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Slapen op een slaapzaal heeft iets nostalgisch. Je voelt je weer acht jaar. Ik rits mijn slaapzak dicht 
tot mijn kin en trek het koordje zo straks aan dat ik bijna het bewustzijn verlies. Ik hou mijn sokken 
aan, maar het blijft koud. Voor de laatste keer draai ik mij om en leg mijn hoofd neer op een kussen 
dat ruikt naar een pannetje uiensoep. En dan moet je morgen schrijven over sociale cohesie. Succes! 

De morgen komt uiteraard te vroeg. Je draait je nog een keer of dertig om maar het ontbijt en de 
eerste spreker wachten. Sociale cohesie. Ze gaan het hebben over dichter bij elkaar komen, common 
ground vinden. Ik heb een tip: zet in iedere straat een door de plaatselijke gemeente gefinancierde 
kroeg. Ik stel het voor, maar daar zitten blijkbaar weer teveel haken en ogen aan. Heb ik weer. Dus ik 
ga er goed voor zitten. 

Al snel wordt duidelijk dat de aanwezigen op een aantal punten common ground hebben. Veel van 
jullie sporten en doen iets met Facebook. Dat is hoopvol. Al is internet toch iets anders dan de echte 
wereld. Gelukkig staan de meeste mensen ieder weekend tegen een bal te slaan of te schoppen. 

Op het vlak van politiek en geloof wordt er weer weinig gedaan. Een enkele gedecideerde en bijna 
beschuldigende vinger gaat de lucht in. ‘Jullie niet dan’? Laten dit nu juist twee belangrijke dingen 
zijn die volgens Lea den Broeder voor sociale cohesie zorgen. 

Gelukkig blijkt het in de praktijk enorm mee te vallen. Tijdens de brainstorm sessie breken er geen 
gevaarlijk vechtpartijen uit, niemand begint met schaaltjes pepermunt te gooien en er valt geen 
onvertogen woord. Nee, er klinkt enkel een monotoon eensgezind gehum. Een goed voorbeeld 
begint bij jezelf en dat geldt zeker voor de NME’er (dat ironisch genoeg in het Engels wordt 
uitgesproken als enemy, maar dat geheel terzijde). 

Een groep die ik graag uit wil lichten dat zijn de bejaarden. Mensen die vaak niet meer voor zichzelf 
kunnen zorgen en dan maar weggestopt worden. Veel valt er niet te doen in verzorgingstehuizen 
behalve een maandelijks potje brigde of de jaarlijkse bingo. Gelukkig heeft Karin Verreck een 
uitstekend idee dat ook meteen laat zien hoe makkelijk het eigenlijk is om ze te vermaken en zich 
mens te laten voelen. 

Je kunt namelijk hele groepen blij maken met dingen die amper iets kosten. Een oude hit van Eddy 
Christiani, een paar klompen en een plastic tuintafel waar ze hun rolstoel onder kunnen schuiven. 
Vanzelf deinen ze weemoedig mee op klanken van vroeger. Ze kijken elkaar aan en knikken. Het zit 
goed, met die sociale cohesie. 


