1. onbewust geluk
2. toestand der wilden
tijdperken die voorbij zijn
3. patriarchaat
4. barbaarsheid
in dit tijdperk is de men
5. beschaving
1
menselijke
maatschappij anno 1822
6. waarborgstijdperk
7. eerste schemering van geluk
8. dageraad van geluk; canton van
serieën
deze tijdperken zullen nog volgen
9 t/m 16. in deze tijdperken
groe.it het geluk uit tot volkomenheid door de samengestelde serieën
9. In 1894 is de S.D.A.P. voortgekomen uit de Sociaal-Democratische
Bond (S.D.B.). Deze bond richtte zich, onder leiding van Domela
Nieuwenhuis, op de grote dag der revolutie die men nabij zag. Men
was tegen hervormingen en men nam niet deel aan het parlementaire
werk. Wel voerde men propaganda vanaf de spreektribune. Binnen de
bond ontstond een oppositie tegen dit negativisme. Deze oppositie
(waartoe onder andere Troelstra behoorde) was voor positieve parlementaire werkzaamheden. Toen in 1893 door de Bond alle parlementaire actie, ook als propaganda, werd afgewezen (motie-HoogezandSappemeer), was een breuk onvermijdelijk. In 1894 werd de S.D.A.P.
opgericht, waarvan Troelstra de politieke leider werd. Deze partij
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groeide tot 1901 snel; in 1897 en 1901 hadden respectievelijk twee en
zeven sociaal-democraten zitting in de Tweede Kamer. (De Sociaal
Democratische Bond werd in 1897 opgeheven.) Tussen 1901 en 1913
trad er een stilstand op in de groei door twisten tussen marxisten en
revisionisten, waarbij een revolutionair-marxistische stroming zich
uitte tegen de 'reformistische' tactiek van de leiding. Deze oppositie
binnen de partij kwam in 1907 met het eigen weekblad 'De Tribune'
uit. Tijdens een congres van de S.D.A.P. in 1909 werd de leiding van
de oppositie (Wijnkoop, Ceton, Van Ravesteijn) geroyeerd, omdat deze
weigerde het blad 'De Tribune' op te heffen. Vijfhonderd S.D.A.P.-leden
vertrokken eveneens en men richtte de Sociaal-Democratische Partij
op, die na 1918 Communistische Partij Holland heette en sinds 1935
Communistische Partij van Nederland. (De S.D.A.P. heeft tot 1946
bestaan. Op 8 februari van dat jaar werd de partij, waarvan W. Drees
de politieke leider was, tijdens een congres met algemene stemmen
opgeheven, waarbij besloten werd met andere groeperingen op te gaan
in de Partij van de Arbeid, die op 9 februari 1946 gesticht werd.)
10. Zo meent ds. B. de Ligt in het weekblad Opwaarts van 26 juli 1918,
dat voor het welslagen van de produktieve associatie (in die tijd een
gangbare term voor het type kommune dat voor ogen stond) de volgende
zaken nodig zijn: zelfdiscipline, zelfopoffering en volledige persoonlijke
inzet, het accepteren van teleurstellingen, kameraadschap met het
erkennen van eikaars privacy, tolerantie, zakelijke en technische
organisatie, onderling werkoverleg, aansluiting bij de vereniging
G.G.B., en contracten met verbruikerscoöperaties van arbeiders.
11. Het was daarbij vooral de studentenbeweging die op de voorgrond
trad en in de publiciteit kwam. Opvallend is dat het verschijnsel zich
tegelijkertijd in de Verenigde Staten van Amerika én in Europa manifesteerde. 1967 en 1968 waren de jaren waarin de meest onstuimige
activiteiten zich afspeelden. Het politieke bewustwordingsproces werd
versneld door het Franse optreden in Algerije en het Amerikaanse
optreden in Cuba en Vietnam. Men keerde zich tegen het opvoeren van
materiële welvaart als hoogste norm in de kapitalistische wereld,
maar ook tegen het neo-kolonialisme, het imperialisme en het
militair ingrijpen in de derde wereld.
12. KOOY (57) verrichtte in 1968 een landelijk representatief onderzoek naar huwelijkswelslagen. Op een onderzoektechnisch unieke wijze
werd het huwelijkswelslagen gemeten. Door de gehanteerde methode
zal de verkregen informatie aanzienlijk betrouwbaarder zijn dan bij
een directe ondervraging het geval was geweest. (Voor een uitvoerige
beschouwing wordt verwezen naar het desbetreffende boek.) In ieder
geval was een belangrijke bevinding van het onderzoek dat het huwelijk
van tenminste 5 % der Nederlandse echtparen als slecht gekwalificeerd
moest worden, in die zin, dat er tussen de partners slechts een geringe
mate van communicatie en meningsovereenstemming bestond. Hiermee
is aangetoond dat het overgrote deel der 'slechte' huwelijksrelaties, in
ieder geval in 1968 en hoogstwaarschijnlijk ook nu nog, niet door
echtscheiding ontbonden worden.
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SUMMARY

This publication presents the results of the study of a corpus of
relevant literature on communes and commune movements in
Western society. The study is descriptive-analytical, and the
communes analyzed belong partly to the past and partly to the
present. The analysis was predominantly based upon some 40
descriptions of different communes or commune movements,
the relevant characteristics of which are mentioned in an
appendix.
The social entities selected for this study had to satisfy the
following criteria:
- they had to be established in the now capitalist West;
- they had to have an experimental character when established;
- they had to embrace three or more socially autonomous
members;
- they should not reject per se sexuality, socialization, production/
consumption, and emotional-affective care as activities for
their own group, but should rather aim at the fulfilment of at
least one of these functions as an activity of the group as a
whole;
- they had to be territorial units;
- their duration as a functioning whole should not have been
determined in advance.
The problem to be studied was threefold. The first question
dealt with the profile of the communes in the now capitalist
West. The answer to that question has been given in terms of
motivation, membership, social characteristics of the members,
selection, the functions of the group in a family sociological
perspective (sexuality, procreation, e t c . ) , structural aspects,
duration, and causes of success or failure.
On a motivational basis the communes and commune movements
were classed into three main categories, viz.:
I. religious communes (a. old religious communes; b. communes
proceeding from convents/monasteries; c. communes
originating from new religious movements);
II. political communes (a. passive political communes; b. active
political communes);
III. communes emphasizing interpersonal relations.
Communes of type la were already established centuries ago,
those of type II were not founded before the nineteenth century,
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while communes of type Ic and III are a phenomenon of the last
decade. The foregoing suggests that the different types distinguished are fairly closely related to different socio-cultural
epochs. However, one further conclusion deserves special
mention, viz. that the contemporary commune attacks the
family much more often on a broad front than the commune of
the past.
The second question pertains to the social background and the
ideologies that stimulated commune formation. An attempt is
made to analyse the relationship between developments in
society and ideologies living in the communes. Regarding this
relation, it appears that commune ideologies reflect in extreme
form ideas and accents prevalant within society. Because
communes (or the absence of commune formation) can be more
or l e s s considered as corollaries of societal development, the
emphasis differed from era to era. Up to the present time, as
a consequence of the extremity of the underlying ideas, commune
formation has remained a marginal phenomenon.
The third and last question bears on what might be expected of
commune formation in the future. Despite the fact that elements
of speculation are unavoidable in predicting social phenomena,
expectations for each type of commune have been formulated
both as regards the ultimate chances of success and future
numerical occurrences. In formulating the expectations the
following three points were considered: the inner strenght of
a commune type (mainly the character and strength of motivation);
structural support and resistance existing in contemporary
Western society; and the ideological basis of the commune type
in relation to existing and changing values in that society. The
cautious expectations formulated via these starting-points
pertain to each of the types as such (the religious commune
in its three different forms, the two types of the political
commune, and the commune emphasizing the improvement of
interpersonal relations).
The final chapter gives a survey of the existing commune
studies and recommendations for further research.
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