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VIER IN ELKAAR INGEBEDDE SYSTEEMNIVEAUS OM FAMILY & COMMUNITY CONTINUITY 

TE KUNNEN ZIEN 
Door: Dirck van Bekkum, antropoloog 
Levenscycli lijnen verhelderden de plek last/rol van een individu in: familie (altijd twee: Vaders- En 

Moedersfamilies), community (Friezen, Amsterdammers, Almerese Surinamers), land (Nederland). 

Vier niveaus: (zie onder) 

1) Levenscyclus van een individu (meestal blijven in systemisch werken hier steken) 

Onze individuele levenscyclus is circa 90 jaar 

2) Levenscyclus van een familie (kun je door de ogen kijken van je/een familie van drie generaties?)  

Na hoeveel jaar zij alle mensen van een gezin, een grootfamilie, die elkaar kenden, dood en vervangen 

door nieuwe groep mensen? Hoe worden verliezen en verrijkingen ‘gemanaged’? 

3) Levenscyclus van een community 

Na hoeveel jaar zij alle mensen van een buurt, een dorp, een geloofsgemeenschap dood en vervangen 

door nieuwe mensen? Hoe worden verliezen en verrijkingen ‘gemanaged’? 

4) Levenscyclus van Nederland 

Na hoeveel jaar zij alle mensen van Nederland dood en vervangen door nieuwe mensen? Hoe worden 

verliezen/verrijkingen ‘gemanaged’? Kitlyn’s stukjes over 2
e
 WO NL trauma’s en generaties. 

Het verloop (verliezen en verrijkingen) van deze cycli hebben invloed op groei/herstel mogelijkheden 

van ieder individu en op de kwaliteit van hun haar/zijn horizontale en verticale relaties. 

 

VISUALISERING VAN DE COMPLEXITEIT VAN VIER SYSTEEMNIVEAUS 
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Families levenscyclus: individuele levenscycli zijn inbedt via ‘warme rituelen’ tijdens faseovergangen  
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Community levenscyclus: familie levenscycli en individuele levenscycli zijn inbedt via ‘warme rituelen’ 

tijdens faseovergangen 

 

 

 

 

 
Nederlandse cultuur  

 

Nederlandse cultuur levenscyclus: Nationale context  

Nederland waar regionale, etnisch, religieuze, stedelijke, dorps gemeenschappen in zijn ingebed met 

vooral formele ‘koude rituelen’: zoals leerplicht, schooldiploma, rijbewijs, paspoort, wettelijk huwelijk, 

je kind aangeven, naturalisatie, overlijdensakte. 
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