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VOORWOORD

In 1994 kreeg het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) van de toenmalige
minister van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur het verzoek om aandacht te
besteden aan ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk. Het SCP wilde zich toen niet
beperken tot kwantitatieve ontwikkelingen en ook niet tot de concrete diensten die
door vrijwilligers op afzonderlijke terreinen van sociaal en cultureel welzijn
worden verleend. Gekozen werd voor een brede invalshoek uitgaande van de vraag
welke bijdrage vrijwilligerswerk levert aan de ontwikkeling en instandhouding van
een bloeiende 'civil society', oftewel aan de verenigingen en maatschappelijke ver-
banden, die het sociale leven in vrijheid gestalte geven buiten de directe invloeds-
sferen van overheid en markt.

Deze vrijwillige maatschappelijke verbanden stonden in Nederland in het begin
van de jaren negentig sterk in de belangstelling. Bij de democratische omwente-
lingen in Oost-Europa was 'civil society' populair geworden als strijdkreet van de
oppositie, maar bleek haar wederopbouw na 1989 een zware opgave te zijn. Onder
invloed van deze ervaringen groeide in het westen de waardering voor de bestaande
vrijwillige verbanden en werd men zich bewuster van hun kwetsbaarheid voor
processen van bureaucratisering, commercialisering en individualisering. Nu aan
het einde van de jaren negentig blijkt de belangstelling voor de civil society geen
tijdelijke bevlieging te zijn geweest. De aandacht duurt voort, al verschuiven
accenten en wisselt daarmee de terminologie – civil society, sociaal kapitaal,
sociale cohesie, publieke ruimte en ook weer vaker maatschappelijk middenveld. 

In de Sociale en Culturele Rapporten en andere publicaties van het SCP van de
afgelopen jaren zijn ontwikkelingen in de civil society en het vrijwillig engagement
regelmatig aan de orde. 
Dit is het derde deel in de reeks Civil society en vrijwilligerswerk. In deel 1 (1994)
stonden theoretische reflecties op de civil society centraal en in deel 2 (1994) werd
een gedetailleerde analyse gegeven van het verenigingsleven en vrijwilligerswerk
in een middelgrote Nederlandse stad (Zwolle). Het nu voorliggende deel 3 biedt een
bundeling van secundaire analyses van kwantitatieve gegevens, voornamelijk ont-
leend aan internationaal en longitudinaal enquêteonderzoek. Er wordt nu gewerkt
aan het vierde deel, waarin verslag zal worden gedaan van nieuw onderzoek onder
de Nederlandse bevolking en in een viertal plaatsen waarin aard en omvang van de
lokale civil society verschillen. 

Ik dank de externe auteurs Monique Leijenaar, Kees Niemöller en Eric Uslaner
voor hun bijdragen aan deze publicatie.

Prof.dr. Paul Schnabel 
Directeur SCP



8



9

PERSONALIA

Dr. M.H. Leijenaar is universitair hoofddocent bij de Faculteit der Beleidsweten-
schappen van de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Dr. B. Niemöller is universitair hoofddocent methoden en technieken bij de Facul-
teit der Politieke en Sociaal Culturele Wetenschappen van de Universiteit van
Amsterdam.

Prof. E.M. Uslaner is hoogleraar aan het 'Department of Government and Politics' 
van de Universiteit van Maryland, College Park, Verenigde Staten. 

Dr. P. Dekker is medewerker van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Dr. J. de Hart is medewerker van het Sociaal en Cultureel Planbureau.



10



11

REDACTIONELE INLEIDING

Paul Dekker

Dit Cahier is het derde in de serie Civil society en vrijwilligerswerk. Het eerste
Cahier (Dekker 1994) was een bundel met verkenningen van de discussies over de
civil society en van de vragen die deze discussies opwerpen voor onderzoek naar
vrijwilligerswerk. Het tweede Cahier (Van Deth en Leijenaar 1994) deed verslag
van een studie van de participatie in maatschappelijke organisaties in een enkele
stad. Dit derde Cahier biedt vooral secundaire analyses van landenvergelijkend en
longitudinaal enquêtemateriaal om het vrijwilligerswerk in de Nederlandse civil
society beter in kaart te brengen. Behalve enquêtes worden registraties van activi-
teiten in tijdbestedingsonderzoek gebruikt alsmede institutionele gegevens over
lidmaatschappen en meer kwalitatieve bevindingen uit interviews. Per hoofdstuk
worden de gegevensbronnen toegelicht. In de meeste gevallen wordt gerapporteerd
over de bevolking van 18 jaar, maar verder zijn indelingen en indicatoren zelden
identiek. Met name de meting van het vrijwilligerswerk zelf is divers. In Nederland
vinden de beleidsmakers en onderzoekers elkaar in de omschrijving van vrijwilli-
gerswerk als "werk dat in enig georganiseerd verband onverplicht en onbetaald
wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving" (WVC 1991: 4). Deze
omschrijving laat zich weliswaar vertalen in een enquêtevraag - met enige uitleg
van het 'georganiseerde verband' om de respondent duidelijk te maken dat het niet
gaat om informele hulp of mantelzorg - maar ze is niet het uitgangspunt geweest in
de beschikbare Nederlandse onderzoeken, laat staan in de internationale dataver-
zameling. Bij de landenvergelijkende onderzoeken worden soms uitgebreide om-
schrijvingen van de bedoelde activiteiten gegeven, om de respondenten los te ma-
ken van de plaatselijke associaties bij woorden als vrijwilligerswerk, volunteering
en ehrenamtliche Arbeit. De internationale metingen vertonen echter ook hier
onderlinge verschillen (zie verder de inleidingen van de hoofdstukken 3 en 4). 

Wat wel en geen vrijwilligerswerk is zal ook buiten de context van enquêteonder-
zoek vaak omstreden zijn; op zich is het echter niet erg dat verschillende vragen
afwijkende resultaten opleveren. Vergelijking in de tijd en tussen bevolkingsgroe-
pen (of landen) is ook dan interessant, zolang althans mag worden verondersteld
dat vertekeningen in de tijd en tussen groepen betrekkelijk stabiel zijn en enquête-
moeheid niet al te selectief toeslaat (vgl. SCP 1996: 535-537). Deze veronderstel-
lingen zijn bepaald niet vanzelfsprekend. Het is geen vreemde gedachte dat 'vrij-
willigers' vaker vrijwillig aan enquêtes meedoen dan anderen; ook is het mogelijk
dat mensen tegenwoordig gemakkelijker zeggen dat ze 'iets doen' dan vroeger en
het is zeer wel mogelijk dat een dergelijke trend bij jongeren sterker is dan bij
ouderen. Het geeft in ieder geval te denken dat uit longitudinaal enquêteonderzoek
nogal eens een minstens gelijkblijvende participatie naar voren komt, terwijl
organisaties waarin geparticipeerd wordt klagen over afnemende interesse. Men
kan in secundaire analyses weinig anders doen dan op de mogelijkheid van onder-
zoeksartefacten wijzen. Ter geruststelling zij ook opgemerkt dat bij de veelvuldige
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vergelijkingen tussen vrijwilligers en niet-vrijwilligers in dit Cahier de correcte
schatting van hun aandelen in de bevolking niet zo belangrijk is.  

In het eerste Cahier van deze serie kwamen soms aspecten van de civil society aan
de orde die weinig of niets met vrijwilligerswerk te maken hadden. Nu wordt infor-
matie geboden die niet altijd is toegespitst op discussies over de civil society. Er
worden ook meer in het algemeen soorten vrijwilligerswerk beschreven, relaties tot
andere activiteiten, verschillen in deelname tussen landen, drijfveren en ervaringen
van vrijwilligers, enzovoort. De civil society-aspecten van vrijwilligerswerk die
waar mogelijk aandacht krijgen, zijn de vorming van sociaal kapitaal en de
publieke-opinievorming. Het gaat daarbij om sociaal vertrouwen en andere
kenmerken van 'coöperatieve relaties' tussen burgers, respectievelijk om politieke
discussie en andere vormen van collectieve bezinning en wilsvorming. Door de
aard van de beschikbare gegevens komen beide aspecten voornamelijk 'geïndivi-
dualiseerd' aan de orde: verschillen vrijwilligers van andere burgers op indicatoren
voor het bezit van sociaal kapitaal en voor de bijdrage aan de publieke menings-
vorming? Hoofdstuk 1 biedt een systematische uitwerking van beide onderwerpen,
en in dat hoofdstuk en in hoofdstuk 9 wordt op de individualistische beperkingen
van de analyses verder ingegaan.
Naast sociaal kapitaal en publieke-opinievorming zijn er nog twee terugkerende
punten van aandacht die met de civil society verband houden. 
Ten eerste is er de relatie tussen vrijwilligerswerk en minder actieve vormen van
betrokkenheid bij de vrijwillige verbanden van de civil society, zoals het lidmaat-
schap van verenigingen of het donateurschap van ideële organisaties. Hoe ontwik-
kelen zich de organisatiegraad en de aanhang van vrijwillige organisaties? Welke
verschillen doen zich tussen organisaties en sectoren voor in de verhouding tussen
actieve en passieve betrokkenheid van burgers? In hoeverre is vrijwilligerswerk
eigenlijk gekoppeld aan lidmaatschappen en geconcentreerd in vrijwillige ver-
banden? In hoeverre zijn individuele verschillen in sociaal kapitaal en publieke-
opinievorming gelieerd aan het wel of niet verrichten van vrijwilligerswerk of is
het lidmaatschap onderscheidend? 
Ten tweede is een punt van voortdurende aandacht de sociale ongelijkheid in de
deelname aan vrijwilligerswerk. Sociale ongelijkheid is niet een vanzelfsprekend
onderwerp in beschouwingen over civil society en vrijwillig engagement.
Integendeel, het is eerder een blinde vlek in de positieve berichtgeving over het
zelforganiserende vermogen van de burgerij en in de sceptische beschouwingen
over overheidsingrijpen die hier de toon zetten. Zoals al bij een eerdere gelegenheid
gesignaleerd, blijken echter keer op keer in de vrijwillige organisaties van de civil
society "precies die groepen oververtegenwoordigd te zijn die ook in de politiek en
de economie al meer dan evenredig aan hun trekken komen" (SCP 1994: 606).
Sociale ongelijkheid zal in dit Cahier vooral worden afgemeten aan verschillen
naar sekse, opleidingsniveau en leeftijd. Opleidingsverschillen blijken in tal van
onderzoekingen de belangrijkste bron van ongelijkheid in sociale en politieke
participatie te vormen. Sekseverschillen staan ook traditioneel in de belangstelling
als bron van sociale ongelijkheid in participatiegedrag. Dat geldt in mindere mate
voor het veranderlijke leeftijdskenmerk, maar dat kenmerk is interessant in het
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licht van verwachtingen van generationele veranderingen in het vrijwillige
engagement en in combinatie met de andere bronnen van sociale ongelijkheid.

Hoofdstuk 1 bevat een conceptuele verkenning van de civil society als perspectief
voor onderzoek van vrijwilligerswerk, in dit Cahier verder voornamelijk onderzoek
van individuele deelname aan vrijwilligerswerk. Hoofdstuk 2 geeft een overzicht
van langetermijnontwikkelingen van lidmaatschappen en vrijwilligerswerk in
Nederland. Het hoofdstuk biedt een terreinverkenning van de Nederlandse civil
society als kader van vrijwilligerswerk.
De daaropvolgende twee hoofdstukken zijn comparatief van aard. Hoofdstuk 3 gaat
op basis van internationaal waardeonderzoek verder in op lidmaatschappen en
vrijwilligerswerk in tien West-Europese landen en de Verenigde Staten en Canada.
De gegevens over vrijwilligerswerk zijn vrij ruw, maar de databestanden bieden wel
individuele indicatoren voor sociaal kapitaal en publieke-opinievorming.
In de hoofdstukken 4, 5 en 6 zijn er minder mogelijkheden om aan deze civil
society-aspecten aandacht te besteden, maar worden specifieke aspecten van
vrijwilligerswerk belicht. Allereerst worden in hoofdstuk 4 Europese landen
vergeleken naar de waardering van het werk, de feitelijke deelname, de motivatie
en de opgedane ervaringen. Op de beweegredenen wordt verder ingegaan in
hoofdstuk 5. De resultaten van kwantitatief enquêteonderzoek worden geplaatst
naast de bevindingen van meer kwalitatieve open vraaggesprekken. In hoofdstuk 6
staat het aspect van de tijdsbesteding aan vrijwilligerswerk centraal. Naast
ontwikkelingen in de deelname aan vrijwilligerswerk in bevolkingssegmenten,
wordt in enig detail de positie van deze activiteit tegenover concurrerende
tijdsaanspraken geplaatst en wordt haar inbedding in het dagelijkse levensritme
geschetst. 
Discussies over de civil society komen in de daaropvolgende twee hoofdstukken
weer meer aan bod. Hoofdstuk 7 gaat over de Verenigde Staten en hoofdstuk 8 over
Nederland. In beide hoofdstukken staat de relatie tussen vrijwilligerswerk en
sociaal kapitaal centraal en krijgt de tussenkomst van religieuze factoren veel
aandacht.
In hoofdstuk 9 wordt na een samenvatting van de afzonderlijke hoofdstukken
ingegaan op relaties tussen bevindingen en wordt een voorlopige balans opgemaakt
van het belang van vrijwilligerswerk voor de civil society. Het is een heel voorlo-
pige balans, omdat met het beschikbare materiaal slechts enkele aspecten van
vrijwilligerswerk als individuele activiteit in kaart kunnen worden gebracht.
Evenals de voorgaande twee Cahiers in de serie Civil society en vrijwilligerswerk is
dit Cahier een op zichzelf staande publicatie. Het is echter ook bedoeld als voor-
studie voor de vierde publicatie, waarvoor inmiddels door het SCP landelijk onder-
zoek is verricht en waarvoor thans verder onderzoek plaatsvindt in een viertal
plaatsen. Mede met het oog daarop wordt het hoofdstuk 9 afgesloten met overwe-
gingen over nader onderzoek.
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1  DE CIVIL SOCIETY ALS KADER VAN ONDERZOEK

Paul Dekker

1.1 De civil society 

In het eerste Cahier in de serie Civil society en vrijwiligerswerk werd uitgebreid
ingegaan op de ideologische en politieke achtergronden van de huidige interesse
voor de civil society (Dekker 1994). Dat wordt hier niet opnieuw gedaan.1

Systematischer wordt de civil society nu uitgewerkt als kader voor empirisch
onderzoek van vrijwilligerswerk. Na een korte verkenning van het begrip en de
discussies in deze paragraaf worden sociaal kapitaal (§ 1.2) en publieke-opinie-
vorming (§ 1.3) uitgewerkt als de twee centrale criteria voor de beoordeling van
vrijwilligerswerk in civil society-perspectief. Tot slot wordt gekeken naar de
beperkingen van onderzoek van uitsluitend individueel vrijwilligerswerk in dit
perspectief (§ 1.4).

De civil society wordt vaak geïntroduceerd als iets anders dan markt en staat en
gemeenschap.  De trias van gemeenschap, markt en staat vormt daarom een goed2

vertrekpunt om de civil society betekenis te geven en iets te zeggen over de
discussie die erover wordt gevoerd. In navolging van Streeck en Schmitter (1985:
8-17), wordt in tabel 1.1 een ideaaltypische schets gegeven van de drie modellen
van maatschappelijke ordening. Waar nu 'civil society' staat, hadden Streeck en
Schmitter als vierde type een 'associatief model'. In beide modellen staat het
maatschappelijk middenveld centraal, zij het in het laatste geval vooral wat sociaal-
economische organisaties betreft. Het associatieve model was een positieve versie
van het (neo)corporatismeconcept dat in de jaren zeventig en begin jaren tachtig de
sociaal-wetenschappelijke gemoederen evenzeer bezig hield als het idee van de
civil society thans. Aan het 'corporatismedebat' van twee decennia terug wordt nog
maar zelden gerefereerd, terwijl de desbetreffende literatuur toch waardevolle
inzichten bevat om het enthousiasme over de zelfregulerende krachten van de civil
society in toom te houden.

De vier ideaaltypen worden in tabel 1.1 gekarakteriseerd door een leidend principe,
collectieve actoren, voorwaarden voor deelname, centrale beslissingsregels, trans-
actiemiddelen, typen goederen en externe effecten. Aldus krijgt de civil society niet
alleen een negatief profiel van ontkenningen van kenmerken van de andere ideaal-
typen, maar ook positieve trekken. Vrijwilligheid kan worden beschouwd als het
leidend principe en verenigingen (voluntary associations) worden geacht de
dominante actoren van de civil society te zijn (vgl. Ahrne 1998). Als voorwaarde
voor deelname wordt bij gebrek aan een goede Nederlandstalige tegenstelling van
vrijblijvendheid commitment genoemd: de bereidheid om zichzelf te binden, zich te
houden aan vrijwillig op zich genomen verplichtingen en verantwoordelijkheden.
Beslissingen worden idealiter genomen in een open discussie (vgl. de herrschafts-
freie Kommunikation van Habermas) en argumenten zijn dan ook te beschouwen
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als het belangrijkste medium. De goederen van de civil society zijn divers en lastig
te typeren. De concrete producten van vrijwillig engagement lijken soms meer op
private goederen (in de individuele hulp- en dienstverlening) en soms meer op
collectieve goederen (bv. in de monumentenzorg of het natuurbehoud); voorzover
de distributie zich beperkt tot een traditionele achterban zijn het solidaire goederen.
Belangrijker dan de producten zijn de nevenproducten of externe effecten van
activiteiten in de vrijwillige verenigingen van de civil society. De nevenproducten
zijn sociaal kapitaal en publieke-opinievorming. Evenals bij de andere drie ideaal-
typen gaat het hier alleen om positieve externe effecten. Met sociaal kapitaal wordt
verwezen naar "features of social organization such as networks, norms, and social
trust that facilitate coordination and cooperation for mutual benefit" (Putnam
1995a: 67). Met publieke-opinievorming wordt verwezen naar processen van
collectieve wilsvorming en reflectie, van uitingen van onvrede op straat via georga-
niseerde discussies en berichtgeving in de media tot en met de officiële vastlegging
van politieke doelstellingen in statelijk verband. 

Tabel 1.1 Kenmerken van gemeenschap, markt, staat en civil society als ideaaltypen van de maatschappelijke ordeninga

gemeenschap markt staat civil society

leidend principe solidariteit concurrentie hiërarchie vrijwilligheid
dominante actoren gezinnen, buurten ondernemingen bureaucratieën verenigingen
voorwaarde voor toerekening koopkracht wettelijke bevoegdheid commitment
deelname
besluitvormingsregel consensus vraag en aanbod gezaghebbend oordeel discussie
transactiemiddel achting geld dwang argumenten
goederen solidaire goederen private goederen collectieve goederen - 

externe effecten wederzijdse genegenheid, welvaart, zekerheid, sociaal kapitaal, 
collectieve identiteit verantwoordelijkheid rechtvaardigheid publieke-opinievorming

De typering van gemeenschap, markt en staat is ontleend aan Streeck en Schmitter (1985).a

In dit hoofdstuk worden beide nevenproducten of externe effecten van activiteiten
in de civil society uitgewerkt. De keuze van deze twee is als zodanig niet origineel.
In beide gevallen kan naar een grote hoeveelheid civil society-literatuur worden
verwezen, waarbij het stapeltje over 'sociaal kapitaal' nieuwere literatuur bevat en
inmiddels ook wel hoger zal zijn dan het stapeltje 'publieke-opinievorming'.
Origineel is evenmin hun conceptualisering als nevenproducten, als bijverschijn-
selen die als zodanig niet of nauwelijks kunnen worden nagestreefd (vgl. Van
Gunsteren en Den Hoed 1992; WRR 1992). Waarin de hier geschetste civil society-
conceptie zich wel onderscheidt van andere, is in het naast elkaar plaatsen van
sociaal kapitaal en publieke-opinievorming. Er wordt geen hiërarchie aangebracht,
laat staan een oorzakelijk verband tussen beide. Voorzover in de civil society-
literatuur aan beide aspecten aandacht wordt besteed, komt sociaal kapitaal door-
gaans naar voren als het meer fundamentele kenmerk, als bron van sociale
samenwerking én politieke democratie. In hoofdstuk 9 zal worden teruggekomen
op de wenselijkheid van de onderscheiding van beide nevenproducten van activi-
teiten in de civil society. Daar is hoe dan ook de vraag aan de orde wat de empi-
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rische waarde is van beide ideaaltypische nevenproducten. De externe effecten in
tabel 1.1 impliceren beoordelingscriteria en hypothesen voor onderzoek, ze zijn
geen empirische evidenties.

Elke bestaande maatschappelijke orde combineert elementen van de vier ideaal-
typen. Zelfs binnen instituties zijn elementen uit verschillende modellen herken-
baar. Een politieke partij is in concurrentie verwikkeld op de electorale markt, is
intern soms zeer hiërarchisch georganiseerd, is nog steeds aangewezen op het
vrijwillige engagement van leden en geeft samen met andere maatschappelijke
organisaties discussies over de publieke zaak gestalte, en doet een beroep op de
gemeenschapszin en solidariteit van leden en van kiezers. Het gezin is soms ook
een onderhandelingshuishouden, overheden doen aan contractmanagement,
verenigingen zoeken wel eens niches in een markt, en ondernemingen kunnen sterk
bureaucratiseren, deelnemen aan publieke discussies en intern benadrukken dat ze
ook een gemeenschap vormen. Dat neemt niet weg dat men in termen van de
modellen in de geschiedenis verschuivingen kan aanwijzen op langere termijn
(staatsvorming, ontwikkeling van de kapitalistische markteconomie) en ook op
kortere termijn, al is het maar als politieke reacties op langetermijntrends
(herwaardering van het gezin, herstel van het middenveld, introductie van
marktprijzen; zie Kapteyn 1994). Men kan ideologieën karakteriseren in relatieve
voorkeuren voor de modellen. Men kan ook, en dat is hier belangrijker, in moderne
maatschappijen sferen onderscheiden waarin de afzonderlijke typen dominant zijn.
De gemeenschap herkent men tegenwoordig vooral in informele primaire relaties,
de markt in de formele economie, de staat in het openbaar bestuur en de civil
society in het openbare en georganiseerde sociale leven. De 'dominante collectieve
actoren' van tabel 1.1 zijn niet alleen prototypen, maar ook institutionele sferen.
Maakt men zich daarvan een ruimtelijke voorstelling, dan zijn er redenen om de
verenigingen van de civil society in het midden van de maatschappij te plaatsen, op
afstand\ tot de bureaucratische diensten van de staat, de gezinnen van de gemeen-
schapssfeer en de ondernemingen van de markt. Een reden is dat de civil society
hier in het centrum van de belangstelling staat. Een belangrijkere reden is de
overweging dat in de civil society de andere sferen met elkaar verbonden worden,
zowel door de oriëntatie op het samenleven in bredere zin dat in deze sfeer van
individuen wordt verwacht als door de intermediaire organisaties die er functio-
neren. Wat thans internationaal als de civil society wordt aangeduid vertoont niet
voor niets nauwe verwantschap met wat in Nederland traditioneel het 'maatschap-
pelijk middenveld' wordt genoemd. In figuur 1.1 is de civil society gelokaliseerd
tussen markt, staat en gemeenschap.
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Figuur 1.1 De civil society in Nederland en de bedreigingen die men voor haar ziet

De figuur is geïllustreerd met belangrijke soorten organisaties in het huidige
Nederland. Met pijlen is aangegeven hoe er vaak over de civil society wordt
gesproken in relatie tot de drie andere sferen: ze wordt bedreigd door een opruk-
kende staat en markt, en de vrijwillige activiteit van burgers vindt een uitweg naar
meer private gemeenschapsverbanden. Alvorens verder in te gaan op deze beeld-
vorming, eerst nog een enkel woord over wat er feitelijk wel en niet tot de civil
society wordt gerekend.

Het (lokale) verenigingsleven, belangenorganisaties en ledenorganisaties met ideële
doeleinden, al dan niet behorend tot 'sociale bewegingen', zullen waarschijnlijk
zonder meer worden geplaatst in het civil society-gebied tussen gemeenschap, staat
en markt. De positionering van andere organisaties is minder gemakkelijk: weinig
geformaliseerde buurtgroepen in het grensgebied met de gemeenschap, belangen-
organisaties waarvan de doelstellingen direct voortvloeien uit posities op de econo-
mische markt, en allerlei non-profitorganisaties die door financiering en regulering
aan de staat vastzitten en verder zo veel mogelijk op ondernemingen willen lijken.
Daarnaast zijn er organisaties die formeel ondubbelzinnig tot de staatsinstellingen
of particuliere ondernemingen gerekend kunnen worden, maar waarvan de autono-
mie formeel en materieel voldoende bescherming geniet om ze eventueel toch tot de
civil society te rekenen. Te denken is aan de vrijheid van wetenschap binnen een
rijksuniversiteit of de redactionele onafhankelijkheid van kranten. In de typering
van de civil society in tabel 1.1 zouden deze organisaties zich overigens waar-
schijnlijk toch niet kunnen kwalificeren en wel vanwege een lage score op
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vrijwilligheid als leidend principe. Voor meer twijfelgevallen zij verwezen naar
Dahrendorf (1993), Dekker (1994) en Ahrne (1998). Een interessant geval vormen
de kerken. Staatskerken kwalificeren zich formeel niet en kerken waarvan men min
of meer automatisch, zonder bewuste keuze en zonder reële vrijheid, lid wordt, zijn
materieel een twijfelgeval. In het sterk geseculariseerde Nederland is er wat dat
betreft steeds minder reden om kerken anders te behandelen dan andere vrijwillige
organisaties. 
De precieze toedeling van organisaties is voor de voorliggende publicatie verder
niet van groot gewicht. Lidmaatschappen die aan de orde komen, betreffen organi-
saties die zeker tot de civil society gerekend kunnen worden, en over de positio-
nering van het vrijwilligerswerk biedt het hier gebruikte datamateriaal vaak geen
informatie. Voorzover er iets over bekend is (zie hoofdstuk 4), blijkt het leeuwen-
deel van het vrijwilligerswerk plaats te vinden in verenigingen en nonprofit-
organisaties.
Wellicht ten overvloede: de hier gebruikte notie van de civil society impliceert
zeker niet dat aan haar organisaties de eis zou kunnen worden gesteld dat ze een
algemeen belang centraal stellen of dat hun leden voornamelijk door altruïstische
beweegredenen gemotiveerd worden. Met verwijzing naar de karakterisering van
de civil society met 'discussie' en 'argumenten' in tabel 1.1 zijn er wel goede
redenen om organisaties uit te sluiten die zich onttrekken aan elke publieke discus-
sie en ook anderszins weinig blijk geven van enige reflectie op de betrekkelijkheid
van het eigen belang en op de maatschappelijke consequenties van hun handelen.
Uitsluiting van organisaties zoals de maffia, de Real IRA en de Ku Klux Klan ligt
voor de hand. Discussie is er eerder over het civil society-gehalte van maatschap-
pelijke organisaties met een afwezige of zeer gebrekkige interne democratie
(Rosenblum 1998; Barber 1998: 52-55). De positieve connotaties van 'civil society'
en de persoonlijke voorkeur voor fatsoenlijke organisaties worden in de sociaal-
wetenschappelijke literatuur doorgaans in toom gehouden door een professionele
afkeer van normatieve beslissingen. Zo ook hier. De data over vrijwilligers en
organisaties in de volgende hoofdstukken geven ook geen aanleiding om bepaalde
verenigingen of soorten vrijwilligerswerk uit te sluiten.

Internationaal hebben de discussies over de civil society verschillende accenten en
een verschillende toonzetting.  In Centraal- en Oost-Europa waren ze vóór 19893

offensief getoonzet: civil society versus staat. De maatschappij, van kerk tot en met
nieuwe ondernemingen, moest de terugtred van de staat afdwingen. Na 1989
verliest het begrip 'civil society' zijn mobiliserende functie. Het wordt nu eerder van
bovenaf gebruikt, enerzijds door nieuwe politieke machthebbers ter legitimatie van
hun privatiseringsbeleid (Dubiel 1994; Dziubka 1994), anderzijds onder buiten-
landse adviseurs die ontdekken dat er voor de opbouw van een bloeiende economie
blijkbaar meer nodig is dan een marktordening en het wegnemen van barrières
voor particulier initiatief. In Amerika is traditioneel de angst voor de opper-
machtige overheid groot, maar die accentuering wordt ook bekritiseerd. De
Amerikaanse socioloog Alan Wolfe is vooral beducht voor het oprukken van de
markt, "the logic of buying and selling", in de morele en sociale sfeer van de civil
society, die bij deze auteur ook informele verbanden omvat. Terugblikkend stelt
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Wolfe (1989: 76-77):
"The small town, the voluntary association, the spirit of the people - these
aspects of how Americans viewed themselves contained such an emphasis on
trust, friendship, and community that people simply assumed they would
always be there. To the degree that these virtues were threatened at all, they
seemed to be threatened by the state; to protect civil society, therefore,
Americans often erected barricades in the wrong place. Suspicious of the
government, they did not realize until too late that the things they took for
granted could be as easily destroyed by economic calculation as by political
authority." 

De Amerikaanse politicoloog Benjamin Barber (1995) gaat nog een stap verder en
acht de nationale democratische staat door dezelfde krachten bedreigd als de civil
society. Beide dreigen het slachtoffer te worden van de tangbeweging van de
bloedeloze politics of profit van 'McWorld' en de bloedige politics of identity van
'Jihad'. Beide internationals hebben lak aan de gemeenschap van staatsburgers, het
gaat hen om de internationale consument respectievelijk geloofsgenoot.
Evenals in Amerika wordt in West-Europa - met wellicht tot voor kort als
uitzondering nieuwe democratieën in Zuid-Europa (Pérez-Díaz 1993) - over de
civil society vooral als een bedreigde sfeer gesproken. In figuur 1.1 is met twee
fronten aangegeven hoe in Nederland en elders in West-Europa de bedreigingen
van de civil society door staat én markt worden gezien: het maatschappelijke
midden wordt bedreigd door zowel verstatelijking en bureaucratisering alsook door
commercialisering. Het gestippelde pijltje naar beneden verbeeldt de desertie van
de individualiserende burgers. Zij verlaten de publieke sfeer en keren terug naar de
privé-sfeer. Of zoals Adriaansens en Zijderveld (1981: 71) het eerder beschreven
met het oog op een voortschrijdende bureaucratisering van het 'maatschappelijke
tussenveld': "het individu trekt zich uit een verstatelijkte maatschappij terug in de
veilige omgeving van het kleine en eigene."

In de volgende paragrafen wordt verder ingegaan op sociaal kapitaal en publieke-
opinievorming als positieve neveneffecten van activiteiten in de civil society. Het
zijn deze bijproducten van activiteiten waarom het gaat als vrijwilligerswerk in het
perspectief van de civil society wordt onderzocht. In het eerste Cahier van deze
serie werden twee andere trefwoorden gebruikt: 'sociale cohesie' en 'politieke
democratie' (Dekker 1994: 14). Daar werd toen niet iets heel anders mee bedoeld
dan met de nu gebruikte begrippen. 'Sociale cohesie' is een ouder sociologisch
begrip, dat de laatste jaren opnieuw furore maakt in politiek en beleid (Schuyt
1997b). Daarbij is steevast sprake van een 'verminderde', 'eroderende' of minstens
'bedreigde' cohesie. Zo is 'sociale cohesie' iets geworden waar men eigenlijk alleen
maar zorgen om kan hebben, een begrip overladen met vage noties van een tekort
aan feitelijke en morele sociale bindingen. Het gaat in discussies vaak tegelijkertijd
om vermindering van wederzijdse afhankelijkheid en saamhorigheid in kleine
kring en om segmentatie ('tweedeling') en gebrekkige solidariteit in bredere maat-
schappelijke verbanden. Tussen beide wordt dan gemakkelijk een positief en zelfs
causaal verband verondersteld, waarbij het losser worden van traditionele gemeen-
schapsbanden bijna automatisch verlies aan maatschappelijke betrokkenheid ten
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gevolge heeft. Sociaal-wetenschappelijk is een dergelijk verband twijfelachtig.
Sterke bindingen binnen groepen zullen relaties tussen groepen vaak bemoeilijken
(Duyvendak 1997; Schuyt 1997b). 'Sociaal kapitaal', zoals het thans in de discus-
sies over de civil society wordt gebruikt, richt de aandacht primair op de cohesie in
het grotere collectief en het begrip is in die zin minder dubbelzinnig. Het begrip
heeft bovendien de voorkeur boven 'sociale cohesie', omdat het de aandacht minder
eenzijdig richt op gebreken en omdat de desbetreffende literatuur de aandacht meer
richt op meetbare achtergronden en effecten van vrijwillig engagement. De term
'publieke-opinievorming' duidt de diffuse collectieve opbrengst van interacties in de
civil society beter aan dan 'politieke democratie', een begrip dat eerder verwijst naar
specifieke instellingen en procedures in de staatssfeer. Vergelijkbare valuable
byproducts van activiteiten in de civil society komen aan bod in een recentelijk
verschenen Amerikaans rapport over de bevordering van burgerlijk engagement
(National Commission 1998).

In de volgende hoofdstukken worden waar mogelijk aan sociaal kapitaal en
publieke-opinievorming criteria ontleend voor de beschrijving van achtergronden
en effecten van vrijwilligerswerk. Daarmee onderscheidt het civil society-perspec-
tief zich van ander onderzoek van vrijwilligerswerk, dat zich bijvoorbeeld richt op
de inhoud van het werk in specifieke sectoren van dienstverlening, op de econo-
mische waarde van het werk of de inpassing in het arbeidsbestel. Vrijwilligerswerk
wordt hier gezien als sociale en politieke participatie; het gaat om activiteiten
waarvan men zich afvraagt hoe ze in breder verband sociaal en politiek zijn
ingebed en welke sociale en politieke effecten ze hebben. Het is een manier van
kijken naar alle vrijwilligerswerk en is niet bedoeld als een uitgangspunt om voor
verder onderzoek het meest politiek getinte of expliciet op wijk, buurt en ideële
doeleinden gerichte vrijwilligerswerk te gaan selecteren.4

1.2 Sociaal kapitaal

In de eerste publicatie uit deze serie bleek dat over de politieke aspecten van vrij-
willigerswerk empirisch gemakkelijker iets te zeggen is en ook al meer gezegd is
dan over de sociale aspecten. Echter, in de afgelopen jaren krijgen juist de sociale
aspecten meer belangstelling, vooral naar aanleiding van het inmiddels beroemde
boek over Italië van Putnam (1993a) en diens artikelen over de afbraak van het
sociale kapitaal in de Verenigde Staten (Putnam 1993b en 1995b). Deze auteur
karakteriseert sociaal kapitaal met 'netwerken, normen en sociaal vertrouwen'. Het
gaat hem om een complex van maatschappelijke kenmerken dat bijdraagt aan het
wegnemen van belemmeringen voor collectieve actie en aan het bevorderen van
samenwerking tot wederzijds voordeel. Aan het complex van netwerken, normen
en vertrouwen koppelt Putnam de activiteit van vrijwillige organisaties en vrijwillig
individueel engagement. Over de aard van de relaties laat hij zich zelden precies,
en soms wat tegenstrijdig uit. Lidmaatschap van vrijwillige organisaties en vrij-
willigerswerk kunnen netwerken en normen dragen en vertrouwen stimuleren,
maar omgekeerd ook worden gezien als zaken die voortkomen uit netwerken en
worden gestimuleerd door normen en vertrouwen. In de beschouwingen van
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Putnam wordt een veelomvattende samenhang gesuggereerd tussen gedragingen en
houdingen in het sociale, politieke en economische leven "Good government in
Italy is a by-product of singing groups and soccer clubs." Dat spreekt tot de verbeel-
ding. De veelomvattendheid van Putnam's sociale kapitaal draagt bij aan de poli-
tieke populariteit van het concept: 'sociaal kapitaal' als modern wervend alternatief
voor de ouderwetse 'sociale cohesie'. In kringen van sociale wetenschappers roept
de veelomvattendheid ook kritiek op. Bekritiseerd worden onduidelijkheden in
afgrenzing en causaliteit. Wat zijn componenten van sociaal kapitaal, wat de
vormende factoren en wat de effecten? Er wordt aangedrongen op explicitering van
de relaties (Newton 1997; Edwards en Foley 1997; Uslaner in hoofdstuk 7). Het
complex van 'elkaar versterkende kwaliteiten' van de samenleving zou uit elkaar
moeten worden gelegd in uitspraken over oorzaken en gevolgen. Ook wordt bij
Putnam cum suis een te geringe aandacht gesignaleerd voor negatieve aspecten van
sociaal kapitaal. Als eigenschap van een complete samenleving lijkt sociaal kapi-
taal alleen maar positief, maar op micro- en mesoniveau worden ook de kosten
zichtbaar van wederzijds vertrouwen en dichte netwerken: sociaal kapitaal is onge-
lijk verdeeld, wordt gebruikt voor ongewenste doelen (de maffia), stimuleert
conformisme en remt individueel initiatief; sociaal kapitaal biedt voordelen omdat
andere individuen en groepen over minder of minder waardevolle netwerken
beschikken.5

De meetbaarheid van afzonderlijke elementen van het sociale kapitaal is ook een
probleem. Sociale netwerken zijn lastig in kaart te brengen en er is geen overeen-
stemming over een beperkte catalogus van essentiële normen. 
Bij de netwerken gaat het om de feitelijke verbanden tussen individuen, groepen en
organisaties. Dat zijn relaties die met gegevens van en over individuen moeilijk in
beeld te brengen zijn. Het materiaal dat in dit Cahier wordt behandeld is afkomstig
van geënquêteerde en geïnterviewde burgers, die doorgaans geen relaties met
elkaar onderhouden. Dergelijk materiaal kan vanuit individuele percepties en
mededelingen over gevoelens en activiteiten hoogstens globale indrukken van
sociale netwerken opleveren. Zo kan blijken dat in sommige beroepsgroepen,
soorten buurten of gemeenten, of instituties (kerken, scholen, particuliere onder-
nemingen of publieke diensten) sociale relaties frequenter onderhouden worden,
waarschijnlijk toegang geven tot meer hulpbronnen, en positiever worden gewaar-
deerd dan in andere bevolkingscategorieën. Een verhandeling over netwerken
levert dat niet op. 

Wat de normen betreft, is de publieke discussie ingezet door de zogeheten commu-
nitaristen of gemeenschapsdenkers. Voorzover ze normen benadrukken die moeten
bijdragen aan de instandhouding van traditionele gemeenschapsvormen, ligt vaak
het verwijt voor de hand dat ze zich laten leiden door romantisch-conservatieve
sentimenten. Voorzover ze meer in het algemeen het belang van gemeenschapszin
en wederzijdse zorg en verantwoordelijkheid in de maatschappij benadrukken,
geraken ze tot algemeen-menselijke deugden die politiek niet onderscheidend zijn
en voor onderzoek van de civil society niet richtinggevend. In de literatuur vindt
men thans brede waaiers van deugden, van oude eisen zoals terughoudendheid bij
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het nastreven van eigenbelang, plichtsbesef ten aanzien van de gemeenschap en
offerbereidheid voor 'de publieke zaak' tot moderne eisen zoals ontvankelijkheid
voor het onbekende en tolerantie tegenover vreemdelingen (zie bv. Dahrendorf
1993; BiZa 1997). 
Discussies over de civil society zijn doordrenkt van deze ambivalentie van zowel
een positieve waardering van gemeenschapszin in kleinschalige verbanden alsook
de benadrukking van verantwoordelijkheden ten aanzien van de publieke ruimte,
maatschappelijke problemen en de grote politiek, kortom zaken die bij uitstek
boven en buiten het bereik liggen van gemeenschapsbanden die in het dagelijks
leven ervaarbaar zijn. De spanning tussen de identificatie met klein- en groot-
schalige verbanden die hier te signaleren is, manifesteert zich ook in de onder-
scheiding van soorten burgerschap. Naast communitaristische burgerschapsidealen
(burgerzin is gemeenschapszin) staan uitwerkingen van het (neo)republikeinse
burgerschap, waarin het gaat om de rechten en plichten van staatsburgers en om
hun rol in de politiek. De 'politieke gemeenschap' waartoe de staatsburgers
behoren, is van een andere orde dan de sociale en culturele gemeenschappen die
deze omvat. Er is geen reden om aan te nemen dat de verschillende burgerschaps-
rollen in elkaars verlengde liggen. De zorgzame buur, het actief betrokken kerklid
en de solidaire collega zijn niet per se ook voorbeeldige democraten.  6

Na de netwerken en de normen van het sociale kapitaal resteert het vertrouwen. Als
individueel meetbare oriëntatie is sociaal vertrouwen - social trust, faith in people,
interpersonal trust - ongetwijfeld de belangrijkste indicator van sociaal kapitaal
geworden. Dat begrip speelde in de onderzoeksliteratuur al een rol voor er van civil
society en sociaal kapitaal sprake was. Almond en Verba (1989) concludeerden op
basis van landenvergelijkend politicologisch onderzoek al in het begin van de jaren
zestig dat sociaal vertrouwen een belangrijke stimulans is voor participatie in
vrijwillige organisaties (vgl. Inglehart 1990: 22-40). Seligman (1992) noemde in
zijn boek over het idee van de civil society dit vertrouwen de kern van het debat en
geeft ook de voorkeur aan het oude gebruik van deze term in de plaats van de zijns
inziens modieuze en diffuse civil society-terminologie. Theoretisch en empirisch
worden sociaal kapitaal, sociaal vertrouwen en vormen van vrijwillig engagement
en participatie verschillend geordend en aan elkaar gerelateerd. Putnam (1995a:
73) stelt dat "the greater the density of associational membership in a society, the
more trusting its citizens. Trust and engagement are two facets of the same under-
lying factor - social capital." Eerder spreekt Putnam (1993a) van een virtuous circle
van vertrouwen en feitelijke samenwerking c.q. participatie. Brehm en Rahn (1997)
vinden empirisch bevestiging voor een sterke wederkerige relatie tussen participatie
en vertrouwen op individueel niveau in Amerikaans enquêtemateriaal. Vergelijking
van de uitkomsten van structurele modellen brengt deze auteurs in een statistische
analyse tot de conclusie dat de effecten van participatie op vertrouwen sterker zijn
dan andersom. In hoofdstuk 7 van dit Cahier bestrijdt Eric Uslaner deze conclusie.
Hij acht het omgekeerde verband waarschijnlijker: engagement komt voort uit
vertrouwen en vertrouwen is ingebed in een algemene levenshouding ('optimisme').
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Bij sociaal vertrouwen wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen algemeen
vertrouwen (generalized trust) ten aanzien van onbekenden en exclusief vertrouwen
(particularized trust) ten aanzien van 'de eigen soort' (mensen met dezelfde gods-
dienst, regionale achtergrond, etniciteit enz.). Daarvan eventueel weer te onder-
scheiden is het op kennis en ervaringen gebaseerde vertrouwen (knowledge-based
trust) ten aanzien van specifieke mensen, maar dat speelt in de discussie over
sociaal kapitaal verder geen grote rol (Yamagishi en Yamagishi 1994). Er is weinig
reden om aan te nemen dat er een positief verband tussen de verschillende soorten
bestaat (Fukuyama 1995; Misztal 1996; Uslaner 1996; Whiteley 1996). In een
geslaagde opvoeding in gelukkige omstandigheden kan sprake zijn van een zich
uitdijend vertrouwen in andere mensen, maar er zijn ook voorbeelden te over
waarin groot wederzijds vertrouwen in een kleine kring gepaard gaat met de
cultivering van wantrouwen tegenover buitenstaanders. 
In onderzoek naar sociaal kapitaal wordt vertrouwen meestal geïndiceerd als
generalized trust. De vraag die ook in dit Cahier meer dan eens wordt gebruikt
(hoofdstukken 3, 7 en 8), luidt: 'Vindt u dat over het algemeen de meeste mensen
wel te vertrouwen zijn of vindt u dat men niet voorzichtig genoeg kan zijn in de
omgang met mensen?', met als antwoordmogelijkheden 'wel te vertrouwen', 'je kan
niet voorzichtig genoeg zijn' en 'weet niet'. Deze vraag uit Amerikaans onderzoek
van Rosenberg in de jaren vijftig heeft via het landenvergelijkende onderzoek van
Almond en Verba (1989) de wereld veroverd. Met name de data die ermee werden
gegenereerd in het onderzoek World values 1990/'91 zijn terug te vinden in tal van
publicaties over sociaal vertrouwen en civil society in de jaren negentig (zie bv.
Fukuyama 1995; Inglehart 1997; Newton 1997 en 1999). Het is opmerkelijk hoe
zo'n eenvoudige vraag het zo ver kan brengen als belangrijkste indicator in de
internationale literatuur voor sociaal vertrouwen.

Er is in de literatuur over de civil society ook aandacht voor vertrouwen in
instituties en in media. Men zou dit vertrouwen kunnen zien als een verdere
veralgemenisering van vertrouwen in anderen, maar men zou ook kunnen zeggen
dat het hier gaat om metingen van verticale vertrouwensrelaties dwars op de hori-
zontale vertrouwensrelaties tussen (groepen) burgers. Deze vormen van vertrouwen
worden doorgaans echter niet gerelateerd aan vrijwillig engagement. Bovendien
gaat het hier ook minder om sociaal kapitaal. Dat is bij uitstek gelokaliseerd in de
horizontale relaties tussen burgers. Bij vertrouwen in instituties en in informatie
over publieke kwesties gaat het eerder om maatschappelijke voorwaarden voor de
politieke democratie, dus om verticale relaties tussen burgers enerzijds en de poli-
tieke organisaties en acteurs anderzijds. Tussen sociaal vertrouwen en institutioneel
vertrouwen wordt statistisch veelal een positief, zij het zelden sterk verband
gevonden, zowel op individueel niveau als wat nationale gemiddelden betreft (Pew
1997; Dekker et al. 1997b; Newton 1999; Dekker 1999). Institutioneel vertrouwen
en vertrouwen in media worden in de hoofdstukken 7 en 8 gebruikt en in hoofdstuk
3 komen ook nog enkele normatieve indicatoren voor sociaal kapitaal aan bod.
Voor de meting van sociaal kapitaal op het niveau van gemeenten, regio's en
landen kunnen ook andere statistische bronnen worden aangeboord, maar daarvan
wordt hier afgezien.7
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1.3 Publieke-opinievorming

Het andere onderwerp voor onderzoek van vrijwilligerswerk in de civil society is
publieke-opinievorming. Het gaat om wat de Amerikaanse socioloog Robert
Wuthnow (1991b: 22-23) als public discourse omschrijft:

" (...) public discourse must be thought of in terms broader than those of
political debate alone. Its essential concern is with the collective, not
necessarily in the sense of the entire society, but with the relationships among
individuals, between individuals and communities, and among communities.
Public discourse - or what is often referred to as the public sphere - is thus the
arena of questions about the desirable in social conduct: How shall we live as a
people? What do we hold as priorities? To what ends shall we allocate our
time, our energy, our collective resources? Where do we locate hope? How do
we envision the good? (...) Tocqueville's question is whether the shape of
public discourse depends in some important way on the vitality of the voluntary
sector. Put differently, does it make any difference at all to the collective values
we articulate and espouse - to the way we frame our assumptions about the
desirable - if there is a viable and active voluntary sector or if public discourse
is shaped largely (exclusively?) by the state and the marketplace?"

Bij publieke-opinievorming gaat het om openbaar geuite en op enigerlei wijze
georganiseerde meningen over maatschappelijke misstanden en doelen ofwel zaken
waar door of namens de maatschappij iets aan gedaan zou moeten worden. Dat zijn
in een samenleving als de Nederlandse vaak meningen over overheidsbeleid, maar
het kunnen ook pleidooien zijn voor of tegen collectieve acties waar overheden
vanwege de kleine schaal of om andere redenen geen bemoeienis mee hebben.
Publieke-opinievorming onderscheidt zich van andere discussies en beïnvloedings-
pogingen door een oriëntatie op collectieve actie. Wat is er nodig voor de publieke-
opinievorming? Ook hier gaat het om collectief en individueel gedragen kenmer-
ken. Parallel aan de driedeling netwerken, normen en sociaal vertrouwen bij sociaal
kapitaal zou men kunnen onderscheiden tussen infrastructuur, vrijheden en politiek
zelfvertrouwen. Bij infrastructuur is te denken aan discussiefora en communicatie-
kanalen tussen individuele burgers en officiële politieke besluitvormingsorganen
(van stadspleinen via koffiehuizen tot kranten, talkshows en discussielijsten op
Internet). Bij de vrijheden gaat het om wettelijk beschermde rechten van menings-
uiting en organisatie, maar ook om een politieke cultuur waarin dissensus wordt
gewaardeerd en bereidheid tot open gedachtewisseling bestaat. In dit perspectief
zou men aan discussiefora en media specifieke eisen van beschaafde omgang,
toegankelijkheid en reflexiviteit kunnen stellen, zoals Barber (1998: 114-123) die
formuleert voor een ideale civilizing discourse. Bij politiek zelfvertrouwen gaat het
tot slot om eigenschappen van individuen. Van belang is niet uitsluitend het geloof
in het eigen vermogen om politiek te beïnvloeden, maar ook om feitelijke compe-
tenties en de bereidheid of geneigdheid om zich een oordeel te vormen over poli-
tieke aangelegenheden en zich daarmee te bemoeien. Politiek gedrag - informele
politieke communicatie, contacten met autoriteiten om iets op de politieke agenda
te krijgen, participatie in politieke gremia, deelname aan collectieve acties - is
daarvoor een indicator, maar het draagt ook direct bij aan de instandhouding van
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de infrastructuur en de cultuur voor de politieke opinie (zoals sociale contacten
uitdrukking geven aan sociaal vertrouwen, maar ook de netwerken en normen van
het sociale kapitaal instandhouden).

Publieke-opinievorming reikt van discussies bij de bakker tot het optreden van
pressiegroepen, hoofdredactionele commentaren en parlementaire debatten. In
relatie tot vrijwilligerswerk komt alleen de 'onderkant' in beeld van gewone burgers
die op kleine schaal collectief misstanden onderkennen en doelen stellen, reageren
op wat de politiek en overheid doen en slechts in uitzonderlijke gevallen zelf poli-
tieke zaken aan de orde stellen. Daarbij komt als beperking - zie het eerdere excuus
bij de aandacht voor sociaal vertrouwen vanwege de beperkingen van het datama-
teriaal - dat die onderkant van de publieke-opinievorming slechts onderzocht kan
worden met gegevens over houdingen en gedragingen van individuen. Over de
infrastructuur en de cultuur valt hoogstens via individuele percepties iets te zeggen.
Wat dat betreft illustreert ook dit Cahier de 'behavioristische paradox' die Andeweg
(1993: 283) in de empirische politicologie signaleerde, namelijk dat "wij meer
weten van het gedrag van politieke actores naarmate zij minder invloedrijk zijn".
Indicatief zijn dan politicologische variabelen voor politieke betrokkenheid
(interesse, lees- en kijkgedrag), de gerapporteerde deelname aan discussies over
politiek en politieke activiteiten en de zelf waargenomen potentie om zich te
mengen in de politieke meningsvorming (zelfvertrouwen, actiebereidheid).8

Almond en Verba besteedden in hun bekende landenvergelijkende onderzoek van
de civic culture in het begin van de jaren zestig uitvoerig aandacht aan sociale
participatie als fundament van een democratische politieke cultuur. Hun werk is
nog altijd een inspiratiebron voor onderzoekers van (nationale) politieke culturen
en voor onderzoekers van sociale en politieke participatie. De tweede onderzoeks-
traditie is waarschijnlijk succesvoller geweest dan de eerste.  Richtinggevend voor9

het participatieonderzoek is nog altijd de volgende vaststelling van Almond en
Verba (1989: 265) van het belang van het verenigingsleven voor de politieke demo-
cratie:

"(...) any membership - passive membership or membership in a nonpolitical
organization - has an impact on political competence. Membership in some
association, even if the individual does not consider the membership politically
relevant and even if it does not involve his active participation, does lead to a
more competent citizenry. Pluralism, even if not explicitly political pluralism,
may indeed be one of the most important foundations of political democracy."

Bestuurlijke activiteit (c.q. vrijwilligerswerk) draagt bij Almond en Verba extra bij
aan de politieke participatie en betrokkenheid. In later onderzoek is statistisch
veelvuldig een positieve relatie tussen sociale en politieke participatie getoond.
Over de causaliteit bestaan ook hier, evenals bij het sociale kapitaal of sociaal
vertrouwen, verschillende ideeën (Verba et al. 1995; Dekker et al. 1997b). In
discussies over politiek cynisme en de kloof tussen politiek en burgers wordt de
positieve relatie inmiddels ook in twijfel getrokken en wordt de vraag opgeworpen
of sociale participatie niet steeds meer wordt gebruikt als een alternatief voor
politieke participatie. Voorzover het gaat om een verschuiving van activiteit in
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politieke partijen naar activiteit voor ideële pressiegroepen, is er misschien slechts
sprake van een verandering in de aard van de politieke participatie (vgl. SCP
1998a: 737 e.v.). Maar er is in groepen vrijwilligers ook een opzettelijke 'vermij-
ding van politiek' te signaleren (Eliasoph 1998) en volgens sommigen is hier zelfs
sprake van een trend:

"Indeed, citizens, particularly the youngest, seem to be shifting their preferred
civil involvement from official politics to the voluntary sector. If so, the classic
Tocquevillian thesis would have to be modified: local civic life, far from acting
as a school for wider political involvement, may increasingly serve as a refuge
from (and alternative to) it." (Galston en Levine 1997: 26).

Hier wordt een negatieve relatie gelegd tussen sociale en politieke participatie.
Vrijwilligerswerk zou met andere woorden ook wel eens een negatieve bijdrage aan
de publieke-opinievorming kunnen leveren. Waarschijnlijk hangt er veel af van het
soort vrijwilligerswerk en kunnen tegenover een zwak positief statistisch verband
voor de hele bevolking talrijke casestudy's worden geplaatst waarin een negatief
verband aantoonbaar is en heel begrijpelijk kan worden gemaakt. Gegeven het
beschikbare datamateriaal kan het in dit Cahier slechts om de globale statistische
relaties gaan. Op de onderliggende verscheidenheid wordt in paragraaf 9.2 van
hoofdstuk 9 teruggekomen.  

Bij Almond en Verba staat de politieke kant van participatie in de civil society niet
los van het vertrouwensaspect dat in de vorige paragraaf over sociaal kapitaal aan
de orde kwam. Sociaal vertrouwen legt volgens hen de basis onder politiek zelfver-
trouwen. Gewone burgers zullen zich pas met politiek bemoeien als ze het idee
hebben dat ze dat zonder grote risico's kunnen doen, als ze niet bang hoeven te zijn
dat een afwijkend standpunt negatieve consequenties voor hen in hun dagelijks
leven zal hebben. Door sociaal vertrouwen en sociale samenwerking blijft polari-
satie beperkt tot de politiek en hoeft niet te worden gevreesd voor sociale segmen-
tatie (Almond en Verba 1989: 78, 356-357). Deze argumentatie is ook te vinden bij
huidige onderzoekers van sociaal kapitaal (Putnam 1993a; Onyx en Bullen 1997).
In dit Cahier wordt, zoals al aangegeven, geen algemene relatie en zeker geen
hiërarchische relatie tussen sociaal kapitaal en publieke-opinievorming veronder-
steld. Er is ook geen reden om te veronderstellen dat vrijwilligerswerk en vrij-
willige organisaties bijdragen aan geen van beide of aan beide (zie verder § 9.2 in
hoofdstuk 9).   

1.4 Civil society en individueel vrijwilligerswerk

Almond en Verba bespreken de resultaten van hun bevolkingsenquêtes op ver-
schillende niveaus. Het gaat hun afwisselend om kenmerken van individuen,
groepen en de gehele maatschappij of politieke orde. Op individueel niveau zijn
leden van organisaties politiek meer betrokken dan niet-leden; op het niveau van de
hele maatschappij is een bloeiend verenigingsleven bevorderlijk voor de demo-
cratie. In deze meerlagigheid van hun beschouwingen komt een algemeen probleem
voor onderzoek van vrijwilligerswerk in de civil society tot uitdrukking. Er wordt
onderzoek gedaan naar individuen en naar verschillen tussen individuen, maar
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uiteindelijk gaat het om kwaliteiten van de maatschappij en de politiek. De relatie
kan op verschillende manieren worden gelegd. Het simpelste geval doet zich voor
als er sprake is van een rechtstreekse positieve of negatieve bijdrage van bepaalde
individuen aan het grotere geheel. Als die bijdrage betrouwbaar te meten is op
individueel niveau, hoeft men nog slechts een schatting te maken van de toe- of
afname van het aantal individuen om te zeggen of er sprake is van een verslech-
tering of verbetering van het collectief. Maar deze eenvoudige situatie van optelling
doet zich zelden voor. De individuele kenmerken zijn niet in alle omstandigheden
goed of slecht en ze zijn in ieder geval niet onbeperkt goed of slecht. Aan de
gewenste hoeveelheid participatie in een democratie hebben Almond en Verba
(1989) en andere politicologen de nodige algemene beschouwingen gewijd, maar de
wijzen waarop individuele houdingen en gedragingen doorwerken in groepscul-
turen en collectief gedrag en uiteindelijk in het functioneren van een democratisch
systeem, blijven empirisch onderbelicht. Veel meer dan het Bibelebonse inzicht dat
democratische burgers bijdragen aan een democratische cultuur die goed is voor de
democratie, is er eigenlijk niet.
Vergelijkend politicologisch onderzoek biedt wel enkele uitzonderingen. Ten eerste
kan het onderzoek worden genoemd van Verba en Nie (1972) naar de relatie tussen
niveaus van participatie en de responsiviteit van het openbare bestuur door een
vergelijking van 64 gemeenten in de Verenigde Staten. Zij vinden dat in gemeenten
met veel participatie de overeenstemming in beleidsopvattingen tussen bevolking
en bestuurders groter is dan in gemeenten met geringe participatie. De winst in
leader concurrence is voor participanten echter wel groter dan voor niet-partici-
panten. Ten tweede zij gewezen op het onderzoek van Berry et al. (1993) naar het
belang van buurtorganisaties in vijftien Amerikaanse steden (vijf steden geselec-
teerd vanwege succesvolle pogingen om participatie van burgers te vergroten,
telkens vergeleken met twee zo sterk mogelijk overeenkomstige steden). Meer dan
bij Verba en Nie komen hier organisaties en verbanden voor participatie in beeld.
Ook hier luidt de conclusie dat in de steden met de grootste participatie vaker
beslissingen worden genomen in overeenstemming met wat de meerderheid van de
bevolking wil. In steden met actieve buurtorganisaties is de bevolking in het alge-
meen actiever betrokken bij de beleidsontwikkeling. Ondanks gebrekkige sociale
representativiteit van de buurtorganisaties, blijken de door hen naar voren ge-
brachte beleidsvoorkeuren wel in hoge mate representatief. Bij het (nog steeds
overgrote) inactieve deel van de bevolking bestaat ook vertrouwen in de organisa-
ties en in de mogelijkheden om daar zo nodig actief in te kunnen worden. Deze
bevindingen geven steun aan het vermoeden dat participatie in de civil society
bijdraagt aan sociale cohesie, ook ten gunste van de non-participanten. Ten derde
moet natuurlijk het vergelijkende onderzoek van Putnam (1993a) van twintig
Italiaanse regio's worden genoemd. De effectiviteit van het bestuur blijkt samen te
hangen met de degree of civic community in de regio. Effectiviteit is gemeten met
stabiliteit, het innovatieve karakter van wetten, effectiviteit van de uitvoering van
beleid en ook weer de responsiviteit tegenover de bevolking. De mate van burger-
lijke gemeenschappelijkheid is gemeten met geaggregeerde individuele kenmerken
zoals het lezen van kranten, gaan stemmen en het lidmaatschap van organisaties,
maar ook om collectieve kenmerken zoals het bestaan van een sterk netwerk van
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maatschappelijke organisaties (van vakorganisaties tot en met voetbalclubs en
zangkoren). Statistisch laat Putnam op het niveau van de regio's relaties zien tussen
maatschappelijke betrokkenheid van burgers en activiteiten in de civil society ener-
zijds en economische en bestuurlijke prestaties anderzijds. Theoretisch heeft hij
interessante beschouwingen voor het bestaan van politieke en economische effecten
van sociaal kapitaal, maar uiteindelijk kan ook bij dit onderzoek op goede gronden
worden gesteld dat het ontbreekt aan inzicht hoe "'microsocial' effects translate into
'macropolitical' outcomes" (Foley en Edwards 1996: 47). 
In hoofdstuk 9 wordt teruggekomen op de wenselijkheid van vergelijkende analyses
om het belang van vrijwilligerswerk in de civil society te onderzoeken. In de daar-
aan voorafgaande hoofdstukken dwingt het beschikbare empirische materiaal tot
het nagaan van geïndividualiseerde relaties van vrijwilligerswerk met sociaal kapi-
taal en publieke-opinievorming. In het verlengde van de introductie van sociaal
kapitaal en publieke-opinievorming als nevenproducten van activiteiten in de civil
society zal veelal sprake zijn van statistische effecten van vrijwilligerswerk op
indicatoren voor sociaal kapitaal en publieke-opinievorming. Eenvoudige causali-
teit is echter niet zo aannemelijk, tegengestelde effecten zijn ook mogelijk en
wederzijdse versterking - Putnam spreekt in dit verband over virtuous circles - is
zeker op langere termijn beschouwd waarschijnlijk (vgl. Brehm en Rahn 1997; zie
verder hoofdstuk 7 in dit Cahier). Vooralsnog is agnosticisme in de causaliteits-
vraag de beste positie en misschien is er reden om het causaliteitsidee maar
helemaal te laten vallen (zie verder § 9.3 in hoofdstuk 9). Voor dit Cahier is nu
eerst de vraag hoe sterk de statistische relaties eigenlijk zijn.
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Daarvoor zij verwezen naar de bijdragen in het eerste Cahier van de serie (Dekker 1994) en naar1

sindsdien verschenen literatuur, met name de bijdragen in Walzer (1995), Berger en Neuhaus (1996),
Weidenfeld (1996), Edwards en Foley (1997 en 1998a), Hadenius (1997) en Mondak (1998).
Van de drie afbakeningen van de civil society, is die met de gemeenschap het minst gangbaar. Vaak2

blijft gemeenschap als informele sfeer of privé-sfeer buiten de maatschappelijke orde (en dan wordt de
civil society een sfeer tussen markt en staat) en soms vallen civil society en gemeenschap min of meer
samen. Het laatste gebeurt in de Amerikaanse communitaristische traditie. Zo lokaliseert Wolfe (1989:
20) de civil society in "families, communities, friendship networks, solidaristic workplace ties,
voluntarism, spontaneous groups and movements".
Er wordt hier voorbijgegaan aan de ontwikkelingslanden, waar discussies over de civil society dikwijls3

gaan over de rol van (internationaal gefinancierde) ngo's en niet zelden ook vanuit die ngo's zijn
geïnitieerd. Men komt het begrip tegenwoordig dan ook nogal eens tegen in programma's en instellingen
die vanuit rijke westerse landen zijn opgezet voor ontwikkelingslanden en recentelijk
gedemocratiseerde landen. In de rijke landen zelf wordt ondertussen meer gesproken over het 'behoud
van sociaal kapitaal' dan over 'de verdediging van de civil society'. 
Vrijwilligerswerk in een buurtorganisatie is in dit verband waarschijnlijk interessanter dan individueel4

verricht vrijwilligerswerk in een ziekenhuis, maar op voorhand kunnen geen soorten vrijwilligerswerk
worden uitgesloten. Dat bleek ook uit de pilotstudy in Zwolle (Van Deth en Leijenaar 1994), waar de
onderscheiding van 'maatschappelijke participatie' als vangnet voor relevant vrijwilligerswerk niet
eenvoudig bleek te zijn. Er kon ook geen simpel onderscheid worden gemaakt tussen meer en minder
relevante organisaties of meer en minder relevant werk binnen organisaties.
Zie voor deze en andere kritiek Levi (1996), Portes en Landolt (1996), bijdragen in Edwards en Foley5

(1997 en 1998a) en de overzichtstudie van Haug (1997). In dit en ook in andere hoofdstukken van dit
Cahier wordt veelvuldig aan Putnam gerefereerd. Daarmee wordt recht gedaan aan diens invloed op de
huidige discussies over civil society en vrijwillig engagement, maar er wordt zo wel voorbijgegaan aan
waardevolle sociologische onderzoekstradities waarin sociaal kapitaal wordt opgevat als individuele
hulpbron en individueel bruikbare eigenschap van sociale netwerken. Zie hiervoor met name Coleman
(1990) en samenvattend Haug (1997).
Zie WRR (1992) en Van Gunsteren en Den Hoed (1992) voor een krachtig onderscheid tussen6

communitaristisch en neorepublikeins burgerschap. Vaak wat gematigder is het ook te vinden in de
Amerikaanse literatuur. Zo plaatsen Evans en Boyte (1992) in het voorwoord van een herziene druk
van hun boek Free spaces het publieke karakter van vrijwillig engagement in hun vrije ruimten
tegenover de op een shared way of life gebaseerde face to face politics van het communitarisme. De
auteurs hechten veel waarde aan de verruiming van perspectieven van mensen door de confrontatie met
grootschalige instituties en personen buiten de eigen kring. Daar leert men omgaan met verschillen in
waarden en belangen. De vrije ruimten zijn echter wel verbonden met de gemeenschappen: "Free space
is found in settings which combine strong communal ties with larger public relationships and aspects".
Barber (1997 en 1998) plaatst zijn 'sterk democratische civil society-conceptie (civil society = publieke
ruimte tussen staat en markt) tegenover liberale opvattingen (civil society = markt) en
communitaristische (civil society = gemeenschap). Wat de laatste betreft toont hij zich vooral beducht
voor de autoritaire religieuze en etnische uitwassen (vgl. Barber 1995). In zijn overwegingen over de
bescherming en bevordering van collectieve participatievormen in de civil society toont hij zich eerder
een verlicht communitarist dan een pleitbezorger van individueel politiek-democratisch burgerschap.
Verwezen zij naar onderzoek van de Wereldbank (http://www.worldbank.org/poverty/scapital/) en naar7

het internationale project 'The decline of social capital? Political culture as a condition of democracy,
geleid door Robert Putnam en vooral gefinancierd door de Duitse Bertelsmannstichting. Voor
landenvergelijkend onderzoek wordt hier gezocht naar een breed scala social capital-related
indicators. Inogchi (1997) biedt voor Japan een mooie inventarisatie van mogelijke indicatoren, onder
andere de verkoop van kant-en-klare maaltijden en de deelname aan individuele en gezelschapsspelen.
De auteur wijdt ook een beschouwing aan de Japanse paradox van enerzijds low-trust individuals
volgens surveydata en experimenteel onderzoek en anderzijds een high-trust society volgens
antropologisch onderzoek.
Een probleem is ook nog dat wel wordt gevraagd naar individuele oriëntaties op politiek, maar dat vaak8

vooral de aanhang voor algemene normen zal worden gemeten. 'Actiebereidheid' is wellicht minder een
persoonlijke geneigdheid tot politieke activiteit dan een blijk van instemming met de norm van actief
burgerschap (Topf 1989; vgl. the myth of civic competence van Almond en Verba 1989: 479-481).
Irrelevant voor de publieke-opinievorming zijn de ontwikkelingen in dergelijke burgerschapsnormen

Noten
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natuurlijk niet, maar een betrouwbare meting van individuele bijdragen aan de collectieve
meningsvorming bieden ze niet.
Zie Laitin (1995) voor een onderbouwing van deze stelling en een overzicht van onderzoek onder9

invloed van het werk van Almond en Verba. Ook deze auteur wijst op het verschil tussen individueel en
collectief niveau: "It is important to note that the implicit dependent variable of much of the empirical
parts of The Civic Culture was not democracy but democratic participation" (Laitin 1995: 168).
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2  LANGETERMIJNTRENDS IN LIDMAATSCHAPPEN EN VRIJWILLIGERS-
WERK

Joep de Hart

2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. Eerst wordt ingegaan op het lidmaatschap van
organisaties in het maatschappelijke middenveld tussen overheid en burgers. We
beperken ons tot vier sectoren, te weten de vakverenigingen, de kerken, de omroe-
pen en de sportwereld. De beschrijving van de ontwikkelingen is gebaseerd op
institutionele tellingen; alleen bij het kerklidmaatschap wordt gebruikgemaakt van
gegevens uit de volkstellingen. Aan de sportsector schenken we wat uitgebreidere
aandacht vanwege zijn, zoals zal blijken, grote en gestegen omvang binnen het
vrijwilligerswerk. Aan het vrijwilligerswerk is vervolgens het tweede deel van het
hoofdstuk gewijd. Hier zullen voornamelijk de leefsituatieonderzoeken van het CBS
worden benut om in kort bestek enkele verschuivingen te documenteren die zich er
sinds de jaren zeventig in hebben voorgedaan. In hoofdstuk 6 zal aan de hand van
tijdbudgetstudies uitvoeriger worden ingegaan op het vrijwilligerswerk.

Zowel de veranderingen in het lidmaatschap van organisaties als die op het terrein
van het vrijwilligerswerk worden geplaatst in historisch perspectief. De nauwe
verweving met de opkomst van, verschuivingen in en vormgeving aan het vrijwil-
ligerswerk, van ontwikkelingen in het maatschappelijke middenveld tussen over-
heid, markt en privé-sfeer bestaat al sinds het eind van de vorige eeuw, toen de
ontwrichtende gevolgen van de industrialisatie personen uit de gegoede standen en
kerkelijke kring aanzetten tot het organiseren van filantropische initiatieven en
armenbezoek. Dat geldt voor de emancipatiebewegingen vanaf het eind van de
vorige eeuw, de verzuiling en de latere ontzuiling. Het geldt voor de opkomst,
expansie en crisis van de verzorgingsstaat, voor de economische recessie en het
ontstaan van een aanzienlijk reservoir aan personen die al dan niet vrijwillig buiten
de betaalde-arbeidsector zijn beland (werklozen, arbeidsongeschikten, gepensio-
neerden). Het geldt eveneens voor de geleidelijke overdracht van functies die
oorspronkelijk door de directe sociale omgeving en de familie werden behartigd
naar maatschappelijke instanties, en voor de latere institutionalisering en profes-
sionalisering van de hulp- en dienstverlening.

2.2 Ontwikkelingen in het lidmaatschap van organisaties en verenigingen:
institutionele tellingen

Aan het eind van de negentiende eeuw wordt de basis gelegd voor het moderne
verenigingswezen. De periode tot en met de jaren vijftig vormt een ongekende
bloeiperiode in het kielzog van de verzuiling. Aan het eind van dat decennium, als
de zuilen de eerste haarscheuren gaan vertonen, wordt van verschillende kanten
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gesproken over de 'verenigingsapathie' of 'verenigingsmoeheid' die bezit zou
hebben genomen van de bevolking (Jolles 1959 en 1963). 
Zover is het nog lang niet als de tweede helft van de vorige eeuw een aanvang
neemt. Zowel de vakbonden als de omroepen en de sportbeoefening in verenigings-
verband zijn erfgenamen van die periode. Hetzelfde is beweerd over het ontstaan
van eerst het orthodox-christelijke bevolkingsdeel, en vervolgen de katholieke en
socialistische emancipatie, elk met een eigen scala aan geestverwante verenigingen
en organisaties. De opsomming die Brugmans (1970: 89-90) geeft van de vereni-
gingen die alleen al in een stad als Leiden tussen 1850 en 1900 werden opgericht,
kan als een illustratie dienen van de explosie van het verenigingsleven in die
dagen. Het gaat om 12 muziek- en zangverenigingen, 22 sport-, 5 wielrijders- en
7 gymnastiekverenigingen, 5 kiesverenigingen, 5 godsdienstige verenigingen,
2 sociëteiten en 20 vakverenigingen. 
De opkomst van al deze groepen, organisaties en sociale verbanden die actief zijn
op wat later het maatschappelijke middenveld tussen overheid en de private sfeer
zou gaan heten, draagt in hoge mate de sporen van de verzuiling en ideologische
segmentering die zo kenmerkend is voor de honderd jaren tot aan de jaren vijftig
van deze eeuw. In hetzelfde tijdvak veranderde Nederland in een moderne, indus-
triële natie. Natievorming en verzuiling waren twee kanten van één historische
beweging (Stuurman 1983: 98). Tot aan de laatste decennia van de vorige eeuw
was de participatie in het openbare bestuur en het openbare leven, inclusief het
verenigingsleven, voornamelijk voorbehouden aan en afgestemd op de midden- en
hogere klassen. In het kielzog van de massaorganisaties die zich formeerden onder
de paraplu van de verzuiling, ging dit veranderen, betraden de lagere standen via
de vakorganisaties het publieke schouwtoneel en gingen zij ook het verenigings-
leven ontdekken. Tegelijkertijd manifesteerde zich binnen de hier beschreven
sectoren van de vakverenigingen, de omroepverenigingen en de sportorganisaties
de tendens tot bundeling van lokale burgerinitiatieven onder landelijk centraal
bestuur.

2.2.1 Vakverenigingen

Bij het overzicht van de ontwikkelingen in het ledental van de vakverenigingen
beperken we ons tot de periode sinds 1910. Een jaar eerder had de organisatorische
structuur van de vakbewegingen zich uitgekristalliseerd, die vervolgens intact bleef
tijdens de daaropvolgende decennia van deze eeuw. De geschiedenis van de
moderne vakbonden start vijftig jaar daarvoor. Nadat in de vorige eeuw de best
betaalde en opgeleide arbeiders - de typografen en diamantslijpers - zich vanaf de
jaren veertig waren gaan organiseren in verenigingsverband, richtten Amsterdamse
typografen in 1861 een steunfonds op voor hun leden dat kan worden beschouwd
als de eerste echte vakvereniging. Het steunfonds beoogde de leden zowel morele
bijstand als materiële hulp te bieden en werd vijf jaar later uitgebreid tot een lan-
delijke organisatie. Later (1894) zouden de diamantslijpers tot hun Algemeene
Nederlandsche Diamantbewerkersverbond (ANDB) komen. Maar de eerste lande-
lijke arbeidersorganisatie van echte betekenis was toch wel het in 1871 opgerichte
Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond (ANWV), waarbij in 1872 zestien
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verenigingen met ruim 3.400 leden waren aangesloten. De arbeidsconflicten en
georganiseerde werkstakingen van de jaren tachtig (1888/'89) wakkerden de
interesse voor het vakbondslidmaatschap sterk aan. Die kwam nauwelijks ten goede
aan het ANWV, gekant als dit was tegen stakingen en conflicten met werkgevers.
In 1893 zou een algemene vakcentrale het Nationaal Arbeidssecretariaat (NAS)
ontstaan, die onverhuld opereerde vanuit het beginsel van de klassenstrijd. 
Ook binnen de opkomende arbeidersbeweging manifesteerde de verzuiling zich in
optima forma. Naast de liberaal georiënteerde ANWV werd eveneens in 1871 de
Vaderlandsche Werkmansvereeniging opgericht, geïnspireerd door de antirevolu-
tionaire sociale leer; deze groeide in 1877 uit tot het protestants-christelijke ver-
bond Patrimonium en via het Christelijk Arbeidssecretariaat (1900) uiteindelijk tot
het Christelijk Nationaal Vakverbond (1909). Rond dezelfde tijd formeerde ook het
katholieke volksdeel zijn arbeidersorganisaties, aanvankelijk op plaatselijk niveau
(te beginnen met de Arnhemse Katholieke Timmerliedenvereniging), later op dio-
cesane basis. In hetzelfde jaar als waarin de CNV werd opgericht, 1909, kwam het
ook tot het ontstaan van het Bureau voor de Roomsch-Katholieke Vakorganisatie,
voorloper van het NKV (1964). Als pendant van de vierde grote ideologische
stroming functioneerde sinds 1893 het al genoemde Nationaal Arbeidssecretariaat
(NAS), als eerste landelijke vakcentrale gerelateerd aan de Revolutionaire Socia-
listische Partij. Naast en in reactie op de allengs meer in syndicalistische richting
opgeschoven NAS werd in 1905 het meer gematigde socialistische Nederlandsch
Verbond van Vakvereenigingen (NVV) opgericht. En of er nog niet genoeg ideolo-
gische versplintering was, ontstond vervolgens in 1912, buiten de katholieke,
protestantse en socialistische zuilen, het Nederlandsch Verbond van Neutrale Vak-
vereenigingen.1

Vergeleken met de afzonderlijke groepsvorming van de Gründungszeit (die een
acceleratie te zien geeft rond 1900) is de twintigste eeuw één van samensmelting en
bundeling van initiatieven. De organisaties kregen allengs een meer nationaal
karakter, overleg tussen werknemers, werkgevers en overheid raakte geïnstitu-
tionaliseerd (in 1919 werd daartoe de Hoge Raad van Arbeid ingesteld, in 1945 de
Stichting van de Arbeid, in 1950 de Sociaal-Economische Raad) en er kwamen
collectieve arbeidsovereenkomsten tussen werkgevers en werknemers.

Het totale ledental van de vakverenigingen is (in absolute zin) voortdurend ge-
stegen tussen 1930 en 1980 (zie tabel 2.1). In de periode 1980-1990 zet een daling
in, die pas de afgelopen jaren weer is omgebogen tot een stijging. In het tijdvak
1930-1980 blijft de toename van het ledental achter bij de groei van de totale be-
roepsbevolking, en in de jaren sinds 1980 groeit dit verschil naar zijn maximale
omvang. Dit weerspiegelt zich in de dalende organisatiegraad van de Nederlandse
werknemers sinds 1950, die snel afneemt tussen 1980 en 1990, om zich pas daarna
weer te stabiliseren.
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Tabel 2.1 Ledentallen van vakorganisaties, 1910-1995

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1975 1980 1985 1990 1995

totaal leden (x 1.000) 185 684 625 798 1.160 1.354 1.524 1.710 1.790 1.541 1.653 1.865
waarvan

FNV (NVV + NKV) 52 389 382 505 678 887 963 1.044 1.078 899 975 1.140
CNV 7 67 71 119 156 219 239 228 304 300 302 344
MHP 123 118 108 125 159
AVC 112
overige 126 228 171 174 327 248 323 314 289 234 251 110

organisatiegraad werk-
nemersa

% van de totale
beroepsbevolking . 25 20 . 39 38 36 35 35 29 27 28
% excl. gepensioneer-
den . . . . . . . 38 39 29 24 29

beroepsbevolking (x 1.000) . 2.721 3.171 . . 4.220 . 4.927 5.103 5.320 6.104 6.626
totaal
14-64 jaar . 2.582 3.051 . . 4.102 . 4.863 5.067 5.293 6.061 6.599
volgens definitie 1991 6.063 6.596

Totaal ledental als percentage van de afhankelijke beroepsbevolking.a

Bron: CBS (1994); CBS (a)

2.2.2 Kerken

Binnen de Nederlandse godsdienstige, maatschappelijke en politieke constellatie
hebben de kerken lange tijd een cruciale rol gespeeld op het maatschappelijke
middenveld en is het niet overdreven te stellen dat zij daarvan de belangrijkste
exponenten én vormgevers waren. De Nederlandse staat werd geboren uit de op-
stand tegen een centralistisch bestuur, een erfenis die sedert de zestiende eeuw haar
stempel op de vaderlandse historie heeft gedrukt.
Nederland is een bijzonder land in godsdienstig opzicht. Al vroeg beschikte het
over een moderne Grondwet, die de religieuze tolerantie, vrijheid van godsdienst en
erkenning van kerkelijke autonomie hoog in het vaandel had. Vanaf zijn ontstaans-
geschiedenis als natie kende Nederland een grote pluriformiteit van godsdienstige
groepen, die naast elkaar leefden binnen de landsgrenzen. Wat ons land tot op de
dag van vandaag ook onderscheidt van vele andere landen, met name die met een
staatskerkelijke traditie, is de radicaliteit waarmee keuzes worden gemaakt in
religiosis. Het percentage zogenoemde randleden van de kerken ligt opvallend laag. 
Tot ver in de twintigste eeuw vormden de Nederlanders een typisch kerkelijk volk.
Nog rond de overgang naar de jaren zestig spanden zij Europees de kroon wat
betreft het percentage kerkleden en kerkgangers, de aanhang van confessionele
partijen, het aantal missionarissen en zendelingen, en het aantal priesterroepingen
per hoofd van de bevolking. Tegelijkertijd was al aan het begin van de eeuw het
bevolkingspercentage dat daadwerkelijk brak met het kerkelijk leven en zichzelf
onomwonden als onkerkelijk bestempelde, onvertoond binnen de Europese ver-
houdingen, een situatie die eveneens is blijven bestaan. Onder de westerse landen
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schoof Nederland in de periode sinds de jaren zestig op van de achterhoede naar de
voorhoede binnen het secularisatieproces. Maar ook wat betreft het percentage
kerksen onder zijn kerkleden bevindt het zich nog steeds in de kopgroep van de
West-Europese landen. 

De burgerlijke autoriteiten van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën
streefden tolerantie en gematigdheid na. De regenten hadden altijd geweigerd om
alle onderdanen lid te maken van één staatskerk. Op haar beurt verwierp de gere-
formeerde kerk, die zich aan het eind van de zestiende eeuw gepromoveerd zag van
een ondergrondse sekte tot de nieuwe publieke kerk, de positie van staatskerk. Zij
wenste onversneden religieuze wijn te schenken en haar leer zuiver te houden. Haar
strenge geloofsopvattingen en strikte censura morum lieten niet toe dat iedere in-
woner automatisch als lid werd beschouwd.  2

De afwezigheid van een staatskerk - evenals het ontbreken van een allesbeheersend
centralistisch gezagscentrum, een uitzonderlijke situatie in het Europa van die
dagen - liet echter onverlet dat de politieke overheid wel het meest betrokken was
en bleef bij de calvinistische gereformeerde kerk. Die mocht als enige haar gods-
dienstoefeningen in het openbaar houden; de dissenters waren aangewezen op
schuilkerken. Katholieken, doopsgezinden en remonstranten werden getolereerd,
maar waren uitgesloten van openbare ambten of benoemingen waarvoor de
overheden verantwoordelijk waren.

Het was niet verwonderlijk, derhalve, dat de Franse legers in 1794/'95 werden ver-
welkomd door geloofsgroepen die eeuwenlang in hun burgerrechten waren achter-
gesteld bij de leden van de officieel gesanctioneerde gereformeerde kerk, te weten
de rooms-katholieken, luthersen, remonstranten en doopsgezinden. Door de
laatsten werd vanaf dat moment openlijk gepleit voor een strikte scheiding van kerk
en staat. Op 5 augustus 1796 werd daartoe ook besloten in de Nationale Verga-
dering van de Bataafse Republiek. Voortaan zou iedere inwoner voor de wet gelijk
moeten zijn en zouden ook alle confessies gelijke rechten en vrijheden dienen te
krijgen. De scheiding van kerk en staat, uiteindelijk verankerd in de grondwets-
herziening van 1848, had grote gevolgen voor de organisatie van het kerkelijk
leven. Hoewel dit later werd teruggedraaid, was het streven er aanvankelijk op
gericht dat de geloofsgroepen zich voortaan zelf financieel zouden gaan bedruipen,
ook de calvinisten, wier kerk vanaf het koninkrijk voortaan door het leven ging als
de hervormde kerk. Het leidde tot een keur van burgerinitiatieven die probeerden
de organisationele structuren te beschermen, nu de staat zich van elke bemoeienis
leek terug te gaan trekken en nog maar viel te bezien of de kerken deze leemte
zouden weten op te vullen. Voorbeelden zijn de oprichting van het Nederlandsch
Zendelinggenootschap in 1797, van het Bijbelgenootschap in 1813, bij de doops-
gezinden van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, die het beheer van de Amster-
damse kweekschool van de gemeentelijke bestuurderen overnam. 
De positie van de eertijds enige staatsrechtelijk erkende kerk was voor altijd veran-
derd. Even na de terugkeer van de prins van Oranje (eind 1813) werd nog een
laatste poging gedaan de vroegere privileges van de gereformeerden (die zich
steeds vaker waren gaan betitelen als hervormden) in hun oude luister te herstellen.
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Daaraan maakte de Grondwet van 1815 definitief een einde. Tegelijkertijd stelde
zij tot grote opluchting van de calvinisten, de financiële positie van de predikanten,
die een spilfunctie hadden binnen alle geledingen van wat tegenwoordig het maat-
schappelijk middenveld wordt genoemd, opnieuw veilig. Als één na grootste gods-
dienstige groepering bleven daarentegen de katholieken voorlopig nog vrijwel
volledig georganiseerd binnen lokale instituties. Daaraan kwam pas een eind met
het, vanuit protestantse kring fel bekritiseerde, herstel van de bisschoppelijke
hiërarchie in 1853.

Uit de volkstellingen van 1809 tot 1879 komt de Nederlandse bevolking in haar
geheel als kerkelijk naar voren. Nog in 1801 was van overheidswege verordend dat
elke burger vanaf zijn veertiende levensjaar lid diende te zijn van een kerkgenoot-
schap. Een respectabel burger en heer van stand werd geacht lid te zijn van een
kerk. Wat de maatschappelijke onderlaag betreft, was het lidmaatschap geen
kwestie van levensstijl, maar veelal van harde noodzaak. De lokale bestuurderen
delegeerden de armenzorg zo veel mogelijk aan de verschillende kerken. Aan de
reden om zich tot een kerk te bekennen wegens de kerkelijke ondersteuning in
barre tijden, kwam een eind toen de overheid de armenzorg ging overnemen van de
diaconieën. Hoewel door predikanten telkenmale de staf werd gebroken over het
lage godsdienstige peil van de kerkleden, de onontwikkelde massa voorop, kwamen
atheïsme of volstrekt ongeloof nog vrijwel niet voor. De vrijdenkersideeën van het
in 1855 opgerichte tijdschrift en de in het volgende jaar ontstane gelijknamige
vereniging De Dageraad bereikten nauwelijks het gewone volk.
Aan het eind van de vorige eeuw startte de opmars van de buitenkerkelijken.
Tevens werd in die tijd het fundament gelegd voor de verzuiling. De aanzet daartoe
kwam niet van het opkomende socialisme noch van de destijds nog sterk in zichzelf
gekeerde katholieke subcultuur. Zij ontstond via de uiteensplijting van het protes-
tantse volksdeel in een orthodoxe neocalvinistische stroming naast de dominante
liberale stroming. In de loop van de negentiende eeuw manifesteerden zich anti-
modernistische groepen binnen de Nederlands hervormde (en trouwens ook de
rooms-katholieke) kerk, die het traditionele kerkelijke erfgoed wensten te bewaken
en in oude luister te herstellen. Bij de afscheiding van 1834 en de Doleantie van
1886 traden zij onverhuld naar voren en voegden de daad bij het woord. Vanaf de
laatste decennia van de negentiende eeuw raakte gaandeweg zowel de Nederlandse
natie als de religie gesegmenteerd langs de lijnen van de organisatiestructuur van
afzonderlijke bevolkingsgroepen en rustte het landelijke bestuur sindsdien als een
overkoepelend timpaan op een stelsel van onwrikbare zuilen.

Nadat zij - door de daling van het sterftecijfer - tussen 1850 en 1900 al was
gestegen van 3 naar 5 miljoen, groeide de bevolkingsomvang in de eerste drie
decennia van de twintigste eeuw in ijltempo verder naar bijna 8 miljoen. Hoewel
het absolute aantal hervormden bleef stijgen, liep het percentage leden onder de
bevolking al in de vorige eeuw terug.  Het aandeel van de hervormden sinds de3

eeuwwende daalde van bijna de helft naar een derde van de bevolking, terwijl dat
van de gereformeerden en katholieken stabiel bleef op respectievelijk iets meer dan
9% en ruim 35%, waarmee de katholieken vanaf 1930 voor het eerst sinds de
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zeventiende eeuw weer de grootste confessionele gemeenschap vormden in de
noordelijke Nederlanden. Enerzijds kwamen de verliezen van de vroegere nationale
kerk aanvankelijk ten goede aan de afgescheiden orthodox-protestantse groepe-
ringen, anderzijds werd later door hervormden steeds vaker de weg naar de buiten-
kerkelijkheid ingeslagen. Ten dele kan de stabiliteit van de gereformeerden en
katholieken worden teruggevoerd op de succesvolle en massale mobilisatie van de
gelovigen onder de paraplu van de verzuiling. Maar ook het relatief hoge geboorte-
cijfer van beide groeperingen maskeerde voorlopig nog de terugloop ten gevolge
van kerkverlating. Bij de katholieken zou daar vanaf de jaren zestig snel veran-
dering in komen. Tot de vele factoren die een rol hebben gespeeld bij hun snelle
ontkerkelijking, behoort zeker ook de emancipatie. De succesvolle emancipatie van
het katholieke volksdeel ging ten koste van zijn interne integratie. Toen zij was
voltooid, begonnen de gelovigen aan hun eigen versie van het aggiornamento en
bolderden de schapen door de omheiningen van de verzuiling en over de herders
heen. Lange tijd bleef de gereformeerde de Nederlandse homo religiosus bij uitstek.
In de laatste twee decennia kwam echter ook in gereformeerde kring de ontkerke-
lijking op gang.
Wie binnen de vaderlandse context langetermijnveranderingen in het lidmaatschap
van organisaties op het maatschappelijk middenveld beschrijft, kan niet voorbij-
gaan aan de centrale positie die de christelijke kerken daar van oudsher innemen.
Wat betreft de meest recente decennia vormt de opkomst van de islam één van de
belangrijkste verschuivingen op de Nederlandse levensbeschouwelijke kaart. De
volkstelling van even na de oorlog telde 300 moslims in ons land, die van 1960
1.399, een aantal dat in 1971 was gestegen tot 53.975, om vervolgens zeer sterk toe
te nemen tot de naar schatting ruim 673.000 die momenteel in ons land woonachtig
zijn (4,3% van de totale bevolking). Vooral de arbeidsmigratie uit Turkije en
Marokko en de migratiegolf uit Suriname, die snel toenam toen het land in 1975
onafhankelijk werd, voerden sinds de jaren zestig grote aantallen moslims naar
Nederland. Daarbij dient wel te worden bedacht dat de islamieten in ons land een
zeer heterogene groep vormen, wat betreft land van herkomst, etnische achtergrond
en religieuze en politieke opvattingen (Landman 1992).

Voor de periode 1809-1994 is een inschatting gemaakt van de omvang van de grote
christelijke kerkgenootschappen en enkele andere religieuze groeperingen. Voor de
ledentallen is gebruikgemaakt van gegevens uit de volkstellingen, van gemeente-
lijke persoonsregisters en kerkelijke statistieken (zie de tabellen 2.2 en 2.3).4
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Tabel 2.2 Aantallen leden van kerken en godsdienstige groeperingen, 1809-1994 (in aantallen x 1.000 en procenten)

1809 1815 1829 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899 1909 1920 1930 1947 1960 1971 1981 1994a

(x 1.000)

rooms-katholiek 840,2 838,0 1.014,7 1.095,1 1.166,3 1.229,1 1.307,8 1.439,1 1.596,5 1.790,2 2.053,0 2.444,6 2.890,0 3.703,6 4.634,5 5.273,7 5623,0 5536,0

Nederlands hervormd 1.223,5 1.207,0 . . 1.676,7 1.827,9 1.967,1 2.196,6 2.204,9 2.480,9 2.597,9 2.835,6 2.744,3 2.992,9 3.243,5 3.077,1 3027,0 2370,0

gereformeerd 40,3 65,7 107,1 . 189,2 171,5 189,4 201,5 182,0 167,4 168,6 109,8 1329,0 1113,0b

overig christelijk 101,1 . . . 111,7 117,4 123,1 140,6 167,0 189,6 219,1 247,3 243,8 258,0 264,9 197,6 695,0 204,0c

joden 39,6 36,8 46,4 52,2 58,6 63,8 68 81,7 97,3 104,1 106,4 115,2 111,9 14,3 14,5 . . .

moslims 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,4 0,3 1,4 54,3 260,9 601,8

hindoes en 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,5 3,5 57,1 101,1
boeddhisten

buitenkerkelijk 0,3 . . . . . . 12,2 66,1 115,2 291,0 533,7 1.114,6 1.641,2 2.102,2 3.078,4 3.536,0 .

(in %)

rooms-katholiek 38 38 39 38 38 37 36 36 35 35 35 36 36 38 40 40 40 31

Nederlands hervormd 56 55 . . 55 55 55 55 49 49 44 41 34 31 28 24 21 14

gereformeerd . 2 . 3 4 . 8 10 10 9 10 9 9 9 8a

overig christelijk 5 4 . 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 2 . 2b

joden 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 0 . . .

imoslims 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4

hindoes en 0 0 0 0 0 0 0 0 1
boeddhisten

buitenkerkelijk 0 . . . . . . 0 2 2 5 8 14 17 18 24 25 40

De ledentallen voor de christelijke kerken zijn gebaseerd op Polderman (1996), ontleend aan de kerkelijke jaarboeken a

van de kerkgenootschappen. De aantallen moslims, hindoes en boeddhisten zijn, net als de percentages,  gebaseerd 
op schattingen door het CBS (a).
Gereformeerd synodaal, christelijk gereformeerd, (oud)gereformeerde gemeenten, gereformeerd vrijgemaakt.b

Remonstranten, lutheranen (incl. hersteld lutheranen), doopsgezinden, baptisten, apostolischen, oud-katholieken, c

vrij-katholieken, (vrije) evangelische gemeenten, pinkstergelovigen.

Bron: CBS (Negentig jaren statistiek in tijdreeksen); Knippenberg (1992); Faber et al. (1970); CBS (a); Oudhof en Beets (1982); 
Dekker et al. 1997 De cijfers tot 1971 zijn gebaseerd op de volkstellingen 1809-1971. Die van 1981 op basis van gemeentelijke 
persoonsregisters. Die van 1994 op Polderman (1996), ontleend aan de kerkelijke jaarboeken van de kerkgenootschappen.



42

Tabel 2.3 Ledentallen van de grootste kerkgenootschappen en religieuze organisaties, 1970-1995 (in absolute
aantallen x 1.000 en veranderingen in procenten van het aantal in 1980)

1970 1980 1995 1970-1995 (%)
verschil

rooms-katholieke kerkgenootschap in
Nederland 5.273,7 5.453,2 5.385,3 +2
Nederlandse hervormde kerk 3.075,6 2.930,9 2.314,6 %25
gereformeerde kerken (synodaal) 865,0 869,1 740,5 %14
gereformeerde kerken (vrijgemaakt) 86,5 98,6 120,7 +40
gereformeerde gemeenten in Nederland
en Noord%Amerika 76,6 83,8 94,4 +23
christelijk-gereformeerde kerken 69,6 74,5 75,2 +8
Nederlands gereformeerde kerken 27,7 29,3 29,6 +7
gereformeerde gemeenten in Nederland 15,9 19,1 21,0 +32
evangelisch-lutherse kerk 40,7 33,2 18,4 %55
doopsgezinde sociëteit 32,6 23,0 13,5 %59
remonstrantse broederschap 25,8 11,9 7,0 %73
baptistengemeenten 9,6 12,0 12,3 +28
pinkstergemeenten 17,5 30,0 73,5 +320
evangelische broedergemeenten 5,2 . 22,0 +323
jehova's getuigen 18,3 26,6 32,8 +79
zevende-dags adventisten 3,3 3,9 4,2 +27
mormonen 4,6 5,8 7,5 +63

Nederlandse bevolking 12.975,6 14.091,0 15.493,9 +19

Bron: CBS (a); Stoffels (1998). De gegevens zijn grotendeels via opgave van de kerkelijke bureaus van de
kerkgenootschappen verkregen.

Sinds 1970 hebben de remonstranten, doopsgezinden en evangelisch-luthersen te
kampen met een sterke daling van het ledental. Ook de Nederlands hervormde kerk
en de synodaal gereformeerden liepen in omvang terug. In alle gevallen voltrok de
daling zich voornamelijk in het meest recente tijdvak (1980-1995). De rooms-
katholieke kerk, de christelijk gereformeerden en de Nederlands gereformeerden
groeiden weliswaar licht qua absoluut ledental, maar die stijging bleef duidelijk
achter bij de totale bevolkingstoename. Een zeer sterke aanwas (zowel absoluut als
relatief) trad daarentegen op bij een aantal orthodox-christelijke groepen, die sterk
gericht zijn op een ervaringsnabije geloofsbeleving. De meest uitgesproken voor-
beelden hiervan zijn het conglomeraat van groepen en gemeenten dat door het
leven gaat als de pinksterbeweging en de evangelische broedergemeenten. De
veranderingen in kerkelijk Nederland manifesteren zich dus zowel in de leegloop
van de grote, liberale kerkgenootschappen, als in een hergroepering binnen protes-
tants Nederland. Zoals achtereenvolgende opinieonderzoeken laten zien, duidt het
laatste niet op een algemene herleving van de christelijke orthodoxie. Bij de flore-
rende evangelische beweging gaat het niet om een religieuze opleving of een
nieuwe toestroom naar de orthodoxie, maar om de mobilisatie en een hechtere
organisatie van een categorie gelovigen uit orthodox-protestantse kring (Becker et
al. 1997). 
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2.2.3 Omroepverenigingen

We beperken ons tot een overzicht van de ledentallen van de omroepen in de
naoorlogse periode. Hun historie kan echter worden getraceerd tot 1919. Op
6 november van dat jaar culmineerde de prehistorie van de radio (in 1896
begonnen met de experimenten van Marconi) in de eerste uitzendingen van de
zender PCGG (Pracht Concerten Gratis Gegeven) waarvan ir. Schotanus à Steringa
Idzerda de eigenaar en stimulator was (Baudet 1986: 29-30). De periode 1924-1928
kan worden beschouwd als de aanloopperiode tot het eerste omroepbestel. Alle
landelijke ideologische stromingen trachtten de technologische verworvenheden die
zich rondom het nieuwe medium ontwikkelden aan te wenden om het geluid van
hun volksdeel te laten horen. Dat gold voor de protestants-christelijken wier Neder-
landsche Christelijke Radio Vereeniging (NCRV) haar eerste uitzendavond op
25 december 1924 beleefde. Eén zuil verder gold hetzelfde voor de gecentraliseerde
eenheid die onder episcopale leiding werd nagestreefd ten koste van de amateu-
ristische radioclubs die onder de katholieken actief waren, een streven dat in het
daaropvolgende jaar op 24 december leidde tot de officiële start van de Katholieke
Radio Omroep (KRO). Rond dezelfde tijd werd door sociaal-democraten eenzelfde
landelijke bundeling van amateuristische lokale initiatieven tot stand gebracht via
de oprichting van de Vereniging van Arbeidersradioamateurs (VARA). In mei
1926 vond ook het vrijzinnig-protestantisme zijn kansel in de ether via de Vrij-
zinnig Protestantse Radio Omroep (VPRO). Een nationale taak, ongebonden en
over alle ideologische verkaveling heen, zag de in 1928 opgerichte AVRO, op-
volger van de HDO en grootste van de omroepverenigingen, voor zich weggelegd -
een ambitie die door de identiteitsgevoelige omroepen met argwaan tegemoet werd
getreden. Toen in mei 1930 het omroepbestel dat tot eind jaren zestig zou blijven
voortbestaan, zijn wettelijk beslag kreeg, werd voor de AVRO in geen enkel op-
zicht een aparte positie ingeruimd en belandde zij, zeer tot haar onvrede, op één
zender (de Hilversumse) met de radioamateurs van de VARA.

Tabel 2.4 geeft de veranderingen in het lidmaatschap van omroeporganisaties weer
in de periode na de Tweede Wereldoorlog. De jaren 1947-1955 vallen in de hoog-
tijdagen van de radio, waarin het toestelbezit of aansluiting bij een distributie-
centrale tussen 1930 en 1940 was gestegen van 10 naar 65 per 100 huishoudens;
tijdens de oorlog nam dit aantal echter snel af.  Pas in 1949 werd de verspreidings-5

graad van even vóór de oorlog weer bereikt: 65 toestellen per 100 huishoudens, een
aantal dat vervolgens sterk toenam tot 71 in 1951 en 95 in 1957(Knulst 1994: 306-
307) Op dinsdagavond 2 oktober 1951 vond de eerste televisie-uitzending plaats. In
de periode tot aan 1961 werd het aantal uitzenduren uitgebreid van 3 naar 18 per
week, in 1964 kwam er een tweede televisienet, in het najaar van 1967 werd gestart
met experimentele televisie-uitzendingen in kleur. 
Met de opkomst van de televisie zette de teruggang van de radio in. Anno 1953
luisterde de volwassen bevolking gemiddeld bijna 16 uur per week naar de radio,
momenteel is dat iets meer dan een half uur (32 minuten). Vrijwel onmiddellijk na
haar opkomst ging de televisie, door Righart beschreven als "een huiselijk venster
op een onhuiselijke wereld" (Righart 1995: 100), een aanzienlijk beslag leggen op
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de vrije uren die binnenshuis werden doorgebracht. In november 1962 bedroeg de
gemiddelde kijktijd naar televisie-uitzendingen voor de hele bevolking weliswaar
6,5 uur per week, maar voor de (voorhoede van) televisiebezitters was dat al
11,8 uur. Vandaag de dag is dat bijna 12,5 uur. 

Tabel 2.4 Ledentallen van omroeporganisaties, 1947-1996/'97 (x 1.000)
1947 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1993/'94 1996/'97

NCRV 100 240 362 436 470 476 488 529 532 548 503
KRO 85 279 425 604 568 545 559 612 633 615 611
AVRO 87 196 312 406 385 836 816 809 787 648 .a

VARA 101 246 378 534 494 486 481 524 515 507 515 
VPRO . 64 . 158 174 120 149 182 319 530 480
VOO . . . . . . 100 317 650 1.036 .b

TROS . . . . 60 281 650 751 721 607 570
EO . . . . . 48 153 220 327 532 608

totaal 372 1.024 . 2.138 2.151 2.793 3.395 3.926 4.484 5.060 . 
 Veronica is geen publieke omroep meer.a

De AVRO stelde voor het laatste jaar geen gegevens ter beschikking.b 

Bron: Bax (1988); SCP (1992); cijfers vanaf 1980: volgens opgave door de omroepen zelf

In de periode 1947-1955 beleefde tevens de verzuiling haar très riches heures. Zo'n
82% van de bevolking rekende zich tot een kerkgenootschap en meer dan de helft
ging regelmatig ter kerke. Bij de kamerverkiezingen van 1952 bracht 55% van de
kiezers zijn stem uit op een confessionele partij, bij die van 1956 en 1959 was dit
nog altijd respectievelijk 53% en 52%. In een CBS-onderzoek naar de vrijetijds-
besteding in 1955/'56 werd vastgesteld dat vooral rooms-katholieken en gerefor-
meerden sterk waren gericht op de eigen geloofsgemeenschap en dat die binding
zich het meest manifesteerde met betrekking tot de omroepvereniging, en minder
met betrekking tot het verenigingsleven, lectuur of het abonnement op een dagblad
(CBS 1957). 
Vanaf 1927 was het totaalaantal leden van de vier grootste omroepverenigingen
stormachtig toegenomen: van ongeveer 29.000 in 1927 via maar liefst al 337.000
in 1930 tot 564.000 in 1934 en 528.000 aan de vooravond van de Tweede Wereld-
oorlog. Tijdens de wederopbouw, die tegelijkertijd de laatste massale heropbouw
van verzuild Nederland bracht, groeiden de drie verzuilde omroepen als kool.
Tussen 1947 en 1960 nam het ledenbestand van de NCRV toe met 335%, dat van
de KRO met 615% en dat van de VARA met 369%. Het ledenbestand van de
AVRO steeg met 428%, maar niet langer vormde zij de grootste omroepvereniging,
zoals vóór de oorlog het geval was geweest. In 1947 was 11% van de Nederlandse
gezinnen aangesloten bij een ideologisch gekleurde omroeporganisatie (NCRV,
KRO, VARA), in 1960 gold dit voor de helft van alle gezinnen. In de periode
daarna bleven NCRV, KRO en VARA min of meer stabiel; andere omroepen
gingen toen veel leden trekken. De snelste stijgingen deden zich voor bij de AVRO
(tussen 1965 en 1970), de TROS (1965-1975) en de VOO (voortdurend sinds
1975). Ook de EO (sinds 1970) en de VPRO (sinds 1980) gaven een snelle aanwas
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te zien. Steeds meer Nederlanders raakten georganiseerd in omroepverband: van
3% in 1947 via 19% in 1960 tot 33% in 1993/'94.

2.2.4 Sportverenigingen

Vormen van vermaak die tegenwoordig als sport worden aangeduid, kunnen tijdens
de hele geschiedenis in alle culturen worden aangetroffen.  Organisatievorming, de6

systematische vastlegging van gestandaardiseerde regels in reglementen en het op-
gaan van lokale variatie in nationale en internationale verbanden, teamsport, com-
petitiestelsels en voorschriften zijn echter typerend voor de moderne tijd. Volgens
Jan ter Gouw in zijn uit 1871 daterende overzicht van Nederlandse volksvermaken,
hadden destijds alleen paardenrennen, schaats- en zeilwedstrijden een werkelijk
nationaal karakter. Daarnaast bestond er een brede baaierd van lokale tradities en
regionale vormen van sportief vertier. Meestal vonden deze niet in wedstrijdver-
band plaats; er werd niet gespeeld om te winnen. De beoefening bleef voornamelijk
beperkt tot de hogere-statusmilieus.
In de tweede helft van de negentiende eeuw werd door heren uit deze gegoede
burgerij een aanvang gemaakt met het scheppen van bovenlokale organisaties, die
de vormen van volksvermaak in geordende banen dienden te leiden via reglemen-
tering en standaardisering. Wat werd vastgesteld met betrekking tot het moderne
vakbondswezen en de omroepen, geldt eveneens voor de georganiseerde sportbeoe-
fening: de basis daarvoor werd gelegd tijdens de laatste decennia van de vorige
eeuw, een tijdvak dat op tal van maatschappelijke terreinen een sterke dynamiek te
zien gaf. Er werden landelijke organisaties in het leven geroepen die uniforme
spelregels gingen instellen en bewaken, en er werden geregelde wedstrijden georga-
niseerd in de vorm van een competitie. Tussen 1847 en 1880 zagen 4 sportbonden
het licht, tussen 1880 en 1914 kwamen er 23 bij en in de periode 1914-1940 nog
eens 11 (Miermans 1955).
Het woord 'sport' schijnt door Simon Gorter, in een brief uit 1866, geïntroduceerd
te zijn in de Nederlandse taal bij een beschrijving van het strandvertier van Engelse
overwinteraars aan de Middellandse Zee (Van Bottenburg 1994). De elite in de
Nederlandse grote steden keek op naar Engeland, het voorland van de industriële
samenleving. De jeunesse dorée deed ervaring op met de Engelse sportwereld aan
overzeese universiteiten. Tot in deze eeuw verliep de diffusie in ons land van
Engelse sporten en de leefstijlen die zich daaromheen in het moederland hadden
geformeerd via de hogere kringen.  Van alle inheemse volkssporten wist alleen het7

hardrijden op de schaats zich te handhaven in de ontwikkeling naar massasport-
beoefening. In mindere mate geldt dit ook voor het korfbal, eveneens een oer-
Hollandse sport. Bij de verbreiding van de georganiseerde sportbeoefening heeft
ook de invoering van gymnastiek als verplicht vak op de hogere burgerscholen in
1863 een rol gespeeld (Brugmans 1970).
Die georganiseerde sportbeoefening nam in de twintigste eeuw een enorme vlucht.
In veel van takken van sport werden al vóór de eeuwwende verenigingen en over-
koepelende bonden opgericht (Miermans 1955: 83-84). Dat gold voor zeilen en
roeien (1847), gymnastiek (1868), schaatsenrijden (1882), cricket (1883), zwem-
men (1888), voetbal en atletiek (1889), kaatsen (1897), hockey (1898) en tennis
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(1899). In de periode tot aan de Tweede Wereldoorlog kwamen daar onder andere
korfbal (1903), kegelen en wandelen (1909), biljarten (1911), golfen (1914),
badminton (1925), handbal en skiën (1927), kanoën (1933), tafeltennis (1935),
volleybal (1947) en judo (1948) bij.

Begin jaren tachtig hadden de sportverenigingen bijna driemaal zo veel leden als in
1963, daarna vertoonde de groei een gematigder verloop. Miermans (1955) presen-
teert cijfers tot aan de jaren vijftig. Volgens hem nam het aantal leden van sport-
verenigingen toe van circa 30.000 in 1900 tot 994.000 in 1954. In 1963 telden de
bij de Nederlandse Sport Federatie (NSF) aangesloten sportorganisaties al zo'n
1.565.000 leden, een aantal dat verder steeg tot ruim 4,3 miljoen aan het begin van
de jaren negentig. Voor de vijftien meest populaire sporten aan het begin van deze
eeuw die in georganiseerd verband werden beoefend, komt Miermans tot een leden-
tal van 422.000 in 1940, dat steeg tot 743.000 in 1950. Uit de periodiek door het
NSF geboekstaafde ledentallen kan worden opgemaakt dat dit aantal verder toenam
tot bijna 1.291.000 in 1963 en 2.773.000 in 1992; daarbij zijn dan nog alleen de
ledentallen van de grootste organisatie in de desbetreffende tak van sport verdis-
conteerd.
In combinatie met latere gegevens van de Nederlandse Sport Federatie leveren de
door Miermans verzamelde gegevens het in tabel 2.5 gepresenteerde beeld op. De
cijfers hebben betrekking op ledentallen van sportorganisaties, niet op aantallen
personen die aangeven sport in een georganiseerd verband te beoefenen. Zij hebben
bovendien betrekking op zowel jeugdleden (jonger dan 18 jaar) als seniorleden.

Tabel 2.6 geeft een nauwkeuriger beeld van de ontwikkeling sinds het begin van de
jaren zestig. In 1963 beschikten de achttien in de tabel opgenomen grote bonden
over gemiddeld 1,3 miljoen leden, in 1992 was dit aantal verdriedubbeld tot ruim
3,9 miljoen. De gemiddelde toename was dus groot. De ontwikkeling geeft niet
voor alle bonden hetzelfde beeld te zien. Sommige bonden (JBN, KNZB en
KNWV) hebben over het hele tijdvak een tamelijk stabiel ledenbestand. Andere
(NGF) vertonen pas sinds eind jaren tachtig een sterke groei. Weer andere (NBB,
KNAU, KNLTB) kennen die groei al sinds halverwege de jaren zeventig. Nog weer
andere (NHV, KNKV, KNVB, KNGB) bereikten, na een periode van stijging, aan
het begin van de jaren tachtig een keerpunt, waarna zich enige daling inzette.



47

Tabel 2.5 Georganiseerde sportbeoefening per tak van sport, 1900-1996 (in aantallen x 1.000)
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1963 1972 1981 1992 1996

voetbal 2,4 7,5 48,0 98,0 150,0 304,3 KNVB 487,5 769,0 1.081,2 999,6 1.031,0

turnen 2,5 6,0 8,0 25,0 57,5 205,4 KNGB 277,5 367,3 341,8 272,3 252,7

lawntennis 4,0 8,3 12,0 22,5 35,5 51,8 KNLTB 59,9 138,9 481,0 722,0 727,9

zwemmen 1,0 2,0 6,0 13,0 20,0 34,8 KNZB 72,8 115,0 163,3 164,3 155,3

hockey 0,2 1 3 4 14,5 15 KNHB 35,1 52,3 107,2 127,0 130,4

korfbal 1,0 5,5 15,0 19,5 27,5 KNKV 38,2 66,2 96,6 83,4 94,4

wandelen 1,0 2,5 4,0 7,5 16,0 23,7 NWB 16,9 22,1 18,9 26,9 31,6

zeilen 2,5 4,0 7,5 12,0 18,0 23,3 KNWV 34,4 61,7 64,9 94,2 100,4

biljarten . . 0,5 2,0 7,5 14,5 KNBB 14,3 18,6 26,5 35,2 47,9

handbal . . . 3,0 6,5 14,5 NHV 37,6 68,1 95,1 67,9 58,9

atletiek 0,5 2,0 3,0 5,0 10,5 11,5 KNAU 17,3 25,5 35,0 73,6 81,7

roeien/kanoën 1,0 2,0 3,8 5,0 7,5 9,7 KNRB 11,4 11,9 12,0 20,6 22,4

kaatsen 5,0 10,0 12,5 10,0 8,0 7,8 KNKB 11,5 10,6 13,0 14,4 15,6

kegelen . 0,5 2,0 2,5 3,5 7,3 KNKB 7,0 9,2 11,5 10,0 8,9

tafeltennis . . . . 2,0 7,3 NTB 16,9 21,2 49,4 43,6 40,8

schaatsen 5,0 10,0 17,0 30,0 60,0 KNSB 187,5 170,0 111,7 144,8 153,3

totaal 436,5 758,4 1.325,8 1.927,6 2.709,3 2.899,7 2.952,9

overige 4,9 8,3 17,3 23,5 53,5 82,0

totaal
georganiseerd 30,0 65,0 150,0 278,0 490,0 840,3 1.565,4 2.413,3 4.321,0 4.313,5 4.497,1

De gegevens tot 1950 hebben betrekking op de aantallen leden van sportverenigingen per sport, die voora

1963-1992 op de ledentallen van sportbonden op het terrein van de desbetreffende sport die zich later
aansloten bij de Nederlandse Sport Federatie.

Bron: Miermans (1955: 248-249); NSF (1991); NOC*NSF (a)



48

Tabel 2.6 Ontwikkelingen in het ledental van sportbonden met volgens de meest recente 
telling meer dan 50.000 leden en het topjaar, 1963-1996 (in aantallen x 1.000)

1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 per jaar
hoogste aantal

Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) 487,5 537,0 618,9 769,0 900,0 1050,0 1081,2 1037,8 972,4 990,2 981,5 1031,0 1081,2 (1981)
Kon. Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB) 59,9 77,1 101,2 138,9 173,3 371,7 481,0 570,8 633,5 687,2 738,1 727,9 727,9 (1996)
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond (KNGB) 277,5 292,6 319,7 367,3 361,3 383,9 341,8 284,3 249,9 281,5 265,9 252,7 383,9 (1978)
Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB) 72,8 87,4 98,5 115,0 140,0 166,0 163,3 156,3 155,6 163,2 164,4 155,3 166,0 (1979)
Nederlandse Ski Vereniging (NSV) 3,1 4,2 5,9 6,5 12,5 53,0 74,1 107,5 137,4 153,7 161,3 153,5 161,4 (1992)
Kon. Ned. Schaatsenrijders Bond (KNSB) 187,5 217,3 182,1 170,0 130,0 160,0 111,7 135,0 141,3 139,0 146,8 153,3 217,3 (1966)
Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) 28,8 35,4 50,1 61,0 67,0 112,0 149,0 160,1 160,9 164,1 155,3 151,3 164,6 (1989)
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) 35,1 39,5 46,1 52,3 66,9 91,7 107,2 120,0 129,1 128,0 128,9 130,4 130,4 (1996)
Stichting Nederlandse Hippische Sportbond (NHS) 7,2 10,5 13,6 21,8 27,8 67,0 51,2 53,2 46,7 50,3 112,6 120,6 120,6 (1996)
Nederlandse Bridge Bond (NBB) 20,1 19,8 19,7 22,0 25,0 35,0 39,6 52,3 63,7 72,6 92,6 102,8 102,8 (1996)
Nederlandse Badminton Bond (NBB) 4,4 7,3 15,1 21,5 30,0 65,0 80,6 82,8 91,2 92,5 86,3 102,6 102,6 (1996)
Koninklijk Nederlands Watersport Verbond (KNWV) 34,4 51,1 49,2 61,7 56,3 60,0 64,9 69,4 67,2 77,4 97,2 100,4 100,4 (1996)
Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV) 38,2 43,6 51,4 66,2 68,0 86,7 96,6 93,8 87,2 86,1 92,4 94,4 96,6 (1981)
Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) 17,3 20,2 22,9 25,5 30,2 38,4 35,0 43,1 53,7 71,0 76,7 81,7 81,7 (1996)
Nederlandse Golf Federatie (NGF) 5,1 5,8 6,6 7,1 7,8 10,0 11,4 16,1 23,0 48,7 65,5 77,6 77,6 (1996)
Kon. Ned. Christelijk Gymnastiek Verbond (KNCGV) . . . . . 89,8 89,5 81,0 70,9 68,7 66,2 64,5 90,8 (1979)
Nederlands Handbal Verbond (NHV) 37,6 41,4 51,5 68,1 72,3 92,1 95,1 85,9 82,6 73,5 65,4 58,9 100,6 (1980)
Judo Bond Nederland (JBN) 32,2 41,5 42,5 39,0 45,0 55,8 51,3 45,1 46,3 52,6 59,2 58,2 58,2 (1996)
gemiddeld over de 18 vorenstaande bonden 1.348,7 1.531,9 1.695,0 2.012,9 2.213,5 2.988,0 3.124,6 3.194,3 3.212,7 3400,2 3494,2 3616,9 

Nederlandse Katholieke Sportfederatie . . . . 342,7 384,0 395,0 466,6 446,8 412,5 364,9 352,3 468,8 (1983)
Nederlandse Christelijke Sport Unie . . . . 130,0 130,0 118,7 111,3 107,2 121,8 121,2 201,3 135,3 (1980)
Nederlandse Studenten Sportstichting (NSSS) . . . 40,0 36,5 42,0 42,0 46,0 51,7 57,0 67,5 55,2 63,0 (1992)
Bron: NSF (1991); NOC*NSF (a)
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Tussen 1987 en 1993 steeg het aantal sportclubs en -scholen met 17% en het aantal
daarbij aangesloten leden met 27%. Het aantal vrijwilligers dat actief was in deze
sector nam toe met maar liefst 72%. Volgens een ITS-studie was in 1990 één op de
zeven Nederlanders van 15-75 jaar als kaderlid actief binnen een sportvereniging
(bestuur, training, jeugdbegeleiding, barbeheer, technisch beheer, publiciteit, spon-
sorwerving e.d.) (Prinssen en Kropman 1992).

Tabel 2.7 Aantallen sportclubs en sportscholen in Nederland die ingeschreven staan bij de kamers van
koophandel, 1987-1993

1987 1990 1993 
aantal sportclubs en sportscholen totaal 24.050 25.600 28.150 
aantal leden totaal (x 1.000) 4.517 5.005 5.740 
aantal vrijwilligers totaal (x 1.000) 232 299 399 
Bron: CBS (1995)

Blijkens de leefsituatieonderzoeken van het CBS doet twee derde van de Neder-
landse volwassenen actief aan sportbeoefening en is een derde lid van een sport-
vereniging (CBS 1996: 91). Gegevens die ontleend zijn aan persoonsenquêtes
maken duidelijk dat er zich per type sport andere ontwikkelingen hebben voorge-
daan in de organisatiegraad van actieve sportbeoefenaren. Volgens de tijdbudget-
onderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau is het aantal actieve sportbe-
oefenaren onder de bevolking van 12 jaar en ouder tussen 1975 en 1995 gestegen
van 26% naar 40%. Aan de hand van het Aanvullend voorzieningengebruik onder-
zoek (AVO), dat sinds 1979 elke vier jaar wordt gehouden onder een steekproef uit
de bevolking van 6 jaar en ouder, kunnen de verschuivingen per sporttak worden
nagegaan. Het AVO hanteert een bredere definitie van sport dan het Tijdbeste-
dingsonderzoek: het telt alle personen die in het jaar voorafgaand aan de enquête
aan één of andere vorm van sport hebben gedaan, al is dat maar sporadisch. In
tabel 2.8 is het aantal beoefenaren per tak van sport weergegeven voor 1979 en
1995; tevens is het percentage daarvan dat de desbetreffende sport beoefent als lid
van een vereniging in de tabel opgenomen. 

Zwemmen en toerfietsen zijn typisch sporten die door grote aantallen in overwe-
gend ongeorganiseerd verband worden beoefend. Sporten als wandelen, schaatsen,
joggen, watersport en tafeltennis worden eveneens doorgaans op vrijblijvende
wijze, als een ongeorganiseerde vorm van sportieve recreatie beoefend.
Veldvoetbal, fitness en tennis worden door velen beoefend, maar door een meerder-
heid wel bij een vereniging. In de atletiek zijn niet heel veel Nederlanders actief,
maar wie aan atletiek doet, is meestal en in toenemende mate lid van een atletiek-
club. Uit tabel 2.8 kan geen duidelijke tendens worden afgeleid omtrent de aantrek-
kingskracht van de beoefening van sport in georganiseerd verband.
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Tabel 2.8 Aantal deelnemers per tak van sportbeoefening en verenigingsgraad onder deelnemers, 6-79-jarigen,
1979 en 1995 (in procenten)

aantal deelnemers % daarvan dat lid van vereniging is
1979 1995 verschil 1979 1995 verschil

zwemmen 31 35 4 11 11 0 
toerfietsen, wielrennen 25 15 %10 3 4 1 
fitness, aerobics . 11 . 57
veldvoetbal 12 10 %2 61 68 7 
tennis 8 10 2 59 61 2 
trimmen, joggen 8 9 1 14 10 -4 
wandelen, wandelsport 22 8 %14 3 4 1 
schaatsen 14 7 %7 3 10 7 
zeilen, roeien, kanoën, surfen 6 7 1 12 13 1 
gymnastiek, turnen 9 6 %3 65 49 %16 
badminton 8 5 %3 18 30 12 
volleybal 5 5 0 50 47 %3 
zaalvoetbal 3 4 1 49 43 %6 
tafeltennis 7 3 %4 13 14 1 
paardrijden 3 3 0 40 42 2 
vecht- of verdedigingssport 2 3 1 84 77 %7 
squash 3 3 13 13 
hockey 1 2 1 72 80 8 
basketbal 2 1 %1 33 27 %6 
handbal 2 1 %1 64 64 0 
korfbal 1 1 0 75 73 %2 
atletiek 1 1 0 40 58 18 
autosport, motorsport 1 1 0 32 15 %17 
golf . 1 . 42
honkbal, softbal . 1 . 39
overige sporten 5 8 3 53 53 0 
Bron: SCP (AVO'79 en '95)

Dat geldt volgens het NOC*NSF wel voor de populariteit van teamsporten verge-
leken met die van individuele sporten. Het NOC*NSF beschouwt daarbij als team-
sport: die sporten die in wedstrijdverband uitsluitend samen met anderen worden
beoefend. Het rekent daartoe basket- en softbal, cricket, handbal, hockey, korfbal,
rugby en American football, kaatsen, touwtrekken, voetbal, volleybal en ijshockey
(NSF 1991: 17-19). In figuur 2.1 is de ledentalontwikkeling van verenigingen van
teamsporten geplaatst naast die van verenigingen die zich hebben toegelegd op
individuele sporten, gebaseerd op de ledentallen van sportbonden die zijn aange-
sloten bij de Nederlandse Sport Federatie.
De figuur suggereert dat het aantal teamsporters tot aan het begin van de jaren
tachtig voortdurend toenam, om daarna licht te dalen. Onder het totale leden-
bestand van de NSF was het aandeel van wat toen werd gedefinieerd als 'team-
sporten' in 1963 nog 42%, een percentage dat eind jaren tachtig was gezakt tot 33.
Er komt een verschillende ontwikkeling naar voren voor jeugdleden en leden van
18 jaar en ouder. Bij beide groepen vertoont de beoefening van individuele sporten
(in georganiseerd verband) een scherpe stijgende lijn. De daling bij de teamsporten
werd voornamelijk veroorzaakt door de geringere aantrekkingskracht hiervan voor
de jeugdleden.
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Figuur 2.1 Ledenaantalontwikkeling van individuele en teamsporten, 1963-1989 (alle leden en leden ouder dan 18
jaar)

Bron: NSF (Sporters in cijfers, 1991)

Nu moet niet te snel op basis van deze cijfers een relatie worden gelegd met indivi-
dualiseringstendensen die zich in onze samenleving zouden manifesteren. Om te
beginnen is sinds het begin van de jaren zestig het percentage georganiseerde
sporters onder de bevolking veel sterker toegenomen dan de totale bevolkings-
omvang en blijkt ook uit vorenstaande grafiek dat de georganiseerde sportbe-
oefening nog altijd overwegend in teamverband plaatsvindt. Daarnaast valt er wel
het één en ander aan te merken op de gepresenteerde cijfers. Door Van Bottenburg
(1994: 52-56) zijn als verdere tegenargumenten onder andere de volgende twee
naar voren gebracht. In de eerste plaats de wijze waarop het begrip 'teamsport' is
gedefinieerd: ook de sporten die als 'individuele sporten' werden betiteld, worden
meestal samen met anderen, vaak in georganiseerd verband en niet zelden als team
beoefend (bv. bridge, roeien en wielrennen). Ten tweede leert een vergelijking per
tak van sport afzonderlijk dat van de dertien in het voorgaande over één kam ge-
schoren teamsporten, de ontwikkeling van slechts drie (handbal, korfbal en voetbal)
beantwoordt aan het geschetste patroon; die van de overige is grillig of gaat zelfs
regelrecht tegen de generale trend in. Hetzelfde kan worden geconstateerd voor de
'individuele sporten': voor de stijgende tendens zijn uitsluitend alpinisme, atletiek,
bridge, golf, tennis, skiën en squash verantwoordelijk, de overige sporten sporen
meer met de gemiddelde ontwikkeling die de teamsporten te zien geven.
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2.2.5 Ontwikkelingen sinds 1980

Tabel 2.9 geeft een totaalbeeld van de recente verschuivingen in de aantallen leden
en donateurs van organisaties op het maatschappelijk middenveld. Er zijn dertien
sectoren onderscheiden, al naargelang het inhoudelijke terrein waarop de organi-
saties actief zijn. De stand van zaken is weergegeven voor de jaren 1980, 1994 en
1996/'97. Het accent ligt op grote organisaties, waarvoor als criterium een leden/-
donateursaantal van minstens 50.000 in één van de drie jaren is gehanteerd. Het
gaat om lidmaatschapsaantallen zoals die door maatschappelijke organisaties zelf
worden bijgehouden. Dat is een ander soort informatie dan de leefsituatieonder-
zoeken van het CBS en het Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek van het
SCP opleveren, waarvan resultaten in het voorgaande ter sprake kwamen. 
De organisaties vertonen nogal wat verschillen wat betreft de ontwikkelingen in
hun ledentallen. Sinds 1980 daalde het aantal Nederlanders dat is aangesloten bij
één van de drie grote kerkgenootschappen met 10%, het aantal leden van vrouwen-
organisaties nam af met een kwart en dat van de drie grootste politieke partijen met
maar liefst 40%. Een uitgesproken stijging geven daarentegen alle hier onderzochte
natuur- en milieuorganisaties (+510%), ouderenorganisaties (+34%) en de twee
moral issue groups (+675%) te zien. Ook binnen de sectoren internationale solida-
riteit, gezondheidszorg, consumentenbelangen, en werkgevers en zelfstandigen is
het overheersende beeld dat van groei, al zijn er enkele uitzonderingen. Andere
sectoren geven een gemêleerder patroon te zien, zoals de sportsector, die naast
sterke stijgers (de NGF en de SNHS) ook duidelijke dalers kent: de animo voor het
handballen of de gymnastiekbeoefening in georganiseerd verband liep terug.

Het slinkende aandeel van de grote kerken, vrouwenorganisaties en politieke
partijen op het vaderlandse maatschappelijke middenveld valt niet te reduceren tot
een algehele 'organisatiemoeheid', want het werd ruimschoots gecompenseerd door
de snel toegenomen populariteit van andere organisaties. Anno 1996/'97 was het
totale ledental van alle organisaties tezamen, vergeleken met 1980, met bijna
9 miljoen toegenomen van 25,6 tot 34,5 miljoen leden. Het betreft een voorzichtige
schatting van het totaalaantal leden. De leden van Veronica (dat het publieke
omroepbestel verliet) en de AVRO, die de meest recente cijfers niet wenste mee te
delen, zijn daarbij buiten beschouwing gelaten.

In weerwil van alle geluiden over de 'calculerende burger' en de hedendaagse hang
naar 'consumentisme' en 'hedonisme', waren voor de toegenomen algemene organi-
satiegraad van de Nederlandse bevolking niet primair consumentenorganisaties of
de sportsector verantwoordelijk. Veruit de grootste stijging deed zich voor bij orga-
nisaties die zijn gericht op morele issues (abortus, euthanasie), de bescherming van
natuur en milieu, en internationale solidariteit. De meest recente jaren (sinds 1994)
geven wat dit betreft geen kentering te zien.
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Tabel 2.9 Leden en/of donateurs van maatschappelijke organisaties, naar thematische doelstelling, 1980-1996/'97
(in absolute aantallen x 1.000 en veranderingen in procenten van het aantal in 1980 en 1994)

1980 1994 1996/'97 1980-1996/'97 1994-1996/'97
verandering verandering 

omroeporganisaties 2.818 3.339 3.287 +17 %2a

consumenten 3.178 4.220 4.733 +49 +12
gezondheidszorg 2.180 4.316 4.247 +95 %2b

internationale solidariteit 1.411 3.566 3.895 +176 +9b

natuur en milieu 458 2.441 2.795 +510 +15
werknemers 1.616 1.654 1.716 +6 +4
ouderen 387 510 517 +34 +1
politieke partijen 342 227 204 %40 %10
vrouwen 259 220 193 %25 %12
abortus/euthanasie 26 171 198 +662 +16
werkgevers en
zelfstandigen 237 286 280 +18 %2
sport en recreatie 3.872 4.309 4.439 +15 +3
kerk en godsdienst 8.860 8.364 8.036 %9 %4d

totaal 25.644 33.623 34.540 +35 +3

Exclusief Veronica en AVRO.a

Inclusief de helft van het Rode Kruis.b

Alleen van de grote kerkgenootschappen zijn voor 1994 cijfers beschikbaar. Die van enkele kleinere werdend

geschat.

Bron: SCP (Databank organisaties op het maatschappelijk middenveld 1998)

Bij de onmiskenbare afkalving binnen de sectoren politieke partijen, vrouwen en
kerkgenootschappen moet opnieuw worden bedacht dat tabel 2.9 slechts de leden-
tallen van de grootste organisaties weergeeft. De teruggang geldt niet voor alle
organisaties op de drie genoemde terreinen. De groei van enkele kleine politieke
partijen en godsdienstige groepen weegt overigens geenszins op tegen het leden-
verlies bij de grote organisaties op politiek en godsdienstig terrein, zodat per saldo
sprake is van een geringere organisatiegraad van de institutionele politiek en reli-
gie.

2.3 Lidmaatschap volgens enquêteonderzoeken

Tot dusver is voornamelijk gebruikgemaakt van institutionele tellingen om de orga-
nisatiegraad van de Nederlanders op diverse terreinen te bepalen. Omtrent het lid-
maatschap van maatschappelijke verenigingen en organisaties in de volle breedte
kan men zich ook een indruk vormen op basis van enquêteonderzoeken die sinds de
jaren zestig zijn gehouden onder steekproeven uit de bevolking. Aan het slot van
het eerste deel van dit hoofdstuk passeren enkele uitkomsten kort de revue. In tabel
2.10 staan zij voor de periode 1963-1997 weergegeven. Tevens is daarin de ver-
tegenwoordiging van drie bevolkingscategorieën onder de leden opgenomen, te
weten vrouwen, personen van 51 jaar en ouder, en hoger opgeleiden.
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Tabel 2.10 Lidmaatschappen, personen van 18 jaar en ouder, 1963-1997 (in procenten en afwijkingen) 

1963 1974 1980 1986 1992 1995 1997

sportvereniging 15 20 26 29 32 30 34
werknemers- of werkgeversorganisatie . 22 25 20 22 20 .
hobbyvereniging 4 6 7 8 11 9 11
zang-, muziek-, toneelvereniging 5 6 9 8 9 9 8
vrouwenvereniging of -bond 14 7 7 7 5 8 11
politieke partij of vereniging 8 8 12 8 5 7 .
vereniging met een godsdienstig doel 5 5 8 6 6 . .
jeugdvereniging 3 4 3 3 3 5 3
overige vereniging . 13 15 16 . 30 .

lid van minstens één van vorenstaande
organisaties . 57 65 64 62 64 .

vrouw % % % % % % .
� 51 jaar % % % % 0 0 .
hoger opleidingsniveau + + + + + + .

Bron: CBS (LSO'74, '80, '86; DLO'92; POLS'97); SCP (AVO'95) gewogen uitkomsten

De thema's 'vrouwen', 'politiek' en 'arbeid' werden vanaf de jaren tachtig minder
populair als basis om zich te organiseren. Bij de overgang naar de jaren tachtig
gold voor het onderwijs het tegengestelde. In de loop van het vorige decennium
trokken ook de lidmaatschappen van algemeen maatschappelijke organisaties aan.
De sterkste stijging deed zich voor bij verenigingen die in de recreatieve sfeer actief
zijn, met voorop de sportclubs. De overige verenigingstypen vertonen een min of
meer stabiel beeld. Opvallend is de grote achterban van organisaties op het gebied
van natuur en milieu, die verantwoordelijk is voor het hoge percentage dat in 1995
werd gevonden voor de categorie 'overige organisaties'. Het valt dan ook te betreu-
ren dat in de eerdere onderzoeken geen aparte vraag over deze organisaties was
opgenomen. Daarnaast valt op dat in alle beschikbare jaren hoger opgeleiden zijn
oververtegenwoordigd en vrouwen zijn ondervertegenwoordigd (waarbij is gecor-
rigeerd voor het gemiddeld lagere opleidingsniveau). Ouderen blijken hun achter-
stand in organisatiegraad in de loop van de jaren negentig te hebben ingehaald.

Uit het onderzoek Vrijetijdsbesteding in Nederland dat het CBS in de winter van
1955/'56 hield onder een representatieve steekproef uit de Nederlandse bevolking
op de doordeweekse avonden, de zaterdagmiddag en de zondag, kwam naar voren
dat de helft van de Nederlanders van 12 jaar en ouder aan het verenigingsleven
deelnam. De sportsector telde ook toen al het grootste aantal leden. Gemiddeld
werd in de avonden en het weekend ruim een uur per week besteed aan vereni-
gingsactiviteiten (d.i. 5% van de het aantal geregistreerde uren). De televisie, die
zich in de ogen van velen zou ontwikkelen tot de belangrijkste concurrent van de
maatschappelijke participatie, had nog nauwelijks haar intrede gedaan in de vrije-
tijdsbesteding. In die tijd waren er nog maar 26.000 geregistreerde televisietoestel-
len in ons land aanwezig, dat zijn er zo'n twee op elke honderd inwoners (De
Vrankrijker 1962: 185). Volgens de laatste peiling van het Tijdbestedingsonder-
zoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau reserveerde men in 1995 tijdens
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dezelfde weekuitsnede 2 uur voor het verenigingsleven (dat is 6% van de beschik-
bare vrije uren).
Surveygegevens die betrekking hebben op lidmaatschappen bevinden zich hiermee
in lijn. Zoals tabel 2.11 laat zien, daalde het percentage Nederlanders dat buiten elk
verenigingsverband staat, fors sinds 1979. Momenteel meldt een ruime meerder-
heid van de bevolking lid te zijn van minstens één organisatie, 30% zelfs van
meerdere.

Tabel 2.11 Aantal lidmaatschappen van degenen die lid zijn van minstens één vereniging of organisatie,  personena

van 18 jaar en ouder, 1979-1995 (in procenten, gewogen uitkomsten)

1979 1983 1987 1991 1995

geen 52 41 40 34 36 
een 28 33 33 33 34 
meerdere 20 26 27 33 30 
gem. aantal lidmaatschappen (excl.
natuur- en milieuorganisaties) 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 
gem. aantal lidmaatschappen (incl. natuur-
en milieuorganisaties) . . . . 2,2 

Politieke partijen en verenigingen, werknemers- en werkgeversorganisaties, vrouwenverenigingen of -bonden,a

sportverenigingen, maatschappelijke organisaties, onderwijs- of schoolverenigingen, natuur- en milieuorgani-
saties, andere soorten verenigingen of organisaties.

Bron: SCP (AVO'79-'95)

2.4 Conclusies met betrekking tot lidmaatschappen

De honderd jaren vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw staan in het teken
van de verzuiling van de Nederlandse samenleving. Via de massale mobilisaties in
het kader van de emancipatie van bevolkingsgroepen en de organisatievormen die
daarbij het licht zien, raakt het maatschappelijk middenveld tussen burgers en over-
heid gevuld (Jolles 1959). Tegen de eeuwwisseling vertoont het aantal verenigingen
dat rechtspersoonlijkheid verwerft een enorme toename, die aanhoudt tot aan de ja-
ren twintig van deze eeuw (Abma 1961). Onder de paraplu van de verzuiling komt
het verenigingsleven tot ver in de jaren vijftig tot grote bloei. 
In de loop van de jaren zestig gaan zich nieuwe verschuivingen manifesteren.
Nadat ten tijde van de wederopbouw gepoogd is tot een herstel van de verzuilde
verhoudingen te komen, en zowel het aantal rechtsgeldige verenigingen als het
bevolkingspercentage dat vrijwillig georganiseerd was in verenigingsverband op-
nieuw sterk is aangewassen,  zet de ontzuiling onstuitbaar verder door en klinkt8

alom de roep om democratisering. Het repertoire aan politieke participatievormen
dat in de ogen van de burgers legitimiteit geniet wordt verbreed, via de veelal op de
buitenparlementaire politiek gerichte zogenoemde nieuwe sociale bewegingen.
Maar ook organisatievormen die geen politieke ambities hebben en die geënt zijn
op de vrijetijdsbesteding (zoals sportbonden) vertonen een sterke groei. De traditio-
nele, uit de verzuiling voortgekomen organisatievormen (zoals de vakbeweging, de
grote politieke partijen, de omroepen) behouden overwegend een lokale basis en
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blijven gekenmerkt door individueel lidmaatschap. Bij de nieuwe actoren op het
maatschappelijk middenveld zijn de traditionele organisatonele kenmerken minder
duidelijk aanwezig. Massamobilisaties spelen nog steeds soms een belangrijke rol
als politiek pressiemiddel, maar er is niet langer sprake van lidmaatschap in de
oude zin van het woord en ook ontbreekt veelal een organisatorische basis in de
directe sociale omgeving.

De afbrokkeling van een aantal traditionele organisaties die tot de belangrijkste
dragers van de verzuiling behoorden, duidt niet op een terugloop van het maat-
schappelijke engagement onder de bevolking. Zij lijkt veeleer indicatief voor de
opkomst van nieuwe thema's als kristallisatiepunten van engagement en een nieuw
type organisatie dat is gericht op andere vormen van participatie. Daarnaar verwijst
onder andere de soms zeer sterke groei van de ledentallen bij een reeks organisaties
van meer recente datum. 
Dat er veel meer dan voorheen wordt geskied, gebridged, gegolft of paard wordt
gereden in georganiseerd verband zagen we al. Maar een sterke populariteitsstij-
ging van verenigingen, stichtingen en organisaties blijft niet beperkt tot de recrea-
tieve sector. In de omroepwereld kan gewezen worden op het succes van de
Evangelische Omroep en in politiek Den Haag op de opmars van de kleine christe-
lijke partijen (met voorop de RPF) en de Socialistische Partij. In de sfeer van de
consumentenbelangenbehartiging kan gewezen worden op de 'vereniging eigen
huis', binnen de gezondheidszorg op het Astmafonds en het Reumafonds, die alle
een enorme groei van het aantal leden respectievelijk donateurs kenden. Binnen de
sector internationale solidariteit kan gewezen worden op organisaties als Unicef,
Foster Parents, Memisa, de Novib, Amnesty International, De Nederlandse
Stichting Leprabestrijding of Terre des Hommes, waarvoor hetzelfde geldt. Vrijwel
alle grote organisaties op het gebied van natuurbehoud en milieubeheer konden de
afgelopen decennia bogen op een spectaculaire toename van de aantallen leden en
donateurs. Dat was eveneens het geval voor moral issue groups als de Vereniging
ter Bescherming van het Ongeboren Kind en de Nederlandse Vereniging voor
Vrijwillige Euthanasie.9

Maar is het maatschappelijke engagement dan niet veel vluchtiger geworden?
Tegen de voorstelling van massale betrokkenheid in traditionele ledenorganisaties
met lokale afdelingen, kan worden ingebracht dat ook in de klassieke organisatie-
vormen de overgrote meerderheid van de leden passief was, dat de oligarchische
structuur van de nieuwe organisaties mede een reactie hierop is (maar daarnaast
ook voortkomt uit de ambitie effectief, slagvaardig en flexibel te opereren), en dat
trouwens ook de oude organisatietypen zich in die richting hebben ontwikkeld. De
identificatie van de aangeslotenen met de nieuwe organisatievormen en hun be-
trokkenheid bij de doelstellingen waar deze voor staan, is niet noodzakelijk minder
groot dan bij de oude organisatievormen. Daar kan nog aan worden toegevoegd dat,
juist omdat zij doorgaans minder eisen stellen aan de inzetbaarheid van de aange-
slotenen, de nieuwe organisatievormen in potentie een bredere sociale basis hebben
dan de oude.
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2.5 Ontwikkelingen in de deelname aan het vrijwilligerswerk

2.5.1 Historische achtergrond10

Net zomin als het verenigingsleven of het lidmaatschap van sociale organisaties,
dateert het vrijwilligerswerk van vandaag of gisteren. Waar men de aanvang ervan
legt, is afhankelijk van de aspecten en de omschrijving van het vrijwilligerswerk
die als uitgangspunt worden genomen (zie o.a. CRM 1980; Kamphuis 1951; Van
der Ven a). Naast activiteiten die zich in de meest recente periode hebben ontwik-
keld, zoals telefonische hulpdiensten of het bieden van assistentie in het onderwijs,
omvat het vrijwilligerswerk activiteiten die een lange geschiedenis hebben.
Voorbeelden zijn uiteenlopende vormen van burenhulp als hedendaags restant van
bijvoorbeeld de Saksische noaberschappen en onderlinge bijstand die van oudsher
in gesloten gemeenschappen als norm hebben gegolden, het beoefenen van liefda-
digheid (philantropia, humanitas) en het onbezoldigd bekleden van publieke func-
ties, dat al vanaf de Griekse en Romeinse oudheid door welgestelden werd gedaan,
of de armenzorg en belangeloze zorg voor de noodlijdende medemens (caritas) die
als een ethisch appèl aan iedere mens al binnen de eerste christengemeenten be-
stonden.

Onbetaalde hulp aan medeburgers met wie men zich verbonden voelt is dus een
verschijnsel van alle tijden. Grote historische verschillen doen zich echter voor
naar de motieven waardoor men wordt bewogen, de doelstellingen die men zich
stelt, de personen of bevolkingsgroep waarop de hulp gericht is, en ook de organi-
satiegraad en organisatievorm waardoor de hulp gekenmerkt wordt. In de klassieke
oudheid betreft het overwegend hulp van individuen die, geleid door rationele en
algemeen ethische overwegingen, handelen volgens het 'do ut des'-beginsel ten aan-
zien van gelijken zoals in de philantropia, of die met de uitvoering van de staats-
zorg voor de armen belast zijn. Onbaatzuchtige inzet voor de gemeenschap en
dienstbaarheid aan de publieke zaak kenmerkten volgens de oud-Romeinse virtus
de waarlijk vrije (dat wil zeggen: financieel onafhankelijke) Romein. In de praktijk
kreeg dat de vorm van het bekleden van publieke ereambten en het vervullen van
semi-publieke functies waar geen verplichte vergoeding tegenover stond.
De middeleeuwse caritas richt zich op de maatschappelijk zwakken, spruit voort uit
expliciet godsdienstige motieven en wordt gedragen door kerkelijke organisatie-
vormen, waarvan de kloosterorden de belangrijkste zijn. Het zoeken naar algemeen
maatschappelijke oplossingsstrategieën voor het armoedevraagstuk liggen dan nog
ver buiten het gezichtsveld - via het bedrijven van liefdadigheid kan men zich van
een stoel in de hemel verzekeren. In het opbloeiende stedelijke leven gaat geleide-
lijk aan ook de burger een zelfstandige rol binnen de armenzorg voor zich opeisen.
Vanaf de opkomst van de burgermaatschappij wordt de armenzorg in toenemende
mate rationeel geordend en ontstaat steeds meer oog voor de doelmatigheid van de
hulpverlening. Aanzetten daartoe zijn te vinden in zowel de diaconale organisatie-
vormen van de Lutherse reformatie en het calvinisme als in lokale initiatieven van
de stedelijke magistratuur (Yperen, Brugge). In zestiende-eeuwse humanistische
kringen krijgt men meer oog voor de pedagogische en maatschappelijke aspecten,
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die tijdens de Verlichting worden gepopulariseerd; behalve de caritas wordt ook de
humanitas een belangrijke beweegreden voor het verrichten van maatschappelijk
werk. Naast zuiver filantropische motieven gaan trouwens ook onmiskenbaar
utilitaristische een rol spelen. Ideologisch voorbereid door Luthers visie op de
arbeid als een (religieuze) roeping in plaats van een noodzakelijk kwaad en de
vooral door het calvinisme opgelegde plicht tot arbeid, maken particuliere burger-
lijke belangen de weg vrij voor de systematische werkverschaffingsprojecten (de
zogeheten armenfabriek) van de negentiende eeuw. Verlichte filantropen richten
zich op het volksontwikkelingswerk en de zorg voor armen, werklozen, verwaar-
loosde jongeren, gevangenen en ex-gevangenen. Al deze aspecten komen samen in
de door vader en zoon Nieuwenhuizen in 1784 opgerichte Maatschappij tot Nut van
't Algemeen. 
Wat ons land betreft zijn opnieuw vooral de ontwikkelingen sinds het eind van de
vorige eeuw relevant, wanneer uitgegaan wordt van de definitie van vrijwilligers-
werk die gebruikelijk is sinds 1980, toen het eerste deelrapport van de Interdeparte-
mentale commissie vrijwilligersbeleid verscheen (CRM 1980: werk dat onbetaald
en uit vrije wil in enig georganiseerd verband wordt verricht ten behoeve van
anderen of de samenleving). De voorlopers en pioniers van de moderne sociale
politiek, het welzijns-, maatschappelijk en reclasseringswerk betreden dan de
maatschappelijke arena. Vanaf dat moment ook ontwikkelt zich in enigszins brede
kringen onder de vaderlandse burgerij een activiteitenpatroon dat de kenmerken
van het moderne vrijwilligerswerk gaat vertonen. Het uit eigen beweging verrichten
van onbetaalde diensten door mensen, naast hun rol in huishouden of beroep en als
uiting van solidariteit jegens personen of zaken die niet onder de zorg voor huis-
houding of beroep vallen, doet zich pas aan het eind van de vorige eeuw op enige
schaal voor, al vindt dit lang niet altijd plaats in georganiseerd verband.
Rond die tijd heeft zich een aantal structurele factoren uitgekristalliseerd die de
ontwikkeling in de richting van vrijwilligerswerk in de hedendaagse betekenis
mogelijk maken. Te denken valt aan de duidelijke scheiding tussen de private en de
publieke sfeer, het private huishouden en de gemeenschap, en - in het kielzog van
de industriële revolutie - tussen wonen en werken die geleidelijk aan is ontstaan,
waardoor er een breed terrein geopend wordt voor onbetaalde diensten die niet
onder de zorg voor het eigen huishouden vallen. Voorts kan gedacht worden aan de
loskoppeling van publieke taken van een bepaalde beroepsstand die gaandeweg
totstandkomt en aan verschuivingen binnen de arbeidssfeer, zoals andere loon-
dienstverhoudingen, exclusievere omschrijvingen van wat tot het takenpakket van
beroepen behoort, en later de professionalisering van welzijnsactiviteiten. Vanaf
dat moment kan ook beter worden uitgemaakt of onbezoldigde activiteiten ten
behoeve van personen dan wel zaken echt uit eigen beweging door mensen worden
gekozen, geen onderdeel vormen van wat tot de taakinhoud van hun (betaalde)
beroepsuitoefening behoort (zoals bv. bij dienstboden en knechten), of worden
vervuld op grond van afkomst (gegoede burgers die als bestuurderen zijn vrijgesteld
voor de publieke zaak). 
Vanaf de laatste decennia van de negentiende eeuw ontstaat naast het traditionele
stelsel van filantropie, dat werd gedragen door verlichte geesten uit de gezeten
burgerij, een bundeling van particuliere initiatieven onder de paraplu van de ver-
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zuiling. Vanuit de emancipatiebewegingen onder de katholieken, de protestantse
'kleine luyden' en de arbeidersklasse ontstaan organisatievormen die ervoor zorgen
dat de eigen aanhang van de wieg tot het graf en op alle levensdomeinen wordt
omringd met een uitgebreid netwerk van instellingen en diensten van vertrouwde
levensbeschouwelijke signatuur (scholen, persorganen, politieke partijen, beroeps-
verenigingen, ziekenverzorging, vrijetijdsbesteding enz.). Zoals we al hebben
gezien en geïllustreerd werd, had de verzuiling een sterke motiverende werking op
de ontplooiing van burgerinitiatieven. Daarnaast zijn ook de stijging van het wel-
standsniveau rond de eeuwwisseling en de geleidelijke toename van de vrije tijd
van groot belang geweest voor activiteiten in de sfeer van het vrijwilligerswerk en
de opkomst van het verenigingsleven.  Dat verenigingsleven ontwikkelt zich onder11

invloed van de emancipatiebewegingen en de deelname eraan vindt, net als de deel-
name aan het openbare leven, voornamelijk plaats in het licht van het emancipatie-
streven. Jolles (1972) spreekt van "het vollopen van de institutionele ruimte tussen
de centrale overheid, die zelf ook geleidelijk aan forsere contouren krijgt, en de
individuele burger". De staat wordt actiever op het maatschappelijke middenterrein,
de marktsector groeit en er ontwikkelen zich grotere ondernemingen, de burgers
verwerven zich meer politieke rechten en mogelijkheden, die zij ook gaan benutten.
Het zich naast zijn huishoudelijke taken en beroepsarbeid vrijmaken voor onbetaal-
de diensten aan anderen raakt aldus gedemocratiseerd; het blijft niet langer beperkt
tot een welgestelde elite, maar vindt ingang in de burgerlijke middenlagen.

In de decennia na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelt zich de moderne verzor-
gingsstaat, aanvankelijk via een forse toename van de overheidssubsidiëring van de
door particuliere organisaties beheerde voorzieningen, later via de centralisatie van
deze en hun veralgemenisering tot collectieve instellingen en regelgeving. De
sterke traditie van particulier initiatief, karakteristiek voor onze geschiedenis, is in
de moderne maatschappelijke zorg afgelost door overheidsinvloed op een nimmer
vertoonde schaal. Wat ontstond als iets wat door verlichte notabelen werd ervaren
als een plicht (de bijstand van de zwaksten binnen de samenleving) en bij hen aan-
leiding gaf tot particuliere filantropische initiatieven, ontwikkelde zich tot een alge-
meen recht dat gesystematiseerd en geïnstitutionaliseerd raakte in een verstatelijkt,
collectief en uitgebreid stelsel van sociale voorzieningen. Als een culturele pendant
van de structurele verschuivingen die resulteerden in de verzorgingsmaatschappij
en van de materiële zekerheden die deze bracht, verbreidden zich onder vooral de
naoorlogse generaties geleidelijk aan nieuwe normen en waardeoriëntaties, aange-
duid met 'postmaterialisme' en de 'ideologie van de zelfontplooiing', die - zo mag
worden aangenomen - van invloed waren op de perceptie en waardering van het
vrijwilligerswerk. Een ander gevolg van de opkomst van het moderne verzorgings-
stelsel was dat binnen allerlei sectoren de kwaliteitswaarborgen werden opge-
schroefd en dat de professionalisering van taken die tot de vrijwilligerssector
behoorden op gang kwam, hetgeen ertoe ging leiden dat steeds meer traditionele
vrijwilligeractiviteiten behartigd werden door goed geschoolde beroepskrachten.
Weer een ander aspect was dat een breed scala aan functies van gezin en familie
werd overgedragen aan externe, professionele instanties, zoals de begeleiding en
scholing van kinderen, en de zorg voor hulpbehoevende verwanten). En zo zijn er
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nog meer ontwikkelingen die sinds de jaren vijftig de werkvelden en de motivatie
van vrijwilligers gaan beïnvloeden. Ze laten zich via enkele steekwoorden kort
karakteriseren. In het volgende hoofdstuk zal daar nader op in worden gegaan aan
de hand van empirische gegevens.

In dezelfde periode voltrekt zich in snel tempo een (aanvankelijk voornamelijk
cultureel) ontzuilingsproces, wat één belangrijke inspiratiebron van vrijwilligers-
arbeid dreigt te doen opdrogen. De teruglopende invloed van oude sociale verban-
den en verwantschapsstructuren manifesteert zich overigens op een veel breder
terrein dan de afbrokkeling van de levensbeschouwelijke zuilen. De toegenomen
mobiliteit lijkt slechts een vluchtige worteling in lokale gemeenschappen toe te
staan. De gemiddelde Nederlander krijgt de beschikking over meer vrije tijd,
hetgeen op zichzelf de mogelijkheden tot deelname aan het vrijwilligerswerk zou
verruimen. In combinatie met de inkrimping van de gemiddelde
huishoudensomvang en uitbreiding van secundaire voorzieningen gericht op
opvoeding en huishouding, ontlast de zogenoemde mechanisering van het
huishouden (Baudet 1986) ook huisvrouwen in de loop van de tijd van veel van hun
taken en verplichtingen binnen huishouden en gezin.  Andere veranderingen op12

het gebied van de vrijetijdsbesteding lijken evenwel eerder demotiverend te hebben
gewerkt. Zo leidt de sterke stijging van de reële koopkracht vanaf de jaren vijftig
tot een aanzienlijke verbreding van het aanbod aan vrijetijdsvoorzieningen, die
concurreren met de investering van vrije uren in het vrijwilligerswerk. De intrede
van moderne elektronische media in het privé-domein stimuleert een lage
prioritering van de face-to-face interacties die van oudsher de voedingsbodem voor
vrijwilligersinitiatieven hebben gevormd. 
Ook ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs hebben ambigue
effecten gehad op de deelname aan vrijwilligerswerk. Vanaf de jaren zeventig
ontstaat een omvangrijk reservoir van economisch niet-actieven (werklozen,
arbeidsongeschikten en gepensioneerden), mensen die over veel vrij beschikbare
uren beschikken. Anderzijds komt dan ook de toestroom van vrouwen naar de
arbeidsmarkt pas goed op gang. Een snel stijgend opleidingsniveau en aanzienlijke
verlenging van de leerweg maken eveneens deel uit van de ontwikkeling in de
richting van wat de 'postindustriële samenleving' is genoemd (Touraine 1971; Bell
1974). Het eerste zal de deelname aan vrijwilligersactiviteiten hebben gestimuleerd,
het laatste daarentegen zal hebben bijgedragen aan een afnemende participatie
onder het jongste bevolkingsdeel. Hieraan toe te voegen zouden nog demografische
verschuivingen zijn, samengevat met de trefwoorden 'ontgroening' en 'vergrijzing',
'gezinsindividualisering' en 'huishoudensverdunning' (het aantal huishoudens
neemt toe en deze worden kleiner).
Het lijkt weinig zinvol bij een analyse van de gevolgen van al dergelijke verschui-
vingen alle geledingen van het vrijwilligerswerk over één kam te scheren. Binnen
het krachtenspel van de verschuivingen in de naoorlogse periode kennen bepaalde
sectoren van het vrijwilligerswerk sinds de jaren zestig een neergang, andere
daarentegen een opbloei, en er ontwikkelen zich daarnaast nieuwe terreinen van
vrijwilligerswerk. Voorbeelden van die laatste zijn de alternatieve hulpverlening en
zelfhulpgroepen, de ouderparticipatie bij het onderwijs (nu ook als hulp op school,
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naast de al langer bestaande oudercommissies en schoolbesturen), de kinderopvang
en activiteiten op het gebied van de vrijetijdsbesteding (sport, amateurkunst).
Daarnaast zijn er de actiegroepen, die zich vanaf de tweede helft van de jaren zestig
op brede schaal gaan manifesteren en die ten dele uitmonden in wat vanaf de jaren
tachtig wordt aangeduid als de 'nieuwe sociale bewegingen', waarvan sommige hun
wortels hebben in negentiende-eeuwse organisaties en bewegingen (vrouwenbewe-
ging, organisaties op het gebied van natuur en milieu zoals de Stichting Natuurmo-
numenten of de Vogelbescherming).

2.5.2 Ontwikkelingen sinds de jaren zeventig

Figuur 2.2 geeft de veranderingen in het vrijwilligerswerk weer die zich blijkens
enquêteonderzoeken in de afgelopen twintig jaar hebben voorgedaan. Er zijn zeven
sectoren onderscheiden waarbinnen onbetaalde werkzaamheden ten behoeve van
derden kunnen worden verricht. 

Figuur 2.2 Deelname aan sectoren van vrijwilligerswerk, personen van 18 jaar en ouder, 1977-1995 (in procenten)

Bron: CBS (LSO''77); SCP (TBO'85 en '95 vragenlijst)

De twee duidelijke groeiers onder het vrijwilligerswerk zijn in de eerste plaats de
recreatieve sector van cultuurdeelname, sport en hobby's (stijging sinds 1977: 19%)
en in de tweede plaats de sector onderwijs, kinderopvang en jeugdwerk (die toenam



63

met ruim 11%). De grootste toename deed zich voor tussen 1977 en 1985. In 1992
waren zo'n 6.400 vrijwilligers actief binnen organen op het gebied van sport en

 recreatie, ongeveer 1.500 binnen sociale organisaties en hobbyclubs en 3.300 in
het kader van openluchtrecreatie, natuur en milieu (CBS 1996: 462).
In tabel 2.12 zijn de zeven onderscheiden sectoren van vrijwilligerswerk nog eens
weergegeven voor de periode 1980-1995. Daaraan zijn de veranderingen in de
deelname aan de buren-, bejaarden- en gehandicaptenhulp toegevoegd. Net als
eerder, in tabel 2.10, is bovendien een indicatie gegeven van de sociale differen-
tiatie in beide opzichten. Het deel van de bevolking dat in enige sector vrijwilligers-
werk verricht of dat zich hulpverlenend engageert, vertoont weliswaar schomme-
lingen, maar in beide gevallen geen dalende tendens. Hoger opgeleiden verrichten
in alle jaren vaker vrijwilligerswerk, maar geven alleen in 1986 vaker hulp aan
buren, bejaarden of gehandicapten. Vrouwen zijn niet in groteren getale actief in
het vrijwilligerswerk, maar zijn wel consequent actiever dan mannen in de hulp-
verlening. Ouderen waren tot voor kort minder vaak als vrijwilliger werkzaam dan
de jongere leeftijdscategorieën, maar waren wel voortdurend massaler betrokken bij
de hulpverlening.

Tabel 2.12 Vrijwilligerswerk en hulp, personen van 18 jaar en ouder, 1977-1995 (in procenten, gewogen
uitkomsten)

1980 1986 1992 1995 
cultuur, sport en hobby's 29 25 23 27 
kinderen (kinderopvang, school, jeugdwerk) 13 15 13 18 
godsdienst en levensbeschouwing 11 9 9 11 
politiek en ideële doeleinden (actiegroep, Amnesty International) 5 5 5 7 
beroeps-, vak-, standsorganisatie 6 4 4 4 
georganiseerde hulpverlening (telefonische hulpdienst,
wetswinkel) 7 2 2 4 
vrouwenorganisaties 4 3 2 3 

vrijwilligerswerk op ten minste één van bovengenoemde terreinen 45 41 39 46
vrouw 0 0 0 0
� 51 jaar % % % 0
hoger opleidingsniveau + + + +

buren-, bejaarden- en gehandicaptenhulp (informeel en
georganiseerd) 9 11 12 14

vrouw + + + +
� 51 jaar + + + +
hoger opleidingsniveau 0 + 0 0

Bron: CBS (LSO'80, '86; DLO'92); SCP (TBO'95 vragenlijst) gewogen uitkomsten
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Tabel 2.13 Percentage vrijwilligers op uiteenlopende terreinen per arbeidspositie, personen van 18 jaar en ouder, 
1977-1993 (gewogen uitkomsten)

studerend betaald werk werkloos arbeidsongeschikt huisvrouw gepensioneerd allen
1977 1986 1993 1977 1986 1993 1977 1986 1993 1977 1986 1993 1977 1986 1993 1977 1986 1993 1977 1986 1993 

politiek en ideële doeleinden 9 12 6 5 5 5 2 9 2 2 3 1 3 3 5 1 3 4 4 5 5 a

cultuur, sport en hobby’s 33 38 32 22 34 28 20 24 18 7 21 27 9 16 15 10 13 15 16 25 23 b

onderwijs, kinderopvang, jeugdwerk 26 18 16 11 14 13 4 12 10 2 5 5 11 20 20 2 1 2 10 15 13 c

beroeps-, vak-, standsorganisaties 2 2 3 6 8 5 0 4 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 4 4 3 
godsdienst, levensbeschouwing 8 6 5 8 7 8 4 7 3 4 10 8 5 10 10 6 9 8 7 9 8 
vrouwen 2 4 2 0 1 1 0 4 0 1 1 0 5 6 5 0 2 2 2 3 2 d

overige hulpverlening 3 4 2 5 2 2 2 2 0 0 3 4 3 2 1 6 2 2 4 2 2 e

vrijwilligerswerk totaal 56 44 44 40 46 43 26 41 25 14 34 39 26 37 38 9 23 25 33 41 39 

Ideële doeleinden: actiegroep, Amnesty International, WereldWinkel en dergelijke.a

Sport niet als beoefenaar.b

Onderwijs: als hulp op school, als lid van oudercommissie of schoolbestuur.c

Vrouwenvereniging of -bond, vrouwengroep of vrouwencafé.d

Advies, voorlichting, telefonische hulpdienst, wetswinkel.e

Bron: CBS (LSO'77 en '86, DLO'93)
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Tabel 2.13 leert dat de animo voor het verrichten van vrijwilligersactiviteiten sinds
de jaren zeventig terugliep onder het studerende deel van de bevolking. Blijkens de
leefsituatieonderzoeken van het CBS groeide hij onder werklozen tot halverwege de
jaren tachtig naar een piek, om vervolgens weer snel te dalen. Duidelijk toegenomen
is sinds de jaren zeventig het vrijwilligerswerk door arbeidsongeschikten, gepen-
sioneerden en huisvrouwen. De laatste groep werd niet alleen actiever binnen de
sector cultuur, sport en hobby's, zij ging ook vaker vrijwilligerswerk doen binnen de
sfeer van school, kinderopvang en jeugdwerk en op godsdienstig of levens-
beschouwelijk gebied. In het volgende hoofdstuk zal een uitgebreider overzicht van
de verschuivingen in de sociaal-demografische kenmerken van vrijwilligers worden
gegeven, maar dan gebaseerd op het Tijdbestedingsonderzoek.

2.6 Besluit

In dit hoofdstuk zijn de veranderingen door de jaren heen in de ledentallen van
onder andere vakverenigingen, kerken, omroepen en sportorganisaties nagegaan.
Telkens werden deze in een historisch perspectief geplaatst. Vanwege de kwantita-
tieve omvang van de sportsector werd daaraan wat uitvoeriger aandacht besteed.
Onder de grote organisatievormen die deel uitmaken van het huidige maatschappe-
lijke middenveld vallen naast een aantal organisaties die de afgelopen decennia
duidelijk de wind in de zeilen hadden, er ook enkele te noteren die te kampen
hadden met een onmiskenbare terugloop. Tot de laatste behoren traditionele
organisaties als de grote politieke partijen en vrouwenbonden. Ook de organisatie-
graad van de Nederlandse werknemers is gedaald. Onder de kerken kalfde het
ledenbestand van de Nederlands hervormde kerk en de synodaal gereformeerde
kerken af. Opvallend is in kerkelijk Nederland de sterke groei van een aantal
orthodoxe en charismatische groepen. Dit weerspiegelt zich in de groei van de
evangelische omroep en van enkele kleine christelijke politieke partijen (met voorop
de RPF). Een sterke populariteitsstijging deed zich verder voor bij organisaties die
zich richten op de terreinen internationale solidariteit, en natuur en milieu. De
moral issue groups die zich formeerden rond abortus en euthanasie gaven eveneens
een zeer sterke toename te zien. Binnen de sportsector kan een aantal sportbonden
bogen op een aanzienlijke ledenaanwas. Op basis van cijfers als die welke in dit
hoofdstuk ter sprake kwamen, is druk gespeculeerd over de teloorgang van de
maatschappelijke betrokkenheid van de burger en de leegloop van het maatschappe-
lijk middenveld, dat allengs meer gelijkenis zou gaan vertonen met een dun bevolkt
stratenstelsel met oude herenhuizen.

Een spook waart door die straten. Het is het spook van de afbrokkeling van het
burgerlijk engagement. Velen hebben het gezien, weinigen hebben het zo mee-
slepend beschreven als Robert Putnam. Nadat hij in een grootscheeps onderzoek in
Italië had aangetoond dat de effectiviteit van politieke en sociale instituties in hoge
mate wordt bepaald door het niveau van burgerlijke participatie in gemeenschaps-
zaken, constateerde deze Amerikaanse politicoloog in een reeks van artikelen een
gestage afkalving van dit burgerlijk engagement tijdens de afgelopen decennia
(Putnam 1993a, 1993b, 1995a, 1995b). Verwante geluiden kunnen in Nederland
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worden beluisterd. De afbrokkeling van de grote kerken heeft tot de klacht geleid
die ook valt te beluisteren bij andere traditionele organisatievormen die zijn ge-
kleurd door de verzuiling: moderne mensen hebben zich ontwikkeld tot calculerende
burgers, die alleen nog voor hun eigen individuele belangen zijn te interesseren. 
Het is de vraag of deze diagnose hout snijdt. Er ontwikkelen zich nieuwe vormen
van solidariteit voor de oude, en de afname van de traditionele organisaties, voort-
gekomen uit de verzuiling, hoeft niet te duiden op een terugloop van het maatschap-
pelijk engagement onder de bevolking of een algemeen non-affiliation syndrome.
Zij kan ook als indicatief beschouwd worden voor de opkomst van nieuwe thema's
waarop het engagement zich richt en een nieuw type organisatie dat is gericht op
andere vormen van participatie. Wuthnow (1994) bijvoorbeeld heeft de 'stille
revolutie' van de small-group movement gedocumenteerd voor de Verenigde Staten.
Hij berekent dat het percentage van de Amerikaanse bevolking dat actief is in zo'n
kleine groep (lopend van Anonieme Alcoholisten-groepen tot bijbelstudieclubs,
gespreksgroepen en alleenstaandenclubs), die regelmatig bijeenkomt en waarvan de
leden elkaar steunen en zich om elkaar bekommeren, dramatisch is toegenomen en
halverwege de jaren negentig ruim 40% van de Amerikanen omvatte. 

In ons land is de polarisatie langs sociaal-economische en confessionele scheids-
lijnen op het maatschappelijk middenveld tussen staat en burger afgenomen. In het
moderne mediatijdperk wordt het imago van een organisatie en haar woordvoerders
een factor van belang. De burgers zijn geneigd zo lang mogelijk meerdere opties
open te houden en redeneren meer vanuit het belang dat zij persoonlijk aan
bepaalde doelen en strevingen toekennen dan vanuit een vanzelfsprekende (en vaak
levenslange) affiniteit met een bepaalde zuil. Hetgeen niet betekent dat zij louter
handelen uit eigen belang of elk commitment met een organisatie schuwen. Daarvan
getuigt de snel toegenomen populariteit van de organisaties die zojuist al werden
genoemd. Dat de individualisering niet samenvalt met egoïsme blijkt daarnaast
bijvoorbeeld uit de aantallen Nederlanders die bereid zijn geld of goederen te
schenken aan ideële organisaties: in 1995 gemiddeld f 222,50 per huishouden. Zoals
tabel 2.14 laat zien, steeg de financiële bijdrage aan goede doelen tussen 1974 en
1996 van 319 miljoen naar 1,3 miljard gulden. 

De bedragen die door de instellingen werden ingezameld namen tussen 1990 en
1996 toe met respectievelijk 28% voor collectes en 19% voor mailing acties. Naar
schatting draagt slechts 7% van de Nederlanders nooit aan enig charitatief fonds bij
(CBF 1996: 29 en 37). Het totaalbedrag aan geld en goederen dat door particuliere
Nederlandse huishoudens werd geschonken aan ideële doeleinden bedroeg in 1995
ruim 3,5 miljard gulden (Schuyt 1997a).13
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Tabel 2.14 Opbrengsten eigen fondswerving door ideële organisaties, 1974-1996 (x miljoen gulden)a

1974 319 1982 584 1990 753
1975 271 1983 598 1991 850
1976 286 1984 709 1992 946
1977 351 1985 638 1993 1.022
1978 389 1986 558 1994 1.188
1979 462 1987 621 1995 1.176
1980 526 1988 675 1996 1.266
1981 563 1989 738

Charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere het algemeen nut beogende instellingen. Eigena

fondswerving: inkomsten verkregen uit collecten, mailing acties, nalatenschappen, incidentele giften en
schenkingen, donaties, adopties, contributies, opbrengst eigen loterijen minus prijzengeld en overige activiteiten,
zoals braderieën en sponsorlopen enz. De bedragen zijn exclusief aftrek voor de kosten van fondsenwerving en
verkopen.

Bron: CBF (Jaarverslag 1996; cijfers 1978-1989 en 1996 op verzoek ter beschikking gesteld)

Verder geven ook tijdreeksen van participatiecijfers weinig reden tot algehele
somberheid. De teruglopende opkomstcijfers bij verkiezingen gaan niet gepaard met
een dalende politieke interesse, met onvrede over het functioneren van de demo-
cratie, met een afname van het politiek activisme of de bereidheid tot het ontplooien
van burgerinitiatieven (vgl. SCP 1994: 582 e.v.; SCP 1996: 541 e.v.; SCP 1998:
hoofdstuk 17). Een andere indicator kwam in de voorgaande paragraaf ter sprake:
het zeer grote aantal Nederlanders dat weleens vrijwilligerswerk verricht of dat
actief is in de informele zorg. De besproken onderzoeken waarin gebruik wordt
gemaakt van vragenlijsten suggereren dat sinds het begin van de jaren tachtig circa
40% van de bevolking weleens actief is in de onbetaalde arbeid ten behoeve van
anderen of ten behoeve van een ideëel doel. Veruit de sterkste vertegenwoordiging
van vrijwilligers kent de recreatieve sector van sport, hobby's en cultuur, waarin zo'n
kwart van alle vrijwilligers actief is en die tussen 1977 en 1995 vooral een toe-
stroom van economisch niet-actieven kende. De op één na grootste vrijwilligerssec-
tor is die van het onderwijs, de kinderopvang en het jeugdwerk, waarbinnen met
name huisvrouwen zonder beroep buitenshuis allengs actiever werden. In hoofdstuk
6 zal gebruik worden gemaakt van een ander type gegevens om veranderingen in
het vrijwilligerswerk in kaart te brengen, namelijk het materiaal dat tijdbestedings-
onderzoeken hebben opgeleverd.
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Naast de genoemde vakbonden ontstonden temidden van de verenigingsexplosie rond de eeuwwisseling1

ook organisaties van werkgevers (1899), middenstanders (1902), boeren (1896) en ambtenaren in
overheidsdienst. Het onderwijzend personeel had zich al vóór 1850 in meerdere organisaties aaneen-
gesloten (gymnasiumleraren, onderwijzers). 
'Gheen Kercke sal over een ander Kercke, gheen Dienaer des Woorts, gheen Ouderlinck, noch Diaken2

sal d'een over d'ander heerschappie voeren, maer een yeghelijck sal hen voor alle suspiciën, ende
aenlockinge om te heerschappen wachten', zo heette het al in 1571 te Emden, op de eerste nationale
synode, onder duidelijke distantie van het katholieke hiërarchische kerkmodel (Weiler et al. 1962:
117).
De (lichte) percentuele daling van de katholieken tot rond 1900 wordt toegeschreven aan het hoge3

sterftecijfer, dat echter daarna gaat afnemen, terwijl het geboortecijfer hoog bleef.
Vanwege de uiteenlopende definitie die erin wordt gehanteerd van lidmaatschap, is alleen voor 19944

gebruikgemaakt van kerkelijke statistieken. Bij de katholieken en hervormden bijvoorbeeld worden ook
geboorteleden (kinderen van leden die zelf niet gedoopt zijn) als lid beschouwd, hetgeen ertoe leidt dat
beide kerken hogere ledentallen te zien geven dan uit de volkstellingen naar voren komen. De synodaal
gereformeerden hanteren daarentegen een striktere definitie en komen steevast tot lagere ledentallen dan
de volkstellingen. De christelijk-gereformeerden en vrijgemaakt- gereformeerden geven in het ene jaar
hogere, in het andere jaar lagere ledentallen dan de volkstellingen. In de volkstellingen is een eentraps-
vraagstelling gehanteerd, dat wil zeggen dat de respondent zonder omwegen wordt gevraagd of hij
behoort tot één van de kerken die hem in een lijst worden voorgelegd. In een zogenoemde tweetraps-
vraagstelling wordt eerst geïnformeerd of men kerklid is, en wanneer daar bevestigend op wordt
geantwoord, wordt vervolgens de vraag gesteld bij welk kerkgenootschap men is aangesloten. De twee
typen vraagstelling leveren pas vanaf de jaren zestig uitgesproken verschillen op wat betreft het percen-
tage kerkleden, en naarmate het onderzoek dichter bij het heden is afgenomen, zijn de verschillen
groter. Ze zijn geprononceerd bij de rooms-katholieken en Nederlands hervormden, bij de gereformeer-
den zijn ze nagenoeg afwezig. Het verschil kan worden toegeschreven aan de invloed van de randleden
van de kerken - personen die formeel lid zijn van een kerk maar verder geen of nauwelijks kerkelijke
activiteiten ontplooien. Bij de tweetrapsvraagstelling vindt (door de striktere wijze van informeren) een
uitzuivering plaats van deze nominale leden; de 'dode zielen' die bij de andere wijze van vragen gewoon
worden geteld bij de kerkleden, ontbreken voor een groot deel (Oudhof en Beets 1982).
Mei 1943 vaardigde de Duitse bezetter de verplichting uit zijn radio in te leveren. In 1940 waren er5

ruim 1,1 miljoen toestellen in gebruik, bijna 800.000 werden ingeleverd (Knulst 1994: 306).
Voor Europa wordt doorgaans gewezen op het oude Griekenland waar ook de wedstrijdsport (agoon) al6

werd beoefend en vermoedelijk ten tijde van de Trojaanse oorlog de eerste Olympische spelen
plaatsvonden (Miermans 1955).
Exemplarisch is de oprichting op 15 september 1879 van de eerste Nederlandse rugby-voetbalclub, het7

vermaarde Haarlemse HFC, door onder anderen enkele jonkheren, een makelaar, notaris en arts,
alsmede enkele ondernemers en domineeszonen.
Tussen 1952 en 1960 ontstonden circa 5900 nieuwe erkende verenigingen: zie Abma (1961: 289).8

Volgens het tijdbestedingsonderzoek dat het CBS in de winter van 1955 op 1956 uitvoerde was de helft
van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder actief lid van één of meer verenigingen, waarbij het
gemiddelde aantal bezoeken per persoon daaraan 62 per jaar bedroeg (CBS 1957, dl. 5).
Meer en exactere informatie is te vinden in SCP0 (1998a: 17.3).9

Gebaseerd op: CRM (1980); Kamphuis (1951: hfdst. 1); Van der Ven (a); De Vrankrijker (1962); Mok10

(1973); Michielse (1984); Van der Meij-de Leur (1989); Liese (1922).
Het verenigingsleven in zijn moderne vorm ontstaat tijdens de burgerlijke revolte in de eerste helft van11

de vorige eeuw. Het krijgt ruim baan door de destijds opgestelde garanties omtrent de vrijheid van
vereniging en vergadering en de opname daarvan in de Grondwet van 1848. Zie Jolles (1972: 30 e.v.).
Daar stond een (vooralsnog tamelijk geringe) toename van de huishoudelijke participatie van mannen12

tegenover.
Inclusief de giften bij legaat, door fondsen en door bedrijven betrof het in dat jaar 5,4 miljoen gulden.13

Door de huishoudens wordt het meest gegeven via huis-aan-huiscollectes, door het kopen van loten voor
een goed doel, door het sponsoren van personen voor een goed doel, door een vast donateurschap of
door collectes in de kerk en vaste bijdragen aan levensbeschouwelijke organisaties. Het grootste bedrag
gaat naar de kerken: in 1995 bijna 1,3 miljard gulden, dat wil zeggen 37% van alle geldgiften.

Noten
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3  CIVIL SOCIETIES IN NOORD-AMERIKA EN EUROPA 

Paul Dekker en Andries van den Broek 

3.1 Inleiding

In het eerste hoofdstuk zijn de begrippen 'sociaal kapitaal' en 'publieke-opinievor-
ming' gebruikt om de veronderstelde collectieve opbrengsten van een civil society te
benoemen. In dit hoofdstuk wordt de aanwezigheid van deze collectieve kenmerken
in twaalf landen gerelateerd aan het vrijwilligerswerk in die landen. Vervolgens
worden voor een drietal landen verschillen tussen bevolkingscategorieën vergele-
ken in de veronderstelling dat de collectieve kenmerken gepaard gaan met verschil-
len op individueel niveau. Zoals aangegeven in hoofdstuk 1, betekent dit niet dat de
collectieve opbrengsten altijd te herleiden zouden moeten zijn tot individuele ken-
merken, laat staan dat de opbrengsten vooral of uitsluitend zouden terechtkomen bij
personen als vrijwilliger actief zijn de civil society.
 
De gegevens voor dit hoofdstuk zijn afkomstig uit het World values onderzoek van
1990 (en 1991). Uit dat onderzoek zijn de gegevens geselecteerd voor twaalf
landen: België, Canada, Denemarken, (West-)Duitsland, Frankrijk, Groot-
Brittannië, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, de Verenigde Staten van
Amerika en Zweden.  Een drietal landen, waaronder Nederland, is geselecteerd1

voor nadere analyses van de samenhang tussen individuele kenmerken en verschil-
len tussen groepen. Op de redenen voor de selectie van deze drie landen wordt
verder ingegaan aan het begin van paragraaf 3.4.

In vergelijking met de onderzoeken waarover wordt gerapporteerd in het volgende
hoofdstuk, is in het hier gebruikte onderzoek veel informatie beschikbaar over
algemene houdingen, sociale gedragingen en politieke preferenties, maar is over
het feitelijke vrijwilligerswerk weinig bekend. In het verlengde van vragen over het
behoren tot organisaties wordt gevraagd naar het al of niet verrichten van vrijwilli-
gerswerk voor die organisaties. Als er in één of meer gevallen vrijwilligerswerk
wordt verricht, komt de motivatie aan bod door te vragen naar het persoonlijke
belang van een aantal mogelijke redenen om vrijwilligerswerk te doen. De nadruk
ligt in dit hoofdstuk op de sociale en culturele achtergronden en de opbrengsten van
vrijwilligerswerk. Waar zinvol worden vrijwilligers als 'actieve leden' afgezet tegen
'passieve leden' van organisaties. 

Welke opbrengsten hebben onze aandacht en waarom zou men actieve leden met
passieve leden vergelijken in plaats van vrijwilligers met niet-vrijwilligers?
In hoofdstuk 1 werden sociaal kapitaal en publieke-opinievorming genoemd als
kenmerken van de civil society, meer in het bijzonder als de belangrijke nevenpro-
ducten van vrijwilligerswerk. Sociaal kapitaal wordt op individueel niveau geïndi-
ceerd door vertrouwen in anderen ofwel sociaal vertrouwen en door steun voor
onzelfzuchtigheid als een belangrijke opvoedingswaarde.  Publieke-opinievorming2
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wordt individueel gedekt door twee politieke kenmerken: de feitelijke deelname aan
discussies over politiek en de overtuiging dat men zo nodig politieke invloed kan
uitoefenen.

Het woord 'opbrengsten' werd gemakshalve gebruikt. Van een eenvoudige causa-
liteit waarbij participatie de oorzaak en sociaal kapitaal en publieke-opinievorming
de gevolgen zijn, zal namelijk veelal geen sprake zijn. Participatie is ook een
gevolg: vrijwilligers worden gemobiliseerd in sociale netwerken en op reeds
geformuleerde doelstellingen. Er is sprake van wisselwerking of, om een beeld te
gebruiken van Putnam (1993a), van virtuous circles. Niet alleen de causaliteit, ook
het collectieve karakter van sociaal kapitaal en publieke-opinievorming is een pro-
bleem. Het gaat bij de opbrengsten niet om individuele kenmerken, laat staan om
kenmerken die men uitsluitend denkt aan te treffen bij individuen die zelf actief
participeren in de civil society. In hoofdstuk 1 is hierop ingegaan en daar is vol-
doende gewezen op de geringe mogelijkheden om met surveymateriaal de collec-
tieve en contextuele effecten van vrijwilligerswerk in beeld te brengen. In dit
hoofdstuk wordt geen poging gedaan om macro-effecten te onderzoeken. De col-
lectieve opbrengsten worden geïndiceerd door individuele kenmerken waarvan het
voorkomen redelijkerwijs gerelateerd kan worden aan de mate van participatie door
individuen. Centraal staan dan ook weer verschillen tussen personen die wel en niet
participeren. Wat de participatie betreft wordt in dit hoofdstuk vooral onderscheid
gemaakt tussen lidmaatschap van organisaties en vrijwilligerswerk. In hoeverre
zijn de veronderstelde opbrengsten van participatie in de civil society meer aan te
treffen bij vrijwilligers en in hoeverre bij alle leden van maatschappelijke organisa-
ties, dus ook de leden die niet actief zijn als vrijwilliger?

3.2 Data en indicatoren

In World values is informatie over vrijwilligerswerk verkregen met vragen over
organisaties. De Nederlandse respondenten kregen een lijst van organisaties en
activiteiten voorgelegd met het verzoek 'Wilt u voor elk daarvan aangeven of u er
lid van bent of eraan meedoet?' (in de Engelstalige vragenlijst ging het om
voluntary organisations and activities met de vraag 'Which, if any, do you belong
to or participate in?'). Vervolgens werd gevraagd: 'Doet u voor één of meer van
deze organisaties of activiteiten onbetaald vrijwilligerswerk? Voor welke? Hoewel
bij een aantal van de genoemde clubs, bewegingen en groepen van formeel lidmaat-
schap geen sprake zal zijn, wordt hier bij het behoren tot een organisatie of mee-
doen aan een activiteit voor het gemak gesproken van lidmaatschap. Slechts in
enkele landen was er soms sprake van vrijwilligerswerk zonder dat men zich bij de
voorafgaande vraag tot de desbetreffende organisatie gerekend had. Aan deze vrij-
willigers is het lidmaatschap achteraf toegedicht, zodat alle vrijwilligers kunnen
worden beschouwd als actieve leden. 
Er werden in de vragenlijst vijftien organisaties en activiteiten onderscheiden en
een categorie 'andere groepen'. Voor de overzichtelijkheid en ter vermijding van
zeer geringe frequenties is het nodig om met een eenvoudiger indeling te werken.
Het heeft weinig zin om naar een vermindering van het aantal categorieën te
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zoeken op basis van de feitelijke overlap van lidmaatschappen en vrijwilligerswerk.
Daarvoor is vooral het aantal meervoudige vrijwilligers te gering: met uitzondering
van de Verenigde Staten en Canada is in alle landen minder dan de helft van de
vrijwilligers in meer dan één organisatie actief. Anders dan bij houdingen - in dit
verband is te denken aan sympathie voor organisaties of de bereidheid om vrijwilli-
gerswerk te verrichten - ligt het voor feitelijk gedrag bovendien niet voor de hand
dat mensen zich juist in verwante organisaties engageren: wie niet kiest voor inten-
sivering van de activiteit in de organisatie waarvan men reeds deel uitmaakt, zal
wellicht juist geneigd zijn iets heel anders ernaast te gaan doen. Overigens is het
zeer wel mogelijk dat achter identieke antwoordcategorieën van de vragenlijst
meervoudige lidmaatschappen en meervoudig vrijwilligerswerk schuilgaan. Per
categorie is niet gevraagd naar het aantal organisaties. Hoe dat verder ook zij, het
materiaal biedt geen grond voor een empirische indeling van organisaties in soor-
ten en sectoren. Met een half oog op de resulterende verdeling van het aantal res-
pondenten zijn categorieën samengevoegd die zich op dezelfde maatschappelijke
sector richten of verwante doelstellingen hebben. Helaas was het niet mogelijk een
onderscheid te maken naar het karakter van organisaties in termen van de aard van
het lidmaatschap en van de relaties tussen leden. Het zou interessant geweest zijn
om in navolging van Putnam (1995a) kleinschalige organisaties met veel directe
onderlinge contacten tussen leden te onderscheiden van grootschalige 'tertiaire'
organisaties waarin leden of donateurs slechts via een gemeenschappelijke doel-
stelling of als gebruikers van dezelfde diensten aan elkaar gerelateerd zijn. Volgens
Putnam zijn het eerste soort organisaties, gekenmerkt door intensieve horizontale
relaties, wel belangrijk voor de reproductie van wederzijds vertrouwen in de maat-
schappij, maar het tweede soort, voornamelijk gekenmerkt door verticale relaties,
niet. De in dit hoofdstuk onderscheiden zeven sectoren en de oorspronkelijke
categorieën zijn de volgende:
1. zorg: welzijnszorg voor ouderen, gehandicapten of misdeelden; plaatselijke

activiteiten op het gebied van armoede, werkgelegenheid, huisvesting,
rassengelijkheid; verenigingen op het gebied van gezondheidszorg; 

2. cultuur en recreatie: onderwijs, kunst, muziek of culturele activiteiten; sport en
recreatie;

3. werk: vakbonden; beroepsverenigingen, beroepsorganisaties;
4. nieuwe issues en ideële kwesties: ontwikkelingsproblemen in de Derde Wereld

of mensenrechten; natuurbescherming, milieuzorg; dierenbescherming;
vrouwengroepen; vredesbeweging;

5. religie: religieuze of kerkelijke organisaties;
6. politiek: politieke partijen of groeperingen;
7. overig: andere groepen (hieraan wordt verder geen afzonderlijke aandacht

besteed).
De vierde sector is erg divers. Ze omvat bekende onderwerpen van wat in de afge-
lopen decennia is aangeduid als 'nieuwe sociale bewegingen', maar ze omvat onge-
twijfeld ook traditionele organisaties. Het relatieve gewicht van oude en nieuwe
organisaties zal zeker aanzienlijk verschillen tussen de vergeleken landen, maar
daar valt verder niets over te zeggen. Een punt van landenvergelijkende zorg is
daarnaast dat inhoudelijk verwante organisaties systematisch met verschillende
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kunnen worden geassocieerd. Een levensbeschouwelijk getinte charitatieve
instelling kan zowel met zorg als met religie in verband worden gebracht, een
actiegroep die zich bezighoudt met het leefmilieu kan door de respondent als plaat-
selijke activiteit (1), milieuzorg (4) en als politiek (6) worden beschouwd. Tot slot
moet worden opgemerkt dat er niets bekend is over de aard van het vrijwilligers-
werk dat wordt gedaan. Daaraan is achteraf ook niets te doen. 

Figuur 3.1 Betrokkenheid bij maatschappelijke organisaties in twaalf landen in 1990: niet-leden, uitsluitend passieve
leden en van ten minste één organisatie actieve leden (in procenten)

Voor de afzonderlijke sectoren en voor alle organisaties samen kunnen responden-
ten nu worden opgedeeld in drie groepen:
a. Niet-leden: zij zijn geen lid en kunnen daarom ook geen vrijwilligerswerk

doen.
b. Passieve leden: zij zijn lid en doen geen vrijwilligerswerk.
c. Actieve leden: zij doen vrijwilligerswerk en zijn 'per definitie' lid.
In dit hoofdstuk komen ook vergelijkingen voor tussen vrijwilligers en nietvrijwil-
ligers (c versus a + b), en tussen leden en niet-leden (b + c versus a). In figuur 3.1
is voor de landen in alfabetische volgorde weergegeven hoe groot het aandeel van
niet-leden, passieve leden en actieve leden voor alle organisaties samen is. De ver-
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schillen zijn aanzienlijk. Het aandeel van de bevolking dat nergens lid van is, is het
kleinst in Nederland en Zweden en het grootst in Italië. Het segment der passieve
leden is klein in Italië en groot in Denemarken. In de Verenigde Staten is het aan-
deel vrijwilligers het grootst. Op de verschillen wordt verderop teruggekomen.

Motieven om vrijwilligerswerk te doen zijn achterhaald door de respondenten
veertien mogelijke redenen voor te leggen en hun te vragen op een vijfpuntsschaal
aan te geven hoe belangrijk deze redenen voor hen persoonlijk zijn geweest om
vrijwilligerswerk te gaan doen. De redenen waren inhoudelijk divers en men zou
kunnen verwachten hierin enkele dimensies te ontdekken die eerder in de onder-
zoeksliteratuur zijn gesignaleerd, zoals filantropie, politiek-ideologische motivatie,
gemeenschapszin en instrumentele motivatie (vgl. Willems 1994; Verloo 1992).
Het lukte evenwel niet om uit de individuele antwoordpatronen een beperkt aantal
dimensies te destilleren. Op één uitzondering na was de waardering van alle rede-
nen positief gecorreleerd. De uitzondering in een aantal landen was 'puur om
persoonlijke bevrediging', de enige reden die was geformuleerd met uitsluiting van
andere overwegingen. Voor de rest gold dat respondenten motieven over de hele
linie meer of minder belangrijk vonden: naarmate men 'een mogelijkheid om iets
terug te doen' belangrijker vond, vond men ook 'religieuze overtuiging', 'om nieuwe
dingen te leren en nuttige ervaring op te doen' en zelfs 'ik wilde het niet, maar kon
niet weigeren' belangrijker. In de drie landen die gedetailleerd worden vergeleken,
vormden alle veertien motieven samen een acceptabele Likert-schaal. Een derge-
lijke schaal is misschien geschikt voor het meten van de sterkte of de breedte van
de motivatie voor vrijwilligerswerk in het algemeen of van de behoefte aan legiti-
matie van vrijwilligerswerk (hoe belangrijker men een grote diversiteit van motie-
ven vindt, hoe hoger de score), maar men heeft er niets aan als men juist iets wil
zeggen over het relatieve belang van verschillende motivaties. Daarom is een stan-
daardisatie per individu toegepast: van het belang dat aan een motief wordt
toegekend op een vijfpuntsschaal, is het gemiddelde aan alle veertien motieven toe-
gekende belang afgetrokken. Aldus krijgt het gemiddelde gewaardeerde motief de
waarde 0 (evenals motieven die niet zijn gescoord, zolang het aantal motieven
zonder geldige waarden niet meer dan drie bedroeg). Nadat ook met de getrans-
formeerde scores nog steeds geen bevredigende samenvatting van een meerderheid
van redenen in enkele dimensies kon worden gemaakt, is besloten twee redenen te
selecteren die bij uitstek geschikt lijken te zijn om een traditionele en een moderne,
meer individualistische motivatie te representeren: plichtsbesef ('plichtsgevoel,
morele verplichting') en persoonlijke voldoening ('puur om persoonlijke bevredi-
ging'). Er wordt uitgegaan van de getransformeerde scores: voor beide redenen
wordt gerapporteerd of zij wel of niet een score groter dan 0 hebben, dat wil zeggen
wel of niet meer dan het gemiddelde van de veertien redenen van belang worden
geacht.

Tot zover de meting van vrijwilligerswerk en de motieven daarvoor. De opbreng-
sten van de civil society - sociaal kapitaal en publieke-opinievorming - worden
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geacht op individueel niveau tot uitdrukking te komen in civiele houdingen en
politieke betrokkenheid. Als civiele houdingen zijn vertrouwen in anderen en de
erkenning van onbaatzuchtigheid als maatschappelijke waarde geselecteerd.
Politieke betrokkenheid is gemeten als deelname aan politieke discussies en subjec-
tieve politieke competentie. De vier indicatoren zijn dichotoom en elk is gebaseerd
op één vraag:

- Vertrouwen in anderen: 'Vindt u dat over het algemeen de meeste mensen wel
te vertrouwen zijn of vindt u dat men niet voorzichtig genoeg kan zijn in de
omgang met mensen?' - 'wel te vertrouwen' versus 'men kan niet voorzichtig
genoeg zijn'.

- Onzelfzuchtigheid als maatschappelijke waarde: respondent noemt van een lijst
'eigenschappen waartoe men kinderen thuis kan aanmoedigen' wel of niet
'onzelfzuchtigheid' als één van maximaal vijf eigenschappen die 'speciaal van
belang' zijn.

- Deelname aan politieke discussies: 'Als u met vrienden bij elkaar bent, wordt
er dan vaak, af en toe of nooit over politieke aangelegenheden gesproken?' -
'vaak' versus 'af en toe' en 'nooit'.

- Subjectieve politieke competentie: 'Wanneer een onrechtvaardige wet wordt
aangenomen door de overheid, kan ik er niets meer aan doen' - '(geheel) niet
mee eens' versus 'niet eens/niet oneens' en '(geheel) mee eens'.

Verder worden er vijf (gedichotomiseerde) persoonskenmerken gebruikt: sekse
(man/vrouw), leeftijd (18-39/40 jaar en ouder), opleidingsniveau (laag/hoog; per
land zo veel mogelijk twee gelijke helften, onderscheiden naar de leeftijd waarop
fulltime onderwijs is beëindigd), baan en studie (niet/wel studie of 30 uur of meer
per week betaald werk), en woonplaats (niet/wel 50.000+ inwoners). 

3.3 Nationale patronen van lidmaatschappen en vrijwilligerswerk 

In figuur 3.2 is voor alle sectoren samen de lidmaatschapsactiviteit (vrijwilligers als
percentage van mensen die ergens lid van zijn) afgezet tegen de organisatiegraad
(het aandeel van de bevolking dat ergens lid van is). Voor drie landen (zie voor de
overige Dekker en Van den Broek 1998) wordt dit in de figuren 3.3-3.5 gedaan
voor de afzonderlijke sectoren.

Horizontaal in figuur 3.2 is het percentage leden van organisaties in een land af te
lezen en verticaal het percentage vrijwilligers van de leden. Vermenigvuldigt men
beide percentages, dan krijgt men de vrijwilligers als aandeel van de totale bevol-
king, zoals die ook al in figuur 3.1 werden vermeld. In de clustering van landen
zou men drie regionale typen civil society kunnen onderscheiden: actieve civil
societies met veel lidmaatschap en veel activiteit van leden in Noord-Amerika
(Canada en de Verenigde Staten), brede civil societies met meer lidmaatschap maar
minder activiteit in Noordwest-Europa (Noorwegen, Zweden, Nederland en
Denemarken) en elitaire civil societies met weinig lidmaatschap, maar grote
activiteit van de leden in Zuid-Europa (Italië en Frankrijk). West-Duitsland, Groot-
Brittannië, België en Ierland bevinden zich tussen de Europese extremen.
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De drie landen die in de figuren 3.3-3.5 worden uitvergroot, kunnen worden be-
schouwd als vertegenwoordigers van de drie typen civil society. Vermeld zijn zes
sectoren en het totaal voor minstens eenmaal lidmaatschap respectievelijk vrijwil-
ligerswerk. Over de hele linie zijn ook in de afzonderlijke sectoren de nationale
patronen goed herkenbaar.
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Figuur 3.2 Nationale patronen van lidmaatschap en vrijwilligerswerk in twaalf landen 

Bron: Wold values 1990

Figuur 3.3 Lidmaatschap en vrijwilligerswerk in de Verenigde Staten
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Figuur 3.4 Lidmaatschap en vrijwilligerswerk in Nederland

Figuur 3.5 Lidmaatschap en vrijwilligerswerk in Italië
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Zoals ook weer wordt bevestigd in figuur 3.3, zijn religieuze organisaties bijzonder
populair in de Verenigde Staten. Organisaties met betrekking tot het betaalde werk,
vooral vakbonden, hebben een grote, zij het weinig actieve aanhang in Scandinavië.
Deze nationale posities corresponderen met eerder onderzoek. De organisaties zijn
er niet alleen groot, maar hebben ook vaak een bijzonder belang voor de bevorde-
ring van de sociale en politieke participatie van achtergestelde groepen in de desbe-
treffende landen. Zo analyseerde Korpi (1983) de Zweedse vakbonden als collec-
tieve hulpbronnen voor politieke participatie voor groepen die beschikken over
weinig individuele hulpbronnen, zoals opleiding. In navolging van De Tocqueville
wijzen Verba et al. (1995) en Greeley (1997b) op de stimulerende rol van kerken in
Amerika. Vooral de kleinere kerken en de daarmee verbonden lokale organisaties
bieden gelegenheid om participatievaardigheden op te doen en in aanraking te
komen met het politieke leven.3

Voor drie van de twaalf landen is een ruwe vergelijking mogelijk met de gegevens
van Almond en Verba (1989) uit 1959/'60. Met iets andere indicatoren kwam ook
toen de Verenigde Staten naar voren als een actief land (57% van de bevolking lid,
46% van de leden actief) in vergelijking met West-Duitsland (44% en 16%) en
Italië (29% en 23%; zie verder Dekker en Van den Broek 1996). 

Tabel 3.1 Vrijwilligerswerk in twaalf landen, 1990 en 1981 (in procenten en rangordes]
alle categorieën zonder religie zonder werk 1981a b c

Verenigde Staten 46 [ 1] 34 [ 4] 46 [ 1] [ 1]
Canada 43  [ 2] 39 [ 1] 42 [ 2] . [ 1]
Zweden 39 [ 3] 38 [ 2] 37 [ 3] . [ 3]
Noorwegen 37 [ 4] 34 [ 3] 33 [ 5] . [ 4]
Nederland 36 [ 5] 33 [ 5] 35 [ 4] . [ 5]
West-Duitsland 30 [ 6] 28  [ 6] 30 [ 6] . [ 7]
België 28 [ 7] 27  [ 7] 27 [ 7] . [ 8]
Ierland 26 [ 8] 24 [ 9] 26 [ 8] . [ 6]
Denemarken 26 [ 9] 25 [ 8] 24 [ 9] . [11]
Italië 24 [10] 21 [11] 22 [10] . [10]
Frankrijk 23 [11] 22 [10] 22 [11] . [12]
Groot-Brittannië 22 [12] 20 [12] 21 [12] . [ 9]

Vrijwilligerswerk voor religieuze of kerkelijke organisaties is uitgesloten.a

Vrijwilligerswerk voor vakbonden en beroepsorganisaties is uitgesloten.b

Alleen rangordes, omdat de voorgelegde organisaties verschillen.c

Bron: World values 1990 en European values 1981

Tabel 3.1 biedt gegevens over vrijwilligers als aandeel van alle ondervraagden.
Deze aandelen zijn als het ware een vermenigvuldiging van de aandelen die in de
figuren 3.1 en 3.2 werden getoond (het aandeel leden in de bevolking maal het
aandeel vrijwilligers van de leden). Curtis et al. (1992) sloten in hun analyse van
gegevens over vrijwilligerswerk uit het onderzoek European values van 1981 vrij-
willigerswerk in religieuze organisaties en vakbonden uit, omdat zij meenden dat
hun landenvergelijking erg verstoord zou kunnen worden door het sterk verschil-
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lende belang van de desbetreffende organisaties. Ervan afgezien of dat een valide
argument is, zijn ook in tabel 3.1 gegevens opgenomen over vrijwilligerswerk met
weglating van religieuze organisaties, respectievelijk van vakbonden en beroeps-
organisaties. Deze uitsluitingen hebben nauwelijks gevolgen voor de rangorde van
de landen. Uitzondering vormt de daling van de Verenigde Staten van de eerste
naar de vierde plaats als religieuze organisaties buiten beschouwing blijven (vgl.
Greeley 1997b) . Een grove vergelijking met 1981 suggereert ook een betrekkelijk
grote robuustheid van landenverschillen: in beide jaren komt Nederland op de
vijfde plaats na beide Noord-Amerikaanse en twee Scandinavische landen. De
grootste sprong wordt gemaakt door Groot-Brittannië, van de negende plaats in
1981 naar de twaalfde in 1990.

In tabel 3.2. worden per land de 'opbrengsten' van participatie in de civil society
vermeld zoals deze op individueel niveau zijn geïndiceerd. De onderste rij van de
tabel vermeldt de correlaties van de nationale waarden met de percentages vrijwil-
ligers die werden vermeld in de eerste kolom van tabel 3.1. Voor drie van de vier
kenmerken in tabel 3.2 is er geen significante correlatie met het percentage vrijwil-
ligers. Tussen 'vertrouwen' en vrijwilligerswerk wordt wel de verwachte relatie aan-
getroffen: naarmate er meer vrijwilligers in een land zijn, is er meer onderling
vertrouwen tussen burgers.  4

Tabel 3.2 Indicaties van sociaal kapitaal en publieke-opinievorming in twaalf landen, 1990 (in procenten en
rangordes) en correlaties met het aandeel vrijwilligers in de bevolking (tabel 3.1, kolom 1)a

vertrouwen onzelfzuchtig- politieke politieke
heid discussies competentie

Verenigde Staten 51 [ 6] 37 [ 7] 71 [ 7] 59 [ 1]
Canada 53 [ 5] 42 [ 4] 76 [ 5] 53 [ 2]
Zweden 66 [ 1] 29 [ 8] 79 [ 3] 26 [10]
Noorwegen 65 [ 2] 10 [11] 88 [ 1] 48 [ 4]
Nederland 53 [ 4] 22 [10] 75 [ 6] 46 [ 5]
West-Duitsland 38 [ 9] 8 [12] 84 [ 2] 30 [ 9]
België 34 [11] 27 [ 9] 54 [12] 23 [11]
Ierland 47 [ 7] 53 [ 2] 58 [11] 49 [ 3]
Denemarken 58 [ 3] 50 [ 3] 79 [ 4] 38 [ 8]
Italië 35 [10] 40 [ 5] 59 [10] 40 [ 7]
Frankrijk 23 [12] 40 [ 6] 65 [ 8] 22 [12]
Groot-Brittannië 44 [ 8] 57 [ 1] 65 [ 9] 42 [ 6]
correlatie met
vrijwilligerswerk 0,61 (0,37) (0,50) (0,51)

Pearson-correlatie; niet-significante coëfficiënten (p �0,05; tweezijdig) staan tussen haakjes.a

Bron: World values 1990

Tot zover de vergelijking van twaalf landen. Naast aanzienlijke verschillen in
percentages vrijwilligers - van 22% in Groot-Brittannië tot 46% in de Verenigde
Staten - kwamen grote verschillen in de verhouding tussen passief en actief lid-
maatschap aan de orde. Het percentage vrijwilligers verschilt niet of nauwelijks
tussen Denemarken en Italië, maar in het eerste land gaat het om een minderheid
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van een grote groep leden en in het tweede land is het de meerderheid van een
kleine groep georganiseerden. Het aandeel vrijwilligers in de landen correleerde
met het aandeel mensen met sociaal vertrouwen, maar landenvergelijkend kon geen
macrosamenhang worden aangetoond tussen het niveau van vrijwilligerswerk en
het belang dat wordt gehecht aan onzelfzuchtigheid, de deelname aan politieke
discussies en de politieke competentie. In de volgende paragraaf komt aan de orde
hoe het met deze relaties op individueel niveau staat in drie landen.

Voor een beter begrip van de nationale verscheidenheid in civil societies wordt ter
afsluiting van deze paragraaf nog een uitstapje gemaakt naar betrokkenheid bij
collectieve acties voor het milieu in landen van de Europese Unie. De World
values-onderzoeken lieten zien dat landen onderscheiden kunnen worden naar
belangrijkste sectoren waarin mensen zich vrijwillig organiseren en vrijwilligers-
werk verrichten, alsook naar de verhouding tussen  passief en actief lidmaatschap.
Met gegevens uit milieumodules van het Eurobarometer-onderzoek kan nog een
ander kenmerk van nationale civil societies worden belicht, namelijk de mate van
institutionalisering van maatschappelijk engagement. In het Sociaal en Cultureel
Rapport 1994 werd divers materiaal aangedragen om aannemelijk te maken dat in
vergelijking met andere Europese landen in Nederland traditionele maatschappe-
lijke organisaties, zoals kerken, vakbonden en politieke partijen, veel terrein
hebben verloren, terwijl organisaties die zijn voortgekomen uit de nieuwe sociale
bewegingen in ons land zich juist sterk hebben ontwikkeld.

Tabel 3.3 Betrokkenheid bij collectieve acties voor het milieu, personen van 18 jaar en ouder, 1995 (in procenten)a

lid of donateur demonstrant
Nederland 33 5 
Finland 31 6 
Zweden 30 7 
Denemarken 30 5 
Oostenrijk 23 11 
West-Duitsland 17 13 
Groot-Brittannië 18 6 
Ierland 18 7 
België 15 6 
Italië 8 9 
Frankrijk 7 11 
Griekenland 3 9 
Spanje 6 7 
Oost-Duitsland 5 6 
Portugal 6 6 

Personen die zeggen de volgende dingen al gedaan te hebben: 'lid worden van een milieubeschermingsvereni-a

ging', 'financieel steunen van een milieubeschermingsvereniging', en 'demonstreren tegen een project dat het
milieu zou kunnen schaden'.

Bron: Eurobarometer 43 1bis, 1995; gewogen resultaten
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Te denken is aan organisaties voor mensenrechten, Derde Wereld en ook het milieu
(SCP 1994: 590-593; vgl. Koopmans 1996). Internationale natuur- en milieuorga-
nisaties hebben een relatief grote aanhang in Nederland en Nederlanders zeggen in
enquêtes relatief vaak dat ze lid of donateur van een milieuorganisatie zijn (Nas et
al. 1997). In tabel 3.3 staan de gegevens vermeld voor 1995. Daarbij wordt onder-
scheid gemaakt tussen enerzijds demonstreren voor een milieukwestie en ander-
zijds lid- en donateurschap van verenigingen voor milieubescherming. Tussen lid-
maatschap en donateurschap wordt hier niet onderscheiden. Respondenten kunnen
dat verschil waarschijnlijk vaak zelf niet maken en het is ook van geen belang of
iemand papieren lid is van een organisatie of vanwege regelmatige giften enkele
malen per jaar een blad voor donateurs en sympathisanten krijgt toegestuurd.

In Nederland en de Scandinavische landen is de organisatiegraad hoog. Als men
afgaat op de deelname aan demonstraties, is het activisme echter gering. Daarbij
moet in het midden gelaten worden of er minder sprake is van 'spontaan activisme'
of dat de organisaties minder dan elders gebruik hoeven te maken van een 'activis-
tische mobilisatie' om hun doeleinden te bereiken. Waarschijnlijk is beide het
geval. Tabel 3.4 biedt voor Nederland en vier buurlanden meer informatie over
combinaties van soorten betrokkenheid en het organisatiepotentieel.

Tabel 3.4 Betrokkenheid bij collectieve acties voor het milieu, personen van 18 jaar en ouder, 1992 en 1995 (in
procenten)

NL DK DE(W) GB BE

is demonstrant, maar geen lid en/of donateur 2 2 6 3 3
is lid en/of donateur, maar geen demonstrant 30 27 10 16 12
is demonstrant en lid en/of donateur 3 3 7 3 3
is op geen van deze wijzen actief voor het milieu 65 68 77 79 82

is thans geen lid of donateur, maar zegt wel bereid te zijn dat te worden 10 15 15 15 20
Bron: Eurobarometer 37a (april/mei 1992) en Eurobarometer 43.1bis (mei/juni 1995); gewogen resultaten

In Denemarken en Nederland ondersteunt een aanzienlijk deel van de ondervraag-
den, ruim een kwart van de bevolking, als lid of donateur milieubeschermingsorga-
nisaties. In Groot-Brittannië is de collectieve activiteit voor het milieu over de hele
linie laag. In West-Duitsland en in 1992 ook België is de demonstratiegeneigdheid
groter dan in Nederland en Denemarken, maar blijft de georganiseerde collectieve
betrokkenheid bij het milieu laag. Deze gegevens bevestigen het beeld van een sterk
geïnstitutionaliseerde beweging in Nederland (en Denemarken). Een aanwijzing
daarvoor is ook dat de Nederlandse organisaties met meer succes de sympathisan-
ten tot daadwerkelijke ondersteuners hebben gemaakt. Er zijn in Nederland relatief
weinig mensen die nu geen lid of donateur zijn, maar zich in de enquête wel bereid
tonen om dat te worden (Nas et al. 1997: 121-123). 
Tot zover het uitstapje naar het milieu. In aanvulling op de gegevens uit het World
values-onderzoek over nationale verschillen in omvang van en vrijwillige activiteit
binnen verenigingen en maatschappelijke organisaties, liet deze uitbreiding ver-
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schillen zien in de mate waarin engagement überhaupt organisatorisch gestalte
krijgt. In vergelijking met de buurlanden heeft Nederland een sterk georganiseerde
civil society: organisaties hebben een grote en relatief actieve 'aanhang' en nieuw
maatschappelijk engagement raakt snel geïnstitutionaliseerd. Dat laatste geldt niet
alleen voor het milieu, maar ook op andere terreinen waarop nieuwe maatschappe-
lijke bewegingen zich de afgelopen decennia hebben gemanifesteerd (SCP 1994:
590 e.v.). Zeker in vergelijking met de Zuid-Europese landen, zal voor de toevoe-
ging van onderwerpen aan de politieke agenda en voor de beïnvloeding van over-
heidsbeleid eerder gebruik worden gemaakt van conventionele kanalen en middelen
van de pressiegroepen-politiek dan van protestacties (Koopmans 1996; Dekker et
al. 1997b). Openheid van het politieke systeem voor nieuwe eisen en verlangens
draagt bij aan de institutionalisering van sociale bewegingen. Met het beschikbare
datamateriaal valt het niet na te gaan, maar het ligt voor de hand dat vanuit
dezelfde behoefte om zich actief in te zetten voor zaken als het milieu, de Derde
Wereld, vrouwenemancipatie of mensenrechten, iemand in Nederland eerder
vrijwilliger in een organisatie zal worden en in Italië of Spanje eerder activist met
losse organisatorische banden. 

3.4 Nederland, de Verenigde Staten en Italië 

In deze paragraaf wordt Nederland vergeleken met de al eerder naar voren ge-
haalde twee landen die wat het civil society-patroon betreft sterk van ons land
afwijken: de Verenigde Staten en Italië. Achtereenvolgens komen aan bod in
hoeverre leden en vrijwilligers zich sociaal-demografisch onderscheiden van de rest
van de bevolking, welke motieven belangrijk zijn om vrijwilligerswerk te doen, en
de vraag of de veronderstelde opbrengsten van participatie in de civil society zich
inderdaad manifesteren bij leden van vrijwillige organisaties en bij vrijwilligers. Er
is op voorhand geen reden om te verwachten dat deze vragen in verschillende lan-
den verschillend beantwoord zullen worden. De impliciete hypothese voor deze
paragraaf is dat verbanden tussen lidmaatschap en vrijwilligerswerk enerzijds en
achtergrondkenmerken, motivaties en effecten anderzijds universeel zijn. Een der-
gelijke hypothese kan het best worden getoetst door wat in het landenvergelijkende
onderzoek een 'most different design' wordt genoemd. Dat is de reden om de
Verenigde Staten en Italië te selecteren als vergelijkingslanden van Nederland en
niet bij voorbeeld West-Duitsland en Zweden, die wat omvang en activiteit van de
organisatielidmaatschappen meer op Nederland lijken.
Ter introductie van de drie geselecteerde landen wordt in tabel 3.5 een verfijnder
overzicht geboden van de deelname aan vrijwilligerswerk. Vermeld is het aandeel
van de bevolking dat vrijwilligerswerk verricht binnen een bepaalde sector, het
aandeel van de vrijwilligers in die sector en het aandeel van de vrijwilligers dat
uitsluitend in die sector actief is. Deze gegevens zeggen iets over de diversiteit van
het vrijwilligerswerk, niet over de hoeveelheid. Niet alleen is er niets bekend over
de tijdsinvestering, per sector kan er ook sprake zijn van vrijwilligerswerk in meer
dan één organisatie. In Nederland en in mindere mate Italië springt de sector cul-
tuur, recreatie en educatie eruit met de meeste vrijwilligers, in de Verenigde Staten
de religie.
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Tabel 3.5 Vrijwilligerswerk in verschillende sectoren, 1990 (in procenten van de bevolking en van de vrijwilligers)  

zorg cultuur nieuwe politiek religie werk anders n 
enz. issues (=100%)

Nederland
aandeel van bevolking 12 17 6 2 9 3 10 1.017
aandeel van vrijwilligers 34 49 16 6 26 8 29 362
idem als enige sector 11 23 3 0 8 2 52 362a

Verenigde Staten
aandeel van bevolking 12 16 5 5 29 7 18 1.839
aandeel van vrijwilligers 26 34 12 10 62 15 38 855
idem als enige sector 6 6 2 1 26 2 58 855a

Italië
aandeel van bevolking 6 9 3 4 6 4 5 2.018
aandeel van vrijwilligers 25 37 14 15 28 16 20 475
idem als enige sector 10 20 4 4 11 6 44 475a

'Anders' betekent hier: overige organisaties of meer dan één sector.a

Bron: World values 1990

Het aandeel van de vrijwilligers dat zich beperkt tot één van de zes met name ge-
noemde sectoren varieert van 42% in Amerika tot 56% in Italië. Bij de minder po-
pulaire, 'moeilijkere' sectoren wordt vrijwilligerswerk daarin vaker gecombineerd
met vrijwilligerswerk elders. Het is niettemin opvallend hoe zelden vrijwilligers in
politieke partijen en groeperingen in Nederland en de Verenigde Staten zich beper-
ken tot deze sector. Van de 23 vrijwilligers in politieke organisaties in Nederland
doet er slechts 1 uitsluitend politiek vrijwilligerswerk; van de 87 Amerikaanse poli-
tieke vrijwilligers zijn er 6 aldus gespecialiseerd; in Italië zijn het er echter 21 van
de 70. Deze absolute aantallen laten overigens ook zien dat er onvoldoende vrijwil-
ligers onder de respondenten zijn om diepgaande analyses per sector van vrijwilli-
gerswerk te verrichten.

3.4.1 Achtergronden

In deze paragraaf gaat het om de sociaal-demografische achtergronden van het
verrichten van vrijwilligerswerk. Naast de onderscheiding tussen vrijwilligers en
niet-vrijwilligers worden twee andere onderscheidingen onderzocht, namelijk van
leden en niet-leden en van actieve en passieve leden.  5

In tabel 3.6 passeert een vijftal standaardpersoons- en achtergrondkenmerken de
revue. Met deze kenmerken wordt de bevolking telkens in twee, bij benadering
even grote groepen verdeeld. Gerapporteerd worden relatieve kansenverhoudingen,
vaak ook aangeduid met de Engelse term odds ratios. De maat wordt in dit en
volgende hoofdstukken vaker gebruikt en zal daarom kort worden toegelicht. De
relatieve kansenverhouding is minimaal 0 en heeft geen maximum. De maat geeft
niet direct een vertrouwd inzicht in de omvang van verschillen tussen categorieën.
Wat dat betreft heeft presentatie van procenten- of procentpuntenverschil de voor-
keur. Het nadeel daarvan is echter dat gezuiverde verschillen niet goed in kaart
kunnen worden gebracht, vooral niet voor kenmerken met een geringe of grote
verspreiding. Een coëfficiënt groter dan 1 duidt op een positief effect van het
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genoemde kenmerk (ofwel oververtegenwoordiging van mensen met dat kenmerk
onder de vrijwilligers), een coëfficiënt kleiner dan 1 op een negatief effect (onder-
vertegenwoordiging).  Tabel 3.6 toont de relatieve kansenverhouding zowel 'onge-6

corrigeerd' (verschillen vrouwen van mannen?) als 'gecorrigeerd' (maakt de sekse
nog wat uit als rekening wordt gehouden met het feit dat vrouwen en mannen ver-
schillend verdeeld zijn over twee opleidingsklassen, het al of niet fulltime werken
of studeren, enz.?).

Tabel 3.6 Effecten van persoonskenmerken op lidmaatschap en vrijwilligerswerk, 1990 (in relatieve kansenverhou-
dingen)  a

categorieën (en omvang in % van alle
ondervraagden) ong. gec. ong. gec. ong. gec. 

vrijwilligerswerk lidmaatschap actief als lid

Nederland
vrouw (57%) (1,0) (1,0) 0,5 (0,7) (1,1) (1,1)
40 jaar e.o. (53%) (1,2) (1,3) (1,1) (1,4) (1,2) (1,2)
hoger opgeleid (43%) 1,3 1,5 2,2 2,2 (1,1) (1,3)
baan en studie (42%) (1,0) (1,0) 1,7 (1,4) (0,9) (0,9)
50.000+ woonplaats (47%) (0,8) (0,8) (0,7) 0,7 (0,9) (0,9)

Verenigde Staten
vrouw (50%) (1,0) (1,1) (0,8) (0,9) (1,2) (1,3)
40 jaar e.o. (59%) (1,1) 1,2 (1,1) (1,2) (1,2) (1,2)
hoger opgeleid (44%) 2,2 2,2 2,7 2,7 1,5 1,6
baan en studie (53%) (1,2) (1,1) 1,4 (1,2) (1,0) (1,0)
50.000+ woonplaats (47%) (0,9) (0,8) (0,9) 0,8 (0,9) (0,9)

Italië
vrouw (52%) 0,6 0,6 0,5 0,6 (1,0) (1,0)
40 jaar e.o. (50%) 0,6 0,8 0,5 0,7 (1,1) (1,0)
hoger opgeleid (47%) 2,2 2,1 2,5 2,1 (1,0) (1,2)
baan en studie (55%) 1,6 (1,1) 2,1 1,4 0,7 0,7
50.000+ woonplaats (41%) (0,9) 0,8 (1,1) (1,0) 0,5 0,5
Ongecorrigeerd (ong.) en gecorrigeerd (gec.) voor de overige genoemde persoonskenmerken; niet-significantea

coëfficiënten (p �0,05; tweezijdig) staan tussen haakjes. 

Bron: World values 1990

In alle drie landen gaat een hoger opleidingsniveau gepaard met een grotere kans
dat men vrijwilligerswerk doet. In Italië is die kans bovendien groter voor mannen
en jongeren, en ook voor mensen met een baan of studie, zij het dat het laatste ken-
merk niet meer onderscheidend is wanneer men ook rekening houdt met de andere
kenmerken. Omgekeerd gaat stedelijkheid in Italië wel ter zake doen als rekening
wordt gehouden met de andere kenmerken. Terwijl in Italië 'ouderdom' een nega-
tief effect heeft, heeft het in de Verenigde Staten juist een positief effect.

De cijfers onder de kopjes 'lidmaatschap' en 'actief als lid' bieden enig inzicht in de
mechanismen waardoor over- en ondervertegenwoordiging van vrijwilligers in
bevolkingscategorieën totstandkomen. In alle drie landen zijn hoger opgeleiden
vaker lid van organisaties. Anders dan in de Verenigde Staten, vormen in Italië en
Nederland de actieve leden wat het opleidingsniveau betreft echter wel een goede
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afspiegeling van het totale ledenbestand. In de Verenigde Staten werkt opleiding
dubbel: hoger opgeleiden worden vaker lid en als ze lid zijn worden ze vaker actief
dan lager opgeleiden. In alle drie de landen zijn mensen met een baan of studie
vaker lid van organisaties, maar als lid van organisaties niet vaker actief dan men-
sen zonder baan of studie. De laatstgenoemde categorie is in Italië zelfs meer ge-
neigd tot actief lidmaatschap en compenseert daardoor enigszins de geringere orga-
nisatiegraad. De tendens is in Nederland hetzelfde. Het geringere vrijwilligerswerk
onder bewoners van grotere plaatsen in Italië blijkt niet het resultaat te zijn van een
geringere organisatiegraad, maar juist van een geringere activiteit van de georga-
niseerden. In Nederland zijn vrouwen minder vaak lid van een organisatie, maar
als ze lid zijn, dan zijn ze zeker zo vaak actief als mannen en het aandeel vrijwil-
ligers verschilt niet tussen beide seksen.  Het laatste is evenmin het geval in de7

Verenigde Staten, maar in Italië doen vrouwen wel minder vrijwilligerswerk dan
mannen. Volgens Almond en Verba (1989: 247) maakte in 1959 of 1960 in Italië
41% van de mannen en 19% van de vrouwen en in Amerika 68% van de mannen
en 47% van de vrouwen deel uit van een organisatie. De niet strikt vergelijkbare
cijfers van 1990 - in Italië is 43% van de mannen en 28% van de vrouwen ergens
lid van, in de Verenigde Staten respectievelijk 75% en 71% - suggereren afnemen-
de sekseverschillen, maar een voortdurend landenverschil. De bevinding in
tabel 3.6 dat vrouwen en mannen meer verschillen in organisatiegraad dan in de
deelname aan vrijwilligerswerk spoort met ander onderzoek (Smith 1994: 248).
Vrouwen zijn minder vaak lid van vrijwillige organisaties, maar als ze eenmaal lid
zijn, zijn ze minstens zo vaak actief als mannen.

3.4.2 Motieven

De laatste jaren is er in Nederland en elders volop belangstelling voor de negatieve
consequenties van 'individualisering'. Een steeds sterker individualisme, zich mani-
festerend in centrale waarden als autonomie, zelfontplooiing en persoonlijke vrij-
heid, en in calculerend gedrag, zou ten koste gaan van sociaal gedrag in het alge-
meen en de bereidheid zich in te zetten voor anderen en vrijwilligerswerk in het
bijzonder. Deze sombere diagnose van de modernisering is wijd verbreid geraakt in
een communitaristische onderstroom die zich op tal van plaatsen in het politieke
spectrum, zeker niet uitsluitend onder conservatieven, voordoet (vgl. Eberly 1994). 
Tussen het overheersende pessimisme is soms een optimistisch geluid te horen.
Wellicht zijn moderne mensen wel minder gemotiveerd door traditioneel plichts-
besef en misschien hebben allerhande godsdienstige, culturele en sociale grenzen
aan hun egoïsme veel aan kracht verloren, maar hun individualisme kan ook een
stimulans zijn voor het vrijwillig op zich nemen van individuele verantwoorde-
lijkheden voor de maatschappij en voor persoonlijk engagement waar men de
integriteit of het welzijn van andere individuen bedreigd ziet. Er is dan helemaal
geen reden om bij voorbaat 'traditioneel altruïsme' en 'modern individualisme' als
goed en kwaad tegenover elkaar te plaatsen (Lipset 1996). Er zijn empirische be-
vindingen die wijzen op een sterke sociale oriëntatie bij individualisten. De socio-
loog Wuthnow (1991a: 22) concludeert op basis van divers Amerikaans onderzoek
dat:
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"(...) being intensely committed to self-realization and material pleasure did
not seem to be incompatible with doing volunteer work (...) people who were
the most individualistic were also the most likely to value doing things to help
others. (...) Among those who valued being able to do what they wanted, and
among those who did not share this value, virtually the same proportions are
currently involved in charitable or social-service activities, had donated time to
a volunteer organization during the past year (...)."

Andere mensen helpen en vrijwilligerswerk kunnen een belangrijke bron zijn van
persoonlijke voldoening. Men doet iets moois uit eigen vrije wil en niet omdat het
moet of omdat men er geld mee verdient: dat kan toch juist een 'individualist' aan-
spreken, zeker als deze welvarend is en - vrij naar Inglehart - aan extra materieel
gewin en consumptie nog maar weinig geluk en tevredenheid kan ontlenen. Tot een
voorspelling over verschillen in de hoeveelheid vrijwilligerswerk in traditionele en
moderne segmenten van de bevolking leiden deze overwegingen niet. Wel is te
verwachten dat de motieven om dergelijk werk te doen verschillen.
Zoals uiteengezet in paragraaf 3.2 zijn plichtsbesef en persoonlijke voldoening ge-
selecteerd om de beweegredenen van vrijwilligers te vergelijken. Het gaat om het
relatieve belang van beide redenen: wordt aan deze redenen bij vergelijking met
nog twaalf andere redenen wel of niet een meer dan gemiddeld belang gehecht? In
Nederland is voor 61% van de vrijwilligers plichtsbesef en voor 30% van hen per-
soonlijke voldoening van bovengemiddeld belang, bij de Amerikaanse vrijwilligers
heeft voor 73% plichtsbesef en voor 45% persoonlijke voldoening dit belang en bij
de Italiaanse vrijwilligers zijn deze percentages respectievelijk 57 en 39. In
tabel 3.7 worden statistische effecten vermeld van de eerder gebruikte achtergron-
den op het belang dat aan beide redenen wordt gehecht. Naast de ongecorrigeerde
relatieve kansenverhoudingen staan weer verhoudingen die zijn gecorrigeerd voor
de effecten van de overige achtergrondkenmerken. In Nederland en Italië is motiva-
tie door plichtsbesef relatief populair onder ouderen, in de Verenigde Staten onder
vrouwen.  Persoonlijke voldoening scoort in Nederland opvallend hoog onder de8

bewoners van grotere plaatsen. De motivatie is van gering belang voor vrouwen in
ons land en voor hoger opgeleiden in Italië. Correcties voor de andere kenmerken
wijzigen het beeld nagenoeg niet. 

Op basis van gangbare beschouwingen over modernisering en individualisering
was te verwachten geweest dat jongere, hoger opgeleide en stedelijke vrijwilligers
zich overal meer door persoonlijke voldoening en minder door plichtsbesef zouden
laten leiden dan hun complementaire groepen. Dit blijkt dus niet het geval te zijn.
Jongeren onderscheiden zich slechts in twee van de drie landen door minder refe-
renties aan plichtsbesef, bewoners van grotere plaatsen slechts in één land door
veelvuldiger verwijzingen naar persoonlijke voldoening, en in het ene geval dat
hoger opgeleiden zich onderscheiden, doen ze dat door juist minder vaak in plaats
van vaker persoonlijke voldoening als beweegreden te noemen.
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Tabel 3.7 Effecten van persoonskenmerken op motieven om vrijwilligerswerk te doen, 1990 (in relatieve kansen-
verhoudingen)  a

categorieën (en omvang in % van alle 
ondervraagde vrijwilligers) ong. gec. ong. gec. 

plichtsbesef persoonlijke voldoening

Nederland (n = 352)
vrouw (56%) (0,8) (1,1) 0,6 0,5
40 jaar e.o. (56%) 1,5 1,9 (0,7) (0,6)
hoger opgeleid (48%) (1,3) (1,4) (1,1) (0,9)
baan en studie (41%) (1,4) (1,6) (1,1) (0,7)
50.000+ woonplaats (44%) (0,7) (0,7) 1,9 1,8

Verenigde Staten (n = 792)
vrouw (50%) 0,7 0,7 (0,8) (0,8)
40 jaar e.o. (60%) (1,4) (1,3) (0,8) (0,8)
hoger opgeleid (55%) (1,0) (1,0) (1,2) (1,2)
baan en studie (56%) (1,0) (0,9) (1,0) (0,9)
50.000+ woonplaats (45%) (1,1) (1,1) (1,2) (1,2)

Italië (n = 440)
vrouw (42%) (1,1) (1,1) (0,7) (0,7)
40 jaar e.o. (41%) 1,8 1,9 (0,8) 0,6
hoger opgeleid (62%) (1,1) (1,4) 0,6 0,5
baan en studie (64%) (0,8) (0,9) (1,2) (1,1)
50.000+ woonplaats (38%) (0,9) (0,9) (1,2) (1,3)
Ongecorrigeerd (ong.) en gecorrigeerd (gec.) voor de overige genoemde persoonskenmerken; niet-significantea

coëfficiënten (p �0,05; tweezijdig) staan tussen haakjes.

Bron: World values 1990

Tot zover de verschillen tussen sociaal-demografische categorieën. Ze vertonen
weinig profiel. In hoeverre zijn er meer en minder traditioneel gemotiveerde sec-
toren te onderscheiden? Tabel 3.5 liet zien dat er nogal wat vrijwilligers in meer
dan één sector actief zijn en dat in een aantal sectoren het aantal vrijwilligers dat
zich tot die sector beperkt, te gering is voor verder onderzoek. Daarom worden hier
drie kleine sectoren die alle iets te maken hebben met politiek en belangenbeharti-
ging samengevoegd: nieuwe issues en ideële kwesties, politiek, en werk. In
tabel 3.8 wordt voor de aldus verkregen vier sectoren van vrijwilligerswerk op-
nieuw gekeken naar de bovengemiddelde motivatie van vrijwilligers door plichts-
besef en door persoonlijke voldoening. Er wordt ten eerste voor alle vrijwilligers
gerapporteerd over het al of niet verrichten van vrijwilligerswerk in de genoemde
sectoren (zonder acht te slaan op eventueel vrijwilligerswerk in andere sectoren en
de effecten daarvan). Ten tweede wordt gerapporteerd over vrijwilligers die slechts
in één sector actief zijn. Vergeleken wordt dan het verrichten van vrijwilligerswerk
in de genoemde sector met het niet verrichten van vrijwilligerswerk in die sector.
In beide analyses is gecorrigeerd voor de sociaal-demografische kenmerken.
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Tabel 3.8 Effecten van de sector van activiteit op motieven om vrijwilligerswerk te doen, 1990 (in relatieve kansen-
verhoudingen)  a

sectoren gec.1  gec. 2 gec.1 gec. 2 

plichtsbesef persoonlijke voldoening

Nederland (n =  352 resp. 203)
zorg (1,0) (1,5) 0,5 (0,9)
cultuur, recreatie en educatie (1,2) (1,2) (1,3) (0,9)
religie (1,4) (1,5) 0,3 (0,6)
nieuwe issues, politiek en werk (1,3) (1,0) (1,2) (1,0)

Verenigde Staten (n = 792 resp. 399)
zorg (1,0) (1,0) (0,8) (0,8)
cultuur, recreatie en educatie (1,2) (1,2) 1,4 1,7
religie (1,2) (1,4) 0,7 (0,7)
nieuwe issues, politiek en werk (1,0) (1,0) (1,3) 2,0

Italië (n = 440 resp. 287)
zorg 2,4 4,0 0,4  0,4
cultuur, recreatie en educatie 0,6 0,3 2,4 4,8
religie (1,2) (1,5) 0,2  0,2 
nieuwe issues, politiek en werk 2,0 (1,1) (0,9) (1,3)
Voor persoonskenmerken uit tabel 3.6 gecorrigeerde effecten van de sector van vrijwilligerswerk voor allea

vrijwilligers (gec. 1) en voor vrijwilligers die slechts in één sector actief zijn (gec. 2).

Bron: World values 1990

In tabel 3.8 valt ten eerste op dat er in Italië duidelijker verschillen bestaan dan in
Nederland en in de Verenigde Staten, ook wanneer men vanwege de verschillende
aantallen respondenten in de landen even afziet van de statistische significanties
van verschillen. Vrijwilligerswerk in religieuze organisaties wordt in alle drie de
landen minder gemotiveerd door persoonlijke voldoening, maar plichtsbesef speelt
geen bijzonder sterk motiverende rol. Persoonlijke voldoening is een sterke motiva-
tie in de sfeer van de cultuur, recreatie en educatie, maar alleen in Italië gaat dat
gepaard met een significant geringer belang van plichtsbesef als motief.
Vrijwilligers in de zorg zijn in Italië sterker gemotiveerd door plichtsbesef; zowel
in dat land als in Nederland is de persoonlijke voldoening ook minder belangrijk.
In de Verenigde Staten wijken vrijwilligers in de zorg niet af van anderen, noch
wanneer men kijkt naar deze sector als één die gecombineerd kan worden met
andere, noch wanneer men zich beperkt tot vrijwilligers die maar in één sector
actief zijn.9

Hoe staat het, los van de verschillen tussen sociaal-demografische categorieën en
tussen sectoren vrijwilligerswerk, met de samenhang tussen beide motieven op
individueel niveau? In de Verenigde Staten blijkt er tussen het al of niet meer dan
gemiddeld hechten aan beide redenen geen verband te bestaan en in Italië en
Nederland is er slechts een zwak negatief verband.  De zwakte van de negatieve10

samenhang is op zichzelf al opvallend; intuïtief vormen de beide redenen elkaars
tegenpool en bovendien zorgt de standaardisatie, toegepast om het relatieve belang
te achterhalen, er als zodanig al voor dat een hoge waardering van de ene reden de
waardering van de andere reden drukt. De gebrekkige samenhang geeft steun aan
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de overwegingen van Wuthnow en anderen: er is geen eenvoudige tegenstelling
tussen gerichtheid op de eigen persoon en iets menen te moeten doen voor anderen.

3.4.3 Sociale en politieke effecten

In deze paragraaf komen sociale en politieke correlaten aan de orde die kunnen
worden beschouwd als indicaties voor individuele bijdragen aan de vorming van
sociaal kapitaal en publieke-opinievorming (zie hoofdstuk 1). Het gaat primair om
de verschillen tussen vrijwilligers en niet-vrijwilligers. Er wordt echter ook weer
gekeken naar het lidmaatschap. Het georganiseerd zijn kan belangrijker zijn dan
het vrijwilligerswerk dat men als lid verricht. Er wordt in tabel 3.9 opnieuw ge-
keken naar de afzonderlijke effecten van lidmaatschap en van het verrichten van
vrijwilligerswerk als lid, in de veronderstelling dat het opeenvolgende besluiten
zijn: men wordt lid en vervolgens wordt men eventueel vrijwilliger. Zou alleen het
georganiseerd zijn van betekenis zijn, dan zou men achter 'leden' een groter effect
zien dan achter 'vrijwilligers' en geen effect achter 'actieve leden'. Zou alleen de
actieve betrokkenheid van vrijwilligerswerk van belang zijn, dan zou men achter
'actieve leden' hetzelfde effect aantreffen als achter 'vrijwilligers' en een zwakker
effect achter 'leden'. De afzwakking van de effecten is afhankelijk van het aandeel
van de vrijwilligers onder de leden. 

In tabel 3.9 blijkt in alle drie de landen het vertrouwen in anderen groter onder
vrijwilligers dan onder mensen die geen vrijwilligerswerk verrichten. Zeker in
Italië, maar waarschijnlijk ook in Nederland en de Verenigde Staten, is dit verschil
eerder aan het georganiseerd zijn van vrijwilligers dan aan het vrijwilligerswerk als
zodanig te danken. In geen van de landen kan het waarde hechten aan onzelfzuch-
tigheid worden aangewezen als een effect van vrijwilligerswerk. De geënquêteerde
vrijwilligers verschillen op dit punt onvoldoende van de andere ondervraagden.
Alleen in Italië is er een positief effect van lidmaatschap, maar ook dat verdwijnt
als wordt gecontroleerd voor de andere kenmerken. Deelname aan politieke discus-
sies is in alle drie de landen weer wel meer aanwezig bij vrijwilligers dan bij niet-
vrijwilligers. In Nederland en de Verenigde Staten is daarvoor zowel het lidmaat-
schap als het vrijwilligerswerk als zodanig van belang; in Italië verschillen de vrij-
willigers uitsluitend vanwege het lidmaatschap en niet vanwege hun activiteit als
georganiseerden. Wat het geloof in de eigen politieke invloed betreft, ten slotte, zijn
de verwachte verschillen tussen vrijwilligers en niet-vrijwilligers alleen in de
Verenigde Staten en Italië significant; in het laatste land is het opnieuw uitsluitend
en in Amerika waarschijnlijk hoofdzakelijk het georganiseerd zijn en niet de
actievere betrokkenheid van vrijwilligers die voor dit verschil zorgt. Dit is een
belangrijke bevinding. In een vergelijking van uitsluitend vrijwilligers en niet-
vrijwilligers (vgl. Barker 1993) worden te gemakkelijk eigenschappen aan vrij-
willigers toegedicht die in feite kenmerkend zijn voor een grotere groep georgani-
seerden. 
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Tabel 3.9 Effecten van lidmaatschap en vrijwilligerswerk op civiele houdingen en politieke betrokkenheid: relatieve
kansenverhoudingen  a

vertrouwen onzelfzuchtig- politieke politieke
heid discussie competentie

ong. gec. ong. gec. ong. gec. ong. gec. 

Nederland
vrijwilligers (36% van allen) 1,5 1,5 (1,3) (1,3) 1,9 1,8 (1,2) (1,2)
leden (85% van allen) 2,4 2,2 (1,2) (1,2) 2,7 2,4 (1,4) (1,2)
actieve leden (42% van leden) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) 1,5 1,5 (1,1) (1,1)

Verenigde Staten
vrijwilligers (47% van allen) 1,5 1,3 (1,1) (1,1) 1,8 1,6 1,6 1,4
leden (72% van allen) 1,5 1,4 (1,0) (1,0) 1,8 1,5 1,8 1,6
actieve leden (64% van leden) (-1,0) (1,2) (1,1) (1,1) 1,5 1,4 (1,3) (1,2)

Italië
vrijwilligers (24% van allen) 1,9 1,8 (1,1) (1,1) 2,4 1,9 1,6 1,4
leden (35% van allen) 2,1 2,0 1,2 (1,1) 2,7 2,1 1,8 1,5
actieve leden (68% van leden) (1,0) (1,0) (0,9) (0,9) (1,0) (1,0) (1,0) (1,0)
Ongecorrigeerd (ong.) en gecorrigeerd (gec.) voor de in tabel 3.6 genoemde persoonskenmerken; niet-a

significante coëfficiënten (p �0,05; tweezijdig) staan tussen haakjes.

Bron: World values 1990

Tabel 3.10 Sociaal vertrouwen en politieke discussie in lidmaatschapscategorieën (in procenten) en statistische
effecten van lidmaatschapscategorieën, 1990 

vertrouwen politieke discussie

NL VS IT NL VS IT

personen die nergens lid van zijn 36 43 30 8 1 1
personen die alleen passief lid zijn 54 51 46 76 69 74
personen die (ook) actief lid zijn 60 56 47 82 78 74

relatieve kansenverhoudingen:a

niet-leden in plaats van passieve leden 0,5 (0,8) 0,5 0,5 (0,8) 0,5
actieve in plaats van passieve leden (1,3) (1,2) (1,0) 1,5 1,5 (1,0)

Gecorrigeerd voor de in tabel 3.6 genoemde persoonskenmerken; niet-significante coëfficiënten (p �0,05;a

tweezijdig) staan tussen haakjes.

Bron: World values 1990

Om het belang van lidmaatschap sec scherper in beeld te krijgen wordt in de tabel-
len 3.10 en 3.11 tot slot expliciet gekeken naar het verschil tussen passieve leden
en niet-leden enerzijds en actieve leden anderzijds. Dat wordt gedaan voor de twee
belangrijkste correlaten uit tabel 3.9: vertrouwen en politieke discussie. Tabel 3.10
toont de percentages personen met vertrouwen in anderen en personen die deelne-
men aan politieke discussies.

Tabel 3.10 bevestigt het beeld dat lidmaatschap een belangrijker onderscheidend
kenmerk is dan activiteit als lid. Indien men eenmaal lid is, levert in geen van de
drie landen het verrichten van vrijwilligerswerk nog een statistisch significante bij-



91

drage aan het sociale vertrouwen. Voor de deelname aan politieke discussies is in
de Verenigde Staten echter de activiteit als lid wel, maar het lidmaatschap op zich-
zelf niet belangrijk. Tabel 3.11 zet de zoektocht naar het belang van lidmaatschap
en vrijwilligerswerk voort door naar de bijdragen in afzonderlijke sectoren te
kijken. Vertrouwen en deelname aan politieke discussie worden hier geregresseerd
op de lidmaatschapscategorieën (met passief lidmaatschap als referentiecategorie)
en de sociaal-demografische kenmerken. Zoals eerder aangegeven werd, komen
meervoudig lidmaatschap en vrijwilligerswerk voor, waarmee hier rekening wordt
gehouden door effecten te corrigeren voor lidmaatschap en vrijwilligerswerk in
andere sectoren. Het aantal respondenten in de passief- en actief-lidmaatschaps-
categorie is soms erg klein. In tabel 3.11 komen dan ook diverse coëfficiënten voor
die wel sterk, maar statistisch toch niet-significant van 1 afwijken.

Tabel 3.11 Effecten van lidmaatschapscategorieën in sectoren op sociaal vertrouwen en politieke discussie, 1990
(in relatieve kansenverhoudingen)  a

      vertrouwen           politieke discussie

NL  VS  IT NL VS  IT 

zorg
geen lid (0,9) (1,0) (0,5) (0,9) (0,9) (1,2)
actief lid (0,8) (1,0) (1,1) (1,6) (1,0) (1,4)

cultuur, recreatie en educatie
geen lid 0,7 (1,0) 0,5 0,6 (0,8) (0,8)
actief lid (0,9) 1,5 (0,6) (0,8) (1,1) (0,8)

religie
geen lid (0,9) (0,9) (0,6) (0,9) (1,1) (0,7)
actief lid 2,0 (1,0) (1,4) (1,5) (1,3) (0,8)

nieuwe issues, politiek en werk
geen lid 0,7 0,7 (1,1) 0,5 0,4 0,4
actief lid (0,9) (0,9) (1,3) (2,1) (1,1) 1,9

overige organisaties
geen lid (0,9) (0,8) 0,4 (0,8) (0,7) (0,8)
actief lid (1,0) (0,8) (0,6) (0,9) (0,7) (1,0)

sociaal-demografische kenmerken
vrouw 1,4 1,2 (1,0) (0,8) 0,7 0,4
40 jaar e.o. (0,8) 1,6 (1,1) (1,0) 1,6 1,4
hoger opgeleid 1,7 1,4 1,4 1,6 1,6 2,4
baan en studie 1,6 (1,1) (1,0) (1,1) (1,2) (1,2)
50.000+-woonplaats (1,1) (1,1) (1,1) (1,2) (1,2) (1,2)
Gecorrigeerd voor alle opgenomen kenmerken. Voor elke sector is passief lidmaatschap de referentiecategorie;a

niet-significante coëfficiënten (p �0,05; tweezijdig) staan tussen haakjes. 

Bron: World values 1990

Voorzover significant, wijken de coëfficiënten altijd in de verwachte richting van 1
af. Alleen in het nogal voor de hand liggende geval van de samenhang tussen de
deelname aan politieke discussies en het lidmaatschap van organisaties in de sector
nieuwe issues, politiek en werk zijn alle effecten in de verwachte richting ook
significant: rekening houdend met de genoemde persoonskenmerken en lidmaat-
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schap en vrijwilligerswerk in andere sectoren, doen ongeorganiseerden in de sfeer
van nieuwe issues, politiek en werk in alle drie landen de in ieder geval minder
mee aan politieke discussies dan georganiseerden. Interessanter is dat de ongeorga-
niseerden in Nederland en de Verenigde Staten inderdaad minder dan de georgani-
seerden vertrouwen hebben in de medemens. 

In tabel 3.11 zijn ook de effecten van de sociaal-demografische kenmerken ver-
meld. Een hoger opleidingsniveau is in alle drie de landen goed voor het vertrou-
wen en de deelname aan politieke discussies. Deze bevinding correspondeert met
veel eerder onderzoek (vgl. Almond en Verba 1989: 317-318; Hooghe en Derks
1997). Vrouwzijn draagt in twee van de drie landen bij aan vertrouwen, maar is in
twee van de drie landen eveneens een rem op de deelname aan politieke discussies.
De sociaal-demografische cijfers relativeren opnieuw het belang van lidmaatschap
en vrijwilligerswerk. Deelname aan het onderwijs is zeker zo belangrijk voor so-
ciaal vertrouwen en politieke discussies als deelname aan vrijwilligerswerk.

3.5 Besluit

In dit hoofdstuk is vrijwilligerswerk opgevat als een extra activiteit van leden van
organisaties. De meeste aandacht ging uit naar de samenhang van lidmaatschap en
vrijwilligerswerk met indicaties voor individuele bijdragen aan sociaal kapitaal en
publieke-opinievorming.
Ook werd ingegaan op de achtergronden van het al of niet verrichten van vrijwilli-
gerswerk en de motieven voor vrijwilligers. Zoals ook al vaak is aangetoond (vgl.
Curtis et al. 1992), bleek opleiding weer een belangrijke determinant van vrijwilli-
gerswerk. Hoger opgeleiden doen vaker vrijwilligerswerk. Dit opleidingseffect
vormt wel een relativering van de zorgen dat door modernisering de deelname aan
vrijwilligerswerk zal verminderen. Ook met andere moderniseringsindicatoren dan
die in dit hoofdstuk zijn gebruikt, leveren de rangordes van de landen en de dieper-
gaande bestudering van Nederland, de Verenigde Staten en Italië geen steun aan de
zorgelijke beschouwingen over de negatieve effecten van modernisering en indivi-
dualisering op de bereidheid tot vrijwillig engagement (Dekker en Van den Broek
1998). Individualisme en zelfontplooiing zijn niet bij voorbaat in strijd met iets
doen voor anderen en voor de gemeenschap (vgl. Wuthnow 1991a). 
Er werd enige ondersteuning gevonden voor het idee dat vrijwilligers meer vertrou-
wen in de medemens hebben en sterker betrokken zijn in de politieke-opinievor-
ming dan niet-vrijwilligers. Er is echter ook aannemelijk gemaakt dat het daarbij
niet zozeer gaat om een effect van het vrijwilligerswerk als zodanig, als wel om het
feit dat vrijwilligers per definitie georganiseerd zijn. Lidmaatschap maakt relatief
veel uit; het ondernemen van activiteiten als vrijwilliger voegt daar soms niets meer
aan toe. Voor het belang dat men toekent aan 'onzelfzuchtigheid' maken lidmaat-
schap en vrijwilligerswerk beide nauwelijks iets uit. 

De resultaten van dit hoofdstuk zijn waarschijnlijk teleurstellend als men hoge ver-
wachtingen heeft van de bijdragen van vrijwilligerswerk aan sociaal kapitaal en
publieke-opinievorming. Vrijwilligers wijken vaak weinig af van niet-vrijwilligers
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en als ze het doen, dan vaak eerder omdat ze georganiseerd zijn dan omdat ze zich
als georganiseerden actief engageren. De positieve effecten van het lidmaatschap
zelf kunnen echter wel worden beschouwd als een ondersteuning voor de verwach-
tingen van participatie in de civil society. Lidmaatschap is een indicator voor die
participatie. Putnam (1995a en 1995b) baseert zijn pessimistische beschouwingen
voornamelijk op lidmaatschapscijfers - zij het bij voorkeur op die van organisaties
waarin leden elkaar in de regel ontmoeten en niet slechts een hoofdkantoor, leden-
periodiek of gironummer gemeenschappelijk hebben. Ook bij Almond en Verba
(1989) was lidmaatschap de belangrijkste indicator voor participatie en was
(bestuurlijke) activiteit slechts een additioneel werkzame factor bovenop het
gewone lidmaatschap.
Het relatieve belang van passief en actief lidmaatschap verdient uitvoeriger onder-
zoek, maar met het hier gebruikte databestand is dat niet goed mogelijk. Een onder-
scheiding naar sectoren, zoals gepresenteerd in tabel 3.11, stuit al op het probleem
van te kleine aantallen actieve respondenten. Voor een analyse van de effecten van
lidmaatschap en vrijwilligerswerk is meer nodig dan een globale aanduiding van
het werkterrein van de organisaties. Van belang zijn ook de aard van de activiteiten
van die vrijwilligers en van het lidmaatschap. Leidt lidmaatschap tot nieuwe
sociale contacten en nieuwe informatie, is vrijwilligerswerk vooral intern gericht of
brengt het de vrijwilliger in contact met de wereld van politiek en bestuur buiten de
organisatie? In het afsluitende hoofdstuk 9 zal verder worden ingegaan op de
wegen waarlangs passieve participatie van het verenigingslidmaatschap en actief
vrijwilligerswerk voor het individu civil society-effecten kunnen sorteren. In het
volgende hoofdstuk wordt nu eerst landenvergelijkend gedetailleerder ingegaan op
de waardering van het vrijwilligerswerk en de deelname daaraan. 
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Er wordt gebruikgemaakt van de data uit het World values-onderzoek die worden gedistribueerd door1

Ronald Inglehart. De landen die hier zijn geselecteerd maken ook deel uit van het European values-
onderzoek. Het desbetreffende databestand is voor deze landen vrijwel identiek aan het hier gebruikte
en wordt gedistribueerd vanuit de Katholieke Universiteit Tilburg (Ester et al. 1993; Halman en Vloet
1994). Respondenten zijn 18 jaar en ouder en het aantal respondenten varieert van bijna 1.000 in
Ierland tot 2.792 in België. Dit hoofdstuk bouwt voort op eerdere analyses (Dekker en Van den Broek
1998), waarin Spanje als dertiende land meedeed. In 1990 is de omvang van het vrijwilligerswerk in dit
land bijzonder klein in vergelijking met gegevens uit 1991 en in vergelijking met de andere landen.
Spanje blijft thans buiten beschouwing. 
Onzelfzuchtigheid is, anders dan sociaal vertrouwen, geen gangbare indicator voor sociaal kapitaal. Ze2

ligt evenwel in het verlengde van de door Almond en Verba (1989: 208 e.v.) in dit verband gemeten
waardering voor de outgoing karaktereigenschappen generosity en considerateness, alsook van de
"civic virtue defined as the willingness to subordinate personal interests to the public good" (Conover en
Searing 1994: 38).
De statistische beschrijvingen sluiten aan op de Amerikaanse observaties van De Tocqueville in de3

jaren dertig van de vorige eeuw. In die tijd en nu nog is het religieuze pluralisme van bijzonder belang.
Een veelheid van kleinere, betrekkelijk egalitaire, enigszins concurrerende kerkgenootschappen zal tot
meer vrijwillige organisaties en vrijwilligerswerk leiden dan godsdienstigheid in de vorm van één of
enkele grote, hiërarchische kerken (vgl. Lipset 1996).
Putnam (1995a: 73) vermeldt dat Inglehart bij een analyse van World values-gegevens voor 35 landen4

ook een sterk positieve correlatie vond tussen lidmaatschap van organisaties en sociaal vertrouwen. 
Wellicht ten overvloede: de laatstgenoemde vergelijking is dus beperkt tot respondenten die lid zijn. Bij5

de voorlaatste vergelijking is te bedenken dat zich onder de leden ook de vrijwilligers bevinden. Als in
een bevolkingscategorie de animo voor vrijwilligerswerk bijzonder groot is, zal dat dus ook doorwerken
in een groter aantal lidmaatschappen. Zie voor de vergelijking tussen passieve leden en niet-leden
Dekker en Van den Broek (1996).
Ter toelichting: stel dat ergens van de vrouwen 25% en van de mannen 40% vrijwilligerswerk doet.6

Dan is de kansenverhouding (odds) van vrouwen 25/75 en van mannen 40/60; de relatieve
kansenverhouding (odds ratio) voor vrouwen is dan 25/75 / 40/60= 0,5 en die voor mannen de inverse
waarde 2,0. De relatieve kansenverhouding brengt de verschillen in percentages in de sociale
categorieën symmetrisch en relatief in kaart: de verschillen 18%-10%, 59%-42% en 90%-82% hebben
alle drie de waarde 2.
Het wekt wellicht verwondering dat de sterke ondervertegenwoordiging van vrouwen bij de leden7

'gecompenseerd' wordt binnen de categorie 'leden' door een kleine (en niet-significante)
oververtegenwoordiging van vrouwen bij de actieven. Ter controle: van de Nederlandse vrouwen is
19% geen lid, 46% passief lid en 35% actief lid; bij de mannen bedragen deze percentages 11, 53 en 36.
De relatieve kansenverhoudingen bedragen dus 81/19 : 89/11 respectievelijk 35/46 : 36/53.
Een vergelijkbare bevinding voor Duitsland wordt gerapporteerd door Klages (1997) op basis van8

factoranalytisch onderscheiden motivaties: voor jongeren spelen 'burgerplicht' (en
'gemeenschapsoriëntatie') een geringere en 'zelfontplooiing' en 'actief zijn' een grotere rol dan bij
ouderen. Klages ziet dit als aanwijzing voor het vooroplopen van jongeren in een brede verschuiving
van prestatie- naar ontplooiingswaarden. Evenmin als de eerder aangehaalde Wuthnow ziet hij daarin
een wezenlijke bedreiging voor het vrijwilligerswerk; wel acht hij aanpassingen van het
vrijwilligerswerk nodig: in plaats van langdurige verplichtingen meer projecten van beperkte duur,
minder appelleren aan statusgevoel en meer aan persoonlijk verantwoordelijksbesef.
De gepresenteerde vergelijkingen tonen geen gemiddelde relatieve kansenverhouding van 1 en dat hoeft9

ook niet: afgezien van de sociaal-demografische correctie en het ontbreken van de in dit verband
betrekkelijk nietszeggende sector van overige organisaties, wisselen de referentiecategorieën elkaar af
en betreft kolom gec. 2 slechts een selectie van vrijwilligers. 
De associatiemaat Phi is voor de Verenigde Staten -0,01 (niet-significant), voor Nederland -0,12 en10

voor Italië -0,17. Het beeld verandert niet als men kijkt naar de afzonderlijke subpopulaties die zijn
onderscheiden in de tabellen 3.6 en 3.7. In de Verenigde Staten is er nergens een significant verband, in
Nederland soms en in Italië vaak, maar altijd is dat zwak (hoogstens 0,24).

Noten
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3  CIVIL SOCIETIES IN NOORD-AMERIKA EN EUROPA 

Paul Dekker en Andries van den Broek 

3.1 Inleiding

In het eerste hoofdstuk zijn de begrippen 'sociaal kapitaal' en 'publieke-opinievor-
ming' gebruikt om de veronderstelde collectieve opbrengsten van een civil society te
benoemen. In dit hoofdstuk wordt de aanwezigheid van deze collectieve kenmerken
in twaalf landen gerelateerd aan het vrijwilligerswerk in die landen. Vervolgens
worden voor een drietal landen verschillen tussen bevolkingscategorieën vergele-
ken in de veronderstelling dat de collectieve kenmerken gepaard gaan met verschil-
len op individueel niveau. Zoals aangegeven in hoofdstuk 1, betekent dit niet dat de
collectieve opbrengsten altijd te herleiden zouden moeten zijn tot individuele ken-
merken, laat staan dat de opbrengsten vooral of uitsluitend zouden terechtkomen bij
personen als vrijwilliger actief zijn de civil society.
 
De gegevens voor dit hoofdstuk zijn afkomstig uit het World values onderzoek van
1990 (en 1991). Uit dat onderzoek zijn de gegevens geselecteerd voor twaalf
landen: België, Canada, Denemarken, (West-)Duitsland, Frankrijk, Groot-
Brittannië, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, de Verenigde Staten van
Amerika en Zweden.  Een drietal landen, waaronder Nederland, is geselecteerd1

voor nadere analyses van de samenhang tussen individuele kenmerken en verschil-
len tussen groepen. Op de redenen voor de selectie van deze drie landen wordt
verder ingegaan aan het begin van paragraaf 3.4.

In vergelijking met de onderzoeken waarover wordt gerapporteerd in het volgende
hoofdstuk, is in het hier gebruikte onderzoek veel informatie beschikbaar over
algemene houdingen, sociale gedragingen en politieke preferenties, maar is over
het feitelijke vrijwilligerswerk weinig bekend. In het verlengde van vragen over het
behoren tot organisaties wordt gevraagd naar het al of niet verrichten van vrijwilli-
gerswerk voor die organisaties. Als er in één of meer gevallen vrijwilligerswerk
wordt verricht, komt de motivatie aan bod door te vragen naar het persoonlijke
belang van een aantal mogelijke redenen om vrijwilligerswerk te doen. De nadruk
ligt in dit hoofdstuk op de sociale en culturele achtergronden en de opbrengsten van
vrijwilligerswerk. Waar zinvol worden vrijwilligers als 'actieve leden' afgezet tegen
'passieve leden' van organisaties. 

Welke opbrengsten hebben onze aandacht en waarom zou men actieve leden met
passieve leden vergelijken in plaats van vrijwilligers met niet-vrijwilligers?
In hoofdstuk 1 werden sociaal kapitaal en publieke-opinievorming genoemd als
kenmerken van de civil society, meer in het bijzonder als de belangrijke nevenpro-
ducten van vrijwilligerswerk. Sociaal kapitaal wordt op individueel niveau geïndi-
ceerd door vertrouwen in anderen ofwel sociaal vertrouwen en door steun voor
onzelfzuchtigheid als een belangrijke opvoedingswaarde.  Publieke-opinievorming2
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wordt individueel gedekt door twee politieke kenmerken: de feitelijke deelname aan
discussies over politiek en de overtuiging dat men zo nodig politieke invloed kan
uitoefenen.

Het woord 'opbrengsten' werd gemakshalve gebruikt. Van een eenvoudige causa-
liteit waarbij participatie de oorzaak en sociaal kapitaal en publieke-opinievorming
de gevolgen zijn, zal namelijk veelal geen sprake zijn. Participatie is ook een
gevolg: vrijwilligers worden gemobiliseerd in sociale netwerken en op reeds
geformuleerde doelstellingen. Er is sprake van wisselwerking of, om een beeld te
gebruiken van Putnam (1993a), van virtuous circles. Niet alleen de causaliteit, ook
het collectieve karakter van sociaal kapitaal en publieke-opinievorming is een pro-
bleem. Het gaat bij de opbrengsten niet om individuele kenmerken, laat staan om
kenmerken die men uitsluitend denkt aan te treffen bij individuen die zelf actief
participeren in de civil society. In hoofdstuk 1 is hierop ingegaan en daar is vol-
doende gewezen op de geringe mogelijkheden om met surveymateriaal de collec-
tieve en contextuele effecten van vrijwilligerswerk in beeld te brengen. In dit
hoofdstuk wordt geen poging gedaan om macro-effecten te onderzoeken. De col-
lectieve opbrengsten worden geïndiceerd door individuele kenmerken waarvan het
voorkomen redelijkerwijs gerelateerd kan worden aan de mate van participatie door
individuen. Centraal staan dan ook weer verschillen tussen personen die wel en niet
participeren. Wat de participatie betreft wordt in dit hoofdstuk vooral onderscheid
gemaakt tussen lidmaatschap van organisaties en vrijwilligerswerk. In hoeverre
zijn de veronderstelde opbrengsten van participatie in de civil society meer aan te
treffen bij vrijwilligers en in hoeverre bij alle leden van maatschappelijke organisa-
ties, dus ook de leden die niet actief zijn als vrijwilliger?

3.2 Data en indicatoren

In World values is informatie over vrijwilligerswerk verkregen met vragen over
organisaties. De Nederlandse respondenten kregen een lijst van organisaties en
activiteiten voorgelegd met het verzoek 'Wilt u voor elk daarvan aangeven of u er
lid van bent of eraan meedoet?' (in de Engelstalige vragenlijst ging het om
voluntary organisations and activities met de vraag 'Which, if any, do you belong
to or participate in?'). Vervolgens werd gevraagd: 'Doet u voor één of meer van
deze organisaties of activiteiten onbetaald vrijwilligerswerk? Voor welke? Hoewel
bij een aantal van de genoemde clubs, bewegingen en groepen van formeel lidmaat-
schap geen sprake zal zijn, wordt hier bij het behoren tot een organisatie of mee-
doen aan een activiteit voor het gemak gesproken van lidmaatschap. Slechts in
enkele landen was er soms sprake van vrijwilligerswerk zonder dat men zich bij de
voorafgaande vraag tot de desbetreffende organisatie gerekend had. Aan deze vrij-
willigers is het lidmaatschap achteraf toegedicht, zodat alle vrijwilligers kunnen
worden beschouwd als actieve leden. 
Er werden in de vragenlijst vijftien organisaties en activiteiten onderscheiden en
een categorie 'andere groepen'. Voor de overzichtelijkheid en ter vermijding van
zeer geringe frequenties is het nodig om met een eenvoudiger indeling te werken.
Het heeft weinig zin om naar een vermindering van het aantal categorieën te
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zoeken op basis van de feitelijke overlap van lidmaatschappen en vrijwilligerswerk.
Daarvoor is vooral het aantal meervoudige vrijwilligers te gering: met uitzondering
van de Verenigde Staten en Canada is in alle landen minder dan de helft van de
vrijwilligers in meer dan één organisatie actief. Anders dan bij houdingen - in dit
verband is te denken aan sympathie voor organisaties of de bereidheid om vrijwilli-
gerswerk te verrichten - ligt het voor feitelijk gedrag bovendien niet voor de hand
dat mensen zich juist in verwante organisaties engageren: wie niet kiest voor inten-
sivering van de activiteit in de organisatie waarvan men reeds deel uitmaakt, zal
wellicht juist geneigd zijn iets heel anders ernaast te gaan doen. Overigens is het
zeer wel mogelijk dat achter identieke antwoordcategorieën van de vragenlijst
meervoudige lidmaatschappen en meervoudig vrijwilligerswerk schuilgaan. Per
categorie is niet gevraagd naar het aantal organisaties. Hoe dat verder ook zij, het
materiaal biedt geen grond voor een empirische indeling van organisaties in soor-
ten en sectoren. Met een half oog op de resulterende verdeling van het aantal res-
pondenten zijn categorieën samengevoegd die zich op dezelfde maatschappelijke
sector richten of verwante doelstellingen hebben. Helaas was het niet mogelijk een
onderscheid te maken naar het karakter van organisaties in termen van de aard van
het lidmaatschap en van de relaties tussen leden. Het zou interessant geweest zijn
om in navolging van Putnam (1995a) kleinschalige organisaties met veel directe
onderlinge contacten tussen leden te onderscheiden van grootschalige 'tertiaire'
organisaties waarin leden of donateurs slechts via een gemeenschappelijke doel-
stelling of als gebruikers van dezelfde diensten aan elkaar gerelateerd zijn. Volgens
Putnam zijn het eerste soort organisaties, gekenmerkt door intensieve horizontale
relaties, wel belangrijk voor de reproductie van wederzijds vertrouwen in de maat-
schappij, maar het tweede soort, voornamelijk gekenmerkt door verticale relaties,
niet. De in dit hoofdstuk onderscheiden zeven sectoren en de oorspronkelijke
categorieën zijn de volgende:
1. zorg: welzijnszorg voor ouderen, gehandicapten of misdeelden; plaatselijke

activiteiten op het gebied van armoede, werkgelegenheid, huisvesting,
rassengelijkheid; verenigingen op het gebied van gezondheidszorg; 

2. cultuur en recreatie: onderwijs, kunst, muziek of culturele activiteiten; sport en
recreatie;

3. werk: vakbonden; beroepsverenigingen, beroepsorganisaties;
4. nieuwe issues en ideële kwesties: ontwikkelingsproblemen in de Derde Wereld

of mensenrechten; natuurbescherming, milieuzorg; dierenbescherming;
vrouwengroepen; vredesbeweging;

5. religie: religieuze of kerkelijke organisaties;
6. politiek: politieke partijen of groeperingen;
7. overig: andere groepen (hieraan wordt verder geen afzonderlijke aandacht

besteed).
De vierde sector is erg divers. Ze omvat bekende onderwerpen van wat in de afge-
lopen decennia is aangeduid als 'nieuwe sociale bewegingen', maar ze omvat onge-
twijfeld ook traditionele organisaties. Het relatieve gewicht van oude en nieuwe
organisaties zal zeker aanzienlijk verschillen tussen de vergeleken landen, maar
daar valt verder niets over te zeggen. Een punt van landenvergelijkende zorg is
daarnaast dat inhoudelijk verwante organisaties systematisch met verschillende
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kunnen worden geassocieerd. Een levensbeschouwelijk getinte charitatieve
instelling kan zowel met zorg als met religie in verband worden gebracht, een
actiegroep die zich bezighoudt met het leefmilieu kan door de respondent als plaat-
selijke activiteit (1), milieuzorg (4) en als politiek (6) worden beschouwd. Tot slot
moet worden opgemerkt dat er niets bekend is over de aard van het vrijwilligers-
werk dat wordt gedaan. Daaraan is achteraf ook niets te doen. 

Figuur 3.1 Betrokkenheid bij maatschappelijke organisaties in twaalf landen in 1990: niet-leden, uitsluitend passieve
leden en van ten minste één organisatie actieve leden (in procenten)

Voor de afzonderlijke sectoren en voor alle organisaties samen kunnen responden-
ten nu worden opgedeeld in drie groepen:
a. Niet-leden: zij zijn geen lid en kunnen daarom ook geen vrijwilligerswerk

doen.
b. Passieve leden: zij zijn lid en doen geen vrijwilligerswerk.
c. Actieve leden: zij doen vrijwilligerswerk en zijn 'per definitie' lid.
In dit hoofdstuk komen ook vergelijkingen voor tussen vrijwilligers en nietvrijwil-
ligers (c versus a + b), en tussen leden en niet-leden (b + c versus a). In figuur 3.1
is voor de landen in alfabetische volgorde weergegeven hoe groot het aandeel van
niet-leden, passieve leden en actieve leden voor alle organisaties samen is. De ver-
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schillen zijn aanzienlijk. Het aandeel van de bevolking dat nergens lid van is, is het
kleinst in Nederland en Zweden en het grootst in Italië. Het segment der passieve
leden is klein in Italië en groot in Denemarken. In de Verenigde Staten is het aan-
deel vrijwilligers het grootst. Op de verschillen wordt verderop teruggekomen.

Motieven om vrijwilligerswerk te doen zijn achterhaald door de respondenten
veertien mogelijke redenen voor te leggen en hun te vragen op een vijfpuntsschaal
aan te geven hoe belangrijk deze redenen voor hen persoonlijk zijn geweest om
vrijwilligerswerk te gaan doen. De redenen waren inhoudelijk divers en men zou
kunnen verwachten hierin enkele dimensies te ontdekken die eerder in de onder-
zoeksliteratuur zijn gesignaleerd, zoals filantropie, politiek-ideologische motivatie,
gemeenschapszin en instrumentele motivatie (vgl. Willems 1994; Verloo 1992).
Het lukte evenwel niet om uit de individuele antwoordpatronen een beperkt aantal
dimensies te destilleren. Op één uitzondering na was de waardering van alle rede-
nen positief gecorreleerd. De uitzondering in een aantal landen was 'puur om
persoonlijke bevrediging', de enige reden die was geformuleerd met uitsluiting van
andere overwegingen. Voor de rest gold dat respondenten motieven over de hele
linie meer of minder belangrijk vonden: naarmate men 'een mogelijkheid om iets
terug te doen' belangrijker vond, vond men ook 'religieuze overtuiging', 'om nieuwe
dingen te leren en nuttige ervaring op te doen' en zelfs 'ik wilde het niet, maar kon
niet weigeren' belangrijker. In de drie landen die gedetailleerd worden vergeleken,
vormden alle veertien motieven samen een acceptabele Likert-schaal. Een derge-
lijke schaal is misschien geschikt voor het meten van de sterkte of de breedte van
de motivatie voor vrijwilligerswerk in het algemeen of van de behoefte aan legiti-
matie van vrijwilligerswerk (hoe belangrijker men een grote diversiteit van motie-
ven vindt, hoe hoger de score), maar men heeft er niets aan als men juist iets wil
zeggen over het relatieve belang van verschillende motivaties. Daarom is een stan-
daardisatie per individu toegepast: van het belang dat aan een motief wordt
toegekend op een vijfpuntsschaal, is het gemiddelde aan alle veertien motieven toe-
gekende belang afgetrokken. Aldus krijgt het gemiddelde gewaardeerde motief de
waarde 0 (evenals motieven die niet zijn gescoord, zolang het aantal motieven
zonder geldige waarden niet meer dan drie bedroeg). Nadat ook met de getrans-
formeerde scores nog steeds geen bevredigende samenvatting van een meerderheid
van redenen in enkele dimensies kon worden gemaakt, is besloten twee redenen te
selecteren die bij uitstek geschikt lijken te zijn om een traditionele en een moderne,
meer individualistische motivatie te representeren: plichtsbesef ('plichtsgevoel,
morele verplichting') en persoonlijke voldoening ('puur om persoonlijke bevredi-
ging'). Er wordt uitgegaan van de getransformeerde scores: voor beide redenen
wordt gerapporteerd of zij wel of niet een score groter dan 0 hebben, dat wil zeggen
wel of niet meer dan het gemiddelde van de veertien redenen van belang worden
geacht.

Tot zover de meting van vrijwilligerswerk en de motieven daarvoor. De opbreng-
sten van de civil society - sociaal kapitaal en publieke-opinievorming - worden
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geacht op individueel niveau tot uitdrukking te komen in civiele houdingen en
politieke betrokkenheid. Als civiele houdingen zijn vertrouwen in anderen en de
erkenning van onbaatzuchtigheid als maatschappelijke waarde geselecteerd.
Politieke betrokkenheid is gemeten als deelname aan politieke discussies en subjec-
tieve politieke competentie. De vier indicatoren zijn dichotoom en elk is gebaseerd
op één vraag:

- Vertrouwen in anderen: 'Vindt u dat over het algemeen de meeste mensen wel
te vertrouwen zijn of vindt u dat men niet voorzichtig genoeg kan zijn in de
omgang met mensen?' - 'wel te vertrouwen' versus 'men kan niet voorzichtig
genoeg zijn'.

- Onzelfzuchtigheid als maatschappelijke waarde: respondent noemt van een lijst
'eigenschappen waartoe men kinderen thuis kan aanmoedigen' wel of niet
'onzelfzuchtigheid' als één van maximaal vijf eigenschappen die 'speciaal van
belang' zijn.

- Deelname aan politieke discussies: 'Als u met vrienden bij elkaar bent, wordt
er dan vaak, af en toe of nooit over politieke aangelegenheden gesproken?' -
'vaak' versus 'af en toe' en 'nooit'.

- Subjectieve politieke competentie: 'Wanneer een onrechtvaardige wet wordt
aangenomen door de overheid, kan ik er niets meer aan doen' - '(geheel) niet
mee eens' versus 'niet eens/niet oneens' en '(geheel) mee eens'.

Verder worden er vijf (gedichotomiseerde) persoonskenmerken gebruikt: sekse
(man/vrouw), leeftijd (18-39/40 jaar en ouder), opleidingsniveau (laag/hoog; per
land zo veel mogelijk twee gelijke helften, onderscheiden naar de leeftijd waarop
fulltime onderwijs is beëindigd), baan en studie (niet/wel studie of 30 uur of meer
per week betaald werk), en woonplaats (niet/wel 50.000+ inwoners). 

3.3 Nationale patronen van lidmaatschappen en vrijwilligerswerk 

In figuur 3.2 is voor alle sectoren samen de lidmaatschapsactiviteit (vrijwilligers als
percentage van mensen die ergens lid van zijn) afgezet tegen de organisatiegraad
(het aandeel van de bevolking dat ergens lid van is). Voor drie landen (zie voor de
overige Dekker en Van den Broek 1998) wordt dit in de figuren 3.3-3.5 gedaan
voor de afzonderlijke sectoren.

Horizontaal in figuur 3.2 is het percentage leden van organisaties in een land af te
lezen en verticaal het percentage vrijwilligers van de leden. Vermenigvuldigt men
beide percentages, dan krijgt men de vrijwilligers als aandeel van de totale bevol-
king, zoals die ook al in figuur 3.1 werden vermeld. In de clustering van landen
zou men drie regionale typen civil society kunnen onderscheiden: actieve civil
societies met veel lidmaatschap en veel activiteit van leden in Noord-Amerika
(Canada en de Verenigde Staten), brede civil societies met meer lidmaatschap maar
minder activiteit in Noordwest-Europa (Noorwegen, Zweden, Nederland en
Denemarken) en elitaire civil societies met weinig lidmaatschap, maar grote
activiteit van de leden in Zuid-Europa (Italië en Frankrijk). West-Duitsland, Groot-
Brittannië, België en Ierland bevinden zich tussen de Europese extremen.
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De drie landen die in de figuren 3.3-3.5 worden uitvergroot, kunnen worden be-
schouwd als vertegenwoordigers van de drie typen civil society. Vermeld zijn zes
sectoren en het totaal voor minstens eenmaal lidmaatschap respectievelijk vrijwil-
ligerswerk. Over de hele linie zijn ook in de afzonderlijke sectoren de nationale
patronen goed herkenbaar.
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Figuur 3.2 Nationale patronen van lidmaatschap en vrijwilligerswerk in twaalf landen 

Bron: Wold values 1990

Figuur 3.3 Lidmaatschap en vrijwilligerswerk in de Verenigde Staten
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Figuur 3.4 Lidmaatschap en vrijwilligerswerk in Nederland

Figuur 3.5 Lidmaatschap en vrijwilligerswerk in Italië
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Zoals ook weer wordt bevestigd in figuur 3.3, zijn religieuze organisaties bijzonder
populair in de Verenigde Staten. Organisaties met betrekking tot het betaalde werk,
vooral vakbonden, hebben een grote, zij het weinig actieve aanhang in Scandinavië.
Deze nationale posities corresponderen met eerder onderzoek. De organisaties zijn
er niet alleen groot, maar hebben ook vaak een bijzonder belang voor de bevorde-
ring van de sociale en politieke participatie van achtergestelde groepen in de desbe-
treffende landen. Zo analyseerde Korpi (1983) de Zweedse vakbonden als collec-
tieve hulpbronnen voor politieke participatie voor groepen die beschikken over
weinig individuele hulpbronnen, zoals opleiding. In navolging van De Tocqueville
wijzen Verba et al. (1995) en Greeley (1997b) op de stimulerende rol van kerken in
Amerika. Vooral de kleinere kerken en de daarmee verbonden lokale organisaties
bieden gelegenheid om participatievaardigheden op te doen en in aanraking te
komen met het politieke leven.3

Voor drie van de twaalf landen is een ruwe vergelijking mogelijk met de gegevens
van Almond en Verba (1989) uit 1959/'60. Met iets andere indicatoren kwam ook
toen de Verenigde Staten naar voren als een actief land (57% van de bevolking lid,
46% van de leden actief) in vergelijking met West-Duitsland (44% en 16%) en
Italië (29% en 23%; zie verder Dekker en Van den Broek 1996). 

Tabel 3.1 Vrijwilligerswerk in twaalf landen, 1990 en 1981 (in procenten en rangordes]
alle categorieën zonder religie zonder werk 1981a b c

Verenigde Staten 46 [ 1] 34 [ 4] 46 [ 1] [ 1]
Canada 43  [ 2] 39 [ 1] 42 [ 2] . [ 1]
Zweden 39 [ 3] 38 [ 2] 37 [ 3] . [ 3]
Noorwegen 37 [ 4] 34 [ 3] 33 [ 5] . [ 4]
Nederland 36 [ 5] 33 [ 5] 35 [ 4] . [ 5]
West-Duitsland 30 [ 6] 28  [ 6] 30 [ 6] . [ 7]
België 28 [ 7] 27  [ 7] 27 [ 7] . [ 8]
Ierland 26 [ 8] 24 [ 9] 26 [ 8] . [ 6]
Denemarken 26 [ 9] 25 [ 8] 24 [ 9] . [11]
Italië 24 [10] 21 [11] 22 [10] . [10]
Frankrijk 23 [11] 22 [10] 22 [11] . [12]
Groot-Brittannië 22 [12] 20 [12] 21 [12] . [ 9]

Vrijwilligerswerk voor religieuze of kerkelijke organisaties is uitgesloten.a

Vrijwilligerswerk voor vakbonden en beroepsorganisaties is uitgesloten.b

Alleen rangordes, omdat de voorgelegde organisaties verschillen.c

Bron: World values 1990 en European values 1981

Tabel 3.1 biedt gegevens over vrijwilligers als aandeel van alle ondervraagden.
Deze aandelen zijn als het ware een vermenigvuldiging van de aandelen die in de
figuren 3.1 en 3.2 werden getoond (het aandeel leden in de bevolking maal het
aandeel vrijwilligers van de leden). Curtis et al. (1992) sloten in hun analyse van
gegevens over vrijwilligerswerk uit het onderzoek European values van 1981 vrij-
willigerswerk in religieuze organisaties en vakbonden uit, omdat zij meenden dat
hun landenvergelijking erg verstoord zou kunnen worden door het sterk verschil-
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lende belang van de desbetreffende organisaties. Ervan afgezien of dat een valide
argument is, zijn ook in tabel 3.1 gegevens opgenomen over vrijwilligerswerk met
weglating van religieuze organisaties, respectievelijk van vakbonden en beroeps-
organisaties. Deze uitsluitingen hebben nauwelijks gevolgen voor de rangorde van
de landen. Uitzondering vormt de daling van de Verenigde Staten van de eerste
naar de vierde plaats als religieuze organisaties buiten beschouwing blijven (vgl.
Greeley 1997b) . Een grove vergelijking met 1981 suggereert ook een betrekkelijk
grote robuustheid van landenverschillen: in beide jaren komt Nederland op de
vijfde plaats na beide Noord-Amerikaanse en twee Scandinavische landen. De
grootste sprong wordt gemaakt door Groot-Brittannië, van de negende plaats in
1981 naar de twaalfde in 1990.

In tabel 3.2. worden per land de 'opbrengsten' van participatie in de civil society
vermeld zoals deze op individueel niveau zijn geïndiceerd. De onderste rij van de
tabel vermeldt de correlaties van de nationale waarden met de percentages vrijwil-
ligers die werden vermeld in de eerste kolom van tabel 3.1. Voor drie van de vier
kenmerken in tabel 3.2 is er geen significante correlatie met het percentage vrijwil-
ligers. Tussen 'vertrouwen' en vrijwilligerswerk wordt wel de verwachte relatie aan-
getroffen: naarmate er meer vrijwilligers in een land zijn, is er meer onderling
vertrouwen tussen burgers.  4

Tabel 3.2 Indicaties van sociaal kapitaal en publieke-opinievorming in twaalf landen, 1990 (in procenten en
rangordes) en correlaties met het aandeel vrijwilligers in de bevolking (tabel 3.1, kolom 1)a

vertrouwen onzelfzuchtig- politieke politieke
heid discussies competentie

Verenigde Staten 51 [ 6] 37 [ 7] 71 [ 7] 59 [ 1]
Canada 53 [ 5] 42 [ 4] 76 [ 5] 53 [ 2]
Zweden 66 [ 1] 29 [ 8] 79 [ 3] 26 [10]
Noorwegen 65 [ 2] 10 [11] 88 [ 1] 48 [ 4]
Nederland 53 [ 4] 22 [10] 75 [ 6] 46 [ 5]
West-Duitsland 38 [ 9] 8 [12] 84 [ 2] 30 [ 9]
België 34 [11] 27 [ 9] 54 [12] 23 [11]
Ierland 47 [ 7] 53 [ 2] 58 [11] 49 [ 3]
Denemarken 58 [ 3] 50 [ 3] 79 [ 4] 38 [ 8]
Italië 35 [10] 40 [ 5] 59 [10] 40 [ 7]
Frankrijk 23 [12] 40 [ 6] 65 [ 8] 22 [12]
Groot-Brittannië 44 [ 8] 57 [ 1] 65 [ 9] 42 [ 6]
correlatie met
vrijwilligerswerk 0,61 (0,37) (0,50) (0,51)

Pearson-correlatie; niet-significante coëfficiënten (p �0,05; tweezijdig) staan tussen haakjes.a

Bron: World values 1990

Tot zover de vergelijking van twaalf landen. Naast aanzienlijke verschillen in
percentages vrijwilligers - van 22% in Groot-Brittannië tot 46% in de Verenigde
Staten - kwamen grote verschillen in de verhouding tussen passief en actief lid-
maatschap aan de orde. Het percentage vrijwilligers verschilt niet of nauwelijks
tussen Denemarken en Italië, maar in het eerste land gaat het om een minderheid
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van een grote groep leden en in het tweede land is het de meerderheid van een
kleine groep georganiseerden. Het aandeel vrijwilligers in de landen correleerde
met het aandeel mensen met sociaal vertrouwen, maar landenvergelijkend kon geen
macrosamenhang worden aangetoond tussen het niveau van vrijwilligerswerk en
het belang dat wordt gehecht aan onzelfzuchtigheid, de deelname aan politieke
discussies en de politieke competentie. In de volgende paragraaf komt aan de orde
hoe het met deze relaties op individueel niveau staat in drie landen.

Voor een beter begrip van de nationale verscheidenheid in civil societies wordt ter
afsluiting van deze paragraaf nog een uitstapje gemaakt naar betrokkenheid bij
collectieve acties voor het milieu in landen van de Europese Unie. De World
values-onderzoeken lieten zien dat landen onderscheiden kunnen worden naar
belangrijkste sectoren waarin mensen zich vrijwillig organiseren en vrijwilligers-
werk verrichten, alsook naar de verhouding tussen  passief en actief lidmaatschap.
Met gegevens uit milieumodules van het Eurobarometer-onderzoek kan nog een
ander kenmerk van nationale civil societies worden belicht, namelijk de mate van
institutionalisering van maatschappelijk engagement. In het Sociaal en Cultureel
Rapport 1994 werd divers materiaal aangedragen om aannemelijk te maken dat in
vergelijking met andere Europese landen in Nederland traditionele maatschappe-
lijke organisaties, zoals kerken, vakbonden en politieke partijen, veel terrein
hebben verloren, terwijl organisaties die zijn voortgekomen uit de nieuwe sociale
bewegingen in ons land zich juist sterk hebben ontwikkeld.

Tabel 3.3 Betrokkenheid bij collectieve acties voor het milieu, personen van 18 jaar en ouder, 1995 (in procenten)a

lid of donateur demonstrant
Nederland 33 5 
Finland 31 6 
Zweden 30 7 
Denemarken 30 5 
Oostenrijk 23 11 
West-Duitsland 17 13 
Groot-Brittannië 18 6 
Ierland 18 7 
België 15 6 
Italië 8 9 
Frankrijk 7 11 
Griekenland 3 9 
Spanje 6 7 
Oost-Duitsland 5 6 
Portugal 6 6 

Personen die zeggen de volgende dingen al gedaan te hebben: 'lid worden van een milieubeschermingsvereni-a

ging', 'financieel steunen van een milieubeschermingsvereniging', en 'demonstreren tegen een project dat het
milieu zou kunnen schaden'.

Bron: Eurobarometer 43 1bis, 1995; gewogen resultaten
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Te denken is aan organisaties voor mensenrechten, Derde Wereld en ook het milieu
(SCP 1994: 590-593; vgl. Koopmans 1996). Internationale natuur- en milieuorga-
nisaties hebben een relatief grote aanhang in Nederland en Nederlanders zeggen in
enquêtes relatief vaak dat ze lid of donateur van een milieuorganisatie zijn (Nas et
al. 1997). In tabel 3.3 staan de gegevens vermeld voor 1995. Daarbij wordt onder-
scheid gemaakt tussen enerzijds demonstreren voor een milieukwestie en ander-
zijds lid- en donateurschap van verenigingen voor milieubescherming. Tussen lid-
maatschap en donateurschap wordt hier niet onderscheiden. Respondenten kunnen
dat verschil waarschijnlijk vaak zelf niet maken en het is ook van geen belang of
iemand papieren lid is van een organisatie of vanwege regelmatige giften enkele
malen per jaar een blad voor donateurs en sympathisanten krijgt toegestuurd.

In Nederland en de Scandinavische landen is de organisatiegraad hoog. Als men
afgaat op de deelname aan demonstraties, is het activisme echter gering. Daarbij
moet in het midden gelaten worden of er minder sprake is van 'spontaan activisme'
of dat de organisaties minder dan elders gebruik hoeven te maken van een 'activis-
tische mobilisatie' om hun doeleinden te bereiken. Waarschijnlijk is beide het
geval. Tabel 3.4 biedt voor Nederland en vier buurlanden meer informatie over
combinaties van soorten betrokkenheid en het organisatiepotentieel.

Tabel 3.4 Betrokkenheid bij collectieve acties voor het milieu, personen van 18 jaar en ouder, 1992 en 1995 (in
procenten)

NL DK DE(W) GB BE

is demonstrant, maar geen lid en/of donateur 2 2 6 3 3
is lid en/of donateur, maar geen demonstrant 30 27 10 16 12
is demonstrant en lid en/of donateur 3 3 7 3 3
is op geen van deze wijzen actief voor het milieu 65 68 77 79 82

is thans geen lid of donateur, maar zegt wel bereid te zijn dat te worden 10 15 15 15 20
Bron: Eurobarometer 37a (april/mei 1992) en Eurobarometer 43.1bis (mei/juni 1995); gewogen resultaten

In Denemarken en Nederland ondersteunt een aanzienlijk deel van de ondervraag-
den, ruim een kwart van de bevolking, als lid of donateur milieubeschermingsorga-
nisaties. In Groot-Brittannië is de collectieve activiteit voor het milieu over de hele
linie laag. In West-Duitsland en in 1992 ook België is de demonstratiegeneigdheid
groter dan in Nederland en Denemarken, maar blijft de georganiseerde collectieve
betrokkenheid bij het milieu laag. Deze gegevens bevestigen het beeld van een sterk
geïnstitutionaliseerde beweging in Nederland (en Denemarken). Een aanwijzing
daarvoor is ook dat de Nederlandse organisaties met meer succes de sympathisan-
ten tot daadwerkelijke ondersteuners hebben gemaakt. Er zijn in Nederland relatief
weinig mensen die nu geen lid of donateur zijn, maar zich in de enquête wel bereid
tonen om dat te worden (Nas et al. 1997: 121-123). 
Tot zover het uitstapje naar het milieu. In aanvulling op de gegevens uit het World
values-onderzoek over nationale verschillen in omvang van en vrijwillige activiteit
binnen verenigingen en maatschappelijke organisaties, liet deze uitbreiding ver-
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schillen zien in de mate waarin engagement überhaupt organisatorisch gestalte
krijgt. In vergelijking met de buurlanden heeft Nederland een sterk georganiseerde
civil society: organisaties hebben een grote en relatief actieve 'aanhang' en nieuw
maatschappelijk engagement raakt snel geïnstitutionaliseerd. Dat laatste geldt niet
alleen voor het milieu, maar ook op andere terreinen waarop nieuwe maatschappe-
lijke bewegingen zich de afgelopen decennia hebben gemanifesteerd (SCP 1994:
590 e.v.). Zeker in vergelijking met de Zuid-Europese landen, zal voor de toevoe-
ging van onderwerpen aan de politieke agenda en voor de beïnvloeding van over-
heidsbeleid eerder gebruik worden gemaakt van conventionele kanalen en middelen
van de pressiegroepen-politiek dan van protestacties (Koopmans 1996; Dekker et
al. 1997b). Openheid van het politieke systeem voor nieuwe eisen en verlangens
draagt bij aan de institutionalisering van sociale bewegingen. Met het beschikbare
datamateriaal valt het niet na te gaan, maar het ligt voor de hand dat vanuit
dezelfde behoefte om zich actief in te zetten voor zaken als het milieu, de Derde
Wereld, vrouwenemancipatie of mensenrechten, iemand in Nederland eerder
vrijwilliger in een organisatie zal worden en in Italië of Spanje eerder activist met
losse organisatorische banden. 

3.4 Nederland, de Verenigde Staten en Italië 

In deze paragraaf wordt Nederland vergeleken met de al eerder naar voren ge-
haalde twee landen die wat het civil society-patroon betreft sterk van ons land
afwijken: de Verenigde Staten en Italië. Achtereenvolgens komen aan bod in
hoeverre leden en vrijwilligers zich sociaal-demografisch onderscheiden van de rest
van de bevolking, welke motieven belangrijk zijn om vrijwilligerswerk te doen, en
de vraag of de veronderstelde opbrengsten van participatie in de civil society zich
inderdaad manifesteren bij leden van vrijwillige organisaties en bij vrijwilligers. Er
is op voorhand geen reden om te verwachten dat deze vragen in verschillende lan-
den verschillend beantwoord zullen worden. De impliciete hypothese voor deze
paragraaf is dat verbanden tussen lidmaatschap en vrijwilligerswerk enerzijds en
achtergrondkenmerken, motivaties en effecten anderzijds universeel zijn. Een der-
gelijke hypothese kan het best worden getoetst door wat in het landenvergelijkende
onderzoek een 'most different design' wordt genoemd. Dat is de reden om de
Verenigde Staten en Italië te selecteren als vergelijkingslanden van Nederland en
niet bij voorbeeld West-Duitsland en Zweden, die wat omvang en activiteit van de
organisatielidmaatschappen meer op Nederland lijken.
Ter introductie van de drie geselecteerde landen wordt in tabel 3.5 een verfijnder
overzicht geboden van de deelname aan vrijwilligerswerk. Vermeld is het aandeel
van de bevolking dat vrijwilligerswerk verricht binnen een bepaalde sector, het
aandeel van de vrijwilligers in die sector en het aandeel van de vrijwilligers dat
uitsluitend in die sector actief is. Deze gegevens zeggen iets over de diversiteit van
het vrijwilligerswerk, niet over de hoeveelheid. Niet alleen is er niets bekend over
de tijdsinvestering, per sector kan er ook sprake zijn van vrijwilligerswerk in meer
dan één organisatie. In Nederland en in mindere mate Italië springt de sector cul-
tuur, recreatie en educatie eruit met de meeste vrijwilligers, in de Verenigde Staten
de religie.



83

Tabel 3.5 Vrijwilligerswerk in verschillende sectoren, 1990 (in procenten van de bevolking en van de vrijwilligers)  

zorg cultuur nieuwe politiek religie werk anders n 
enz. issues (=100%)

Nederland
aandeel van bevolking 12 17 6 2 9 3 10 1.017
aandeel van vrijwilligers 34 49 16 6 26 8 29 362
idem als enige sector 11 23 3 0 8 2 52 362a

Verenigde Staten
aandeel van bevolking 12 16 5 5 29 7 18 1.839
aandeel van vrijwilligers 26 34 12 10 62 15 38 855
idem als enige sector 6 6 2 1 26 2 58 855a

Italië
aandeel van bevolking 6 9 3 4 6 4 5 2.018
aandeel van vrijwilligers 25 37 14 15 28 16 20 475
idem als enige sector 10 20 4 4 11 6 44 475a

'Anders' betekent hier: overige organisaties of meer dan één sector.a

Bron: World values 1990

Het aandeel van de vrijwilligers dat zich beperkt tot één van de zes met name ge-
noemde sectoren varieert van 42% in Amerika tot 56% in Italië. Bij de minder po-
pulaire, 'moeilijkere' sectoren wordt vrijwilligerswerk daarin vaker gecombineerd
met vrijwilligerswerk elders. Het is niettemin opvallend hoe zelden vrijwilligers in
politieke partijen en groeperingen in Nederland en de Verenigde Staten zich beper-
ken tot deze sector. Van de 23 vrijwilligers in politieke organisaties in Nederland
doet er slechts 1 uitsluitend politiek vrijwilligerswerk; van de 87 Amerikaanse poli-
tieke vrijwilligers zijn er 6 aldus gespecialiseerd; in Italië zijn het er echter 21 van
de 70. Deze absolute aantallen laten overigens ook zien dat er onvoldoende vrijwil-
ligers onder de respondenten zijn om diepgaande analyses per sector van vrijwilli-
gerswerk te verrichten.

3.4.1 Achtergronden

In deze paragraaf gaat het om de sociaal-demografische achtergronden van het
verrichten van vrijwilligerswerk. Naast de onderscheiding tussen vrijwilligers en
niet-vrijwilligers worden twee andere onderscheidingen onderzocht, namelijk van
leden en niet-leden en van actieve en passieve leden.  5

In tabel 3.6 passeert een vijftal standaardpersoons- en achtergrondkenmerken de
revue. Met deze kenmerken wordt de bevolking telkens in twee, bij benadering
even grote groepen verdeeld. Gerapporteerd worden relatieve kansenverhoudingen,
vaak ook aangeduid met de Engelse term odds ratios. De maat wordt in dit en
volgende hoofdstukken vaker gebruikt en zal daarom kort worden toegelicht. De
relatieve kansenverhouding is minimaal 0 en heeft geen maximum. De maat geeft
niet direct een vertrouwd inzicht in de omvang van verschillen tussen categorieën.
Wat dat betreft heeft presentatie van procenten- of procentpuntenverschil de voor-
keur. Het nadeel daarvan is echter dat gezuiverde verschillen niet goed in kaart
kunnen worden gebracht, vooral niet voor kenmerken met een geringe of grote
verspreiding. Een coëfficiënt groter dan 1 duidt op een positief effect van het
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genoemde kenmerk (ofwel oververtegenwoordiging van mensen met dat kenmerk
onder de vrijwilligers), een coëfficiënt kleiner dan 1 op een negatief effect (onder-
vertegenwoordiging).  Tabel 3.6 toont de relatieve kansenverhouding zowel 'onge-6

corrigeerd' (verschillen vrouwen van mannen?) als 'gecorrigeerd' (maakt de sekse
nog wat uit als rekening wordt gehouden met het feit dat vrouwen en mannen ver-
schillend verdeeld zijn over twee opleidingsklassen, het al of niet fulltime werken
of studeren, enz.?).

Tabel 3.6 Effecten van persoonskenmerken op lidmaatschap en vrijwilligerswerk, 1990 (in relatieve kansenverhou-
dingen)  a

categorieën (en omvang in % van alle
ondervraagden) ong. gec. ong. gec. ong. gec. 

vrijwilligerswerk lidmaatschap actief als lid

Nederland
vrouw (57%) (1,0) (1,0) 0,5 (0,7) (1,1) (1,1)
40 jaar e.o. (53%) (1,2) (1,3) (1,1) (1,4) (1,2) (1,2)
hoger opgeleid (43%) 1,3 1,5 2,2 2,2 (1,1) (1,3)
baan en studie (42%) (1,0) (1,0) 1,7 (1,4) (0,9) (0,9)
50.000+ woonplaats (47%) (0,8) (0,8) (0,7) 0,7 (0,9) (0,9)

Verenigde Staten
vrouw (50%) (1,0) (1,1) (0,8) (0,9) (1,2) (1,3)
40 jaar e.o. (59%) (1,1) 1,2 (1,1) (1,2) (1,2) (1,2)
hoger opgeleid (44%) 2,2 2,2 2,7 2,7 1,5 1,6
baan en studie (53%) (1,2) (1,1) 1,4 (1,2) (1,0) (1,0)
50.000+ woonplaats (47%) (0,9) (0,8) (0,9) 0,8 (0,9) (0,9)

Italië
vrouw (52%) 0,6 0,6 0,5 0,6 (1,0) (1,0)
40 jaar e.o. (50%) 0,6 0,8 0,5 0,7 (1,1) (1,0)
hoger opgeleid (47%) 2,2 2,1 2,5 2,1 (1,0) (1,2)
baan en studie (55%) 1,6 (1,1) 2,1 1,4 0,7 0,7
50.000+ woonplaats (41%) (0,9) 0,8 (1,1) (1,0) 0,5 0,5
Ongecorrigeerd (ong.) en gecorrigeerd (gec.) voor de overige genoemde persoonskenmerken; niet-significantea

coëfficiënten (p �0,05; tweezijdig) staan tussen haakjes. 

Bron: World values 1990

In alle drie landen gaat een hoger opleidingsniveau gepaard met een grotere kans
dat men vrijwilligerswerk doet. In Italië is die kans bovendien groter voor mannen
en jongeren, en ook voor mensen met een baan of studie, zij het dat het laatste ken-
merk niet meer onderscheidend is wanneer men ook rekening houdt met de andere
kenmerken. Omgekeerd gaat stedelijkheid in Italië wel ter zake doen als rekening
wordt gehouden met de andere kenmerken. Terwijl in Italië 'ouderdom' een nega-
tief effect heeft, heeft het in de Verenigde Staten juist een positief effect.

De cijfers onder de kopjes 'lidmaatschap' en 'actief als lid' bieden enig inzicht in de
mechanismen waardoor over- en ondervertegenwoordiging van vrijwilligers in
bevolkingscategorieën totstandkomen. In alle drie landen zijn hoger opgeleiden
vaker lid van organisaties. Anders dan in de Verenigde Staten, vormen in Italië en
Nederland de actieve leden wat het opleidingsniveau betreft echter wel een goede
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afspiegeling van het totale ledenbestand. In de Verenigde Staten werkt opleiding
dubbel: hoger opgeleiden worden vaker lid en als ze lid zijn worden ze vaker actief
dan lager opgeleiden. In alle drie de landen zijn mensen met een baan of studie
vaker lid van organisaties, maar als lid van organisaties niet vaker actief dan men-
sen zonder baan of studie. De laatstgenoemde categorie is in Italië zelfs meer ge-
neigd tot actief lidmaatschap en compenseert daardoor enigszins de geringere orga-
nisatiegraad. De tendens is in Nederland hetzelfde. Het geringere vrijwilligerswerk
onder bewoners van grotere plaatsen in Italië blijkt niet het resultaat te zijn van een
geringere organisatiegraad, maar juist van een geringere activiteit van de georga-
niseerden. In Nederland zijn vrouwen minder vaak lid van een organisatie, maar
als ze lid zijn, dan zijn ze zeker zo vaak actief als mannen en het aandeel vrijwil-
ligers verschilt niet tussen beide seksen.  Het laatste is evenmin het geval in de7

Verenigde Staten, maar in Italië doen vrouwen wel minder vrijwilligerswerk dan
mannen. Volgens Almond en Verba (1989: 247) maakte in 1959 of 1960 in Italië
41% van de mannen en 19% van de vrouwen en in Amerika 68% van de mannen
en 47% van de vrouwen deel uit van een organisatie. De niet strikt vergelijkbare
cijfers van 1990 - in Italië is 43% van de mannen en 28% van de vrouwen ergens
lid van, in de Verenigde Staten respectievelijk 75% en 71% - suggereren afnemen-
de sekseverschillen, maar een voortdurend landenverschil. De bevinding in
tabel 3.6 dat vrouwen en mannen meer verschillen in organisatiegraad dan in de
deelname aan vrijwilligerswerk spoort met ander onderzoek (Smith 1994: 248).
Vrouwen zijn minder vaak lid van vrijwillige organisaties, maar als ze eenmaal lid
zijn, zijn ze minstens zo vaak actief als mannen.

3.4.2 Motieven

De laatste jaren is er in Nederland en elders volop belangstelling voor de negatieve
consequenties van 'individualisering'. Een steeds sterker individualisme, zich mani-
festerend in centrale waarden als autonomie, zelfontplooiing en persoonlijke vrij-
heid, en in calculerend gedrag, zou ten koste gaan van sociaal gedrag in het alge-
meen en de bereidheid zich in te zetten voor anderen en vrijwilligerswerk in het
bijzonder. Deze sombere diagnose van de modernisering is wijd verbreid geraakt in
een communitaristische onderstroom die zich op tal van plaatsen in het politieke
spectrum, zeker niet uitsluitend onder conservatieven, voordoet (vgl. Eberly 1994). 
Tussen het overheersende pessimisme is soms een optimistisch geluid te horen.
Wellicht zijn moderne mensen wel minder gemotiveerd door traditioneel plichts-
besef en misschien hebben allerhande godsdienstige, culturele en sociale grenzen
aan hun egoïsme veel aan kracht verloren, maar hun individualisme kan ook een
stimulans zijn voor het vrijwillig op zich nemen van individuele verantwoorde-
lijkheden voor de maatschappij en voor persoonlijk engagement waar men de
integriteit of het welzijn van andere individuen bedreigd ziet. Er is dan helemaal
geen reden om bij voorbaat 'traditioneel altruïsme' en 'modern individualisme' als
goed en kwaad tegenover elkaar te plaatsen (Lipset 1996). Er zijn empirische be-
vindingen die wijzen op een sterke sociale oriëntatie bij individualisten. De socio-
loog Wuthnow (1991a: 22) concludeert op basis van divers Amerikaans onderzoek
dat:
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"(...) being intensely committed to self-realization and material pleasure did
not seem to be incompatible with doing volunteer work (...) people who were
the most individualistic were also the most likely to value doing things to help
others. (...) Among those who valued being able to do what they wanted, and
among those who did not share this value, virtually the same proportions are
currently involved in charitable or social-service activities, had donated time to
a volunteer organization during the past year (...)."

Andere mensen helpen en vrijwilligerswerk kunnen een belangrijke bron zijn van
persoonlijke voldoening. Men doet iets moois uit eigen vrije wil en niet omdat het
moet of omdat men er geld mee verdient: dat kan toch juist een 'individualist' aan-
spreken, zeker als deze welvarend is en - vrij naar Inglehart - aan extra materieel
gewin en consumptie nog maar weinig geluk en tevredenheid kan ontlenen. Tot een
voorspelling over verschillen in de hoeveelheid vrijwilligerswerk in traditionele en
moderne segmenten van de bevolking leiden deze overwegingen niet. Wel is te
verwachten dat de motieven om dergelijk werk te doen verschillen.
Zoals uiteengezet in paragraaf 3.2 zijn plichtsbesef en persoonlijke voldoening ge-
selecteerd om de beweegredenen van vrijwilligers te vergelijken. Het gaat om het
relatieve belang van beide redenen: wordt aan deze redenen bij vergelijking met
nog twaalf andere redenen wel of niet een meer dan gemiddeld belang gehecht? In
Nederland is voor 61% van de vrijwilligers plichtsbesef en voor 30% van hen per-
soonlijke voldoening van bovengemiddeld belang, bij de Amerikaanse vrijwilligers
heeft voor 73% plichtsbesef en voor 45% persoonlijke voldoening dit belang en bij
de Italiaanse vrijwilligers zijn deze percentages respectievelijk 57 en 39. In
tabel 3.7 worden statistische effecten vermeld van de eerder gebruikte achtergron-
den op het belang dat aan beide redenen wordt gehecht. Naast de ongecorrigeerde
relatieve kansenverhoudingen staan weer verhoudingen die zijn gecorrigeerd voor
de effecten van de overige achtergrondkenmerken. In Nederland en Italië is motiva-
tie door plichtsbesef relatief populair onder ouderen, in de Verenigde Staten onder
vrouwen.  Persoonlijke voldoening scoort in Nederland opvallend hoog onder de8

bewoners van grotere plaatsen. De motivatie is van gering belang voor vrouwen in
ons land en voor hoger opgeleiden in Italië. Correcties voor de andere kenmerken
wijzigen het beeld nagenoeg niet. 

Op basis van gangbare beschouwingen over modernisering en individualisering
was te verwachten geweest dat jongere, hoger opgeleide en stedelijke vrijwilligers
zich overal meer door persoonlijke voldoening en minder door plichtsbesef zouden
laten leiden dan hun complementaire groepen. Dit blijkt dus niet het geval te zijn.
Jongeren onderscheiden zich slechts in twee van de drie landen door minder refe-
renties aan plichtsbesef, bewoners van grotere plaatsen slechts in één land door
veelvuldiger verwijzingen naar persoonlijke voldoening, en in het ene geval dat
hoger opgeleiden zich onderscheiden, doen ze dat door juist minder vaak in plaats
van vaker persoonlijke voldoening als beweegreden te noemen.
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Tabel 3.7 Effecten van persoonskenmerken op motieven om vrijwilligerswerk te doen, 1990 (in relatieve kansen-
verhoudingen)  a

categorieën (en omvang in % van alle 
ondervraagde vrijwilligers) ong. gec. ong. gec. 

plichtsbesef persoonlijke voldoening

Nederland (n = 352)
vrouw (56%) (0,8) (1,1) 0,6 0,5
40 jaar e.o. (56%) 1,5 1,9 (0,7) (0,6)
hoger opgeleid (48%) (1,3) (1,4) (1,1) (0,9)
baan en studie (41%) (1,4) (1,6) (1,1) (0,7)
50.000+ woonplaats (44%) (0,7) (0,7) 1,9 1,8

Verenigde Staten (n = 792)
vrouw (50%) 0,7 0,7 (0,8) (0,8)
40 jaar e.o. (60%) (1,4) (1,3) (0,8) (0,8)
hoger opgeleid (55%) (1,0) (1,0) (1,2) (1,2)
baan en studie (56%) (1,0) (0,9) (1,0) (0,9)
50.000+ woonplaats (45%) (1,1) (1,1) (1,2) (1,2)

Italië (n = 440)
vrouw (42%) (1,1) (1,1) (0,7) (0,7)
40 jaar e.o. (41%) 1,8 1,9 (0,8) 0,6
hoger opgeleid (62%) (1,1) (1,4) 0,6 0,5
baan en studie (64%) (0,8) (0,9) (1,2) (1,1)
50.000+ woonplaats (38%) (0,9) (0,9) (1,2) (1,3)
Ongecorrigeerd (ong.) en gecorrigeerd (gec.) voor de overige genoemde persoonskenmerken; niet-significantea

coëfficiënten (p �0,05; tweezijdig) staan tussen haakjes.

Bron: World values 1990

Tot zover de verschillen tussen sociaal-demografische categorieën. Ze vertonen
weinig profiel. In hoeverre zijn er meer en minder traditioneel gemotiveerde sec-
toren te onderscheiden? Tabel 3.5 liet zien dat er nogal wat vrijwilligers in meer
dan één sector actief zijn en dat in een aantal sectoren het aantal vrijwilligers dat
zich tot die sector beperkt, te gering is voor verder onderzoek. Daarom worden hier
drie kleine sectoren die alle iets te maken hebben met politiek en belangenbeharti-
ging samengevoegd: nieuwe issues en ideële kwesties, politiek, en werk. In
tabel 3.8 wordt voor de aldus verkregen vier sectoren van vrijwilligerswerk op-
nieuw gekeken naar de bovengemiddelde motivatie van vrijwilligers door plichts-
besef en door persoonlijke voldoening. Er wordt ten eerste voor alle vrijwilligers
gerapporteerd over het al of niet verrichten van vrijwilligerswerk in de genoemde
sectoren (zonder acht te slaan op eventueel vrijwilligerswerk in andere sectoren en
de effecten daarvan). Ten tweede wordt gerapporteerd over vrijwilligers die slechts
in één sector actief zijn. Vergeleken wordt dan het verrichten van vrijwilligerswerk
in de genoemde sector met het niet verrichten van vrijwilligerswerk in die sector.
In beide analyses is gecorrigeerd voor de sociaal-demografische kenmerken.
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Tabel 3.8 Effecten van de sector van activiteit op motieven om vrijwilligerswerk te doen, 1990 (in relatieve kansen-
verhoudingen)  a

sectoren gec.1  gec. 2 gec.1 gec. 2 

plichtsbesef persoonlijke voldoening

Nederland (n =  352 resp. 203)
zorg (1,0) (1,5) 0,5 (0,9)
cultuur, recreatie en educatie (1,2) (1,2) (1,3) (0,9)
religie (1,4) (1,5) 0,3 (0,6)
nieuwe issues, politiek en werk (1,3) (1,0) (1,2) (1,0)

Verenigde Staten (n = 792 resp. 399)
zorg (1,0) (1,0) (0,8) (0,8)
cultuur, recreatie en educatie (1,2) (1,2) 1,4 1,7
religie (1,2) (1,4) 0,7 (0,7)
nieuwe issues, politiek en werk (1,0) (1,0) (1,3) 2,0

Italië (n = 440 resp. 287)
zorg 2,4 4,0 0,4  0,4
cultuur, recreatie en educatie 0,6 0,3 2,4 4,8
religie (1,2) (1,5) 0,2  0,2 
nieuwe issues, politiek en werk 2,0 (1,1) (0,9) (1,3)
Voor persoonskenmerken uit tabel 3.6 gecorrigeerde effecten van de sector van vrijwilligerswerk voor allea

vrijwilligers (gec. 1) en voor vrijwilligers die slechts in één sector actief zijn (gec. 2).

Bron: World values 1990

In tabel 3.8 valt ten eerste op dat er in Italië duidelijker verschillen bestaan dan in
Nederland en in de Verenigde Staten, ook wanneer men vanwege de verschillende
aantallen respondenten in de landen even afziet van de statistische significanties
van verschillen. Vrijwilligerswerk in religieuze organisaties wordt in alle drie de
landen minder gemotiveerd door persoonlijke voldoening, maar plichtsbesef speelt
geen bijzonder sterk motiverende rol. Persoonlijke voldoening is een sterke motiva-
tie in de sfeer van de cultuur, recreatie en educatie, maar alleen in Italië gaat dat
gepaard met een significant geringer belang van plichtsbesef als motief.
Vrijwilligers in de zorg zijn in Italië sterker gemotiveerd door plichtsbesef; zowel
in dat land als in Nederland is de persoonlijke voldoening ook minder belangrijk.
In de Verenigde Staten wijken vrijwilligers in de zorg niet af van anderen, noch
wanneer men kijkt naar deze sector als één die gecombineerd kan worden met
andere, noch wanneer men zich beperkt tot vrijwilligers die maar in één sector
actief zijn.9

Hoe staat het, los van de verschillen tussen sociaal-demografische categorieën en
tussen sectoren vrijwilligerswerk, met de samenhang tussen beide motieven op
individueel niveau? In de Verenigde Staten blijkt er tussen het al of niet meer dan
gemiddeld hechten aan beide redenen geen verband te bestaan en in Italië en
Nederland is er slechts een zwak negatief verband.  De zwakte van de negatieve10

samenhang is op zichzelf al opvallend; intuïtief vormen de beide redenen elkaars
tegenpool en bovendien zorgt de standaardisatie, toegepast om het relatieve belang
te achterhalen, er als zodanig al voor dat een hoge waardering van de ene reden de
waardering van de andere reden drukt. De gebrekkige samenhang geeft steun aan
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de overwegingen van Wuthnow en anderen: er is geen eenvoudige tegenstelling
tussen gerichtheid op de eigen persoon en iets menen te moeten doen voor anderen.

3.4.3 Sociale en politieke effecten

In deze paragraaf komen sociale en politieke correlaten aan de orde die kunnen
worden beschouwd als indicaties voor individuele bijdragen aan de vorming van
sociaal kapitaal en publieke-opinievorming (zie hoofdstuk 1). Het gaat primair om
de verschillen tussen vrijwilligers en niet-vrijwilligers. Er wordt echter ook weer
gekeken naar het lidmaatschap. Het georganiseerd zijn kan belangrijker zijn dan
het vrijwilligerswerk dat men als lid verricht. Er wordt in tabel 3.9 opnieuw ge-
keken naar de afzonderlijke effecten van lidmaatschap en van het verrichten van
vrijwilligerswerk als lid, in de veronderstelling dat het opeenvolgende besluiten
zijn: men wordt lid en vervolgens wordt men eventueel vrijwilliger. Zou alleen het
georganiseerd zijn van betekenis zijn, dan zou men achter 'leden' een groter effect
zien dan achter 'vrijwilligers' en geen effect achter 'actieve leden'. Zou alleen de
actieve betrokkenheid van vrijwilligerswerk van belang zijn, dan zou men achter
'actieve leden' hetzelfde effect aantreffen als achter 'vrijwilligers' en een zwakker
effect achter 'leden'. De afzwakking van de effecten is afhankelijk van het aandeel
van de vrijwilligers onder de leden. 

In tabel 3.9 blijkt in alle drie de landen het vertrouwen in anderen groter onder
vrijwilligers dan onder mensen die geen vrijwilligerswerk verrichten. Zeker in
Italië, maar waarschijnlijk ook in Nederland en de Verenigde Staten, is dit verschil
eerder aan het georganiseerd zijn van vrijwilligers dan aan het vrijwilligerswerk als
zodanig te danken. In geen van de landen kan het waarde hechten aan onzelfzuch-
tigheid worden aangewezen als een effect van vrijwilligerswerk. De geënquêteerde
vrijwilligers verschillen op dit punt onvoldoende van de andere ondervraagden.
Alleen in Italië is er een positief effect van lidmaatschap, maar ook dat verdwijnt
als wordt gecontroleerd voor de andere kenmerken. Deelname aan politieke discus-
sies is in alle drie de landen weer wel meer aanwezig bij vrijwilligers dan bij niet-
vrijwilligers. In Nederland en de Verenigde Staten is daarvoor zowel het lidmaat-
schap als het vrijwilligerswerk als zodanig van belang; in Italië verschillen de vrij-
willigers uitsluitend vanwege het lidmaatschap en niet vanwege hun activiteit als
georganiseerden. Wat het geloof in de eigen politieke invloed betreft, ten slotte, zijn
de verwachte verschillen tussen vrijwilligers en niet-vrijwilligers alleen in de
Verenigde Staten en Italië significant; in het laatste land is het opnieuw uitsluitend
en in Amerika waarschijnlijk hoofdzakelijk het georganiseerd zijn en niet de
actievere betrokkenheid van vrijwilligers die voor dit verschil zorgt. Dit is een
belangrijke bevinding. In een vergelijking van uitsluitend vrijwilligers en niet-
vrijwilligers (vgl. Barker 1993) worden te gemakkelijk eigenschappen aan vrij-
willigers toegedicht die in feite kenmerkend zijn voor een grotere groep georgani-
seerden. 
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Tabel 3.9 Effecten van lidmaatschap en vrijwilligerswerk op civiele houdingen en politieke betrokkenheid: relatieve
kansenverhoudingen  a

vertrouwen onzelfzuchtig- politieke politieke
heid discussie competentie

ong. gec. ong. gec. ong. gec. ong. gec. 

Nederland
vrijwilligers (36% van allen) 1,5 1,5 (1,3) (1,3) 1,9 1,8 (1,2) (1,2)
leden (85% van allen) 2,4 2,2 (1,2) (1,2) 2,7 2,4 (1,4) (1,2)
actieve leden (42% van leden) (1,3) (1,3) (1,3) (1,3) 1,5 1,5 (1,1) (1,1)

Verenigde Staten
vrijwilligers (47% van allen) 1,5 1,3 (1,1) (1,1) 1,8 1,6 1,6 1,4
leden (72% van allen) 1,5 1,4 (1,0) (1,0) 1,8 1,5 1,8 1,6
actieve leden (64% van leden) (-1,0) (1,2) (1,1) (1,1) 1,5 1,4 (1,3) (1,2)

Italië
vrijwilligers (24% van allen) 1,9 1,8 (1,1) (1,1) 2,4 1,9 1,6 1,4
leden (35% van allen) 2,1 2,0 1,2 (1,1) 2,7 2,1 1,8 1,5
actieve leden (68% van leden) (1,0) (1,0) (0,9) (0,9) (1,0) (1,0) (1,0) (1,0)
Ongecorrigeerd (ong.) en gecorrigeerd (gec.) voor de in tabel 3.6 genoemde persoonskenmerken; niet-a

significante coëfficiënten (p �0,05; tweezijdig) staan tussen haakjes.

Bron: World values 1990

Tabel 3.10 Sociaal vertrouwen en politieke discussie in lidmaatschapscategorieën (in procenten) en statistische
effecten van lidmaatschapscategorieën, 1990 

vertrouwen politieke discussie

NL VS IT NL VS IT

personen die nergens lid van zijn 36 43 30 8 1 1
personen die alleen passief lid zijn 54 51 46 76 69 74
personen die (ook) actief lid zijn 60 56 47 82 78 74

relatieve kansenverhoudingen:a

niet-leden in plaats van passieve leden 0,5 (0,8) 0,5 0,5 (0,8) 0,5
actieve in plaats van passieve leden (1,3) (1,2) (1,0) 1,5 1,5 (1,0)

Gecorrigeerd voor de in tabel 3.6 genoemde persoonskenmerken; niet-significante coëfficiënten (p �0,05;a

tweezijdig) staan tussen haakjes.

Bron: World values 1990

Om het belang van lidmaatschap sec scherper in beeld te krijgen wordt in de tabel-
len 3.10 en 3.11 tot slot expliciet gekeken naar het verschil tussen passieve leden
en niet-leden enerzijds en actieve leden anderzijds. Dat wordt gedaan voor de twee
belangrijkste correlaten uit tabel 3.9: vertrouwen en politieke discussie. Tabel 3.10
toont de percentages personen met vertrouwen in anderen en personen die deelne-
men aan politieke discussies.

Tabel 3.10 bevestigt het beeld dat lidmaatschap een belangrijker onderscheidend
kenmerk is dan activiteit als lid. Indien men eenmaal lid is, levert in geen van de
drie landen het verrichten van vrijwilligerswerk nog een statistisch significante bij-
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drage aan het sociale vertrouwen. Voor de deelname aan politieke discussies is in
de Verenigde Staten echter de activiteit als lid wel, maar het lidmaatschap op zich-
zelf niet belangrijk. Tabel 3.11 zet de zoektocht naar het belang van lidmaatschap
en vrijwilligerswerk voort door naar de bijdragen in afzonderlijke sectoren te
kijken. Vertrouwen en deelname aan politieke discussie worden hier geregresseerd
op de lidmaatschapscategorieën (met passief lidmaatschap als referentiecategorie)
en de sociaal-demografische kenmerken. Zoals eerder aangegeven werd, komen
meervoudig lidmaatschap en vrijwilligerswerk voor, waarmee hier rekening wordt
gehouden door effecten te corrigeren voor lidmaatschap en vrijwilligerswerk in
andere sectoren. Het aantal respondenten in de passief- en actief-lidmaatschaps-
categorie is soms erg klein. In tabel 3.11 komen dan ook diverse coëfficiënten voor
die wel sterk, maar statistisch toch niet-significant van 1 afwijken.

Tabel 3.11 Effecten van lidmaatschapscategorieën in sectoren op sociaal vertrouwen en politieke discussie, 1990
(in relatieve kansenverhoudingen)  a

      vertrouwen           politieke discussie

NL  VS  IT NL VS  IT 

zorg
geen lid (0,9) (1,0) (0,5) (0,9) (0,9) (1,2)
actief lid (0,8) (1,0) (1,1) (1,6) (1,0) (1,4)

cultuur, recreatie en educatie
geen lid 0,7 (1,0) 0,5 0,6 (0,8) (0,8)
actief lid (0,9) 1,5 (0,6) (0,8) (1,1) (0,8)

religie
geen lid (0,9) (0,9) (0,6) (0,9) (1,1) (0,7)
actief lid 2,0 (1,0) (1,4) (1,5) (1,3) (0,8)

nieuwe issues, politiek en werk
geen lid 0,7 0,7 (1,1) 0,5 0,4 0,4
actief lid (0,9) (0,9) (1,3) (2,1) (1,1) 1,9

overige organisaties
geen lid (0,9) (0,8) 0,4 (0,8) (0,7) (0,8)
actief lid (1,0) (0,8) (0,6) (0,9) (0,7) (1,0)

sociaal-demografische kenmerken
vrouw 1,4 1,2 (1,0) (0,8) 0,7 0,4
40 jaar e.o. (0,8) 1,6 (1,1) (1,0) 1,6 1,4
hoger opgeleid 1,7 1,4 1,4 1,6 1,6 2,4
baan en studie 1,6 (1,1) (1,0) (1,1) (1,2) (1,2)
50.000+-woonplaats (1,1) (1,1) (1,1) (1,2) (1,2) (1,2)
Gecorrigeerd voor alle opgenomen kenmerken. Voor elke sector is passief lidmaatschap de referentiecategorie;a

niet-significante coëfficiënten (p �0,05; tweezijdig) staan tussen haakjes. 

Bron: World values 1990

Voorzover significant, wijken de coëfficiënten altijd in de verwachte richting van 1
af. Alleen in het nogal voor de hand liggende geval van de samenhang tussen de
deelname aan politieke discussies en het lidmaatschap van organisaties in de sector
nieuwe issues, politiek en werk zijn alle effecten in de verwachte richting ook
significant: rekening houdend met de genoemde persoonskenmerken en lidmaat-
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schap en vrijwilligerswerk in andere sectoren, doen ongeorganiseerden in de sfeer
van nieuwe issues, politiek en werk in alle drie landen de in ieder geval minder
mee aan politieke discussies dan georganiseerden. Interessanter is dat de ongeorga-
niseerden in Nederland en de Verenigde Staten inderdaad minder dan de georgani-
seerden vertrouwen hebben in de medemens. 

In tabel 3.11 zijn ook de effecten van de sociaal-demografische kenmerken ver-
meld. Een hoger opleidingsniveau is in alle drie de landen goed voor het vertrou-
wen en de deelname aan politieke discussies. Deze bevinding correspondeert met
veel eerder onderzoek (vgl. Almond en Verba 1989: 317-318; Hooghe en Derks
1997). Vrouwzijn draagt in twee van de drie landen bij aan vertrouwen, maar is in
twee van de drie landen eveneens een rem op de deelname aan politieke discussies.
De sociaal-demografische cijfers relativeren opnieuw het belang van lidmaatschap
en vrijwilligerswerk. Deelname aan het onderwijs is zeker zo belangrijk voor so-
ciaal vertrouwen en politieke discussies als deelname aan vrijwilligerswerk.

3.5 Besluit

In dit hoofdstuk is vrijwilligerswerk opgevat als een extra activiteit van leden van
organisaties. De meeste aandacht ging uit naar de samenhang van lidmaatschap en
vrijwilligerswerk met indicaties voor individuele bijdragen aan sociaal kapitaal en
publieke-opinievorming.
Ook werd ingegaan op de achtergronden van het al of niet verrichten van vrijwilli-
gerswerk en de motieven voor vrijwilligers. Zoals ook al vaak is aangetoond (vgl.
Curtis et al. 1992), bleek opleiding weer een belangrijke determinant van vrijwilli-
gerswerk. Hoger opgeleiden doen vaker vrijwilligerswerk. Dit opleidingseffect
vormt wel een relativering van de zorgen dat door modernisering de deelname aan
vrijwilligerswerk zal verminderen. Ook met andere moderniseringsindicatoren dan
die in dit hoofdstuk zijn gebruikt, leveren de rangordes van de landen en de dieper-
gaande bestudering van Nederland, de Verenigde Staten en Italië geen steun aan de
zorgelijke beschouwingen over de negatieve effecten van modernisering en indivi-
dualisering op de bereidheid tot vrijwillig engagement (Dekker en Van den Broek
1998). Individualisme en zelfontplooiing zijn niet bij voorbaat in strijd met iets
doen voor anderen en voor de gemeenschap (vgl. Wuthnow 1991a). 
Er werd enige ondersteuning gevonden voor het idee dat vrijwilligers meer vertrou-
wen in de medemens hebben en sterker betrokken zijn in de politieke-opinievor-
ming dan niet-vrijwilligers. Er is echter ook aannemelijk gemaakt dat het daarbij
niet zozeer gaat om een effect van het vrijwilligerswerk als zodanig, als wel om het
feit dat vrijwilligers per definitie georganiseerd zijn. Lidmaatschap maakt relatief
veel uit; het ondernemen van activiteiten als vrijwilliger voegt daar soms niets meer
aan toe. Voor het belang dat men toekent aan 'onzelfzuchtigheid' maken lidmaat-
schap en vrijwilligerswerk beide nauwelijks iets uit. 

De resultaten van dit hoofdstuk zijn waarschijnlijk teleurstellend als men hoge ver-
wachtingen heeft van de bijdragen van vrijwilligerswerk aan sociaal kapitaal en
publieke-opinievorming. Vrijwilligers wijken vaak weinig af van niet-vrijwilligers
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en als ze het doen, dan vaak eerder omdat ze georganiseerd zijn dan omdat ze zich
als georganiseerden actief engageren. De positieve effecten van het lidmaatschap
zelf kunnen echter wel worden beschouwd als een ondersteuning voor de verwach-
tingen van participatie in de civil society. Lidmaatschap is een indicator voor die
participatie. Putnam (1995a en 1995b) baseert zijn pessimistische beschouwingen
voornamelijk op lidmaatschapscijfers - zij het bij voorkeur op die van organisaties
waarin leden elkaar in de regel ontmoeten en niet slechts een hoofdkantoor, leden-
periodiek of gironummer gemeenschappelijk hebben. Ook bij Almond en Verba
(1989) was lidmaatschap de belangrijkste indicator voor participatie en was
(bestuurlijke) activiteit slechts een additioneel werkzame factor bovenop het
gewone lidmaatschap.
Het relatieve belang van passief en actief lidmaatschap verdient uitvoeriger onder-
zoek, maar met het hier gebruikte databestand is dat niet goed mogelijk. Een onder-
scheiding naar sectoren, zoals gepresenteerd in tabel 3.11, stuit al op het probleem
van te kleine aantallen actieve respondenten. Voor een analyse van de effecten van
lidmaatschap en vrijwilligerswerk is meer nodig dan een globale aanduiding van
het werkterrein van de organisaties. Van belang zijn ook de aard van de activiteiten
van die vrijwilligers en van het lidmaatschap. Leidt lidmaatschap tot nieuwe
sociale contacten en nieuwe informatie, is vrijwilligerswerk vooral intern gericht of
brengt het de vrijwilliger in contact met de wereld van politiek en bestuur buiten de
organisatie? In het afsluitende hoofdstuk 9 zal verder worden ingegaan op de
wegen waarlangs passieve participatie van het verenigingslidmaatschap en actief
vrijwilligerswerk voor het individu civil society-effecten kunnen sorteren. In het
volgende hoofdstuk wordt nu eerst landenvergelijkend gedetailleerder ingegaan op
de waardering van het vrijwilligerswerk en de deelname daaraan. 
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Er wordt gebruikgemaakt van de data uit het World values-onderzoek die worden gedistribueerd door1

Ronald Inglehart. De landen die hier zijn geselecteerd maken ook deel uit van het European values-
onderzoek. Het desbetreffende databestand is voor deze landen vrijwel identiek aan het hier gebruikte
en wordt gedistribueerd vanuit de Katholieke Universiteit Tilburg (Ester et al. 1993; Halman en Vloet
1994). Respondenten zijn 18 jaar en ouder en het aantal respondenten varieert van bijna 1.000 in
Ierland tot 2.792 in België. Dit hoofdstuk bouwt voort op eerdere analyses (Dekker en Van den Broek
1998), waarin Spanje als dertiende land meedeed. In 1990 is de omvang van het vrijwilligerswerk in dit
land bijzonder klein in vergelijking met gegevens uit 1991 en in vergelijking met de andere landen.
Spanje blijft thans buiten beschouwing. 
Onzelfzuchtigheid is, anders dan sociaal vertrouwen, geen gangbare indicator voor sociaal kapitaal. Ze2

ligt evenwel in het verlengde van de door Almond en Verba (1989: 208 e.v.) in dit verband gemeten
waardering voor de outgoing karaktereigenschappen generosity en considerateness, alsook van de
"civic virtue defined as the willingness to subordinate personal interests to the public good" (Conover en
Searing 1994: 38).
De statistische beschrijvingen sluiten aan op de Amerikaanse observaties van De Tocqueville in de3

jaren dertig van de vorige eeuw. In die tijd en nu nog is het religieuze pluralisme van bijzonder belang.
Een veelheid van kleinere, betrekkelijk egalitaire, enigszins concurrerende kerkgenootschappen zal tot
meer vrijwillige organisaties en vrijwilligerswerk leiden dan godsdienstigheid in de vorm van één of
enkele grote, hiërarchische kerken (vgl. Lipset 1996).
Putnam (1995a: 73) vermeldt dat Inglehart bij een analyse van World values-gegevens voor 35 landen4

ook een sterk positieve correlatie vond tussen lidmaatschap van organisaties en sociaal vertrouwen. 
Wellicht ten overvloede: de laatstgenoemde vergelijking is dus beperkt tot respondenten die lid zijn. Bij5

de voorlaatste vergelijking is te bedenken dat zich onder de leden ook de vrijwilligers bevinden. Als in
een bevolkingscategorie de animo voor vrijwilligerswerk bijzonder groot is, zal dat dus ook doorwerken
in een groter aantal lidmaatschappen. Zie voor de vergelijking tussen passieve leden en niet-leden
Dekker en Van den Broek (1996).
Ter toelichting: stel dat ergens van de vrouwen 25% en van de mannen 40% vrijwilligerswerk doet.6

Dan is de kansenverhouding (odds) van vrouwen 25/75 en van mannen 40/60; de relatieve
kansenverhouding (odds ratio) voor vrouwen is dan 25/75 / 40/60= 0,5 en die voor mannen de inverse
waarde 2,0. De relatieve kansenverhouding brengt de verschillen in percentages in de sociale
categorieën symmetrisch en relatief in kaart: de verschillen 18%-10%, 59%-42% en 90%-82% hebben
alle drie de waarde 2.
Het wekt wellicht verwondering dat de sterke ondervertegenwoordiging van vrouwen bij de leden7

'gecompenseerd' wordt binnen de categorie 'leden' door een kleine (en niet-significante)
oververtegenwoordiging van vrouwen bij de actieven. Ter controle: van de Nederlandse vrouwen is
19% geen lid, 46% passief lid en 35% actief lid; bij de mannen bedragen deze percentages 11, 53 en 36.
De relatieve kansenverhoudingen bedragen dus 81/19 : 89/11 respectievelijk 35/46 : 36/53.
Een vergelijkbare bevinding voor Duitsland wordt gerapporteerd door Klages (1997) op basis van8

factoranalytisch onderscheiden motivaties: voor jongeren spelen 'burgerplicht' (en
'gemeenschapsoriëntatie') een geringere en 'zelfontplooiing' en 'actief zijn' een grotere rol dan bij
ouderen. Klages ziet dit als aanwijzing voor het vooroplopen van jongeren in een brede verschuiving
van prestatie- naar ontplooiingswaarden. Evenmin als de eerder aangehaalde Wuthnow ziet hij daarin
een wezenlijke bedreiging voor het vrijwilligerswerk; wel acht hij aanpassingen van het
vrijwilligerswerk nodig: in plaats van langdurige verplichtingen meer projecten van beperkte duur,
minder appelleren aan statusgevoel en meer aan persoonlijk verantwoordelijksbesef.
De gepresenteerde vergelijkingen tonen geen gemiddelde relatieve kansenverhouding van 1 en dat hoeft9

ook niet: afgezien van de sociaal-demografische correctie en het ontbreken van de in dit verband
betrekkelijk nietszeggende sector van overige organisaties, wisselen de referentiecategorieën elkaar af
en betreft kolom gec. 2 slechts een selectie van vrijwilligers. 
De associatiemaat Phi is voor de Verenigde Staten -0,01 (niet-significant), voor Nederland -0,12 en10

voor Italië -0,17. Het beeld verandert niet als men kijkt naar de afzonderlijke subpopulaties die zijn
onderscheiden in de tabellen 3.6 en 3.7. In de Verenigde Staten is er nergens een significant verband, in
Nederland soms en in Italië vaak, maar altijd is dat zwak (hoogstens 0,24).

Noten
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5  MOTIVATIE TOT MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE: KWALITATIEF
OF KWANTITATIEF?

Monique Leijenaar en Kees Niemöller

5.1 Inleiding

Wat zijn de beweegredenen van mensen om een deel van hun tijd te besteden aan
vrijwilligerswerk, terwijl de betaalde baan buitenshuis, het onderhouden van con-
tacten met familie en vrienden, het huishouden en de (eventuele) verzorging van
kinderen al een flink beslag leggen op de beschikbare tijd? 
Dit was één van de vragen in het onderzoek naar motieven van bestuurlijk actieve
vrijwilligers in de gemeente Zwolle, dat is uitgevoerd in het kader van het SCP-
project Civil society. Onderzoek naar motieven kan op tal van manieren worden
uitgevoerd. In het genoemde onderzoek is gekozen voor een tweevoudige benade-
ring; gegevens zijn vergaard met behulp van een survey-onderzoek (post-enquête)
onder actieve leden van maatschappelijke organisaties in Zwolle en via gestructu-
reerde, open interviews met honderd leden van deze organisaties. 
In dezelfde periode is onderzoek verricht onder de besturen van landelijke maat-
schappelijke organisaties in Nederland. Ook in dit onderzoek zijn de respondenten
zowel schriftelijk, met een uitgebreide vragenlijst, als mondeling benaderd en uit-
voerig ondervraagd over onder meer hun motieven om zitting te nemen in de be-
sturen van hun organisaties. 
Met behulp van beide databestanden is het nu mogelijk om in dit hoofdstuk dieper
in te gaan op de verschillen tussen de gevolgde benaderingen, namelijk die van
kwantitatief versus kwalitatief onderzoek. 
Eerst gaan wij nader in op de motieven zelf: welke soorten motieven worden in de
literatuur onderscheiden (§ 5.2.1) en wat zijn de belangrijkste resultaten van het
onderzoek in Zwolle en van het landelijke onderzoek (§ 5.2.2)? Daarna behandelen
wij de problematiek van het meten van motieven op een meer algemene manier,
aan de hand van een beschrijving van het onderzoeksproces en de plaats daarin van
datavergaring door middel van ondervraging. Vervolgens gaan wij in op de
verschillen in resultaten van beide methoden van datavergaring.

5.2 Motieven 

5.2.1 Motieven in de literatuur

De vraag naar het waarom van politieke of sociale participatie is niet nieuw. John
Stuart Mill onderscheidde al in 1873 twee motieven om politiek actief te zijn.
Enerzijds is participatie met als doel het beïnvloeden van het overheidsbeleid, een
essentieel aspect van het functioneren van een democratisch systeem. Burgers
maken hun verlangens en eisen kenbaar aan politici en bij een effectieve represen-
tatie ontvangen de politici in ruil daarvoor stemmen. Naast een middel om belan-
gen te behartigen, ziet Mill participatie als een middel tot ontplooiing. Politiek
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actief zijn stelt mensen in staat hun eigen gemeenschap vorm te geven en het
kweekt verantwoordelijkheidsgevoel.

"Among the foremost benefits of free government is that education of the
intelligence and of the sentiments (...) is carried down to the very lowest ranks
of the people when they are called to take part in acts which directly affect the
great interests of the country" (Mill 1873, geciteerd in Verba en Nie 1972: 5).

Varianten op deze indeling in 'belangenbehartiging' en 'zelfontplooiing' vinden wij
terug in de meer recente literatuur. Op vergelijkbare wijze als door Mill worden de
motieven tot politieke participatie onderverdeeld in instrumentele (men participeert
om de eigen belangen te verdedigen) en intrinsieke (men participeert vanwege edu-
catieve of zelfontplooiingsdoeleinden). Parry hanteert deze indeling en voegt daar
aan een derde categorie aan toe, namelijk communitaristische motieven (men parti-
cipeert omwille van de gemeenschap (Parry 1987: 461). Communitaristische motie-
ven spelen een belangrijke rol in het opgeleefde debat over de civil society en de
deelname aan allerlei vrijwilligersorganisaties. Een overzicht van onderzoek naar
motieven van burgers om zich in vrijwilligerswerk te begeven, laat zien dat ook
hier de tegenstelling tussen altruïsme en eigenbelang domineert: "Zijn mensen tot
handelen in staat met als uiteindelijk doel het belang van anderen te dienen
(altruïsme) of speelt in al hun gedragingen het eigenbelang een doorslaggevende
rol?" (Willems 1994: 188). 
Een andere, in Nederland veelgebruikte indeling van motieven vinden wij bij
Klandermans (1983), die onderzoek heeft gedaan naar de participatie van burgers
in diverse sociale bewegingen, waaronder de vakbeweging, de vredesbeweging en
de vrouwenbeweging. Hij onderscheidt drie soorten motieven: een collectief motief
(verwachtingen over de waarde van het nagestreefde collectieve goed), een sociaal
motief (verwachtingen omtrent het opdoen van contacten, waardering krijgen van
anderen enz.), en een materieel motief (de verwachte materiële kosten en baten).
Verloo (1992) voegt hier een vierde motief aan toe, namelijk een solidariteitsmotief
(men participeert omdat men met z'n allen meer bereikt dan alleen). Verloo maakt
gebruik van een indeling van Moss Kanter, die in de jaren zeventig onderzoek deed
naar de deelname aan communes. Kanter onderscheidt drie dimensies van betrok-
kenheid van individuen bij organisaties: een instrumentele, een affectieve (het
behoren tot de groep) en een morele dimensie (het creëren van nieuwe waarden)
(Kanter 1972; zie Leijenaar en Niemöller 1994b).
Weer een andere benadering is te vinden bij Clary en Snyder (1991), die motieven
behandelen in termen van functies die het vrijwilligerswerk voor de participanten
kan vervullen. Zij onderscheiden waarde-expressieve functies (men participeert om
maatschappelijke en humanitaire betrokkenheid te tonen), sociaal-aanpassende
functies (men participeert om de kennissenkring uit te breiden of om sociale waar-
dering te ontvangen), kennisfuncties (men participeert om nieuwe vaardigheden op
te doen), en egodefensieve functies (men is op zoek naar compensatie) (geciteerd in
Willems 1994: 191; zie ook § 4.4.2 in het voorgaande hoofdstuk).
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5.2.2 Onderzoeksresultaten

Welke van de vorenstaande theoretische indelingen in motieven vinden wij terug in
de alledaagse praktijk van het maatschappelijke vrijwilligerswerk? Onderzoek naar
activiteiten, loopbanen en achtergronden van vrijwilligers in maatschappelijke
organisaties in Zwolle en in landelijke organisaties, maakt het mogelijk om uit-
voerig te analyseren waarom sommige burgers vrijwillig veel tijd besteden aan
(bestuurlijk) werk voor maatschappelijke organisaties. In Zwolle zijn in totaal
345 bestuursleden van 77 organisaties ondervraagd en in het landelijke onderzoek
betrof het 2.100 vrouwelijke bestuursleden van 2.602 organisaties. In beide onder-
zoeken zijn gegevens verzameld met behulp van gestructureerde gesloten vragen-
lijsten en door middel van diepte-interviews met 100 bestuursleden.

Enquêtes

In beide onderzoeken is in de schriftelijke enquête gevraagd naar het belang voor
de respondent van een groot aantal aspecten van bestuurswerk: 'Wat is voor u
persoonlijk belangrijk in het werk dat u doet als vrijwilliger in deze organisatie?'
Men had daarbij telkens de keuze uit vijf antwoordcategorieën: 'zeer belangrijk',
'belangrijk', 'niet belangrijk/niet onbelangrijk', 'onbelangrijk', 'zeer onbelangrijk'. 
In tabel 5.1 zijn de resultaten hiervan weergegeven. 

Tabel 5.1 Motieven voor maatschappelijke participatie, antwoorden 'zeer belangrijk' en 'belangrijk' (in procenten)a

Zwolle landelijk
betrokken zijn bij maatschappelijk gebeuren 77 %

andere mensen helpen 72 %

iets voor eigen groepering kunnen doen 69 %

capaciteiten benutten 68 94
met mensen in aanraking komen 66 %

mezelf verdienstelijk maken 66 %

omgaan met mensen met dezelfde ideeën 62 %

eigen ideeën toepassen 60 83
iets voor achtergestelde groepen doen 60 78
kunnen werken aan maatschappelijke veranderingen 59 85
ervaringen overdragen 59 %

een rol spelen in sociale leven 48 77
ervaring opdoen die voor een beroep nuttig is 31 54

Alleen motieven die door meer dan 50% van de respondenten zijn genoemd; % = niet gevraagd.a

Bron: Van Deth en Leijenaar (1994) (Zwolle); Leijenaar en Niemöller (1994a) (landelijk)

Bijna alle ondervraagde vrouwen uit het landelijke onderzoek vinden het belangrijk
om hun capaciteiten in te zetten ten behoeve van een maatschappelijke organisatie.
Ook voor een ruime meerderheid van de Zwollenaren is dit een (zeer) belangrijk
motief. Hetzelfde geldt voor het motief 'kunnen werken aan maatschappelijke ver-
anderingen' en 'de eigen ideeën kunnen toepassen'. Altruïstische motieven scoren
bij beide groepen hoog. Het bestuurswerk van de Zwolse vrijwilligers wordt vooral
ingegeven door het feit dat men iets voor achtergestelde groepen wil doen en
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andere mensen wil helpen. Dit laatste gaat ook op voor een grote groep vrouwelijke
bestuurders die werkzaam zijn in landelijke organisaties. Zij noemen, vaker dan de
Zwollenaren, nog het belang van sociale aspecten dat vrijwilligerswerk met zich
meebrengt en het nut van dit soort werk voor de beroepscarrière. 

Interviews

Voor het houden van de diepte-interviews is in beide onderzoeken gewerkt met
speciaal getrainde interviewers die, om de volledigheid en de onderlinge verge-
lijkbaarheid van de interviews zo groot mogelijk te maken, gebruikmaakten van
een interviewplan. Met behulp van dit plan moesten de interviewers ervoor zorgen
dat alle geïnterviewden allemaal naar hun motieven werd gevraagd en dat deze,
zonder sturing of structurering vooraf, zo volledig mogelijk zouden antwoorden. De
formulering van de vraag naar motieven luidde: "Nu zou ik het graag hebben over
de redenen waarom u dit soort werk doet? Wat is voor u de belangrijkste reden om
vrijwilligerswerk te doen?" De interviewers waren geïnstrueerd om goed door te
vragen. Uiteindelijk resulteerde dat in een inventarisatie van de meest genoemde
motieven en het aantal malen dat elk motief werd genoemd.
Het motief dat het vaakst wordt genoemd zowel door de honderd Zwolse vrijwilli-
gers als door de vrijwilligers uit de landelijke organisaties is sociale bewogenheid:
men doet het bestuurswerk omdat men 'goed wil doen', men wil zich inzetten voor
de medemens, voor een bepaalde groep of voor de samenleving als geheel. Een veel
gehoorde formulering is 'een steentje bijdragen'. Op de tweede plaats komt ont-
spanning als motief. Maatschappelijke participatie geeft plezier: actief zijn in een
organisatie en deelnemen aan het bestuur zijn ook leuk om te doen. Vooral het
sociale aspect spreekt veel vrijwilligers aan; men leert veel mensen kennen door het
bestuurswerk. Een derde vaak genoemd motief is zelfontplooiing. Participatie in
organisaties levert kennis op en men doet ervaring op met vergaderen, onderhande-
len of met de pers omgaan. Ook wordt er inspiratie in gevonden.
Voor sommigen vormen de doelstellingen of ideologie van de organisatie de be-
langrijkste reden om zich ervoor in te zetten. Andere motieven, die door meer dan
10% van de ondervraagden naar voren worden gebracht, zijn het invloed uitoefe-
nen op het beleid van de organisatie, het opdoen van zakelijke contacten en het
inzetten van de eigen ideeën, kennis en ervaring. Ten slotte is voor velen het ver-
richten van bestuurswerk in een maatschappelijke organisatie ook een vorm van
tijdsbesteding. Men staat buiten het arbeidsproces wegens pensionering, arbeids-
ongeschiktheid of werkloosheid en besluit de tijd nuttig te gaan besteden. 
De interviews leveren niet alleen een inventarisatie van motieven op. Omdat iedere
geïnterviewde in zijn/haar eigen woorden een beschrijving van die motieven heeft
gegeven, is het ook mogelijk meer inzicht te krijgen in wat men eigenlijk bedoelt
als men een bepaald motief noemt. Alvorens wij beide methoden van datavergaring
vergelijken, worden hier eerst enkele passages uit de diepte-interviews van het
Zwolse onderzoek weergegeven. Uit dit overzicht wordt duidelijk dat mensen er een
veelheid van motieven op na houden, waarin geen duidelijke hiërarchische orde-
ning is waar te nemen - een ordening die in enquêtes veelal wordt opgelegd door te
vragen naar 'het belangrijkste motief'. De citaten lichten tevens een tipje van de
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contextuele sluier op door het weergeven van enkele biografische gegevens. Ook
dergelijke informatie kan niet uit de antwoorden op de enquêtevragen naar motie-
ven worden gehaald. 

Aanleiding voor een 60-jarige Zwollenaar om zich al in 1976 aan te sluiten bij een
wijkvereniging was de verloedering van de wijk. Daarnaast vindt hij dat iemand die
de mogelijkheden daartoe heeft, ook 'de morele plicht' heeft om iets voor zijn naas-
ten te doen. Als redenen om vrijwilligerswerk te verrichten noemt hij: "De kwaliteit
van de leefbaarheid in Zwolle gaat nogal achteruit. Daardoor word ik gedreven om
actief te zijn en mijn mening hierover te geven. Ook is het van belang om te helpen
voorzieningen in stand te houden, zoals groen en bejaardenvoorzieningen. Ik wil
zaken behouden en opkomen voor de belangen van onze wijk. Als vrijwilliger kun
je dingen veranderen, wat ten goed komt aan de leefbaarheid van de maatschappij."

Een bestuurslid van de Zwolse afdeling van het CNV formuleert het als volgt:
"Belangrijk voor mij zijn de contacten die je hebt met andere mensen. Je leert
mensen zo ook op een hele andere manier waarderen. Ik kan op deze manier ook
achter de schermen kijken en meepraten over te nemen besluiten. Ook komt het
voor dat je bepaalde zaken kunt tegenhouden, wat een goed gevoel geeft."

Het valt op dat de meeste respondenten een aantal motieven opgeven om actief te
zijn. Een bestuurslid van het Zwolse Popfront noemt het feit dat hij zich meer kan
ontplooien in het vrijwilligerswerk dan in zijn betaalde werk als belangrijkste reden
om vrijwilligerswerk te verrichten: "Je kunt in grote mate een eigen invulling
geven aan je vrijwilligerswerk. En omdat het zo anders is dan mijn dagelijkse werk,
geeft het ook afleiding. Bovendien, als je iets organiseert en het is een succes, dan
geeft dat voldoening. Je krijgt waardering en zelfvertrouwen. En zelfvertrouwen
kun je ook in andere situaties van je leven goed gebruiken. Daarnaast zijn de
sociale contacten nog belangrijk, het werk is leuk en gezellig."

Voor een bestuurslid van de RPF te Zwolle is het hebben van een zinvolle tijdsbe-
steding de belangrijkste reden om vrijwilligerswerk te doen: "Als de kinderen wat
groter zijn, dan blijft er veel tijd over. Mijn man verdient genoeg en wij hebben het
geld van een tweede betaalde baan niet nodig. Ik vind het leuk om naast huishou-
den en kinderen andere dingen te doen. Je komt bovendien met andere mensen in
aanraking met verschillende interesses. Ik wil mij graag dienstbaar opstellen voor
de medemens, samen de samenleving draaiende houden. Kortom, voor mij is het
een verrijking."

Uit het onderzoek blijkt tevens dat de meeste mensen die nu actief zijn in besturen,
deze betrokkenheid van huis uit hebben meegekregen. Ruim 70% heeft een vader of
moeder die actief was in een maatschappelijke organisatie. De kerk wordt vaak ge-
noemd als organisatie waarvoor de ouders vrijwilligerswerk verrichtten. Een be-
stuurslid van de Zwolse ABVA-KABO-afdeling vertelt dat hij katholiek is opge-
voed en dat hem vanuit die religie sociaal gevoel is bijgebracht. "Dit sociale gevoel
vertaal je toch in daadkracht, je voelt je betrokken bij zaken. Het kost tijd, energie
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en spanning, maar je krijgt er ook veel voor terug: levenservaring, veel contacten;
je leert met mensen om te gaan en je leert je in vergaderingen makkelijk te uiten."

Een 35-jarige vrouw, nu actief in het Krisis komite van Zwolle, werd ook voor het
eerst actief in de kerk: "Als je binnen de gereformeerde kerk belijdenis doet, spreek
je uit dat je bij die gemeenschap wilt horen en dat doe je dan door een taak te ver-
vullen. Vader, moeder en twee broers waren actief binnen de gereformeerde kerk en
het verenigingsleven dat verband hield met de kerk. Zij deden veel 'bezoekwerk'
voor de kerk. Deze beide broers zijn ook nog actief in vluchtelingenorganisaties en
in sportverenigingen. Voor mij is het belangrijkste van dit werk in het Krisis
komite dat ik 'gegrepen' wordt door het werk binnen de groep 'bijstandsvrouwen-
kerkvrouwen'. Ik zie het belang van dit werk; ikzelf of mijn familie kan ook in de
situatie van bijstandsvrouw geraken. Ik wil iets doen aan de blinde vlekken binnen
de kerk. Ik wil een stuk verantwoordelijkheid hebben aan het mee bouwen van de
maatschappij. Ook doe ik het voor mijzelf, om in beweging te blijven en het is leuk
om te doen."

Een opsomming van motieven geeft ten slotte een tweede bestuurslid van de
ABVA-KABO: "Het is een genoegdoening voor jezelf. Iedereen heeft wat bij te
dragen aan de maatschappij en zo doe ik dat dan. Het geeft voldoening als je weet
dat je iets voor andere mensen kunt doen, als je problemen kunt oplossen die voor
andere mensen heel belangrijk zijn. Het gekke is dat je het makkelijker voor
anderen doet dan voor jezelf. Ik heb ook vrije tijd over en ben nieuwsgierig naar
hoe het reilt en zeilt. Ik heb belangstelling voor het werk en mag graag met mensen
werken. Ik vind het dankbaar werk."

Wij hebben nu een beeld gekregen van de motieven die vrijwilligers hebben om
maatschappelijk actief te zijn. In beide onderzoeken is de volgende opzet gevolgd:
na ondervraging van de participanten beoordeelt de onderzoeker de antwoorden op
hun interne consistentie en brengt een zekere ordening aan op basis van een be-
paalde theoretische invalshoek. De ondervraging is geschied door middel van
schriftelijke enquêtes en uitgebreide mondelinge vraaggesprekken. Vragen naar
motieven zijn volledig gestructureerd (enquête; kwantitatief) en op een open manier
gesteld (diepte-interview; kwalitatief). Aan beide methoden van datavergaring
kleven voor- en nadelen. In de volgende paragrafen gaan wij nader in op het meten
van motieven voor sociale participatie. Juist met het oog op vervolgonderzoek naar
het functioneren van de civil society is het van belang de problemen die de ver-
schillende methoden van ondervragen met zich meebrengen, op een rij te zetten.
Aan de hand van de gegevens die zijn vergaard in het Zwolse onderzoek, vindt nu
een evaluatie plaats van de genoemde methoden.

5.3 Het meten van motieven: kwalitatief of kwantitatief?

Eén van de polariteiten in de methodologische literatuur is die tussen kwalitatief en
kwantitatief. Deze tegenstelling wordt in toenemende mate als onjuist bestempeld
of met de mantel der liefde bedekt, maar wederzijdse verkettering vindt nog steeds
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plaats en is hier en daar nog terug te vinden in het methodologieonderwijs aan
universiteiten. In ons land heeft Weeda (1986) in zijn oratie korte metten gemaakt
met deze heilloze dichotomie, niet door de verschillen tussen 'kwalitatief' en 'kwan-
titatief' te ontkennen of te verdoezelen, maar door op de voordelen van een integra-
tie te wijzen. Daarbij lijkt hij wat minder ver te gaan dan King, Keohane en Verba,
die over de ondertitel van hun boek, Scientific inference in qualitative research,
opmerken:

"We have used the term 'qualitative' in our title to signal our subject matter, not
to imply that 'qualitative' research is fundamentally different from 'quantitative'
research, except in style" (King et al. 1994).

Wij zeggen met opzet 'lijkt', want hoewel King cum suis benadrukken dat beide
onderzoeksbenaderingen op eenzelfde 'underlying logic' zijn terug te voeren, zijn
de verschillen (en hun implicaties voor onderzoek) in hun ogen te belangrijk om
niet van meet af aan in de beschouwing betrokken te worden: kwantitatief
onderzoek
- "trends to Be based on numerical measurement of specific aspects of

phenomena;
- abstracts from particular instances to seek general description or to test causal

hypotheses;
- seeks measurement and analyses that are easily replicable by other

researchers";
terwijl kwalitatief onderzoek
- "covers a wide range of approaches, but by definition, none of these approaches

relies on numerical measurement;
- trends to focus on one or a small number of cases;
- uses intensive interviews or depth analysis or historical materials;
- is concerned with a rounded or comprehensive account of some event or unit;
- unearthes an enormous amount of information" (King et al. 1994). 
Of, zoals Ragin het samenvat: bij kwalitatief onderzoek gaat het om weinig cases
en veel variabelen, terwijl het bij kwantitatief onderzoek vooral om weinig
variabelen en veel cases gaat (Ragin 1994).
Ook Silverman begint zijn veelgebruikte textbook Interpreting qualitative data met
een aantal opmerkingen over de onzinnige tegenstelling tussen kwalitatief en
kwantitatief: "One of the many spurious polarities which still bedevil much of
social science (e.g. quality vs. quantity, structure vs. meaning, macro vs. micro
(...)" (Silverman 1993). Maar ook hij schrijft vervolgens een boek vol over
kwalitatieve methodologie (en dus impliciet over de verschillen met kwantitatieve
methodologie), daarbij echter voortdurend op integratie aandringend. Verschillen
dus, maar geen tegenstellingen. In deze paragraaf zullen we een aantal belangrijke
verschillen bespreken die voor ons onderzoeksdesign van belang zijn.

Belangrijke methoden in sociaal-wetenschappelijk onderzoek om data te verzame-
len zijn observatie, analyse van teksten en het houden van interviews. Deze metho-
den worden zowel in kwantitatief als kwalitatief onderzoek toegepast, zij het dat
het verschil in perspectief tot een aantal wezenlijke verschillen leidt. Dit verschil in
perspectief is als volgt aan te duiden.
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Kwantitatief onderzoek versus kwalitatief onderzoek is positivistisch versus inter-
pretatief; gericht op structuur versus gericht op betekenis; toetsing van kwantita-
tieve hypothesen versus genereren van kwalitatieve hypothesen.

Waar de positivistische benadering vooral gericht is op het toetsen van correlaties
tussen uniforme en herhaalbare metingen van variabelen, probeert de interpreta-
tieve benadering zo veel mogelijk waar te nemen en te beschrijven in een niet door
de onderzoeker gestructureerde context en komt zij op zijn best tot de formulering
van hypothesen.
In tabel 5.2 zijn de soorten onderzoek en methoden van datavergaring bijeenge-
bracht.

Tabel 5.2 Belangrijkste methoden in het kwantitatieve- en kwalitatieve onderzoek
kwantitatief kwalitatief

observatie in vooronderzoek, bv. ter voorbereiding van een fundamenteel voor het begrijpen van een andere
gestandaardiseerde vragenlijst cultuur

tekstanalyse inhoudsanalyse, d.w.z. tellen in termen van begrijpen van de door het onderzoekssubject
door de onderzoeker gedefinieerde categorieën gebruikte categorieën

interview survey-onderzoek op basis van diepte-interview met open vraagstelling
gestandaardiseerde vragenlijst

Van deze drie methoden neemt het interview, zowel in kwalitatief als in kwantita-
tief onderzoek, de belangrijkste plaats in. Deze methode van datavergaring is ook
gehanteerd in de genoemde onderzoeken onder vrijwilligers.

De interviewmethode 

Beschouwingen over wat vaak 'de interviewmethode' wordt genoemd, beginnen
meestal met de constatering dat labels als 'ondervraging' en 'interview' voor nogal
uiteenlopende methoden worden gehanteerd. Daarbij wordt de term 'interview'
verreweg het meest gebruikt. In de onderzoeksliteratuur gaat men ervan uit dat de
vermelding dat de data door middel van interviews werden verzameld, de methode
van datavergaring voldoende verduidelijkt (en verantwoordt). 'Interview' is echter
zo'n generieke aanduiding, dat deze weinig zegt over de specifiek gehanteerde met-
hode en de overwegingen die tot de keuze ervan hebben geleid. Het is daarom
noodzakelijk eerst tot een nadere precisering te komen. 
Hoewel er een groot aantal indelingen bestaat, representeert de volgende vierdeling
de aan vele indelingen ten grondslag liggende criteria:
- het gesprek (informal conversational interview);
- het diepte-interview (general interview guide approach);
- het gestandaardiseerde openeinde-interview (personal interview);
- het gestandaardiseerde gesloten interview (enquête).

Het voornaamste criterium waarop deze taxonomie is gebaseerd, is de mate waarin
het interview vooraf wordt gestructureerd en gestandaardiseerd.
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Hoewel het gesprek als methode van dataverzameling binnen een onderzoek wel
degelijk het nodige voorwerk vereist, verloopt het interview zelf dermate spontaan,
dat de geïnterviewde zich er nauwelijks bewust van is dat hij of zij wordt geïnter-
viewd. De geïnterviewde wordt dan ook meestal aangeduid als informant of des-
kundige en niet als object van onderzoek.

Het diepte-interview vereist meer voorbereiding: vooraf worden de te onderzoeken
onderwerpen nauwkeurig in kaart gebracht en in een zogenoemd interviewplan
vastgelegd. De tijdens het interview aan de orde te stellen onderwerpen zijn daarbij
niet noodzakelijkerwijs aan een strikte volgorde gebonden, terwijl de verwoording
van de te stellen vragen aan de interviewer wordt overgelaten. Het interviewplan
dient dus als een soort checklist die de interviewer in staat stelt na te gaan of alle
relevante (deel)onderwerpen aan de orde zijn gekomen. Daarbij worden in de prak-
tijk per onderwerp vaak een breed geformuleerde beginvraag en enkele sleutel-
begrippen, waarvan men meent dat die zeker aan de orde zouden moeten komen,
opgeschreven. Al met al is het interviewplan bedoeld om ervoor te zorgen dat bij
alle geïnterviewden dezelfde onderwerpen ter sprake komen en dat de interviewer
in staat is om tijdens het interview bij te sturen, dóór te vragen en adequate feed-
back aan de geïnterviewde te geven.

In het gestandaardiseerde openeinde-interview worden uitsluitend zorgvuldig
geformuleerde en gearrangeerde open vragen gesteld. Elke geïnterviewde krijgt
precies dezelfde vragen in een voorgeschreven volgorde gepresenteerd, waarbij elke
vraag de operationalisatie van een (aspect van) een theoretisch concept is. Dit type
interview is bijzonder geschikt voor situaties waarin een betrekkelijk grote hoeveel-
heid mensen als interviewer moet worden ingeschakeld en de onderzoeker bij een
diepte-interview - voor zijn of haar probleemstelling - te veel variatie kan verwach-
ten ten gevolge van de idiosyncratische wijze waarop interviewers in diepte-inter-
views te werk gaan. 

In het gestandaardiseerde gesloten interview, ten slotte, zijn de te stellen vragen
niet alleen zorgvuldig en uniform verwoord en in een dwingende volgorde ge-
plaatst, maar zijn ze bovendien voor het overgrote deel gesloten. Dat betekent dat
de antwoorden van de geïnterviewden moeten passen in een beperkt aantal ant-
woordcategorieën, die door de onderzoeker van tevoren zijn vastgesteld. Bij dit
soort interviews, in Nederland vaak enquêtes genoemd, is alle flexibiliteit verdwe-
nen en kan de geïnterviewde slechts antwoorden binnen het referentiekader van de
onderzoeker. Hier komt nog bij dat dergelijke interviews, bijvoorbeeld ter verlaging
van de kosten, vaak per post worden verzonden, zodat de controle over wie feitelijk
de geïnterviewde is, verloren gaat.

Aan de besproken vierdeling ligt in wezen een continuüm ten grondslag, dat geken-
merkt wordt door de mate waarin het interview gestructureerd en gestandaardiseerd
is. Naarmate de onderzoeker meer of minder uitgaat van een welomschreven ver-
zameling concepten (of theoretische variabelen), die uniform geoperationaliseerd
zijn en waarbij het aantal toegestane antwoordcategorieën beperkt is, komt men
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dichterbij één van de twee uitersten van deze dimensie: het puur kwantitatieve
respectievelijk kwalitatieve interview. In de praktijk komen deze twee extremen
niet of nauwelijks voor, maar hebben we te maken met interviews met meer of
minder structuur. 

In meer kwantitatief onderzoek maakt men (voornamelijk) gebruik van het gestan-
daardiseerde gesloten interview. Deze keuze wordt meestal ingegeven door kosten-
overwegingen en de wens de verzamelde gegevens aan een rigoureuze statistische
analyse te onderwerpen, waarbij respondenten vooral als replicaties worden gezien,
die allemaal op volstrekt gelijke wijze en met identieke stimuli worden geconfron-
teerd. Zodoende wordt het mogelijk inferenties naar de hele populatie te maken en
met behulp van geavanceerde statistische modellen tot uitspraken over onderliggen-
de structuren te komen. Door de standaardisering dwingt men de geïnterviewde in
hoge mate om binnen de in de vragenlijst verankerde structuur te blijven. In hoe-
verre zulks wenselijk is, hangt van vele factoren af. Drie belangrijke overwegingen
daarbij zijn: het belang dat men hecht aan de definitie van de situatie zoals de geïn-
terviewde die hanteert, het aanmoedigen van de geïnterviewde om tot een eigen
structurering te komen van opinies, feiten, houdingen, prioriteiten, enzovoort, en
het tot op grote hoogte door de respondent laten bepalen wat relevant wordt geacht.

Contextuele rijkdom en analytische armoede

Uit het voorgaande volgt een belangrijk criterium voor de keuze van het type inter-
view. Naarmate men de geïnterviewde meer vanuit de eigen ervarings- en gevoels-
wereld wil laten vertellen, kiest men voor een meer gespreksachtige stijl. Hoe min-
der restricties men de geïnterviewde oplegt, des te meer men de contextuele rijk-
dom van de antwoorden beklemtoont en ruimte laat voor de exploratie van subtili-
teit en nuance. Daarmee schept de onderzoeker de mogelijkheid de (ir)rationaliteit
en de vooronderstellingen die aan de antwoorden ten grondslag liggen, te achter-
halen in plaats van ze van tevoren op te leggen. Brown, die de gesloten interviews
van Franse en Duitse politici door Deutsch et al. vergelijkt met de diepteinterviews
van 'gewone' burgers door Lane, zegt het zo: "Professor Lane interviewed brick-
layers, and treated their views as if they were opinions of an elite. The Yale project
interviewed elites and treated them like bricklayers" (Brown 1969: 420).

De winst in validiteit van de antwoorden gaat echter ten koste van andere in een
onderzoek mogelijk belangrijke factoren. Het belangrijkste is het feit dat de mate
van standaardisatie en geslotenheid van een interview omgekeerd samenhangen
met de hoeveelheid codeerproblemen. Indien men bij het analyseren van de verza-
melde gegevens, analytische of structurerende technieken met grote statistische
kracht van belang acht, is de afwezigheid van closure een ernstige belemmering.
Dit probleem wordt nog groter indien we ons realiseren dat, vooral in nietgestan-
daardiseerde interviews, de vraagformulering per interview kan verschillen, waar-
door een uniforme codering onmogelijk wordt. Nog erger is dat in nietgestandaar-
diseerde interviews niet alle vragen in alle interviews worden gesteld. Deze codeer-
problemen en het missing data-probleem, vormen ernstige obstakels bij het doen
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van statistische analyses en de interpretatie hiervan. Bij multivariate analyses is het
relatief geringe aantal respondenten een bijkomend probleem.

Het afwegen van voor- en nadelen van de verschillende soorten en methoden van
onderzoek is voor de kwaliteit van een onderzoek van groot belang, maar is een
delicate zaak, waarbij men ten minste volledige kennis dient te hebben van alle ins
en outs van het hele onderzoeksproject. Toch valt er in algemene zin nog wel iets
over te zeggen. Binnen de beperkte context van deze paragraaf zullen we het laten
bij het noemen van drie overwegingen die bij de te maken keuze van belang zijn:
de hoeveelheid a priori kennis, de responsvaliditeit en de receptiviteit van de
respondenten.

De eerste overweging betreft het kennisniveau van de onderzoeker met betrekking
tot het te onderzoeken subject. Wanneer een substantiële hoeveelheid gegevens be-
schikbaar is en de basispatronen voldoende onderzocht zijn, is het mogelijk om be-
langrijke vragen helder te definiëren, conceptuele eenduidigheid te betrachten en in
de operationalisatie fase tot betrouwbare en valide meetinstrumenten te komen. In
zulke omstandigheden is het mogelijk voor responsbeperkende researchinstrumen-
ten te kiezen. Als er echter sprake is van exploratief onderzoek en hypothesen niet
of halfslachtig geformuleerd zijn, heeft het meer zin voor een minder beperkend
type interview te opteren, teneinde de rijkdom van de gegeven respons beter te be-
nutten. 
Als tweede overweging noemen wij de zogenoemde responsvaliditeit: naarmate het
interview gestandaardiseerder is, legt men als onderzoeker meer de eigen opvatting
over wat belangrijk is aan de respondent op. Hoe geslotener de gestelde vragen, des
te meer wordt de respondent in het procrustesbed van de door de onderzoeker ge-
bruikte operationalisaties gedwongen.
Als laatste punt van overweging noemen wij de receptiviteit van de respondenten.
Vele onderzoekers maken melding van ressentiment aan de kant van de responden-
ten - vooral als het om specifieke onderwerpen gaat - ten gevolge van een gevoel
van 'being encased in the straightjacket of standardized questions'. Irritatie en
verhoogde non-respons zijn daarmee wezenlijke bedreigingen van validiteit en be-
trouwbaarheid. Bij de keuze van de interviewmethode dient de onderzoeker dus zo
veel mogelijk rekening te houden met het gevaar dat respondenten de opgelegde
dwangbuis van een gestandaardiseerd interview als te knellend ervaren. 

Tot slot zijn in tabel 5.3 alle relevante punten samengebracht die samenhangen met
de mate waarin een interview gestructureerd is. In de tabel zijn sterk en weinig
gestructureerde interviews op een aantal punten tegenover elkaar gezet, verdeeld
naar interviewer, geïnterviewde, vragen en antwoorden.
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Tabel 5.3 Vergelijking van gestandaardiseerde en ongestandaardiseerde interviews
gestandaardiseerd ongestandaardiseerd

interviewer

- leest de vragen aan de hand van de - dient informatie te verkrijgen over de
vragenlijst letterlijk voor door de onderzoeker bepaalde

- beperkte of geen mogelijkheid om door onderwerpen. Het staat de interviewer
te vragen vrij te exploreren, vragen te formuleren,

- noteert de antwoorden in gefixeerde de volgorde daarvan te bepalen, door te
antwoordcategorieën vragen enz.

- relatief laag kennisniveau van het
onderzoeksonderwerp is al voldoende

geïnterviewde

- heeft een beperkte verantwoordelijkheid - samen met de interviewer
voor de interactie tussen interviewer en verantwoordelijk voor de interactie
geïnterviewde - kan naar eigen inzicht relevant geachte

- is de 'gevangene' van de gestelde inzichten, opvattingen, gevoelens, feiten
vragen en de toegestane enz. naar voren brengen
antwoordcategorieën

vragen

- de vraagformulering is voor alle - idiosyncratische formulering van de
respondenten identiek vragen

- alle vragen worden aan alle - 'de' vragen zijn als zodanig niet
respondenten gesteld (behalve als ze vastgelegd; kans op omissies dus
niet van toepassing zijn) aanwezig

- de volgorde waarin de vragen worden - volgorde van 'de' vragen dus ook niet
gesteld is voor alle respondenten aan de orde
hetzelfde

antwoorden

- gefixeerde antwoordcategorieën - geen gefixeerde antwoordcategorieën
- antwoorden worden ter plaatse - antwoorden worden op de één of andere

gecodeerd manier (geheel of gedeeltelijk)
- geen 'ongevraagde' antwoorden geregistreerd, maar niet gecodeerd

- grote vrijheid m.b.t. tot aard, omvang en
noodzaak van de antwoorden

validiteit - relatief grote externe validiteit - relatief grote interne validiteit

5.4 Consequenties voor onderzoek naar motieven van participatie in
maatschappelijke organisaties

In paragraaf 5.2 is uitgebreid ingegaan op de resultaten van onderzoek naar
motieven van vrijwilligers om actief te zijn in organisaties. Zowel de resultaten van
de schriftelijke enquêtes, als citaten uit de mondelinge diepte-interviews zijn weer-
gegeven. In de schriftelijke enquête van het Zwolse onderzoek werden de respon-
denten 23 aspecten van vrijwilligerswerk voorgelegd met de vraag 'Wat is voor u
persoonlijk belangrijk in het werk dat u doet als vrijwilliger in deze organisatie?'
De keuze van de 23 items werd gemaakt op grond van theoretische overwegingen.
Verwijzend naar Klandermans, Verloo en Kanter gingen de onderzoekers er in hun
theoretische kader van uit dat de aan participatie ten grondslag liggende motieven
een patroon vormen met meerdere dimensies. De operationalisatie vond plaats door
het formuleren van een omvangrijke batterij indicatoren waarvan de respondent het
belang op een vijfpunts schaal moest aangeven. Kortom, een klassiek kwantitatief
design, waarbij het meetinstrument gegevens oplevert die zich goed lenen voor een
rigoureuze statistische benadering, waarvan de uitkomst voldoende externe validi-
teit heeft om de theoretische overwegingen waarvan was uitgegaan, te toetsen op



137

houdbaarheid. Echter, een probleem bij dit design is dat, als de theoretische
discussie ten onrechte één of meer aspecten (c.q. dimensies) van de motivatie om te
participeren buiten beschouwing laat, de operationalisatie tot een onvolledig meet-
instrument zal leiden. Daarmee is de kans niet erg groot dat de theorie naar aan-
leiding van de analyse van de meetgegevens zal worden bijgesteld.
Uiteindelijk is de vraag dus of men er voldoende zeker van kan zijn dat theorie en
de aansluitende operationalisaties op voldoende kennis zijn gebaseerd om het ge-
bruikte gestandaardiseerde en in hoge mate gestructureerde design te rechtvaar-
digen. Natuurlijk zijn er redenen genoeg om een dergelijke aanpak te billijken.
Deze kunnen zijn dat:
- het onderzoek naar de motieven van participatie niet meer in de kinder-

schoenen staat en er inmiddels heel wat inzicht is verworven op dit gebied;
- er de nodige statistische meetmodellen ontwikkeld zijn die in staat zijn om:

- minder valide indicatoren op te sporen;
- de eendimensionaliteit van afzonderlijke dimensies vast te stellen;
- per dimensie na te gaan in hoeverre de meting ervan op grond van een

voldoende aantal indicatoren is gebaseerd;
- het onderzoek beoogt om tot uitspraken met grote externe validiteit te komen.

De eerdergenoemde belangrijkste problemen worden daarmee voor een niet onbe-
langrijk deel gemitigeerd. Voor een deel blijft de onzekerheid echter bestaan.
Met de kwalitatieve aanpak, gericht op het zo volledig mogelijk boven water
krijgen van mogelijke motieven van participatie, kan meer licht op de omvang van
het probleem worden gericht. De interviewgegevens bieden de onderzoekers de
mogelijkheid de 23 indicatoren uit het kwantitatieve onderzoek op volledigheid en
relevantie te onderzoeken.

5.5 Triangulatie

Een confrontatie tussen de data die verzameld zijn met behulp van een kwantita-
tieve respectievelijk kwalitatieve methode, kan op verschillende manieren worden
aangepakt. Vanwege de inherente 'onvergelijkbaarheid in kwalitatieve zin' aan de
ene kant en het 'ontbreken van enige structuur' aan de andere kant, moeten wij een
arbitraire keuze maken bij de bepaling van het startpunt van de vergelijking. Wij
gaan hier uit van het resultaat dat met behulp van een principale-componenten-
analyse van de enquêtegegevens werd verkregen. Met deze analyse zijn samen-
vallende dimensies in motieven opgespoord. De gegevens die de diepte-interviews
hebben opgeleverd, zullen wij vervolgens zo goed mogelijk toepassen op de gevon-
den factoren van dimensies. Op deze wijze hopen wij in ieder geval meer inzicht te
verkrijgen in de mate van volledigheid van de factorstructuur en tevens tot een in-
houdelijke verdieping van de afzonderlijke dimensies te komen.
Beginpunt is dus de principale-componentenoplossing, die als volgt werd gepre-
senteerd:

"Teneinde na te gaan in hoeverre er bepaalde, meer algemene typen motieven
zijn te ontdekken in de gegeven antwoorden, is een principale-componenten-
analyse uitgevoerd.(...) Bovendien is onderzocht of de gevonden groeperingen
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van de items eendimensionale, cumulatieve schalen betreffen. Van de 23 aspec-
ten zijn er 22 onder te brengen in vier factoren, die na rotatie geïnterpreteerd
kunnen worden. Het belang van 'afwisselend werk' is het enige item dat niet in
deze structuur past. Op de eerste factor zien wij hoge ladingen voor aspecten
gerelateerd aan de eigen ontplooiing: de dimensie 'zelfontplooiing'. De tweede
factor bevat meerdere items die met sociale betrokkenheid te maken hebben,
met het opdoen van contacten via vrijwilligerswerk. Deze dimensie zouden wij
de 'contact-gerichte' dimensie willen noemen. Beide dimensies blijken eendi-
mensionaal te zijn (Mokken-schaalanalyse geeft H-waarden van respectievelijk
0,44 en 0,42). De derde factor is eveneens te benoemen. De eerste twee items in
deze factor zijn wat meer ideologisch getint en bovendien collectief gericht. De
twee overige items zijn hier negatief aan gerelateerd: men participeert niet van-
uit een overtuiging, maar eerder om bezig te zijn. Deze dimensie geeft duide-
lijk de tegenstelling weer tussen het zoeken naar bezigheden en een zekere af-
keer van allerlei sociale idealen. Deze dimensie noemen wij de 'collectiefideo-
logische'. De laatste factor bevat eveneens items die als idealistisch kunnen
worden omschreven, maar dan niet zozeer uit overtuiging, maar eerder uit
praktische overwegingen. Deze laatste dimensie benoemen wij als 'opofferings-
gezind'." (Van Deth en Leijenaar 1994: 86).

In tabel 5.4 hebben wij de relevante gegevens van de kwantitatieve en de kwali-
tatieve resultaten in vergelijkend perspectief geplaatst: de eerste kolom geeft aan
over welke dimensie het gaat, de tweede kolom geeft aan hoeveel procent van de
respondenten het motief in kolom drie 'belangrijk' of 'zeer belangrijk' vond, in de
derde kolom volgt een korte omschrijving van de motieven zoals die in de enquête
aan de respondenten is voorgelegd, de vierde kolom bevat de omschrijving van de
motieven die door de geïnterviewden tijdens de diepte-interviews naar voren werd
gebracht, met in de vijfde kolom het percentage dat dat motief noemde.

Bij het matchen speelde de dataverzamelingsmethode een belangrijke rol. In de
kwantitatieve benadering kregen de respondenten de 21 items één voor één voor-
gelegd en gaven zij daarover hun oordeel. In de linkerhelft van tabel 5.4 vinden wij
deze 21 items dan ook allemaal terug. Bij de kwalitatieve benadering werden de
respondenten niet met een dergelijke limitatieve opsomming geconfronteerd: zowel
de motieven als de omschrijving ervan verschilden per geïnterviewde. In de
rechterhelft van tabel 5.4 vinden wij daarom minder strak gedefinieerde
categorieën die geen één-op-één relatie met de 21 kwantitatieve items hebben.
Daarom matchen de kwalitatieve items soms met meer dan één van de
kwantitatieve items: deze motieven zijn door hun kwalitatieve aard contextueel
rijker, hetgeen niet altijd tot een unieke identificatie met de veel soberder en
strakker geformuleerde kwantitatieve items leidt.
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Tabel 5.4 Vergelijking van twee methoden van datavergaring
factor % motieven (kwantitatieve methode) motieven (kwalitatieve methode) %

1

9 meer kans maken op een baan zakelijke contacten opdoen 18

32 ervaring opdoen voor een beroep zelfontplooiing (iets leren, ruimer 51
gezichtsveld)

22 laten zien dat ik iets kan zelfwaardering (ijdelheid strelen, 17
dankbaarheid)

24 waardering genieten als vrijwilliger

68 mijn capaciteiten kunnen gebruiken kennis en ervaring aanwenden 10

60 eigen ideeën toe kunnen passen inspraak (in de melk brokkelen, 6
meepraten)

42 creatief bezig kunnen zijn

2

29 contacten kunnen leggen in mijn buurt ontspanning, (gezelligheid, mensen leren 72
kennen)

37 de gelegenheid krijgen vrienden te maken

48 een rol kunnen spelen in het sociale leven

67 met mensen in aanraking komen

79 bij het maatschappelijk gebeuren betrokken sociale bewogenheid, inzetten voor de 72
raken samenleving of medemens

69 iets voor eigen groepering doen

3

45 handelen overeenkomstig overtuiging betrokken bij onderwerp, ideologie, 35
doelstelling

60 werken aan maatschappelijke
veranderingen

40 bezig kunnen zijn tijdsbesteding (niet veel meer te doen) 19

36 regelmatig terugkerende activiteit hebben

4

60 iets voor achtergestelde groepen doen sociale bewogenheid, inzetten voor de 72
samenleving of medemens

72 andere mensen kunnen helpen

67 mezelf verdienstelijk maken

60 ervaringen aan anderen kunnen overdragen kennis en ervaring opdoen 10

gevraagd door anderen om mee te doen;
van huis uit mee gekregen e.d.

12

Wat voegt de kwalitatieve (rechter)kant van de tabel nu toe aan de uitkomsten van
de principale-componentenanalyse?
- Ook al is er bij de interviews duidelijk onderscheid gemaakt tussen de aanlei-

ding om maatschappelijk actief te worden en de motieven om nu actief te zijn,
toch noemt 12% van de geïnterviewden een motief dat op de één of andere
manier iets zegt over de aanleiding om actief te worden in het maatschappelijk
veld: ik werd gevraagd, ik rolde erin, anderen namen mij mee, enzovoort. Het
blijkt dat maatschappelijke participatie, zoals zo veel bezigheden en functies in
het openbare en politieke leven, met de gelegenheidsstructuur te maken heeft.
Omdat geen enkel item in de enquête aan dit onderwerp was besteed, is het ook
niet verwonderlijk dat de principale-componentenoplossing deze factor niet
kent. Achteraf gezien blijkt dit een theoretische omissie te zijn in het kwanti-
tatieve onderzoek.
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- Al bij een eerste analyse van de motieven uit de diepte-interviews blijkt dat de
antwoorden van de respondenten niet zo strak afgebakend zijn als de items uit
de enquête. Slechts weinig geïnterviewden spreken de klare taal van de onder-
zoekers. De vraag is dan in hoeverre de in de enquête opgenomen motieven al
te karig zijn geformuleerd en of men in de toekomst meer aandacht en ruimte
zou moeten besteden aan de formulering ervan.

- Het aantal verschillende motieven in de diepte-interviews (16) lijkt een stuk
kleiner dan de 21 items uit de enquête. Dit is echter een rechtstreeks gevolg
van het feit dat de condensatie van de interviews voor onze doeleinden, in dit
hoofdstuk althans, nogal fors moest zijn. We doen meer recht aan dit samen-
vattingsproces als wij van motievencategorieën zouden spreken, elk met een
veel bredere inhoud dan de items uit de enquête.

- Het laatste item van factor 1, 'om creatief bezig te kunnen zijn', wordt middels
het kwalitatieve motief 'ontspanning' (gezelligheid, mensen leren kennen) als
het ware naar factor 2 getrokken. Ook vanuit kwantitatief gezichtspunt valt
daar wel iets voor te zeggen: niet alleen heeft het item de laagste lading op
factor 1 (0,45), maar ook blijkt uit het onderzoek op nationaal niveau, waarbij
dezelfde motieven werden gebruikt, dat dit item met een lading van 0,87
duidelijk bij de tweede factor hoort.

- Iets dergelijks zien wij bij het laatste item van factor 2, 'iets voor eigen groe-
pering doen', dat vanuit kwalitatief standpunt bij de derde factor wordt getrok-
ken. Onderzoek naar de factorladingen en vergelijking met replicatieonderzoek
zou hierover uitsluitsel kunnen geven.

- Onze confrontatie tussen kwantitatieve en kwalitatieve data vestigt eveneens de
aandacht op het op één na laatste item van factor 2, 'betrokken zijn bij het
maatschappelijke gebeuren'. In de enquête vindt 79% van de ondervraagden dit
een (zeer) belangrijk motief. De formulering van het item lijkt dit hoge percen-
tage (mede) in de hand te werken: het is bijna tautologisch (men wordt maat-
schappelijk actief omdat men maatschappelijk betrokken wil zijn). De factor
waar een dergelijk containeritem bij hoort, heeft dan ook vaak iets arbitrairs,
omdat het item ook bij vele andere factoren zou kunnen horen. Vanuit de
kwalitatieve matching wordt dit motief vooral naar de vierde factor getrokken
en daar is veel voor te zeggen.

5.6 Conclusies

Allereerst kunnen wij stellen dat de gevonden motieven van vrijwilligers om in
maatschappelijke organisaties actief te zijn, het beeld bevestigen dat de literatuur
over dit onderwerp oplevert. Mensen verrichten vrijwilligerswerk uit betrokkenheid
bij de lokale gemeenschap of bij de doelstellingen van de organisatie, maar ook
vanwege de sociale contacten die men opdoet en om de eigen ervaringen en capaci-
teiten in te zetten voor de organisatie in kwestie. Deze uitkomsten zijn terug te
vinden in de onderzoeksresultaten, ongeacht de methode van datavergaring.
Uit de vergelijking van de kwalitatieve en kwantitatieve aanpak is naar voren ge-
komen dat sommige items uit de kwantitatieve aanpak wellicht beter bij een andere
factor passen dan de uitkomst van de principale-componentenanalyse aangeeft.
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Hier komt een belangrijke meerwaarde van de kwalitatieve aanpak naar voren: het
dwars tegen factorladingen in ter discussie stellen van de dimensie waar sommige
enquête-items bij zouden horen, vormt aanleiding de interpretatie van die items,
zowel door de onderzoeker als door de respondent, nog eens goed onder de loep te
nemen. Dan blijkt dat de plaatsing van een item op een factor soms niet veel zegt
(bv. als een item op twee factoren een lading van vergelijkbare magnitude heeft,
maar 'mechanisch' wordt toebedeeld aan de factor met de hoogste lading). Ook
bijstelling van de formulering van zo'n motief, teneinde de ambiguïteit te
reduceren, lijkt voor sommige items waardevolle. Geconcludeerd kan worden dat
de kwalitatieve gegevens belangrijke informatie opleveren met betrekking tot de
validiteit van de kwantitatieve oplossingen.
Een volgende stap is het gebruiken van weer andere methoden van datavergaring,
bijvoorbeeld het tegenwoordig veel gebruikte groepsinterview of de focusgroep. Een
interessante vraag in dit verband is in hoeverre latente motieven manifest worden
doordat men in een groep verkeert en de antwoorden van anderen hoort. Een
andere mogelijke uitkomst van een dergelijke methode van datavergaring is dat er
zich een nieuwe dimensie voordoet, gebaseerd op het groepsproces: mensen
ontdekken al pratend pas wat hen beweegt.
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6  VRIJWILLIGERSWERK VANUIT TIJDBUDGETPERSPECTIEF

Joep de Hart

6.1 Inleiding: tijdbudgetonderzoek en vrijwilligerswerk

In dit hoofdstuk wordt het vrijwilligerswerk geanalyseerd aan de hand van gege-
vens die zijn ontleend aan het Tijdbestedingsonderzoek (TBO). De Nederlandse
traditie van tijdbestedingsonderzoek startte in 1936 met een onderzoek dat Blonk
c.s. uitvoerden naar de tijdsbesteding van arbeiders. Vanaf 1953 werd zij voortgezet
door het CBS met een reeks van landelijk representatieve tijdbestedingsonder-
zoeken. Vanaf 1975 verricht Intomart voor het Sociaal en Cultureel Planbureau, en
andere elke vijf jaar een eigen tijdbestedingsonderzoek onder de Nederlandse
bevolking van 12 jaar en ouder. De deelnemers noteren een week lang, tijdens
zeven aaneengesloten etmalen, de tijd die zij aan een zeer breed scala aan activi-
teiten besteden.
Het 'tijdbudget' waarover de respondenten beschikken is voor allen gelijk: 24 uur
per etmaal en 168 uur in zeven aaneengesloten etmalen. Het totaal aan bezigheden
dat via het dagboek van de TBO-onderzoeken wordt geregistreerd is grofweg te
verdelen in vier algemene categorieën. Daar is om te beginnen het doen van het
huishouden en de verzorging van eventuele huisgenoten. Vervolgens kan er
betaalde arbeid worden verricht of onderwijs worden gevolgd. Daarnaast zal ieder-
een ruimte moeten vrijmaken voor persoonlijke verzorging (in de vorm van slapen,
eten en andere lichamelijke verzorging). Resteert de tijd die overblijft wanneer aan
al de voorgaande taken, verplichtingen en noodzakelijke activiteiten is voldaan, en
die hier verder wordt aangeduid als de (netto) vrije tijd. De vrije tijd heeft zijn
eigen ritme en patroon van bezigheden: variërende vormen van sociale participatie
en het onderhouden van sociale contacten, uitgaan, recreatieve bezigheden, de
beoefening van sport en hobby's, mediagebruik. Van wat hier is gedefinieerd als
vrije uren kunnen ook vrijwilligersactiviteiten deel uitmaken.

In de Intomart tijdbestedingsonderzoeken wordt niet alleen gebruikgemaakt van het
genoemde dagboek, tevens wordt aan de deelnemers een uitgebreide vragenlijst
voorgelegd. Ook daarin is een aantal vragen opgenomen over hun participatie in
vrijwilligerswerk. Het voorliggende hoofdstuk (H6) concentreert zich echter op
uitkomsten die zijn gebaseerd op de dagboekmethode. Deze zijn in zekere zin
strikter dan die welke de vragenlijst oplevert: ze hebben immers betrekking op
feitelijke gedragingen. Ze zijn tegelijkertijd sterker afhankelijk van 'toevalstreffers':
heeft men de desbetreffende activiteit (in dit geval vrijwilligerswerk) niet tijdens de
periode van de onderzoeksweek verricht, dan wordt deze niet geregistreerd. Het ligt
voor de hand dat een dergelijke vertekening het geringst zal zijn voor personen van
wie de dagindeling relatief weinig wordt gedicteerd door (collectief) opgelegde
tijdroosters, zoals werklozen, arbeidsongeschikten en gepensioneerden, en dat het
effect van de meetperiode beperkt blijft tot bezigheden die niet tot de dagelijkse
routine behoren. Het zal bijvoorbeeld niet of nauwelijks een rol spelen bij de
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beroepsarbeid van personen met een fulltime baan, het volgen van onderwijs door
leerlingen uit het dagonderwijs, huishoudelijke arbeid door huisvrouwen zonder
beroep buitenshuis, de dagelijks terugkerende persoonlijke verzorging in de vorm
van eten en slapen, enzovoort. 
In de vragenlijst wordt een groter aantal categorieën van vrijwilligerswerk onder-
scheiden dan in het dagboek. Het één en ander heeft tot gevolg dat de uitkomsten
van de twee dataverzamelingstechnieken niet zonder meer vergelijkbaar zijn en dat
het percentage deelnemers aan vrijwilligersactiviteiten volgens de dagboekmethode
lager uitvalt dan aan de hand van de vragenlijstmethode. De exacte wijze waarop
vrijwilligerswerk is geoperationaliseerd in de vragenlijst en het dagboek van de
tijdbestedingsonderzoeken is weergegeven in paragraaf 6.3.1.

Na deze korte introductie van de gebruikte tijdbestedingsonderzoeken is de verdere
opbouw van dit hoofdstuk als volgt. In paragraaf 6.2 wordt eerst ingegaan op
enkele algemene maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn geweest op
de tijdsbesteding van de Nederlanders. Vervolgens worden deze ontwikkelingen in
een historisch perspectief geplaatst middels een vergelijking met eerdere tijdbeste-
dingsonderzoeken. Dit gebeurt allereerst via ontwikkelingen in de vrijetijdsbeste-
ding sinds de jaren vijftig die relevant zijn voor de maatschappelijke participatie,
zoals uithuizigheid, de opkomst van de elektronische omgeving (televisie) en de
mechanisering, en de pluralisering van het vrijetijdspatroon. Vervolgens wordt
gekeken naar ontwikkelingen sinds de jaren zeventig, zoals de invloed op deelname
aan vrijwilligerswerk en de daaraan bestede tijd van onder meer de hoeveelheid
vrije tijd, tijdsdruk van verplichtingen, taakcombinaties, mediagebruik en
diversiteit van het vrijetijdspatroon. 
In paragraaf 6.3 worden de deelname en tijdsbesteding aan vrijwilligerswerk
beschreven aan de hand van de vijf Intomart tijdbestedingsonderzoeken die sinds
1975 zijn gehouden. Ingegaan wordt op verschuivingen in de achtergrondken-
merken van vrijwilligers en in enkele aspecten van hun leefsituatie en leefstijl. In
paragraaf 6.4 worden de dagboekgegevens van de tijdbestedingsonderzoeken
gebruikt om nader in te gaan op de tijdsdimensie van het vrijwilligerswerk. Eerst
wordt de spreiding van vrijwilligersactiviteiten over de dagen van een doorsnee-
week in kaart gebracht voor 1995 en eerdere jaren. Daarop aansluitend wordt
gekeken naar de inbedding van het vrijwilligerswerk binnen het totale activiteiten-
patroon van de bevolking als geheel en van uiteenlopende groepen. Afgesloten
wordt met paragraaf 6.5 die de belangrijkste bevindingen nog eens samenvat. 

6.2 Enkele relevante ontwikkelingen voor de tijdsbesteding

6.2.1 Algemene verschuivingen

We beginnen met een korte typering van enkele belangrijke veranderingen die in
de achterliggende decennia hebben plaatsgevonden op de terreinen van huishou-
den, arbeid, onderwijs en vrijetijdsbesteding. In de dagelijkse praktijk van hun
leven hebben de Nederlanders te maken met een pakket aan verplichtingen die
betrekking hebben op één of meer van de volgende terreinen: het huishouden en de
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verzorging van huisgenoten, het verrichten van betaalde arbeid, het volgen van
dagonderwijs of één of andere vorm van aanvullende of volwasseneneducatie. Op
elk van de drie belangrijkste gebieden die een groot deel van de beschikbare uren
voor zich opeisen, is de situatie duidelijk veranderd vergeleken met die in de
periode voordat het eerste Intomart Tijdbestedingsonderzoek plaatsvond (1975).
Het aantal huishoudens onder de Nederlandse bevolking, bijvoorbeeld, is in de
afgelopen decennia sterk gestegen. Terwijl het aantal inwoners tussen 1960 en
1990 toenam met 30%, steeg het aantal huishoudens met 118% en het aantal
eenpersoonshuishoudens met 166%. Door de toename van het aantal alleenstaan-
den, eenoudergezinnen en tweepersoonshuishoudens, maar ook de daling van het
kindertal, is de gemiddelde huishoudensomvang afgenomen. Deze ontwikkeling,
die wel wordt aangeduid als 'huishoudensverdunning', heeft geresulteerd in een
schaalverkleining van de diensten en behoeften waarin het huishouden voorziet.
Men woont met minder personen samen en het pakket aan diensten dat per huis-
houden wordt geleverd, komt dus aan minder mensen ten goede, terwijl tegelijker-
tijd per persoon meer werk verzet moet worden.
Een andere ontwikkeling betreft de tendens tot mechanisering en monetarisering
die binnen het vaderlandse huishouden valt waar te nemen. Met mechanisering
wordt gedoeld op een keur aan apparaten die de huishoudelijke arbeid dienen te
stroomlijnen en verlichten en waarmee het huishouden in de naoorlogse periode
gestoffeerd is geraakt. Zoals zo vaak bij de opkomst en verbreiding van technolo-
gische innovaties is het pas de interactie van deze innovaties met economische en
culturele ontwikkelingen die heeft geleid tot veranderingen in de levensstijl (men
denke aan de pil). De stijging van de levensstandaard, de opkomst van de diep-
vriesindustrie voor levensmiddelen en introductie van zelfbedieningszaken, de
terugloop van huishoudelijke hulp, maar ook emancipatorische ideeën over de
positie en rol van de vrouw, de consequenties voor de huishoudelijke arbeid die
daaruit werden getrokken en de toestroom van vrouwen naar de arbeidsmarkt (in
latere jaren): deze behoren alle tot de veranderingen die de mogelijkheden,
geschapen door nieuwe technologie, stuwden in de richting van een steeds verder-
gaande 'mechanisering van het huishouden' (Baudet 1986: 94 e.v.). Deze mechani-
sering leverde een aanzienlijke uitbreiding van de 'productiecapaciteit' van huis-
houdens op (Gershuny 1983). Terwijl de individuele consument minder afhankelijk
werd van publieke voorzieningen als het openbaar vervoer, de telefooncel of het
plaatselijke theater, nam zijn afhankelijkheid van energietoelevering (elektriciteit,
benzine) en een netwerk van ondersteunende voorzieningen toe. Voor de huishou-
dens leveren de beschreven ontwikkelingen aldus een paradoxale combinatie op
van meer flexibiliteit in private kring met tegelijkertijd een grotere afhankelijkheid
van globale voorzieningen en grootschalige infrastructurele voorzieningen. Tot een
werkelijke vermindering van de gemiddelde tijd die aan het huishouden wordt
besteed heeft de mechanisering, blijkens tijdbudgetonderzoek, overigens nauwelijks
geleid, waarschijnlijk door de doorkruisende effecten van de genoemde huishou-
densverdunning, die een groter tijdsbeslag van huishoudelijke werkzaamheden met
zich meebrengt naarmate in kleinere eenheden wordt samengeleefd. 
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'Monetarisering' verwijst naar het verschijnsel dat huishoudelijke en gezinstaken
vaker tegen betaling worden uitbesteed aan externe instanties, in de vorm van
onder andere het kopen van kant-en-klare maaltijden, het eten in restaurants, het
gebruikmaken van wasserijen, huishoudelijke hulp, oppas voor de kinderen,
peuterspeelplaats of crèche enzovoort. Het gestegen welvaartsniveau en de tegelij-
kertijd toenemende werkdruk maakt, zo mag worden aangenomen, een gedeelte-
lijke 'monetarisering van het huishouden' (Vijgen en Van Engelsdorp Gastelaars
1986) tot een aantrekkelijke optie. Binnen de gezinscyclus vallen duidelijke pieken
waar te nemen qua belasting door huishoudelijke en arbeidsverplichtingen. Onder
de huishoudenstypen is de tijdsdruk het grootst bij personen die net als hun partner
min of meer fulltime betaalde arbeid verrichten. Het ligt daarom voor de hand dat
in de desbetreffende levensperiodes en huishoudens onevenredig veel gebruik-
gemaakt zal worden van externe diensten. Tijdbestedingsonderzoek laat zien dat dit
ook inderdaad het geval is (De Hart 1995 en 1998).
Dikwijls wordt aangenomen dat het aantal inkomensbronnen per huishouden, in
combinatie met de tijdsdruk die het tweeverdienerschap met zich meebrengt, een
zelfstandig effect heeft op het bestedingspatroon. Tweeverdieners hebben een
relatief ruime koopkracht en beschikken tegelijkertijd over een beperkte hoeveel-
heid vrij besteedbare tijd. Dit leidt, behalve tot een breed repertoire aan activiteiten,
tevens tot een meer dan gemiddelde consumptie van betaalde externe diensten
- zoals maaltijdverzorging, wasserettegebruik en hulp in de huishouding.

Niet alleen op het gebied van het huishouden, ook op dat van de loonarbeid hebben
zich grote verschuivingen voorgedaan. Zo heeft sinds de jaren zestig een forse
toestroom van (gehuwde) vrouwen naar de arbeidsmarkt plaatsgevonden. In 1960
was 25% van de vrouwen en 7% van de gehuwde vrouwen die behoorden tot de
potentiële beroepsbevolking actief in een betaalde werkkring; in 1981 bedroegen
deze aandelen al respectievelijk 39% en 33%, in 1991 56% en 49%.  Deze grotere1

arbeidsdeelname heeft effecten gehad voor de vervulling en verdeling van huishou-
delijke en verzorgende taken binnen het huishouden. De belasting van vrouwen met
huishoudelijke verplichtingen is afgenomen, bij mannen is die toegenomen. Een
verschuiving van de traditionele rolverdeling binnen het huishouden is aarzelend
maar onmiskenbaar op gang gekomen. Een andere belangrijke ontwikkeling sinds
het eind van de jaren zeventig is het ontstaan van een aanzienlijk reservoir van
Nederlanders die vanwege werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of vervroegde
pensionering geen beroepsarbeid (meer) verrichtten.  Daardoor is de tijdsinveste-2

ring in arbeid onder laagopgeleiden en mannen van middelbare leeftijd sterk
afgenomen.
Dan zijn er nog de veranderingen die zich hebben voltrokken op onderwijsgebied.
Binnen de jongerenwereld is de enorme toestroom naar het voortgezet en hoger
onderwijs van groot belang geweest voor het tijdbudget. Jongeren volgen steeds
massaler en gedurende een steeds langere periode dagonderwijs. De gemiddelde
leeftijd waarop voor het eerst de arbeidsmarkt wordt betreden is steeds verder
gestegen. Vooral bij steeds meer jonge vrouwen zijn onderwijsverplichtingen in de
plaats gekomen van huishoudelijke en gezinstaken. De student van tegenwoordig
concentreert zich minder volledig op zijn studietaken dan die uit vroeger dagen.
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Veel scholieren en studenten voorzien zich via betaalde arbeid van (aanvullende)
inkomsten, vele studenten voeren een eigen minihuishouden.

De genoemde ontwikkelingen hebben een duidelijke invloed gehad op het tijdbud-
get van grote groepen Nederlanders. Ze hebben er onder andere in geresulteerd dat
het aantal Nederlanders dat meerdere taken op het gebied van arbeid, onderwijs of
huishouden dient te combineren is gestegen; mannen met een werkende partner die
een deel van de huishoudelijke arbeid op zich nemen, alleenwonenden die beroeps-
arbeid combineren met huishoudelijke taken, studenten die naast hun studie een
eigen huishouden moeten verzorgen, werkenden die verdere opleidingen volgen,
enzovoort. Nederlanders zijn minder volledig dan vroeger te typeren naar de rol die
zij, door hun dagelijkse bezigheden of leeftijdscategorie, worden geacht te spelen -
huisvrouw, werkende, scholier of student. Uit de tijdbestedingsonderzoeken blijkt
dat de totale tijdsdruk van de opeenstapeling van verplichtingen zich in toenemen-
de mate concentreert bij de leeftijdsgroepen tussen de 20 en 50 jaar. Met name de
werkende groep met een huishouden waarvan ook kleine kinderen deel uitmaken
bevindt zich in het spitsuur van het leven. Zij heeft te maken met een gevarieerd
takenpakket waarin veelal naast betaalde arbeid ook een substantieel deel van de
beschikbare tijd in beslag wordt genomen door de zorg voor het huishouden en voor
huisgenoten, en daarnaast nog één of andere vorm van volwasseneneducatie wordt
gevolgd. Het aantal netto vrije uren (dat wil zeggen de uren die overschieten als
aan alle dagelijkse verplichtingen en de fysieke verzorging is voldaan) is voor dit
bevolkingsdeel de afgelopen decennia onmiskenbaar gereduceerd.3

Vrijwilligerswerk is een activiteit die wordt gereserveerd voor de uren die over-
schieten wanneer een betaalde werkkring of de taken die het huishouden dan wel
het volgen van onderwijs met zich meebrengt geen beslag meer leggen op mensen.
Alvorens door te stoten naar het thema 'tijdsbesteding en vrijwilligerswerk' gaan we
nu eerst wat nader in op enkele in het oog springende verschuivingen binnen de
algemene vrijetijdsbesteding van de Nederlandse bevolking in de naoorlogse
periode. We starten onze beschrijving met de jaren dertig.

6.2.2 Ontwikkelingen sinds de jaren vijftig

Innovatieve technologische doorbraken als de telefoon, de auto en de televisie
vormen aspecten van de naoorlogse mechanisering van de Nederlandse samen-
leving en van het Nederlandse huishouden, gepaard gaande met veranderingen in
de dagelijkse levensstijl. Die mechanisering versnelde na de Eerste Wereldoorlog
door de algemene elektrificatie van woningen. Toen kwam ook de diffusie van
huishoudelijke apparaten pas goed op gang. Sinds die tijd zijn deze voortdurend
verder geperfectioneerd. Met name de grootscheepse bouwactiviteiten van de
periode 1955-1965 gaven een sterke impuls aan de standaardisering van het huis-
houden (Baudet 1986). Figuur 6.1 illustreert de enorme schaaluitbreiding van de
mechanisering vanaf de jaren zestig.
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Figuur 6.1 De mechanisering van Nederlandse huishoudens: groei van het aantal telefoonaansluitingen, aantal
personenauto’s en geregistreerde houders van een televisietoestel, 1950-1995 (per 100 inwoners)

Bron: CBS (Statistisch zakboek en a)

In 1877 werden in ons land de eerste telefoons door particulieren gekocht, in de
loop van het volgende decennium ontstonden de eerste lokale en interlokale
telefoonnetten, die aanvankelijk werden geëxploiteerd door de Nederlandsche Bell
Telephoon Maatschappij. Zijn echte doorbraak beleefde de telefoon in de jaren
twintig en pas na de jaren vijftig ontwikkelde hij zich tot een voor iedereen toe-
gankelijk communicatiemiddel. Tussen 1965 en 1990 nam het aantal telefoonaan-
sluitingen in ons land toe van 1,5 miljoen naar ruim 6,9 miljoen.
Even voor de eeuwwisseling kwam de eerste Nederlandse auto op de markt,
geproduceerd door de firma Simplex. Volgens Baudet (1986) droeg hulp van auto-
bezitters bij de distributie van de post tijdens de grote spoorwegstaking van 1903
sterk bij aan de doorbraak van de auto - tot dan voornamelijk een sportief vervoer-
middel bij autorally's voor de elite - als nuttig transportmiddel. Tussen 1900 en
1940 steeg het aantal autobezitters in Nederland van 150 naar 100.000, in 1960
waren dit er al meer dan een half miljoen, vijf jaar later bijna 1,3 miljoen en in
1990 meer dan 5,5 miljoen. 
Ook de televisie is tot de vanzelfsprekende onderdelen van het moderne Neder-
landse huishouden gaan behoren. Nadat in 1951 de eerste televisieuitzending had
plaatsgevonden, groeide het aantal televisiebezitters in de loop van dat decennium
explosief tot 801.000 in 1960. Halverwege de jaren zestig was hun aantal al bijna
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verdrievoudigd tot 2,1 miljoen, in 1990 waren het er iets minder dan 5 miljoen. 

De telefoon, auto en televisie kunnen - evenals bijvoorbeeld de radio - als
exemplarisch gelden voor de aanzienlijke uitbreiding van de communicatie- en
informatievoorziening, de verruiming van de psychologische en geografische
actieradius van de individuele consument. Daaraan kan een lange reeks van
apparaten worden toegevoegd die tot de standaarduitrusting van het Nederlandse
huishouden is gaan behoren en die beoogden bij te dragen tot een besparing van
menselijke tijd en energie dan wel tot nieuwe vormen van ontspanning en comfort
in huiselijke kring. Te denken valt aan wasmachines, koelkasten, stofzuigers,
afwasmachines, koffiezetapparaten, magnetrons, elektrische afzuigkappen en
dergelijke, verder aan een breed scala van audiovisuele apparatuur. In hoeverre
weerspiegelen de ontwikkelingen zich in het tijdbudget waarmee de Nederlanders
hebben te woekeren? De tijdbestedingsonderzoeken die sinds de jaren dertig zijn
uitgevoerd geven daarvan een impressie.

Blonk, Kruijt en Hofstee hielden voor de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in
1935 het eerste landelijke tijdbestedingsonderzoek onder 226 georganiseerde
arbeiders en kantoorbedienden. Twee weken lang noteerden de deelnemers aan het
onderzoek hun bezigheden per tijdstip. Het onderzoek is niet representatief, zoals
met name blijkt uit de ruime hoeveelheid vrije tijd die de onderzochten aangaven te
reserveren voor verenigingsleven en verenigingswerk (16% van de vrije uren). In
figuur 6.2 is de tijdsbesteding van de respondenten van Blonk c.s. aan de hand van
de latere tijdbestedingsonderzoeken van het SCP vergeleken met die van manne-
lijke fulltime werkenden in 1975 en 1995. Om de grootste vertekening tegen te
gaan is daarbij de tijd die werd geïnvesteerd in verenigingswerk buiten beschou-
wing gelaten. In het linkerdeel van de figuur staat het aantal uren dat per week
besteed wordt aan betaalde arbeid, fysieke verzorging (eten, rusten, slapen) en
andere verplichtingen (zoals huishouden en boodschappen doen, verzorging van
huisgenoten, reparaties, verzorgen van dieren en planten), alsmede de ruimte die
resteert voor vrijetijdsbezigheden. In het rechterdeel staan vervolgens de belang-
rijkste van die laatste weergegeven als het percentage van de totale beschikbare
vrije uren dat ermee is gemoeid, zoals gezegd exclusief het verenigingsleven en
-werk. Met elektronische media wordt gedoeld op radio of afspeelapparatuur
beluisteren en televisiekijken.

De in 1935 onderzochte arbeiders werden zo’n 7,5 uur meer in beslag genomen
door betaalde arbeid en trokken ook bijna 4 uur meer uit voor rusten en fysieke
verzorging dan de werkende mannen van 1995. Daar staat tegenover dat zij 8 uur
minder kwijt waren aan allerlei taken en plichten in de huishoudelijke sfeer en
vooral minder aandacht besteedden aan het doen van huishouden en boodschappen
en zorg voor huisgenoten dan de respondenten van 1995 (1 uur tegen ruim 7 uur).
Wanneer dit alles wordt verdisconteerd, hadden de ondervraagden van 1995 ruim
3 uur meer te besteden aan vrijetijdsactiviteiten.
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Figuur 6.2 Tijdsbesteding aan variërende bezigheden door geschoolde arbeiders in 1935 en fulltime werkende
mannen in 1975 en 1995 tijdens een week (totaal 168 uur) 

Bron: Blonk en  Kruijt  (1936); CBS (1957); SCP (TBO '75 en '95)

Het rechterdeel van figuur 6.2 leert dat de ondervraagden uit de twee latere jaren
vooral minder tijd aan lezen (-8 uur) en meer tijd aan het gebruik van elektronische
media (+8 uur) besteedden, hetgeen grotendeels valt toe te schrijven aan de
opkomst van de televisie, waarnaar in 1975 en 1995 ongeveer 10 uur per week
werd gekeken.  Ook de het sociale verkeer (in de vorm van huiselijk verkeer,4

bezoek ontvangen en op bezoek gaan) liep terug met in het totaal bijna 2,5 uur per
week. Meer tijd (5 uur) werd daarentegen uitgetrokken voor het beoefenen van
hobbies, uitgaan en uithuizige recreatieve activiteiten. Het aantal vrije uren is,
vergeleken met de jaren dertig, toegenomen, evenals de financiële ruimte om deze
volgens eigen inzicht en behoefte te besteden. Begin jaren vijftig lag voor de door
Blonk en Kruyt onderzochte arbeiders en kantoorbedienden de jaarlijkse arbeidstijd
ongeveer 30% hoger dan momenteel het geval is. Men beschikte over minder vrije
uren en had minder dan half zo veel uit te geven per vrij uur (Knulst 1989: 78).

Een betere vergelijkingsmogelijkheid met de SCP-onderzoeken bieden de twee
tijdbestedingsonderzoeken die het CBS verrichtte in 1955 en 1962 tijdens de
doordeweekse avonden en het weekend. In figuur 6.3 is de tijdsinvestering in de
belangrijkste vrijetijdsbezigheden die daaruit naar voren komt vergeleken met die
van de Intomart TBO-onderzoeken uit 1975 en 1995 als een percentage van de in
totaal beschikbare netto vrije uren (dat wil zeggen exclusief fysieke verzorging en
verplichtingen). Een uitgebreidere tabel is als bijlage bij dit hoofdstuk opgenomen.
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Figuur 6.3 Percentage van de vrije tijd besteed aan uiteenlopende bezigheden, op doordeweekse avonden en in het
weekend,  in 1955, 1962, 1975 en 1995a

Geregistreerd op maandag tot en met vrijdagavond tussen 17.30 en 24.00, op zaterdag van 12.00 tot 24.00 ena

op zondag van 8.00 tot 24.00. In 1962 werd tevens de zaterdagmorgen onderzocht. De gegevens voor dat jaar
zijn herberekend tot hetzelfde tijdvak als dat van de andere drie jaren.

Bron: CBS ; SCP (TBO''75 en '95)

Tijdens de onderzochte weekuitsnede is tussen 1955 en 1995 het aantal vrije uren
met 12 uur gestegen (in 1962 werd de vrije zaterdag ingevoerd). Dit surplus aan
vrije tijd werd grotendeels besteed aan uitgaan en in het bijzonder aan het gebruik
van elektronische media. Wat die laatste betreft treedt de sprong naar intensief
gebruik overigens al tussen 1955 en 1962 op. De voorhoede van televisiebezitters
keek in 1962 al veel televisie; wie nog niet in het bezit van een televisietoestel was
luisterde nog vaak naar de radio of grammofoonplaten. Tijdens doordeweekse
avonden en het weekend werd halverwege de jaren vijftig gemiddeld 0,2 uur
besteed aan televisiekijken, in 1962 was dit 5,4 uur, anno 1975 ruim 10 uur (Knulst
1994: 321). De huidige Nederlander brengt gemiddeld meer dan een kwart van zijn
vrije tijd televisiekijkend door.  Ontspanning buitenshuis is een belangrijkere plaats5

gaan innemen binnen het vrijetijdsgedrag en ook de uitgaansdoelen zijn verscho-
ven. Het bezoek aan restaurants, cafés en dansgelegenheden neemt tegenwoordig
een veel grotere plaats in binnen het vrijetijdsgedrag buitenshuis, dat nu, veel
minder gericht is op het bijwonen van theateruitvoeringen of concerten en bios-
coopbezoek (dat parallel aan de opkomst van de televisie zeer snel terugliep). Door
de toename van het aantal arbeidsvrije uren en de welvaartsstijging (per hoofd van
de bevolking groeide de reële consumptieve-bestedingsruimte tussen 1955 en 1985
met een factor 2,2) ontstond aan de kant van de consumenten ook de mogelijkheid
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op ruimere schaal te investeren in meer ‘luxe’ vormen van vrijetijdsbesteding
(sport, uitgaan, openluchtrecreatie), een ontwikkeling waarop door een steeds
verder uitdijende markt van vrijetijdsgoederen en -diensten gretig werd ingespeeld.
Anno 1995 wordt binnen het totaal van vrijetijdsactiviteiten beduidend minder
ruimte uitgetrokken voor naar verhouding goedkope vormen van vrijetijdsbesteding
als lezen en sociaal verkeer - de laatste ontwikkeling speelt zich af in de meest
recente periode. De tijdsinvestering in verenigingswerk lijkt zich hersteld te hebben
tot ongeveer het niveau van 1955, maar enige voorzichtigheid is hier geboden,
omdat daartoe in 1995 (en 1975) ook vrijwilligersactiviteiten zijn gerekend. Wat de
mate van uithuizigheid tijdens de vrije tijd betreft is er opvallend weinig veranderd:
de ondervraagden van 1955 brachten 34% van hun vrije uren buitenshuis door, die
van 1995 39%.

Tabel 6.1 Ontwikkeling in het aantal televisietoestellen in Nederland, 1949-1995
aantal geregistreerd bij de PTT (x 1.000) per 100 inwonersa

1949 50 
1950 150 
1951 500 
1952 1.100 
1953 2.800 
1954 9.500 
1955 45.000 0
1956 120.000 99 1
1957 239 2
1958 391 4
1960 585 5
1965 2.113 17
1970 3.086 24
1975 3.646 27
1980 4.181 29
1985 4.574 32
1990 4.879 33
1995 5.837 38

Berust op schattingen.a

Bron: NSS (1957); CBS  (1975); CBS  (a)

De opkomst van de televisie is van groot belang geweest voor de vrijetijdsbesteding
in de naoorlogse periode. Tabel 6.1 laat zien in welk hoog tempo de televisie zich
een plaats verwierf binnen de vaderlandse huiskamer.
In 1951 verzorgde de Nederlandse omroep zijn eerste televisie-uitzending. Aan het
eind van het volgende jaar waren er circa 1.000 bij de PTT geregistreerde televisie-
toestellen in ons land, eind 1953 was dat aantal verdriedubbeld, tien jaar later
bedroeg het al 1,5 miljoen. Het aantal geregistreerde televisiehouders per 100 inwo-
ners groeide tussen 1965 en 1993 verder van 17 naar 37. In 1953 beschikte 0,1%
van de huishoudens over een televisie, in 1959 was dit al ruim 21%, nog eens zes
jaar later 65%, rond 1970 82%. Het aantal kijkers steeg navenant. In 1960 keek
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ongeveer een kwart van de bevolking van 12 jaar en ouder 's avonds televisie (thuis
of bij anderen), in 1962 gold dit voor 40% en zij deden dat gemiddeld anderhalf
uur (CBS 1964).
Tijdens doordeweekse avonden en in het weekend besteedde de bevolking in de
winter van 1955-'56 gemiddeld nog maar 0,3% van haar tijd aan televisiekijken, in
1962 was dit al bijna 9%, in 1975 16,7% en momenteel iets meer dan 18% (Knulst
en Kraaykamp 1996: 64). In de loop van de jaren zestig ging het televisiekijken
ongeveer 10 uur van het wekelijkse tijdbudget in beslag nemen. Bij die spectacu-
laire stijging zinkt de toename van het televisiegebruik tijdens de meest recente
periode in het niet, maar ze was wel substantieel. De tijd die Nederlanders televisie-
kijkend doorbrachten, steeg tussen 1975 en 1995 per week met 2,2 uur van gemid-
deld 10,2 naar 12,4 uur, een toename die zich overigens voornamelijk tussen 1985
en 1990 voltrok (+1,8 uur). Aan lezen ging de doorsnee Nederlander steeds minder
tijd besteden. In 1975 las hij (op weekbasis) nog 2,5 uur in kranten, 2 uur in tijd-
schriften en 1,6 uur in boeken, twintig jaar later was die tijdsinvestering geslonken
tot respectievelijk 2,0 en 1,4 uur en 1,2 uur. Mensen met veel vrije tijd kijken het
meest televisie, zoals gepensioneerden, werklozen en arbeidsongeschikten; door
werkende vrouwen en hoogopgeleiden wordt daarentegen relatief weinig televisie
gekeken. Er is echter geen bevolkingsgroep waarvan de kijktijd sinds 1975 zo sterk
toenam als de jeugd van 12-19 jaar (met gemiddeld meer dan 4 uur per week).
Vergeleken met het seizoen 1984/'85 was in het seizoen 1993/'94 de zendtijd van
de televisie meer dan verdubbeld (van 16,2 naar 34,5 uur per dag); de kijktijd nam
toe van gemiddeld bijna 2 naar ruim 2,5 uur per dag. Een forse toename van de
zendtijd (met een factor 2,1) ging dus gepaard met een veel geleidelijker groei van
de kijktijd (met een factor 1,3) (CBS a en 1996; NOS).  Het televisiegebruik maakt6

deel uit van veranderingen in het mediagebruik en -aanbod die zich op brede schaal
voordeden, zoals de aansluiting van het grootste deel van ons land op het kabelnet,
de verdriedubbeling tussen 1975 en 1990 van het aantal zenders dat kan worden
ontvangen (een toename die vooral tussen 1985 en 1990 zeer snel tot stand kwam),
de sterke uitbreiding van het aantal uitzenduren (voor de Nederlandse zenders
verdubbelde dit tussen 1980 en 1990) en de spreiding daarvan over het gehele
etmaal, de verbreiding van videorecorders (van 2% van de huishoudens in 1980 via
20% in 1985 tot 68% in 1995), de opkomst van regionale zenders, Teletekst en
kabelkrant, en de entree van de personal computer in het huishouden (waarover in
1985 7% en in 1995 al 39% van de huishoudens beschikte).

6.2.3 Ontwikkelingen sinds de jaren zeventig

In tabel 6.2 zijn enkele ontwikkelingen in de vrijetijdsbesteding sinds 1975 weerge-
geven. Ze laten zich als volgt samenvatten. Het aantal uren dat resteert als aan alle
dagelijkse verplichtingen en de fysieke verzorging is voldaan (de netto vrije tijd),
vertoonde in 1985 een piek, maar daalde in de periode daarna tot ruim 47 uur per
week. Het aandeel van de daarvan elders dan thuis doorgebrachte tijd steeg naar
39% in 1995.  Tegelijkertijd nam de diversiteit van het vrijetijdsrepertoire toe in de7

meest recente periode: men is zijn vrije tijd over gemiddeld meer activiteiten gaan
verdelen. Aan huiselijk verkeer en lezen wordt een geringer deel van de vrije uren
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besteed, voor televisiekijken en uitgaan wordt meer tijd uitgetrokken. Het percen-
tage Nederlanders dat één of meerdere keren per jaar op vakantie gaat is duidelijk
gestegen sinds 1975. Samenvattend: het vrijetijdspatroon is gevarieerder en
vluchtiger geworden. In minder tijd worden meer activiteiten afgewikkeld. Er
wordt meer geld geïnvesteerd in vrijetijdsbenodigdheden die per stuk minder tijds-
beslag vergen, een ontwikkeling die wel is samengevat als; 'van tijdsintensieve naar
kapitaalintensieve ontspanning'.

Tabel 6.2 Enkele kenmerken van de vrijetijdsbesteding, personen van 12 jaar en ouder,  1975,-1995
1975 1985 1995

aantal vrije uren 47,9 49,0 47,3
waarvan buitenshuis doorgebracht:

in uren 17,4 17,9 18,5
als % 36 37 39

aantal vrijetijdsactiviteiten waaraan men geregeld deelneemt 8,8 8,8 9,1
deelname aan vrijetijdsactiviteiten als % van de totale vrije tijd

huiselijke contacten 23 21 20
lezen 13 11 9
televisiekijken (incl. video, Teletekst, kabelkrant) 10 12 12
radio, afspeelapparatuur 16 16 16
hobby's 16 17 16
sportbeoefening 2 3 3
uitgaan 11 11 13
recreatie buiten 2 2 2
politiek, levensbeschouwing, maatschappelijke participatie 5 5 5
overige 3 2 3

aantal vakantiegangers (één of meerdere keren per jaar) als % van de bevolking 54 64 72
Bron: SCP (TBO'75, '85, '95); SCP (1980: 150); NRIT (1996)

Een goede illustratie hiervan is de sterke uitbreiding van de elektronische omge-
ving die in de huiskamers heeft plaatsgevonden. Zij stelt mensen in staat veelsoor-
tige en gevarieerde ervaringen op te doen zonder daarvoor een substantiële arbeids-
investering te doen (door bijvoorbeeld de woning te verlaten en te reizen naar een
locatie waar het vertier plaatsvindt) of zich gedwongen te zien daarvoor andere
bezigheden uit te stellen. In tabel 6.3 is de penetratiegraad van een aantal appara-
ten weergegeven. Zoals we hebben gezien, beschikte halverwege de jaren vijftig
naar schatting nog maar 2% van de huishoudens over een televisietoestel, twintig
jaar later was de televisie tot vrijwel alle huiskamers doorgedrongen. Vanaf de
jaren tachtig begint de videorecorder zijn intrede te doen, een apparaat waarover
inmiddels een ruime meerderheid van de huishoudens de beschikking heeft. Vanaf
de tweede helft van de jaren tachtig begint ook de opmars van de computer en de
compactdiscspeler binnen het huishouden. In dezelfde periode neemt, via de
bekabeling van grote delen van het land, het aantal te ontvangen televisiezenders
sterk toe en starten de Nederlandse omroepen het uitzenden van middagprogram-
ma’s en nachtfilms.
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Tabel 6.3 Bezit van enkele audiovisuele apparaten in het huishouden, 1980-1995 (in procenten)

1980 1985 1987 1989 1991 1993 1995 

zwart-wit televisie 40 31 29 23 . . . 
kleurentelevisie 73 86 89 93 95 97 97 
videorecorder 2 20 30 41 50 60 68 
videocamera . . . 3 7 12 16 
home- en/of personal computer . 7 11 18 25 31 39 
tv-spelcomputer . . . . . 9 13 
cd-speler . . 6 25 48 66 75 

Bron: CBS (a)

Hoewel er zeker verschillen bestaan tussen bevolkingsgroepen, is het algemene
beeld toch wel dat de Nederlanders mobieler zijn geworden. Ze beschikken welis-
waar over een ongekend groot aantal arbeidsvrije uren, maar hebben tegelijkertijd
minder netto vrije tijd dan in eerdere tijden, waardoor zij erop gespitst zijn ook hun
vrije uren zo goed mogelijk te benutten en in die spanne tijds deelachtig te zijn aan
zo veel mogelijk aantrekkelijke belevenissen. Dat heeft, temidden van het moderne,
zeer pluriforme aanbod aan mogelijkheden tot vertier, tot een rustelozer en vluch-
tiger vrijetijdsgedrag geleid. En tot een forse uitbreiding van de elektronische
omgeving. Daarbij geholpen door een hoog welstandsniveau wordt op almaar
ruimere schaal in een assortiment elektronische apparaten geïnvesteerd dat
enerzijds de noodzakelijke huishoudelijke arbeid dient te verlichten, en anderzijds
de mogelijkheid schept met een minimale tijdinvestering een maximum aan
veelsoortige ervaringen op te doen.

6.3 Deelname en tijdsbesteding aan vrijwilligerswerk sinds de jaren zeventig

6.3.1 Ontwikkelingen volgens de dagboekmethode en de vragenlijstmethode

De vraag die in deze paragraaf centraal staat, is die naar de samenhang tussen de
beschreven ontwikkelingen en het verrichten van vrijwilligerswerk en de tijdsinves-
tering daarin. Die ontwikkelingen hebben vooral betrekking op aspecten die door-
gaans tot de leefsituatie en leefstijl van mensen worden gerekend, maar ook zal de
relevantie van een aantal zogenoemde achtergrondkenmerken worden nagegaan.
Alvorens hierop in te gaan, geven we eerst in tabel 6.4 de ontwikkelingen in de
participatie aan het vrijwilligerswerk weer zoals die naar voren komen uit de
achtereenvolgende tijdbestedingsonderzoeken van het Sociaal en Cultureel
Planbureau sinds 1975. Het vrijwilligerswerk is daarin op twee wijzen gemeten. 
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Tabel 6.4 Deelname aan vrijwilligerswerk volgens twee operationaliseringen: vrijwilligers (in procenten), tijd besteed
aan vrijwilligerswerk (uren per week en in procenten van de vrije tijd van vrijwilligers), personen van 18 jaar en
ouder, 1975-1995

1975 1980 1985 1990 1995
verricht vrijwilligerswerk volgens de vragenlijst  (in %) . (45) 43 41 46a

verricht vrijwilligerswerk volgens het dagboek (in %) 28 33 32 29 32
vrouw 0 % 0 0 0
� 51 jaar + 0 0 + +
hoger opleidingsniveau + + + 0 0

alleen vrijwilligers (volgens het dagboek)
aan vrijwilligerswerk bestede tijd (in uren in de
dagboekweek) 4,6 4,3 4,8 5,2 4,9
idem als deel van de vrije tijd (in % van de vrije
tijd in deze week) 8,7 8,4 9,0 9,7 9,5

verricht minstens 5% van de vrije tijd vrijwilligerswerk
(in %) 60 56 58 62 64

vrouw 0 0 0 0 %

� 51 jaar (%) 0 % 0 0
hoger opleidingsniveau + 0 0 0 0

(n) (1.136) (2.354) (2.868) (2.873) (2.918)
Op basis van het al of niet verrichten van onbetaalde arbeid in dertien sectoren in 1980 en zestien sectoren ina

1985 en later.

Bron: SCP (TBO'75-'95) gewogen uitkomsten

In de eerste plaats hebben de deelnemers gedurende een week in oktober een
dagboek bijgehouden met het tijdsbeslag van hun bezigheden. Daarvan maken ook
de volgende activiteiten deel uit: activiteiten in het leiden van sociale en politieke
organisaties (bv. als lid van een politieke partij, vakvereniging, actiegroep, wijk-
raad mits niet als betaalde nevenfunctie), activiteiten in het kader van belangen-
behartiging en politiek (idem), activiteiten voor het overige verenigingsleven
(kruisverenigingen, sportverenigingen enz.), vrijwilligerswerk en onbetaalde
hulpverlening aan niet-familieleden (waaronder ook bv. het lidmaatschap van een
oudercommissie), activiteiten voor een kerkelijke of levensbeschouwelijke organi-
satie (als ouderling, diaken, lid van een kerkenraad of parochieraad e.d.), deelname
aan activiteiten in het kader van ondernemingsraden en andere bedrijfsorganisaties
(als lid van de ondernemingsraad of personeelsraad e.d.), exclusief de tijd die is
besteed aan het vervoer naar de plaatsen waar die activiteiten worden uitgeoefend.
Als vrijwilliger is iedereen geteld die tijdens de dagboekweek minimaal een
kwartier aan één of meer van de genoemde activiteiten heeft besteed. De vijf TBO-
onderzoeken zijn wat de dagboekmethode betreft op het punt van het vrijwilligers-
werk volledig vergelijkbaar. 
In de tweede plaats is aan alle respondenten tevens een vragenlijst voorgelegd
waarin geïnformeerd wordt of zij in hun vrije tijd al dan niet onbetaald werk
verrichten op één of meer van de volgende terreinen: politiek, beroeps-, vak- of



157

standsorganisaties, godsdienst of levensbeschouwing, zang, muziek, toneel of
anders cultureel, sport (niet als beoefenaar) en hobby’s, als hulp op school, in een
oudercommissie of schoolbestuur, binnen een vrouwenvereniging of -bond,
vrouwengroep of vrouwencafé, in de vorm van kinderopvang, crèche of peuter-
speelzaal, via jeugd- of clubhuiswerk, als overig maatschappelijk werk (actiegroep,
Amnesty International, WereldWinkel e.d.), of in de vorm van hulpverlening via
advies, voorlichting, een telefonische hulpdienst of wetswinkel. Alleen in de
onderzoeken van 1985, 1990 en 1995 zijn de activiteitengebieden in hun volle
breedte meegenomen. In de twee eerste TBO’s betrof het een kleiner aantal. Bij de
vragenlijstmethode is iedereen als vrijwilliger geteld die aangeeft op minstens één
van de genoemde terreinen weleens onbetaalde werkzaamheden te verrichten
tijdens zijn vrije uren.

Vergeleken met de vragenlijstmethode registreert de dagboekmethode consequent
ruim 10% minder vrijwilligers. Er is nu eenmaal ook vrijwilligerswerk dat niet
wekelijks wordt verricht en toevallig niet plaatsvindt in de oktoberweek waarin het
tijdbestedingsonderzoek wordt gedaan. Beide cijferreeksen suggereren een grote
stabiliteit in de deelname aan vrijwilligerswerk. Beide geven ze een lichte daling te
zien voor de jaren tachtig en een stijging voor de eerste helft van de jaren negentig.
De gegevens uit de tijdsbestedingsdagboeken over de hoeveelheid tijd die aan
vrijwilligerswerk wordt besteed, vertonen schommelingen. Ze maken duidelijk dat
vrijwilligers, na een daling in de tweede helft van de jaren zeventig, in de loop van
de jaren tachtig gemiddeld ongeveer 50 minuten per week meer voor hun vrijwil-
ligersactiviteiten gingen uittrekken. Het aandeel van het vrijwilligerswerk binnen
de totaal beschikbare vrije uren nam eveneens tussen 1980 en 1990 toe. 
De sociale differentiatie in de deelname aan vrijwilligersactiviteiten volgens de
tijdsbestedingsdagboeken wijkt enigszins af van de in tabel 2.12 van hoofdstuk 2
gerapporteerde gegevens die werden verzameld met behulp van vragenlijsten.8

Sinds 1985 verrichten ouderen vaker vrijwilligersarbeid dan jongeren. In de jaren
negentig zijn hoger opgeleiden volgens de dagboekmethode niet langer actiever in
het vrijwilligerswerk dan lager opgeleiden. Eén oorzaak zou kunnen zijn dat hoger
opgeleiden vaker incidenteel vrijwilligerswerk zijn gaan doen, dat niet allemaal
wordt geregistreerd in de onderzoeksweek van het tijdsbestedingsdagboek. Een
andere verklaring is dat hoger opgeleiden mogelijk meer geneigd zijn hun deel-
name te overdrijven, iets waartoe een vragenlijst hen veel meer in staat stelt dan de
invulling van het dagboek.

6.3.2 Achtergrondkenmerken van vrijwilligers

In het vervolg van dit hoofdstuk concentreren we ons op gegevens die zijn ontleend
aan de dagboekmethode van de tijdbestedingsonderzoeken van het SCP. Eerst zal
een beschrijving worden gegeven van de samenhang van de deelname aan het
vrijwilligerswerk met persoons- en leefsituatiekenmerken. In bijlage 6.2 van dit
hoofdstuk worden, op basis van andere onderzoeksgegevens, de effecten op die
deelname onderzocht van combinaties van de kenmerken die in dit hoofdstuk de
revue passeren. Daar is alle aanleiding voor, want juist de combinaties van kenmer-
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ken leveren veelal grote verschillen op. Blijkens de dagboekgegevens zijn er sinds
1975 enkele duidelijke verschuivingen opgetreden in het sociale profiel van het
bevolkingsdeel dat actief is in vrijwilligerswerk. Dat leert tabel 6.5.

Tabel 6.5 Deelname aan vrijwilligerswerk onder bevolkingsgroepen, personen van 18 jaar en ouder, 1975-1995 (op basis van dagboekgegevens)
percentage deelnemers aan uren vrijwilligerswerk uren als percentage 

vrijwilligerswerk door deelnemers van de vrije tijd

1975 1980 1985 1990 1995 1975 1980 1985 1990 1995 1975 1980 1985 1990 1995
hele bevolking 28 33 32 29 32 4,6 4,3 4,8 5,2 4,9 8,7 8,4 9 9,7 9,5

mannen 29 36 31 28 31 5,1 4,6 5,3 5,6 6,0 9,5 8,9 9,8 10,2 11,2
vrouwen 27 29 32 29 33 4,1 4,0 4,3 4,8 4,0 7,9 7,8 8,2 9,2 8,0

18-34 jaar 25 30 26 21 22 4,9 4,3 3,9 4,3 4,5 9,7 9,1 8,1 9,7 9,4
35-49 jaar 31 36 38 32 38 4,9 3,9 4,6 4,7 4,4 9,8 8,4 9,5 9,7 9,6
50-64 jaar 27 38 37 36 36 4,7 4,5 6,3 6,6 5,9 8,7 7,8 10,7 10,5 10,4
� 65 jaar 32 28 27 33 37 3,4 5,0 4,5 5,4 5,3 5,5 7,9 7,1 8,4 8,2

studerenden 27 34 27 19 25 . . 3,5 4,6 4,9 . . 7,4 11,0 9,8
werkende mannen 33 37 30 26 29 4,6 4,0 4,6 4,5 4,7 9,6 9,3 10,3 9,9 10,8a

werkende vrouwen 24 24 24 24 21 . . 2,6 4,1 3,5 . . 6,4 10,3 8,9a

huisvrouwen 25 30 34 34 41 3,8 3,7 4,6 4,1 4,2 7,6 7,4 8,5 8,1 8,1
werklozen en 17 32 43 37 30 . . 8,5 8,8 9,8 . . 12,1 11,7 14,4
arbeids-
ongeschikten
gepensioneerde 31 37 27 40 39 . 6,1 6,3 7,3 7,1 . 8,8 9,1 10,3 10,0
mannen

lager onderwijs, lbo 25 28 28 24 27 4,2 4,0 5,0 5,9 4,7 7,9 7,8 9,1 9,8 8,8
mavo, mo, mbo 28 37 32 28 33 4,7 4,3 4,7 4,9 5,3 8,9 8,3 8,8 9,4 9,9
hbo, universiteit 50 43 38 38 35 5,3 5,3 4,6 4,9 4,5 10,6 10,2 9,2 10,0 9,2

vier grootste steden 28 28 26 29 25 4,2 4,5 5,4 6,7 5,2 7,2 8,3 10,0 11,1 9,7
> 100.000 30 34 30 22 32 4,9 4,9 5,0 3,9 5,1 10,0 8,8 8,9 7,9 10,3
20-100.000 26 33 32 28 31 4,6 4,2 4,9 4,7 4,8 8,9 8,3 9,1 9,1 9,1
< 20.000 inwoners 29 33 34 32 37 4,6 4,1 4,4 5,6 4,9 8,8 8,4 8,6 10,5 9,4

. Te klein aantal.
Respondenten die tijdens de onderzoeksweek meer dan twintig uur betaalde arbeid verrichtten.a

Bron: SCP (TBO'75-'95)

Voor de totale bevolking mag de deelname aan vrijwilligerswerk dan gekenmerkt
worden door een betrekkelijk grote stabiliteit, binnen afzonderlijke groepen zijn in
de onderzochte twintig jaar periodes van stijgende populariteit afgewisseld door
periodes waarin de aantrekkingskracht van vrijwilligersarbeid afnam. Voorbeelden
zijn de 50-64-jarigen waaronder het vrijwilligerswerk in de tweede helft van de
jaren zeventig sterk toenam om zich vervolgens te stabiliseren, en de werklozen of
arbeidsongeschikten die tot halverwege de jaren tachtig aanzienlijk vaker gingen
deelnemen, maar dit tussen 1985 en 1995 steeds minder deden. een bevolkingsgroep
waarvan de participatiegraad momenteel hoger ligt dan de huisvrouwen, een eer die
twintig jaar eerder nog door hoog opgeleiden werd opgeëist. Vrouwen met een
betaalde baan tellen daarentegen het laagste percentage vrijwilligers en trekken voor
vrijwilligersactiviteiten ook gemiddeld de minste tijd uit.
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Het sociale profiel van vrijwilligers is veranderd. Vergeleken met 1975 tellen
vrijwel alle bevolkingscategorieën vandaag de dag meer vrijwilligers. Grote uitzon-
dering zijn de al genoemde hoogstopgeleiden: onder hen daalde het aantal vrijwil-
ligers met maar liefst 15%. Daar stond een sterke toename bij met name huisvrou-
wen en werklozen of arbeidsongeschikten tegenover (respectievelijk 16% en 13%).
De laatste categorie was anno 1975 nog het minst van alle actief. In vergelijking tot
tien jaar terug is de tijd die in 1995 door vrijwilligers werd uitgetrokken voor hun
vrijwilligerswerk het meest gestegen onder studerenden, werkende vrouwen en
werklozen of arbeidsongeschikten (1,4 resp. 1,1 en 1,3 uur per week).

6.3.3 Leefsituatie en leefstijlkenmerken

In paragraaf 6.2 is een aantal ontwikkelingen genoemd die van belang zijn geweest
voor de tijdsbesteding van de Nederlanders en de wijze waarop zij hun activiteiten
structureren. In tabel 6.6 vindt men de belangrijkste daarvan terug in hun samen-
hang met de deelname en tijdsbesteding aan vrijwilligerswerk.
Er werd in paragraaf 6.2 gesproken over de gevolgen van de zogenoemde huishou-
densverdunning. Deze is in tabel 6.6 terug te vinden als een vergelijking tussen
enerzijds respondenten die leven in een- of tweepersoonshuishoudens en anderzijds
respondenten die in gezinsverband samenleven met een of meerdere kinderen. Voor
de volledigheid is als eerste fase in de gezinscylus ook de nog bij de ouders inwo-
nende jeugd in de tabel opgenomen. Verder werd het verschijnsel van de taakcombi-
naties genoemd, dat hier terugkeert als het al dan niet minstens 5 uur per week
besteden aan verplichtingen op twee of drie van de volgende terreinen: betaalde
arbeid, onderwijs en huishouden. 
Dan zijn er enige gegevens met betrekking tot de vrije tijd weergegeven. Om te
beginnen zijn personen met een forse tijdsinvestering in verplichtingen (en dien-
tengevolge met weinig vrije uren) vergeleken met hen die met relatief weinig
(tijdsintensieve) verplichtingen te maken hebben. Vervolgens is gekeken naar de
verbrokkeling van activiteiten en subjectief ervaren tijdsdruk tijdens de vrije uren,
het laatste in antwoord op een vraag uit de schriftelijke vragenlijst van het
Tijdbestedingsonderzoek. Ook de diversificatie van het vrijetijdsgedrag is in de tabel
opgenomen, waarbij personen met een klein scala aan vrijetijdsactiviteiten worden
vergeleken met personen met een breed scala. Ten slotte werd ruime aandacht
geschonken aan de snelle opkomst en verbreiding van de elektronische media en in
het bijzonder de televisie.

Door een auteur als Putnam (1995a en 1995b) wordt aan de televisie een verstrek-
kende (en negatieve) invloed toegeschreven op de maatschappelijke participatie.
Een concentratie op lezen zou daarentegen gepaard gaan met veel animo tot
maatschappelijke participatie. Teneinde ons een indruk te vormen of zijn opvatting
op de Nederlandse situatie van toepassing is, zijn respondenten die binnen hun
vrijetijdsbesteding hun aandacht relatief sterk richten op de televisie vergeleken met
hen die naar verhouding meer het accent leggen op lectuur. 
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Tabel 6.6 Deelname aan vrijwilligerswerk naar bevolkingsgroep, personen van 18 jaar en ouder, 1975-1995 (dagboekgegevens)
percentage deelnemers aan uren vrijwilligerswerk door

vrijwilligerswerk deelnemers uren als percentage van de vrije tijd

1975 1980 1985 1990 1995 1975 1980 1985 1990 1995 1975 1980 1985 1990 1995 
hele bevolking 28 33 32 29 32 4,6 4,3 4,8 5,2 4,9 8,7 8,4 9,0 9,7 9,5 

fase gezinscylus
inwonend kind 23 28 27 14 20 % % 3,8 % % % % 7,6 % %

alleenstaand 36 34 29 29 33 % 6,0 5,3 6,6 4,6 % 9,6 9,0 10,7 7,8
gehuwd of samenwonend,
zonder kinderen 26 28 28 28 28 4,0 5,1 4,6 5,5 5,1 7,4 9,5 8,1 9,7 8,9
gezin, jongste kind > 14 jaar 36 33 34 31 31 % 4,3 6,6 4,8 5,2 % 7,8 11,2 8,5 9,8
gezin, jongste kind 6-14 jaar 26 41 41 38 45 % 3,7 4,2 5,0 5,5 % 7,7 8,7 9,9 11,1
gezin, jongste kind 0%5 jaar 29 31 32 29 30 % 3,6 4,1 3,7 3,6 % 8,6 9,1 9,0 9,3

taakcombinaties
geen taakcombinatie 26 32 33 31 35 4,9 4,6 5,1 6,1 5,6 8,9 8,2 8,9 10,1 9,6
taakcombinatie(s) 32 34 30 26 29 4,0 4,0 4,4 4,0 4,1 8,4 8,7 9,2 9,1 9,3

tijdsdruka

tijdsdruk < 25 uur per weekc 33 35 32 37 34 % 6,8 7,7 7,6 7,6 % 9,3 10,5 10,5 10,4
25-55 uur 28 32 34 28 36 4,6 3,7 4,3 4,8 4,5 9,2 7,7 8,6 9,6 8,9
> 55 uur 24 31 24 24 23 % 3,7 3,2 2,9 3,6 10,1 8,8 8,7 10,4

verbrokkeling van de vrije tijdb

gering 12 19 17 15 18 % 3,9 5,4 4,0 4,4 % 10,1 12,1 12,3 12,2
gemiddeld 29 33 32 29 33 4,6 4,0 4,6 5,4 5,0 9,1 8,3 8,9 10,0 9,5
groot 37 42 43 45 46 % 5,4 5,0 5,0 4,9 % 8,1 8,2 7,7 8,0

subjectief ervaren tijdsdruk tijdens
vrije tijdb

gering % % % % 30 % % % % 4,7 % % % % 8,3
gemiddeld % % % % 33 % % % % 5,2 % % % % 9,7
groot % % % % 32 % % % % 4,6 % % % % 10,3

diversiteit vrijetijdsgedrag
gering 21 20 19 15 23 % 3,3 4,2 4,3 4,0 % 6,7 7,9 8,7 7,3
gemiddeld 28 34 33 31 31 4,5 4,3 4,8 5,4 5,3 8,7 8,4 9,0 9,8 10,2
groot 41 42 42 34 43 % 5,1 5,1 4,7 4,0 % 9,8 9,4 9,4 7,8

mediagebruik
kijkt weinig tv, leest weinig 28 33 34 28 31 4,8 4,6 5,0 5,3 4,8 10,4 9,9 10,3 11,5 10,5
kijkt veel tv, leest weinig 20 23 23 21 26 % 4,2 4,1 4,3 4,3 % 8,0 7,7 8,0 7,9
kijkt weinig tv, leest veel 39 40 41 38 44 4,3 4,1 5,1 4,8 5,7 8,1 8,1 9,2 9,3 10,6
kijkt veel tv, leest veel 19 30 28 30 32 % 4,3 4,7 6,0 4,8 % 6,5 7,8 8,8 7,6

% = n < 100 of niet beschikbaar.
Het totale tijdsbeslag van betaalde arbeid, huishouden en onderwijs.a

Het aantal tijdsintervallen in de onderzoeksweek gedurende welke men vrijetijdsactiviteiten ondernam (inclusief televisiekijken).b

Bron: SCP (TBO''75-'95)
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We beginnen met enkele leefsituatiekenmerken waarvan bekend is dat zij van
invloed zijn op de vrije tijd waarover mensen kunnen beschikken, te weten de fase
binnen de gezinscyclus waarin men zich bevindt en de combinatie van taken op het
gebied van betaalde arbeid, huishouden en eventueel onderwijs. In het voorgaande
werd al opgemerkt dat jeugdigen zich (sinds 1985) zijn gaan terugtrekken uit het
vrijwilligerswerk. Dat is hier terug te vinden in de daling van het percentage deel-
nemers onder de respondenten die nog bij hun ouders inwonen. Gelet op het percen-
tage vrijwilligers bestaat er al sinds langere tijd een duidelijk verschil tussen
personen die met veel en zij die met minder tijdsdruk te maken hebben. Dit verschil
is gegroeid met betrekking tot de aan vrijwilligerswerk bestede tijd. Tijdsdruk is
minder van invloed op het percentage van de vrije tijd dat wordt ingeruimd voor
vrijwilligerswerk.
De diversiteit van het repertoire aan vrijetijdsactiviteiten speelt eveneens een rol.
Nederlanders die relatief weinig uiteenlopende vrijetijdsbezigheden hebben, ruimen
minder vaak een plaats in voor  vrijwilligersactiviteiten. Ten slotte is vrijwilligers-
werk nog gerelateerd aan mediagebruik. Personen die naar verhouding weinig op de
televisie en sterk op lezen zijn georiënteerd, leveren in alle jaren het hoogste
percentage participanten; in 1995 maakten zij tevens de meeste uren vrij voor
vrijwilligerswerk. De groep met een intensief gebruik van beide media is vergeleken
met twintig jaar geleden eveneens actiever.9

6.4 De tijdsgeleding van vrijwilligersactiviteiten: spreiding over de week voor
uiteenlopende groepen

6.4.1 Spreiding over doordeweekse dagen en het weekend

Tot nu toe zijn tijdbudgetgegevens gebruikt om na te gaan hoeveel en welke
personen vrijwilligerswerk verrichten bij variërende kenmerken (tijdsdruk, media-
gebruik enz.). De gegevens kunnen ook vanuit een ander perspectief worden
geanalyseerd, namelijk de tijdsfasering van vrijwilligerswerk temidden van het
dagelijkse patroon van bezigheden en verplichtingen. De tijdbestedingsonderzoeken
scheppen de mogelijkheid activiteiten te koppelen aan het moment waarop deze
verricht worden en aldus na te gaan hoeveel en welke Nederlanders op een bepaald
moment bezig zijn met vrijwilligerswerk.
In figuur 6.4 is voor zeven aaneengesloten etmalen tijdens een week in oktober 1975
en 1995 weergegeven hoeveel Nederlanders op een zeker tijdstip vrijwilligerswerk
aan het verrichten waren. Zoals men ziet is het vrijwilligerswerk op de maandag tot
en met donderdag meestal een avondbezigheid, op vrijdag vindt het over de hele dag
verspreid plaats, op zaterdag ligt de piek rond het middaguur, op zondag halver-
wege de morgen.
De belangrijkste verschuivingen die zich vergeleken met 1975 hebben voorgedaan,
zijn de volgende. Aan het eind van de morgen en rondom de lunch daalt het
percentage vrijwilligers minder sterk. Op maandag tot en met donderdag zijn meer
vrijwilligers tijdens de vroege avonduren actief (globaal tussen 19.30 en 21.00 uur).
Ook op dinsdag-, woensdag-, donderdag- en zaterdagochtend wordt meer vrijwilli-
gerswerk gedaan (geconcentreerd in het tijdvak tussen ca. 9.00 en 12.00 uur).
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Daarentegen is de participatiegraad op vrijdagavond (19.15-21.00 uur),
zaterdagavond (tegen 19.00 uur en tegen 20.00 uur), zondagmorgen en halverwege
de zondagmiddag (tegen 10.00 uur en tussen 15.00 en 16.00) lager dan twintig jaar
geleden. 

Figuur 6.4 Percentage vrijwilligers per dagdeel, in een oktoberweek van 1975 en 1995, Nederlandse bevolking van
18 jaar en ouder

SCP (TBO'75 en '95)

In tabel 6.7 is de deelname aan vrijwilligerswerk in beide jaren op door de weekse
dagen en in het weekend weergegeven. Vrijwilligersactiviteiten blijken vooral
doordeweek en dan met name tijdens de eerste helft van de week te worden verricht.
Dat is tegenwoordig wat sterker het geval dan twintig jaar geleden.

In figuur 6.5 is de spreiding van het percentage vrijwilligers over de dag nog eens
apart weergegeven voor drie dagen en drie afzonderlijke jaren. Voor alle drie de
jaren geldt dat het vrijwilligerswerk doordeweeks halverwege de avond zijn piek
bereikt, gedurende de zaterdag meer gespreid over de dag plaatsvindt en zich op
zondag concentreert in de ochtenduren.
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Tabel 6.7 Percentage deelnemers aan vrijwilligerswerk per dag, tijdens een oktoberweek, personen van 18 jaar en
ouder, 1975 en 1995

1975 1985 1995
maandag 10 11 11
dinsdag 9 12 11
woensdag 10 11 12
donderdag 9 11 10
vrijdag 7 9 8

totaal door de week 23 27 27a

zaterdag 5 8 6
zondag 4 6 5

totaal weekend 15 18 16b

piektijd maandag 20.15-20.30 uur dinsdag 20.30-21.00 uur maandag 20.45-21.00c

% actief op piektijd 3,8 4,3 4,1
Exclusief vrijdagavond (na 18.00 uur).a

Inclusief vrijdagavond.b

D.w.z. het kwartier waarin het grootste aantal vrijwilligers tegelijkertijd actief is.c

Bron: SCP (TBO'75 en '95)

Figuur 6.5 Percentage vrijwilligers per uur, op een dinsdag, zaterdag en zondag in oktober 1975, 1985 en 1995,
Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder
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Vervolg figuur 6.5

Bron: SCP (TBO'75, '85 en '95)
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In paragraaf 6.4.2 is de inbedding van het vrijwilligerswerk in het dagelijkse
patroon van bezigheden in kaart gebracht voor de totale bevolking en vier afzonder-
lijke groepen daaruit. Dat is gedaan voor een dinsdag in oktober in 1975 en 1995,
die kan gelden als een doorsneewerkdag. Naast het vrijwilligerswerk zijn vijf
categorieën van activiteiten onderscheiden, die te zamen vrijwel het hele scala aan
bezigheden van de bevolking bestrijken: het verrichten van betaalde arbeid, het doen
van het huishouden en de verzorging van huisgenoten waaronder eventuele
kinderen, het volgen van onderwijs, de persoonlijke verzorging (waaronder slapen,
rusten en eten), en de resterende activiteiten als aan al deze noodzakelijkheden,
taken en verplichtingen is voldaan en die als vrijetijdsbezigheden kunnen worden
aangemerkt.

6.4.2 De plaats van het vrijwilligerswerk binnen het patroon van overige
bezigheden

Tot dusver lag het volle accent op de deelname en tijdsbesteding aan het vrijwilli-
gerswerk. In beide opzichten moet de plaats die het vrijwilligerswerk inneemt
binnen het dagelijkse leefpatroon van de bevolking niet worden overschat. De
maatschappelijke relevantie en persoonlijke betekenis van vrijwilligerswerk kan
natuurlijk niet worden gereduceerd tot een puur kwantitatieve zaak. Maar toch:
vergeleken met de schaal waarop Nederlanders activiteiten ontplooien in het kader
van een betaalde werkkring, de huishoudelijke arbeid, variërende soorten onderwijs
of de vrijetijdsbesteding, en vergeleken met de energie en tijd die zij in deze bezig-
heden stoppen, is er wat het vrijwilligerswerk betreft sprake van een beperkt scala
van activiteiten waarin een klein deel van de bevolking zelden meer dan een gering
deel van zijn dagelijks beschikbare uren steekt. Figuur 6.6 vormt hiervan een
illustratie.
In vergelijking met 1975 vallen de volgende veranderingen in het activiteiten-
patroon te constateren. Anno 1995 is een groter deel van de bevolking tussen 7.00
en 18.00 uur actief in betaalde arbeid. Door de dag heen (maar vooral tussen 8.30 en
10.00 uur en rond 12.00 uur) wordt een lager percentage in beslag genomen door
het doen van het huishouden of boodschappen en de verzorging van huisgenoten.
De persoonlijke verzorging is wat meer gespreid geraakt over het etmaal. Dit heeft
er onder andere in geresulteerd dat een kleiner deel van de Nederlanders de maaltijd
gebruikt rond de traditionele ontbijttijd (7.00-7.30 uur), lunchtijd (12.30-13.00 uur)
en dinertijd (rond 18.00 uur). Een ander gegeven is dat vrijetijdsbezigheden
(uitgaan) minder plaatsvinden in het eerste deel van de avond (19.00-22.00 uur) en
dat daarvoor door meer Nederlanders de late avond en nacht worden gebruikt. Dit
alles heeft niet geleid tot duidelijke veranderingen in het vrijwilligerswerk tijdens de
uren van de dinsdag. Het enige dat daarover kan worden opgemerkt, is dat een iets
hoger percentage rond 10.00 uur 's morgens als vrijwilliger actief is.
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Figuur 6.6 Deelname per klokkwartier aan zes soorten bezigheden op dinsdag, Nederlandse bevolking van 12 jaar en
ouder, in 1975 (n = 1.309) en in 1995 (n = 3.227)

1 = betaalde arbeid, 2 = huishouden, 3 = onderwijs, 4 = persoonlijke verzorging, 5 = vrijwilligerswerk, 6 = overige
vrijetijdsactiviteiten.

Bron: SCP (TBO'95)
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Tot zover het algemene beeld. Het activiteitenpatroon op een doorsneewerkdag
verschilt echter nogal voor uiteenlopende bevolkingsgroepen, en ook de mate waarin
men te maken heeft met een opeenstapeling van verplichtingen loopt sterk uiteen
voor mensen die een betaalde werkkring hebben, huisvrouwen zonder betaalde
arbeid, personen die dagonderwijs volgen en beroepsmatig niet-actieven (gepensio-
neerden, werklozen, arbeidsongeschikten). Allerlei factoren beïnvloeden de ruimte
die mensen scheppen voor vrijwilligerswerk binnen hun dagelijkse patroon van
bezigheden en de tijd die zij daarbinnen willen en kunnen reserveren voor onbe-
taalde arbeid. Het bevolkingsdeel bijvoorbeeld dat principieel de zondagsheiliging
onderschrijft zal zijn uithuizige bezigheden op zondag zo veel mogelijk beperken tot
de kerkgang, eventueel in combinatie met activiteiten ten bate van de kerk. De vaste
cyclus van dagtaken op het gebied van arbeid, onderwijs of huishouden reguleert
voor omvangrijke aantallen mensen het patroon van bezigheden op andere terrei-
nen, waaronder dat van het vrijwilligerswerk. Zo laat een parttime werkkring in
principe meer ruimte voor de spreiding van vrijwilligersactiviteiten over de dagen
van de week dan een volledige betrekking, iets wat in versterkte mate geldt voor
personen die zich buiten het arbeidsproces bevinden (werklozen, arbeidsongeschik-
ten, gepensioneerden). In tegenstelling tot fulltime werkenden voor wie de arbeids-
periode eindigt met het weekend, zullen werkenden die regelmatig weekenddiensten
hebben zich bijvoorbeeld vaker gedwongen zien vrijwilligerswerk te reserveren voor
doordeweekse dagen. 

In het navolgende beperken we ons tot een vergelijking van vier groepen voor de
spreiding van hun vrijwilligersactiviteiten over de dagen van de week. Van de eerste
drie categorieën wordt de dagindeling gedomineerd door bezigheden die het
karakter hebben van een dagtaak, dit zijn de werkenden, de huisvrouwen en de
studerenden. De vierde categorie bestaat uit respondenten waarvoor dit niet of veel
minder geldt, dit zijn de werklozen of arbeidsongeschikten en gepensioneerden - zij
zullen worden aangeduid als ‘niet-actieven’. Nadat in de voorgaande paragrafen
steeds gebruik is gemaakt van longitudinale gegevens, concentreren we ons hier, ter
wille van de overzichtelijkheiden en de beknoptheid, op de uitkomsten van het
Tijdbestedingsonderzoek van 1995. De andere jaren geven ongeveer hetzelfde
patroon te zien.

De figuren 6.7 en 6.8 laten zien dat niet alleen, zoals we eerder zagen, de deelname
en tijdsinvestering met betrekking tot vrijwilligerswerk verschilt per bevolkings-
groep, maar dat ook de planning van vrijwilligersactiviteiten (de ruimte die men
ervoor vrijmaakt temidden van zijn overige bezigheden) uiteenloopt. Bij die overige
bezigheden gaat het om te beginnen om persoonlijke verzorging (slapen, rusten,
eten e.d.). Het tijdvak vanaf de late avond tot ongeveer zes uur 's morgens wordt
hierdoor bij alle groepen vrijwel volledig in beslag genomen. Dan zijn er de dage-
lijkse verplichtingen waarvoor men zich gesteld ziet: het onderwijs bij scholieren en
studenten, de beroepsarbeid bij werkenden, het huishouden bij beroepsmatig niet-
actieven en vooral huisvrouwen. Ten slotte zijn er nog de uren die met andere bezig-
heden kunnen worden gevuld en die hier worden samengevat als 'vrije tijd'.
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Figuur 6.7 Deelname per klokkwartier door werkenden en huisvrouwen aan zes soorten bezigheden op dinsdag,
Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder, 1995

Bron: SCP (TBO'95)
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Figuur 6.8 Deelname per klokkwartier door studerenden en niet actieven aan zes soorten bezigheden op dinsdag,
Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder, 1995

Bron: SCP (TBO'95)
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Die vrije uren concentreren zich bij studerenden en werkenden in de avond, bij
huisvrouwen en niet-actieven zijn zij veel meer gespreid over de dag. De vrije tijd
van de twee laatste groepen vertoont niet alleen 's avonds een piek, maar ook in de
morgen en middag, onderbroken door de maaltijden. In veel grotere mate dan
studerenden en vooral personen met een betaalde werkkring hebben huisvrouwen en
niet-actieven dus door de dag heen de ruimte om zich bezig te houden met vrijetijds-
activiteiten en vrijwilligerswerk. Zoals blijkt doen zij dit ook.
Vrijwilligerswerk blijkt door alle vier de groepen voornamelijk te worden gereser-
veerd voor de tijdsintervallen waarin de opeenstapeling van (doordeweekse)
verplichtingen en noodzakelijkheden afneemt tot minimale omvang. Bij werkenden
is dit de periode tussen ongeveer 19.30 en 22.00 's avonds, bij onderwijsvolgenden
tussen circa 18.30 en 20.30. De pieken van deelname liggen bij huisvrouwen
globaal in de periodes 9.00-12.00, 13.00-15.00 en 20.00-22.00 uur, bij beroepsmatig
niet-actieven in de tijdvakken 9.30-12.00, 14.00-16.00 en 19.30-22.00 uur. 
Uit de gepresenteerde figuren kan al worden opgemaakt dat de deelname aan het
vrijwilligerswerk niet alleen een kwestie is van de overige bezigheden die zich
aandienen en dat zij niet volledig samenvalt met de periodes waarin over een
maximale hoeveelheid vrije uren beschikt kan worden. Via het vrijwilligerswerk
gaat men ook verplichtingen aan waarvoor andere activiteiten opzij worden gezet.
Uit tabel 6.8 komt naar voren dat alle vier onderscheiden categorieën in groteren
getale door de week actief zijn dan in het weekend. De concentratie van vrijwilli-
gerswerk buiten het weekend geldt ook voor werkenden en studerenden, twee
groepen waarvan de vrije tijd relatief sterk in het weekend is gelokaliseerd.
Vergeleken met twintig jaar eerder is bij huisvrouwen en studerenden het accent
duidelijk sterker komen te liggen op de dagen door de week. Verder zijn huis-
vrouwen en niet-actieven momenteel niet alleen door de week vaker bij vrijwilli-
gersactiviteiten betrokken, maar ook op de dag des Heren, terwijl onder werkenden
en studerenden de zondagse vrijwilligersarbeid terugliep. 

Tabel 6.8 Percentage deelnemers aan vrijwilligerswerk per dag, tijdens een oktoberweek, personen van 18 jaar en
ouder, 1975 en 1995

werkend huisvrouw studerend niet actief allen
1975 1995 1975 1995 1975 1995 1975 1995 1975 1995 

maandag 14  8 6 14 8 7 8 16 10 11 
dinsdag 11  8 7 16 4 5 10 18  9 11 
woensdag 10  8  8 17 13 10 10 16  9 12 
donderdag 9 6  9 15 8 8 6 13  9  9 
vrijdag 9 5 5 10 8 6  8 14 7  8 

totaal door de week 25 20 22 39 21 22 22 31 23 26 a

zaterdag  7 7 4 6 11 6 7 10 6 7 
zondag 4  5  2  6  6 4  3  8  3  5 

totaal weekend 22 15 10 19 19 14 13 21 15 16 b

Exclusief vrijdagavond (na 18.00 uur).a

Inclusief vrijdagavond.b

Bron: SCP (TBO'75 en '95)
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6.5 Conclusies

In paragraaf 6.2 werden enkele veranderingen aangestipt die duidelijke gevolgen
hebben gehad voor het tijdbudget van de Nederlanders. De ontgroening en
vergrijzing van de Nederlandse bevolking en de stijging van het welstandsniveau in
de naoorlogse periode hebben ervoor gezorgd dat een aanzienlijke groep welvarende
ouderen is ontstaan, die zowel fysiek als financieel in staat is een gevarieerd
vrijetijdspatroon te hanteren. De Nederlanders jonger dan 50 jaar hebben het in de
afgelopen decennia drukker gekregen. Onder de jeugd vond een massale toestroom
plaats naar het voortgezet en hoger onderwijs. De stijging van het aantal een- en
tweepersoonshuishoudens, de toename van het aantal eenoudergezinnen en de
daling van het gemiddelde kindertal resulteerden in een inkrimping van de huishou-
densomvang. Deze huishoudensverdunning en schaalverkleining van de huishoude-
lijke productie leidden ertoe dat per lid van het huishouden meer tijd is gemoeid met
de vervulling van huishoudelijke taken. Verder is het aantal studerende vrouwen
sterk gestegen sinds de jaren zeventig. Hetzelfde geldt voor het aantal werkende
vrouwen, waarvan het aandeel in de potentiële beroepsbevolking toenam van 25%
in 1960 tot 56% in 1991. Het gevolg was dat een intensief tijdsbeslag van huishou-
delijke en gezinstaken niet langer als vanzelfsprekend werd geaccepteerd door velen
van hen. Het aandeel taakcombineerders (personen die op meerdere terreinen -
arbeid, huishouden, educatie - te maken hebben met een substantiële tijdsinveste-
ring) steeg van 37% in 1975 naar bijna 50% in 1995 (SCP 1996: 362). De vrije uren
zijn voor al de genoemde bevolkingscategorieën een allengs kostbaarder goed
geworden, waaruit ze zo veel mogelijk rendement trachten te halen. Dit vormde een
sterke stimulans voor de trend van een tijdsintensief naar meer kapitaalintensief
activiteitenpatroon. De steeds verdergaande mechanisering van huishoudelijke
activiteiten maakt daarvan deel uit, evenals het verschijnsel van de monetarisering
van diensten. 

Het zijn verschuivingen die zich op brede schaal onder de bevolking hebben voorge-
daan in de naoorlogse periode en waarvan mag worden verondersteld dat zij ook het
vrijwilligerswerk hebben beïnvloed. Door de welvaartsgroei, opkomst van de
'collectieve zorg-arrangementen' in het kader van de moderne verzorgingsstaat en
gestegen migratie (die de geografische afstand tussen familieleden heeft vergroot)
wordt minder geld en energie gestoken in de verzorging van familieleden en komt
in principe meer tijd vrij voor onbetaald werk ten bate van secundaire verbanden
(maatschappelijke verenigingen, hobbyclubs, ideële organisaties, politieke groepen)
dat op basis van eigen keuze en vrijwilligheid wordt verricht. Vergeleken met
twintig jaar geleden is de huidige vrijwilliger vaker ouder dan 50 jaar en niet
(langer) actief in een betaalde werkkring. Hij heeft minder vaak een opleiding op
hbo- of universitair niveau. Verder heeft de huidige vrijwilliger vaker een gezin met
nog jonge kinderen, kan hij zich concentreren op één dagtaak, is zijn vrijetijds-
patroon sterker verbrokkeld en leest hij relatief veel. Wat betreft de terreinen waarop
vrijwilligerswerk wordt verricht, is de kans beduidend groter dat deze liggen in de
sfeer van hetzij onderwijs, kinderopvang en jeugdwerk, hetzij sport, cultuur en
hobby’s.
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De tijdsbestedingsdagboeken leren dat de deelname aan vrijwilligersactiviteiten
vooral plaatsvindt op doordeweekse avonden en, meer dan twintig jaar terug, op
midweekse ochtenden en de zaterdagmorgen, maar minder dan destijds op de
zondagmorgen. Net als alle bezigheden wordt ook het vrijwilligerswerk tot op
zekere hoogte gedicteerd door het ritme van dagelijks terugkerende verplichtingen
en fysieke behoeften, zoals een betaalde werkkring, onderwijsroosters, huishoude-
lijke beslommeringen, de zorg voor kinderen, eten en nachtrust. Het ligt voor de
hand dat de spreiding van vrijwilligersactiviteiten over de week heen anders uitvalt
voor personen met een betaalde werkkring dan voor personen die werkloos of
gepensioneerd zijn, verschilt voor mensen met vaste en met onregelmatige werk-
tijden en varieert naar gelang de fase in de gezinscyclus waarin men zich bevindt
(jonge kinderen of niet). Voor een aantal bevolkingscategorieën met uiteenlopende
patronen van terugkerende activiteiten is in beeld gebracht hoe de deelname aan
vrijwilligerswerk verschilt per dagdeel op een gemiddelde doordeweekse dag (de
dinsdag). Tussen ongeveer 8.00 uur 's morgens en 22.00 uur 's avonds hebben
personen met een betaalde werkkring, studerenden, huisvrouwen en beroepsmatig
niet-actieven (gepensioneerden, werklozen en arbeidsongeschikten) te maken met
een sterk verschillende belasting van taken en verplichtingen. Door de dag heen
kunnen de twee laatste groepen beschikken over aanzienlijk meer vrije uren en dat
weerspiegelt zich in een grotere participatie in vrijwilligerswerk, die bij de twee
eerste groepen bovendien meer geconcentreerd is in de avonduren.
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Van de vrouwen die werden geboren in de jaren 1931-1940 heeft 55% minstens tien jaar betaalde1

arbeid verricht, bij vrouwen uit de geboortecohorten 1940-1949 is dat 63%, bij vrouwen uit de periode
1950-1959 al 65% (CBS 1997:
Ook hier enkele cijfers ter illustratie. Van de generatie die werd geboren in de jaren dertig is 8% ooit2

werkloos geweest tegen 16%-17% van de generatie die het levenslicht zag in de jaren vijftig en zestig.
De generatie mannen die vóór 1920 werd geboren werkte gemiddeld 46 jaar en 42% deed dit tot zijn
vijfenzestigste jaar. De mannen uit de geboortecohorten 1925-1929 hebben er daarentegen gemiddeld
41 jaar beroepsarbeid opzitten en slechts 12% werkte tot zijn vijfenzestigste jaar.
Het aantal vrije uren waarover de bevolking van 18 jaar en ouder kon beschikken liep tussen 1985 en3

1995 terug van gemiddeld 50 tot 48 uur per week; in dezelfde periode nam de tijdsdruk van
verplichtingen toe van gemiddeld 40 tot  ruim 42 uur per week.
In 1960 werd bij de televisiebezitters van destijds (29% van de bevolking) een kijktijd van 1,25 uur per4

avond geregistreerd. Momenteel wordt meer dan 2,5 uur per avond televisie gekeken (Righart 1995;
CBS 1996).
Bij de jeugd jonger dan 20 jaar slokt de televisie momenteel zelfs een derde van de vrije uren op.5

De cijfers voor het eerstgenoemde seizoen hebben betrekking op maart van dat jaar, die voor 1993/ '946

op de maanden oktober en september.
Overigens vertoont de uithuizig doorgebrachte vrije tijd een opmerkelijk stabiel beeld: in het eerder7

beschreven CBS-onderzoek brachten de respondenten 34% van hun vrije uren (tijdens de avonden en
het weekend) buitenshuis door.
Het betreft gecorrigeerde relatieve kansenverhoudingen. Zie hoofdstuk 1 en noot 8 van hoofdstuk 2.8

Zie ook SCP (1996: 548 e.v).9

Noten
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Bijlage B6.1 Vrijetijdsbesteding in 1955-1995

Tabel B6.1 Tijd besteed aan vrijetijdsbezigheden, op doordeweekse avonden en in het weekend,  personen vana

18 jaar en ouder, 1955-1995
1955 1962 1975 1995

uren % uren % uren % uren %
verplichte bezigheden (arbeid,
studie, huishouden) 22,8 19,1 21,4 20,0
slapen 10,8 9,0 7,3 4,7

vrije tijd 24,0 100 24,0 100 31,8 100 35,8 100
waarvan

hobby’s en spelletjes 2,9 12 1,8 8 2,3 7 4,5 13
praten, bezoek 5,8 24 4,9 20 8,0 25 4,8 13
rusten 2,7 11 3,2 13 0,7 2 1,6 4
lezen 5,0 21 4,0 17 3,5 11 2,9 8
radio, tv, afspeelapparatuur 3,4 14 7,4 31 10,8 34 10,9 30
godsdienst 0,8 3 0,7 3 0,4 1 0,9 3
uitgaan (incl. sportwedstrijden),
recreatie buiten 1,9 8 1,3 5 4,1 13 5,7 16
verenigingsleven 1,3 5 0,8 3 0,8 3 2,2 6
overig 0,2 1 0,0 0 1,2 4 2,3 6

periode die onderzocht is 60,5 60,5 60,5 60,5
overig 3,6 1,7

Geregistreerd op maandag- tot en met vrijdagavond van 17.30 tot 24.00 uur, op zaterdag van 12.00 tot 24.00a

uur en op zondag van 8.00 tot 24.00 uur. In 1962 werd tevens de zaterdagmorgen onderzocht. De gegevens
voor dat jaar zijn herberekend tot hetzelfde tijdvak als dat van de andere drie jaren.

Bron: CBS (1957 en 1965); SCP (TBO'75 en '95)
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Bijlage B 6.2 Deelname aan vrijwilligerswerk in bevolkingsgroepen in de jaren
negentig I

In paragraaf 6.3 passeerden diverse persoons- en leefsituatiekenmerken de revue.
Ter validering en uitdieping van de resultaten van het TBO'95 wordt in deze bijlage
de deelname aan vrijwilligerswerk door verschillende bevolkingsgroepen met
behulp van andere gegevens onderzocht. De gegevens zijn ontleend aan het
onderzoek Culturele veranderingen in Nederland, en wel aan de gecombineerde
bestanden van 1993, 1994, 1995, 1996 en 1997. Die combinatie van vijf jaren levert
10.529 respondenten van 18 jaar en ouder met een geldig antwoord op de vraag
'Hoeveel uur gemiddeld per week verricht u vrijwilligerswerk, dat wil zeggen:
onbetaald werk ten behoeve van of georganiseerd door een instelling of vereniging?'
Door herweging tellen de vijf onderzoeksjaren even zwaar mee in het combinatie-
bestand.
De vraag naar de deelname aan vrijwilligerswerk wijkt sterk af van de tijdregistratie
in het TBO en ook de meting van persoons- en achtergrondkenmerken is niet
identiek. Toch ligt het in de rede dat ongeveer dezelfde bevolkingsgroepen naar
voren komen als de categorieën waarin veel of juist weinig vrijwilligers zijn en
waarin de vrijwilligers veel of weinig tijd aan hun werk besteden. De reden om een
combinatie van bestanden te gebruiken en niet slechts de data van 1995, het jaar van
het laatste TBO, is dat met het omvangrijke combinatiebestand betrouwbaarder
uitspraken gedaan kunnen worden over de deelname aan vrijwilligerswerk in kleine
bevolkingscategorieën die worden gekarakteriseerd door combinaties van kenmer-
ken. In het verlengde van de onderscheidingen in paragraaf 6.3 worden de volgende
kenmerken in de analyses betrokken:
- sekse;
- leeftijd: 18-34 jaar, 35-49 jaar, 50-64 jaar, en 65 jaar en ouder;
- opleidingsniveau (hoogste gevolgde opleiding): laag (lo, lbo), midden (mavo,

vwo, mbo), hoog (hbo, wo), en onbekend;
- gemeentegrootte: tot 20.000 inwoners, 20.000-100.000 inwoners, 100.000-

400.000 inwoners, en 400.000 inwoners en meer;
- hoofdactiviteit: studie, betaald werk (meer dan 15 uur per week), huishouden,

werkloos of arbeidsongeschikt, gepensioneerd, en anders/onbekend;
- huishoudenssamenstelling: alleen, vader of moeder met kind(eren), (echt)paar

zonder kinderen, (echt)paar met kind(eren), en anders/onbekend.
De onderzoeksjaren worden ook in de analyses opgenomen om de stabiliteit van
bevindingen te controleren, ofwel om na te gaan of terecht is verondersteld dat zich
in een periode van vijf jaar (1993-1997) geen grote verschuivingen zullen voordoen
in de achtergronden van de vrijwilligerspopulatie en in haar inzet. Bij de huishou-
denssamenstelling moet bedacht worden dat over de plaats van de respondent in het
huishouden vaak niets met zekerheid te zeggen is (zo kan een vrouw uit een huis-
houden met kinderen zowel de moeder als de dochter zijn). Bij gebrek aan gegevens
blijft het meerverdienerschap geheel buiten beschouwing. Er is niet gevraagd naar
het betaalde werk van partners of andere leden van het huishouden, wel naar wie in
het huishouden een eigen inkomen hebben, maar dat hoeft geen inkomen uit arbeid
te zijn.
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Allereerst wordt voor de genoemde kenmerken nagegaan wat hun invloed is op het
al of niet verrichten van vrijwilligerswerk en, alleen voor de vrijwilligers, op het al
of niet gemiddeld meer dan vier uur per week verrichten van vrijwilligerswerk. In
tabel B6.2 worden ongezuiverde en statistisch gezuiverde hoofdeffecten van de
kenmerken gepresenteerd. Daarbij wordt verondersteld dat er geen interactie-
effecten zijn, ofwel dat kenmerken in alle categorieën van andere kenmerken
dezelfde uitwerking hebben op het verrichten van vrijwilligerswerk.
De meeste bevindingen in tabel B6.2 liggen in de lijn van ander onderzoek en van
de verschillen die op basis van tijdsbestedingsdata in dit hoofdstuk zijn beschreven.
Anders dan in tabel 6.5 (maar in overeenstemming met tabel 4.3) verrichten
mannen iets vaker vrijwilligerswerk dan vrouwen. Mannelijke vrijwilligers besteden
vaker veel tijd aan vrijwilligerswerk en dat komt wel overeen met tabel 6.5 waarin
ze gemiddeld meer tijd aan het werk besteden dan vrouwelijke vrijwilligers. Evenals
in tabel 6.5 doen 18-34-jarigen het minst frequent vrijwilligerswerk en is een grote
tijdsinvestering van vrijwilligers kenmerkend voor personen van 50 jaar en ouder.
Overeenkomstig veel ander onderzoek (zie ook hoofdstukken 3 en 4 en Van Daal
1997b) is het aandeel vrijwilligers onder hoogopgeleiden groter dan onder
laagopgeleiden. Evenmin als in tabel 6.5 verschillen hoger en lager opgeleide
vrijwilligers echter qua tijdsinvestering. Gecorrigeerd voor andere kenmerken neemt
de oververtegenwoordiging van hoogopgeleiden in tabel B6.2 onder de vrijwilligers
nog toe. Daarbij zal vooral de correctie voor leeftijd van belang zijn (als ouderen
even hoog zouden zijn opgeleid als jongeren, zou het verschil in deelname tussen
jongeren en ouderen groter worden dan het is). Overeenkomstig ander onderzoek
wordt er vaker vrijwilligerswerk gedaan in kleinere gemeenten, door mensen die
huishoudelijk werk als hoofdactiviteit hebben en door mensen uit een gezin met
kinderen. De tijdsinvestering van vrijwilligers uit de laatstgenoemde categorie is
echter geringer dan die van alleenstaanden. Zoals gehoopt zijn de verschillen tussen
de jaren verwaarloosbaar. 

Om een betere indruk te krijgen van de verscheidenheid die schuilgaat achter de
effecten van afzonderlijke kenmerken in tabel B6.2 wordt in het vervolg van deze
bijlage gekeken naar combinaties van kenmerken. Daarbij wordt gebruikgemaakt
van een verkennende data-mining techniek om populaties op te delen in segmenten
die sterk verschillen op een bepaald kenmerk, in dit geval de deelname aan vrijwil-
ligerswerk (de verschillen in de tijdsbesteding door vrijwilligers blijven verder
buiten beschouwing).
Figuur B6.1 toont de resultaten van een geautomatiseerde zoekprocedure naar
optimale groepsopdelingen, de aan Biggs et al. (1991) ontleende variant van chi2

automatic interaction detection (exhaustive chaid in het SPSS-pakket Answertree).
Ingedeeld worden de 9.802 respondenten die geen onbekende of 'overige' waarden
hebben op de kenmerken van tabel B6.2. Daarbij is geen grens gesteld aan het
aantal niveaus van opdeling, maar alleen aan de minimale omvang van segmenten
(50 respondenten) en, belangrijker, er is gezien het grote aantal respondenten een
hoge eis gesteld aan de (voor meervoudige vergelijking gecorrigeerde) statistische
significantie van verschillen.



177

Het eerste wat opvalt is dat kenmerken die in tabel B6.2 op zichzelf vaak niet zulke
grote verschillen in de deelname aan vrijwilligerswerk tonen, gecombineerd tot
aanzienlijke verschillen aanleiding geven. Zonder tot heel specifieke kleine
bevolkingssegmenten te geraken variëren de deelnamepercentages toch al van 12%
(laagopgeleiden in de vier grote steden) tot meer dan 40% in categorieën middel-
baar en hoogopgeleiden van 35 jaar en ouder. 
Figuur B6.1 toont geen interactie-effecten in de zin dat hetzelfde kenmerk in combi-
natie met andere kenmerken tegengestelde effecten heeft op de deelname aan vrij-
willigerswerk. De richting van de afwijkingen correspondeert altijd met de
bevindingen in tabel B6.2. Verschillen tussen de onderzoeksjaren blijken ook
binnen bevolkingssegmenten nog steeds van onvoldoende belang om vermelding te
krijgen. De huishoudenssamenstelling blijkt evenmin een belangrijk onderscheidend
kenmerk te zijn. Het eerste onderscheid dat wordt gemaakt is naar opleidingsniveau.
Leeftijd, urbanisatiegraad en hoofdactiviteit blijken daarnaast herhaaldelijk van
belang. Het meest opvallend is de herhaalde onderscheiding naar sekse binnen
bevolkingsgroepen die homogeen zijn op de andere kenmerken. Terwijl in de hele
bevolking dit verschil slechts 3 procentpunten bedraagt (tabel B6.2), loopt het
binnen bevolkingssegmenten op tot 15 procentpunten bij laagopgeleide ouderen in
kleine gemeenten. Er is dus wel sprake van interactie-effecten in de zin dat de mate
waarin een kenmerk differentieert zeer verschillend kan zijn. Gemiddelde effecten
van kenmerken kunnen gemakkelijk leiden tot een onderschatting van verschillen
tussen bevolkingssegmenten.
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Tabel B6.2 Deelname aan vrijwilligerswerk en tijdsinvestering in vrijwilligerswerk door vrijwilligers, personen van
18 jaar en ouder, 1993-1997 (in procenten en relatieve kansenverhoudingen)

(% van de deelnemers per week
respondenten) (in %)  (in %)ong. gec. ong. gec.

bevolking (n = 10.529) vrijwilligers (n = 2.962)

effecten effectena >  4 uur a

allen (100) 28 44
sekse

man (46) 30 % % 46 % %

vrouw (54) 27 0,9 0,8 42 0,8 0,6
leeftijd

18-34 jaar (30) 21 % % 35 % %

35-49 jaar (34) 33 1,9 1,9 39 (1,2) 1,3
50-64 jaar (20) 32 1,8 1,8 52 2,1 1,6
� 65 jaar (15) 26 1,3 (1,2) 59 2,7 1,5

opleidingsniveau
laag (32) 21 % % 46 % %

midden (44) 30 1,6 1,9 45 (0,9) (1,1)
hoog (23) 35 2,0 2,7 41 0,8 (1,0)
onbekend (1) 28 (1,4) 1,8 54 (1,3) (1,6)

gemeentegrootte
< 20.000 inwoners (29) 33 % % 40 % %

20.000-100.000 inwoners (41) 28 0,8 0,8 46 1,3 1,3
100.000-400.000 inwoners (17) 26 0,7 0,7 44 (1,2) (1,2)
vier grote steden (13) 21 0,5 0,5 53 1,7 1,6

hoofdactiviteit
huishouden (25) 30 % % 46 % %

studie (6) 21 0,6 0,6 38 (0,7) 0,6
betaald werk (43) 26 0,8 0,6 33 0,6 0,4
werkloos/arbeidsongeschikt (9) 27 (0,9) 0,7 57 1,5 (1,0)
pensioen (13) 32 (1,1) (1,1) 62 1,9 (1,1)
anders/onbekend (4) 35 1,2 (1,1) 55 1,4 (1,2)

huishouden
alleen (23) 24 % % 52 % %

ouder met kind(eren) (5) 23 (0,9) (0,9) 48 (0,9) (1,1)
paar (29) 28 1,2 (1,0) 50 (0,9) (0,8)
paar met kind(eren) (42) 31 1,4 1,3 37 0,5 0,7
anders/onbekend (2) 28 (1,2) (1,3) 43 (0,7) (0,8)

onderzoeksjaar
1993 (20) 28 % % 44 % %

1994 (20) 26 (0,9) 0,8 44 (1,0) (0,9)
1995 (20) 30 (1,1) (1,0) 47 (1,2) (1,1)
1996 (20) 29 (1,0) (1,0) 42 (0,9) (0,8)
1997 (20) 27 (0,9) (0,9) 44 (1,0) (0,9)
Relatieve kansenverhoudingen; ongecorrigeerd (ong.) en gecorrigeerd (gec.) voor de overige genoemdea

persoonskenmerken; niet-significante coëfficiënten (p � 0,05; tweezijdig) staan tussen haakjes.

Bron: SCP (CV'93-'97)
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Figuur B6.1 Het aandeel vrijwilligers in bevolkingssegmenten, personen van 18 jaar en ouder (alle variabelen uit tabel
B6.2 zonder 'anders/onbekend'-categorieën; exhaustive chaid, opdelingen bij p (likelihood ratio chi ) < 0,01);2

Bron: SCP (CV '93-97)



181

7  VRIJWILLIGERSWERK EN SOCIAAL KAPITAAL: EFFECTEN VAN
VERTROUWEN EN RELIGIE OP PARTICIPATIE IN DE VERENIGDE
STATEN

Eric M. Uslaner1

7.1 Inleiding en samenvatting

Waarom doen mensen vrijwilligerswerk of tonen zij op andere wijzen hun betrok-
kenheid bij hun gemeenschap? In de Verenigde Staten leidt evenals in Nederland
een krachtig stelsel van waarden ertoe dat mensen iets van zichzelf geven.
Vertrouwen in andere mensen, met name in mensen die anders zijn dan men zelf
is, vergroot de kans dat men zich als vrijwilliger opwerpt en betrokken raakt bij de
gemeenschap waarin men leeft. In de Verenigde Staten vindt tussen de 40% en
50% van het vrijwilligerswerk plaats via religieuze instellingen (Hayge 1991: 21;
Greeley 1997b: 59). Religieuze waarden zijn dan ook van essentieel belang om
mensen bij andere mensen betrokken te doen raken.
Maar de wijze waarop waarden mensen ertoe brengen zich als vrijwilliger op te
werpen en zich op andere wijzen te laten betrekken bij hun gemeenschap, is geen
eenvoudig verhaal. Achter het verband tussen waarden en maatschappelijke betrok-
kenheid ligt een veelheid aan vragen met betrekking tot causaliteit en betekenis.
Als, zoals Robert Putnam (1995a) stelt, vrijwilligerswerk, maatschappelijke sociaal
vertrouwen en religieuze banden in de Verenigde Staten allemaal minder worden,
wat kunnen wij daar dan aan doen? Hoe herstellen wij de maatschappelijke banden
in de Verenigde Staten en blazen wij ze elders nieuw leven in? Zijn vrijwilligers-
werk en andere vormen van maatschappelijk engagement afhankelijk van
vertrouwen en sterke religieuze waarden? Of creëren zij juist vertrouwen? Of is
beide het geval?
Vertrouwen is op zichzelf al geen eenvoudig begrip. Wat betekent het? Ik veronder-
stel dat het zich in verschillende vormen voordoet. Het is één ding om mensen als
jezelf te vertrouwen en iets heel anders om vreemden te vertrouwen. Deze laatste
vorm van vertrouwen, die is gebaseerd op waarden en niet op directe ervaring, kan
ertoe leiden dat je betrokken raakt bij een bredere gemeenschap. Als je alleen
mensen als jezelf vertrouwt, kan dit ertoe leiden dat je je uit de bredere gemeen-
schap terugtrekt en al je activiteiten, met name activiteiten als vrijwilligerswerk,
richt op een kleine kring mensen.
Evenmin is de kwestie van religieuze waarden zo eenvoudig. Niet alle religieuze
waarden zullen mensen tot meer betrokkenheid brengen bij de grotere gemeen-
schap. De grote theoreticus van het Amerikaanse maatschappelijk engagement,
Alexis de Tocqueville, zag religieuze waarden als de reden waarom mensen het
eigenbelang opzij kunnen zetten ten gunste van gevoelens voor de gemeenschap
(De Tocqueville 1966). Maar Putnam (1993a: 107) concludeerde in zijn Italiaanse
onderzoek dat religieuze waarden niet bevorderlijk zijn voor maatschappelijke
participatie. Het is duidelijk dat niet alle religieuze waarden op dezelfde manier
werken. Ik veronderstel dat de groei van het protestantse fundamentalisme in de
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Verenigde Staten mensen wegleidt van betrokkenheid bij de grotere gemeenschap.
Fundamentalisten vertrouwen geen mensen die niet zijn zoals zijzelf. Zij verschan-
sen zich dan ook in hun eigen gemeenschap en doen al hun vrijwilligerswerk en
andere goede werkzaamheden onder hun eigen soort mensen. Zulke goede werk-
zaamheden mogen dan wellicht op zichzelf lovenswaardig zijn, maar zullen veel
minder mensen ten goede komen dan vrijwilligerswerk en engagement in de wereld
in ruime zin.
Deze vragen maken allemaal deel uit van een bredere theoretische discussie over de
betekenis van 'sociaal kapitaal', hoe dit werkt en welke invloeden het heeft. Ik zal
de discussie over sociaal kapitaal hier bespreken om concurrerende argumenten te
beoordelen, om het bewijs dat wij hebben te onderzoeken en om te pleiten voor
mijn eigen visie op wat bij wat hoort. Mijn kanttekeningen zullen zich richten op
bevindingen in de Verenigde Staten. Deze zijn wellicht niet te extrapoleren naar
andere culturen. Maar de vragen die ik onderzoek, zijn over de hele linie van toe-
passing. Veel ervan komen terug in een essay van Newton (1997), die ook Europese
bevindingen bespreekt. 
Er bestaat heel wat verwarring over het begrip 'sociaal kapitaal' en waar het begrip
vandaan komt. Ons begrip van sociaal kapitaal is wellicht te breed. Het omvat
morele waarden, sociale banden en maatschappelijke participatie. Hierdoor is het
moeilijk te bepalen wat de oorzaken en de effecten zijn. Het helpt niet veel om te
zeggen dat alle drie de componenten onderling gekoppeld zijn. Als wij willen
weten hoe je mensen aan het vrijwilligerswerk kunt krijgen en betrokken kunt doen
raken bij hun gemeenschap, dan moeten wij weten waar we moeten ingrijpen.
Bepaalde opvattingen van sociaal kapitaal doen ons geloven dat wij overal kunnen
inspringen, net zoals in een quadrille. Als je de sociale banden aanhaalt, dan heeft
dit zowel vertrouwen als maatschappelijke participatie tot gevolg. Als je de maat-
schappelijke participatie verhoogt en mensen aan het vrijwilligerswerk krijgt, dan
leidt dat tot meer vertrouwen en sterkere sociale banden. Als je vertrouwen
koestert, dan leidt dat tot grotere maatschappelijke participatie en sterkere sociale
banden. Deze beweringen zijn niet allemaal even plausibel. We moeten wat meer
inzicht krijgen in de causale volgordes en ik stel voor dat we beginnen met ver-
trouwen en andere waarden.
Ik zal argumenten geven voor een causale volgorde waarin vertrouwen en andere
waarden op de eerste plaats komen. Evenals Putnam (1995a) ben ik van mening dat
sociale netwerken belangrijke beslissende factoren zijn voor vrijwilligerswerk en
ander maatschappelijk engagement. Maar zij komen pas na vertrouwen en andere
waarden. Bovendien moeten wij een breder begrip hebben van de waarden die van
belang zijn. Putnam richt zich grotendeels op vertrouwen. Zelfs hier is het niet
duidelijk of hij vindt dat vertrouwen een waarde is of gewoon een uitdrukking van
de levenservaringen van iemand. Ik stel hier dat vertrouwen een waarde is die
verschillende vormen kan aannemen. Vreemden vertrouwen is heel iets anders dan
je eigen soort mensen (of mensen die je kent) vertrouwen. Beide vormen zijn van
belang voor vrijwilligerswerk en andere vormen van maatschappelijk engagement,
maar we hebben toch te maken met verschillende zaken. Ik zal aantonen dat
mensen die anderen over het algemeen vertrouwen (incl. vreemdelingen) eerder
vrijwilligerswerk gaan doen en betrokken raken bij hun gemeenschap. Maar
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mensen die in eerste instantie hun eigen soort mensen vertrouwen, zullen minder
gauw vrijwilligerswerk gaan doen of zich aansluiten bij maatschappelijke organi-
saties. 
Velen van ons, misschien wel de meesten, zijn niet geneigd vertrouwen te geven
aan een grote verscheidenheid aan mensen. Yamigishi en Yamigishi (1994) maken
onderscheid tussen algemeen (generalized) en exclusief (particularized)
vertrouwen. Algemeen vertrouwen houdt in dat ook vreemden worden vertrouwd.
Dat is een riskante strategie, maar één die grote voordelen (en nadelen) kan ople-
veren. Een minder riskant alternatief is alleen je eigen soort mensen vertrouwen te
schenken. Dit exclusieve vertrouwen kan echter leiden tot 'asociaal kapitaal'.
Mensen met exclusief vertrouwen zullen zich eerder terugtrekken van participatie
in de bredere maatschappij en zich alleen met hun eigen soort mensen bezighou-
den. Zij kunnen mensen die anders zijn dan zijzelf zien als een bedreiging voor
hun bezit, hoe gering dat ook is. In een wrede wereld zoals in het Italiaanse dorp
Montegrano dat Banfield (1958) zo'n dertig jaar geleden beschreef, heeft het weinig
zin anderen te vertrouwen. Hoewel mensen met exclusief vertrouwen zich geen
zorgen hoeven te maken over het risico te worden uitgebuit door vreemden, zullen
zij ook niet in de gelegenheid zijn te profiteren van de wisselwerking met
vreemden.
Mensen met veel maatschappijgezindheid zullen eerder vrijwilligerswerk gaan
doen of anderszins betrokken raken bij hun gemeenschap. Maar de grootste
uitwerking heeft exclusief vertrouwen, meer dan algemeen vertrouwen, andere
waarden of sociale banden.

Wat is de invloed van religie op maatschappelijk engagement en vrijwilligerswerk?
Enerzijds zijn religieuze waarden een vorm van sociaal kapitaal dat mensen tot
vrijwilligerswerk brengt en anderszins in hun gemeenschap betrokken doet raken.
Dit is met name het geval bij liberale (of gematigde) denominaties binnen het
protestantisme (zoals de anglicanen, lutheranen, methodisten, unitariërs en de Kerk
van Christus), maar ook bij katholieken en joden. Spirituele waarden brengen
mensen tot 'goede daden' om anderen in de materiële wereld te helpen. Gelovigen
voelen al gauw de morele verplichting de behoeftigen te helpen, wie dat ook zijn.
Religieuze beginselen leren het belang van vrijwilligerswerk en liefdadigheid:
Jezus gaf de hongerigen te eten en genas de zwakken, waarbij Hij met name
aandacht besteedde aan zondaars. De joodse theologie verlangt liefdadigheid en
vrijwilligerswerk als onderdeel van de geboden waaraan elke rechtschapen persoon
dient te voldoen. De meest rechtschapen handeling bestaat in hulp aan iemand
wiens identiteit je helemaal niet kent. Langs deze lijnen zijn religieuze leiders van
liberale denominaties in de hele Amerikaanse geschiedenis op de barricades van
het maatschappelijke activisme aan het werk geweest. Hun acties bestonden vóór de
Amerikaanse burgeroorlog uit de strijd tegen de slavernij, rond de afgelopen
eeuwwisseling uit de strijd tegen oneerlijke arbeidsomstandigheden, inspanningen
om voor vrouwen stemrecht te verwerven en het innemen van leiderschapsfuncties
in de beweging voor burgerrechten en in de vredesbeweging.
Anderzijds kunnen religieuze waarden er ook toe leiden dat mensen anderen
wantrouwen wier overtuigingen afwijken van hun eigen overtuigingen. Godsdienst-
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fundamentalisten zullen mensen buiten hun eigen kring als heidenen beschouwen.
Fundamentalisten kunnen zich onthouden van contact met 'zondaars' en zich
terugtrekken in hun eigen gemeenschap. In de hele Amerikaanse geschiedenis
waren zij actief in nativist-organisaties die ernaar streefden immigratie en de
rechten van immigranten te beperken. Recentelijker voerden zij de strijd aan om
godsdienstpraktijken en -lessen terug te krijgen op openbare scholen en probeerden
zij het onderwijs over de evolutieleer bij de exacte vakken op school te bestrijden.
Hun visie op de wereld is particularistisch. Zij zijn bang dat mensen die niet
geloven zoals zij, hun fundamentele rechten aan hen trachten te ontnemen. Dus
trekken zij zich over het algemeen terug in hun eigen gemeenschap. Als zij vrij-
willigerswerk gaan doen of zich aansluiten bij maatschappelijke organisaties, zal
dit alleen in hun eigen kring zijn.
Amerikaanse fundamentalisten geloven, anders dan veel fundamentalisten in
Europa, zowel dat zij een wedergeboren directe ervaring met God hebben gehad als
dat de Bijbel het letterlijke woord van God is. Nederlandse orthodoxe gelovigen
gaan er eveneens van uit dat de Bijbel het letterlijke woord van God is, maar
zeggen niet noodzakelijkerwijs dat zij een wedergeboren ervaring hebben gehad.
Amerikaanse fundamentalisten hebben dus een kijk op de wereld die hen meer dan
Nederlandse orthodoxe gelovigen tot een uitzondering maakt op andere gelovigen;
voor Nederlandse orthodoxen zijn coalities met wereldlijke organisaties en politieke
partijen immers aan de orde van de dag. Amerikaanse fundamentalisten staan veel
te sceptisch tegenover dergelijke samenwerkingsverbanden en zijn bovendien veel
groter in getal. 
65% van de wedergeboren christenen in de Verenigde Staten gelooft dat de Bijbel
het letterlijke woord van God is; slechts 1% zegt dat de Bijbel een tekst is die is
gebaseerd op historische allegorieën. Voor niet-wedergeboren christenen zijn de
desbetreffende getallen 23% en 15% (met kleine verschillen tussen gematigde
protestanten en katholieken). Er is een sterke correlatie tussen wedergeboren zijn
en hoe men de Bijbel interpreteert (gamma = 0,72). 
Hoewel het lidmaatschap van gematigde denominaties de afgelopen tientallen jaren
is afgenomen, is het aantal fundamentalisten aanzienlijk gestegen (Mayer 1992:
34-35). Momenteel rekent 38% van alle Amerikaanse christenen en 51% van de
protestanten zich tot de wedergeboren christenen. In de zuidelijke staten identi-
ficeert een volle 60% van de protestanten zich als zodanig.  De toename van de2

identificatie met het fundamentalisme in de Verenigde Staten veronderstelt dat er
in de jaren negentig een andere rol voor religie is weggelegd dan in het verleden.
Mensen met godsdienstig gemotiveerd particularistisch vertrouwen zijn wellicht
niet meer zo maatschappelijk betrokken. Zij zullen misschien wel evenveel bij
vrijwilligerswerk zijn betrokken als vroeger, maar hun vrijwilligerswerk kan
gevormd zijn door andere krachten en alleen betrekking hebben op de eigen soort
mensen. Fundamentalisten zouden zich ook weleens kunnen terugtrekken van een
bredere participatie in het maatschappelijke leven.

Naast de vraag hoe vertrouwen en religie vormgeven aan maatschappelijke partici-
patie, is er een onopgeloste kwestie in de literatuur over sociaal kapitaal, die van
essentieel belang is voor vrijwilligerswerk en maatschappelijke participatie, name-
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lijk: wat is de richting van de causaliteit? Word je door het besteden van tijd aan
vrijwilligerswerk en door andere vormen van participatie een betere burger? Of zijn
deze activiteiten in de eerste plaats afhankelijk van goede bedoelingen? Vrijwilli-
gerswerk, lidmaatschap van organisaties en andere vormen van maatschappelijke
participatie hebben geen samenhangende effecten op algemeen vertrouwen. De
richting van de causaliteit lijkt voor het overgrote deel een kant uit te gaan waarbij
waarden zich aan het begin van de causale keten bevinden. Bovendien valt het niet
eenduidig aan te tonen dat de overheid waarden kan creëren. De andere favoriete
'beklaagde' - televisie - wordt ook vrijgesproken in goed gespecificeerde multi-
variate modellen. Wat blijft er dan nog over? Ik veronderstel dat algemeen vertrou-
wen een optimistische kijk op de wereld weerspiegelt. Optimisme is een manier om
naar de wereld te kijken die hoogstwaarschijnlijk zijn oorsprong vindt in het gezin
(vgl. Newton 1997: 579). 
Dit leidt echter tot een deprimerende conclusie: je kunt geen vertrouwen opbouwen
door mensen vrijwilligerswerk te laten doen of zich te laten aansluiten bij organi-
saties, door hun televisie uit te schakelen of door ze tevredener te maken met hun
overheid. Dit zijn allemaal snelle oplossingen, te snel om intermenselijk
vertrouwen op te bouwen. 
Het is (in ieder geval in principe) eenvoudig om de televisie uit te zetten. Het is niet
onaannemelijk dat anderen te motiveren zijn om zich bij hun gemeenschap te laten
betrekken. Het meeste vrijwilligerswerk vindt immers zijn oorsprong in een situatie
waarbij een vriend of familielid aan iemand vraagt mee te doen (Hodgkinson et al.
1992). Zelfs het vertrouwen in de overheid blijft niet verschoond van manipulatie.
Politici proberen dit altijd te doen - en slagen in hun opzet wanneer het goed gaat
met de economie (Citrin 1974). 
Maar wij weten veel minder over hoe wij fundamentele waarden - zoals vertrouwen
- of visies op de wereld - zoals optimisme - moeten veranderen. Als de oorsprong
van optimisme zich werkelijk in het gezin bevindt, bevinden wij ons inderdaad op
drijfzand. Wij weten weinig over hoe waarden van ouders op kinderen worden
overgebracht. En we weten niet hoe we sterke gezinnen moeten creëren. Er valt
moeilijk in te grijpen wanneer je niet weet wat je moet doen en misschien zelfs
bang bent dat je de dingen alleen maar erger maakt. Gezinsstructuren in de hele
westerse wereld hebben de afgelopen tientallen jaren niet veel succes gekend. Dus
wat we ook gedaan hebben, het is niet het antwoord op het creëren van sociaal
kapitaal.
Hoewel we misschien niet weten hoe we onze waardecrisis moeten oplossen, zal ik
in paragraaf 7.7 betogen dat er iets is wat we wel kunnen doen, maar dan op een
kleinere schaal: ervoor zorgen dat mensen aan sport gaan doen. Niet dat dit onze
diepere problemen zal oplossen, maar het heeft de mogelijkheid in zich om zowel
vertrouwen als maatschappelijke participatie te doen toenemen.

7.2 Wat is sociaal kapitaal?

Coleman (1990: 300) definieert in navolging van Loury (1977) sociaal kapitaal als
"het pakket aan hulpmiddelen dat berust bij familierelaties en bij maatschappelijke
organisaties in de gemeenschap en die nuttig zijn voor de cognitieve of sociale
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ontwikkeling van een kind. (...) De relaties van gezag en van vertrouwen en
normen (...) zijn voorbeelden van sociaal kapitaal." Newton (1997: 576) stelt dat
sociaal kapitaal "verantwoordelijk [is] voor de omzetting van de Hobbesiaanse staat
van de natuur waarin het leven onaangenaam, wreed en kort is, in iets wat minder
gevaarlijk en een stuk prettiger is. Het vormt de basis voor een coöperatieve en
stabiele sociale en politieke orde die vrijwillig collectief gedrag aanmoedigt en het
genereert de welwillendheid en het begrip die de burger in staat stellen zijn
conflicten vreedzaam op te lossen Putnam (1995a: 67) beweert dat sociaal kapitaal
voor netwerken van maatschappelijk engagement staat die maatschappelijke parti-
cipatie (met name lidmaatschap van vrijwilligersorganisaties), gegeneraliseerde
wederkerigheid en vertrouwen in andere mensen omvatten.
Iedereen is het ermee eens dat sociaal kapitaal een antwoord is op problemen met
betrekking tot collectief handelen. Om welke vormen met betrekking tot collectief
handelen gaat het? Putnam (1995a) wijst op een breed scala van groepsactiviteiten
zoals vrijwilligerswerk, lidmaatschap van vrijwilligersverenigingen en zelfs
stemmen. Maar maken deze vormen van collectief handelen deel uit van het sociaal
kapitaal of zijn ze er een gevolg van? Maken sociale verbanden zoals het huwelijk,
vriendschapskringen en hulpverleningsgroepen deel uit van het maatschappelijk
engagement of staan zij hier los van? Putnam (1993a) noemt zangverenigingen als
indicatoren van sociaal kapitaal. Mensen komen bij elkaar om te zingen, maar
wanneer zij bij elkaar zijn, wordt er veel meer bereikt. Zangverenigingen - en
georganiseerd bowlen (Putnam 1995a) - dragen bij aan de opbouw van sociale
netwerken en vertrouwen en leiden tot andere vormen van participatie. 
Putnam (1995a) stelt dat de drie elementen van sociaal kapitaal - waarden, sociale
banden en maatschappelijke participatie - een aanvullend pakket wenselijke eigen-
schappen vormen in een gemeenschap. Mensen die andere mensen vertrouwen,
zoeken naar gezelschap. Wanneer mensen op informele basis bij elkaar komen,
zullen zij zich sneller aansluiten bij formele organisaties. En zowel formele als
informele banden bevorderen de kans dat mensen elkaar vertrouwen. Deze
verklaring past goed bij het beeld van vertrouwen als ingekapselde ervaring, zoals
naar voren gebracht door Gauthier (1986: 156) en Hardin (1992). Op basis van hun
interactie met anderen zijn mensen constant hun verwachtingen van het gedrag van
anderen aan het herzien. Als de meeste mensen die je tegenkomt te vertrouwen
zijn, zal je anderen sneller vertrouwen. Bovendien zijn er bepaalde levenservarings-
onderdelen die een sterke voorspellende waarde hebben met betrekking tot wie
vertrouwen heeft en wie niet. Hoogopgeleide mensen hebben meer vertrouwen,
hetgeen hun hogere status en hun contact met verschillende typen mensen op
scholen en universiteiten weerspiegelt (Putnam 1995a). Zwarten hebben minder
vertrouwen, zoals ook te verwachten is na 200 jaar slavernij en de voortdurende
discriminatie daarna. Of zoals Campbell et al. (1976: 456) het stellen: "De ervarin-
gen van de zwarten in Amerika inspireren bepaald niet op natuurlijke wijze het
vertrouwen in de goede bedoelingen van de medemens". (vgl. Putnam 1995a).
Samenwerken met mensen in gemeenschappen, met name in een veeleisende
activiteit zoals vrijwilligerswerk, kan het sociale vertrouwen versterken (Dekker en
Van den Broek 1998). 
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Ik vind deze interpretatie echter onbevredigend. Er zullen misschien goede redenen
zijn om te geloven dat iemand die betrokken raakt bij de maatschappij meer
maatschappelijk bevlogen zal raken. Ebenezer Scrooge, de antiheld in Charles
Dickens' A Christmas carol, viel ten prooi aan de goede wil die hem omringde en
werd even aardig en vrijgevig als zijn werknemer, Bob Cratchitt. Maar een hele
gemeenschap van Scrooges zou niet ten prooi vallen aan de zedenpreken van een
enkele Cratchitt, of ook van een handvol Cratchitts (Bendor en Swistak 1997).
Newton (1997: 577) stelt dat "het moeilijk in te zien is hoe sociale netwerken
kunnen worden opgezet als er geen vertrouwen is om van uit te gaan. Misschien
kunnen de sociale wetenschappen dergelijke kip-en-eiproblemen wel nooit
helemaal ontwarren, maar het zou al helpen als mogelijke oorzaken en mogelijke
gevolgen niet in dezelfde definitie door elkaar worden gehaald." Het is verre van
duidelijk of het traject van vertrouwen naar maatschappelijk engagement
tweerichtingsverkeer is.
Een opvatting op basis van waarden zou deze kernovertuigingen aan het begin van
een causale keten plaatsen. Je kunt geen vertrouwen creëren door mensen aan het
werk te zetten in een daklozenproject. Een krachtig stelsel van waarden zorgt er
daarentegen in de eerste plaats voor dat mensen betrokken raken. 
Vertrouwen is niet alleen een kwestie van ervaring. Dat kan het ook niet zijn.
Interacties uit het verleden vertellen maar een deel van het verhaal waarom wij
anderen vertrouwen. Opleiding, ras, inkomen en andere stukjes levenservaring
nemen een bescheiden deel van het vertrouwen in anderen voor hun rekening.
Onze ervaring met mensen is te beperkt om de basis van vertrouwen te kunnen
vormen. Als we alleen maar mensen zouden vertrouwen met wie we al eerder
contact hebben gehad, dan zouden wij inderdaad maar weinig mensen vertrouwen.
De meesten van ons beperken hun vertrouwen niet tot ervaring. Ons wereldbeeld,
dat dieper gewortelde waarden weerspiegelt, is ten minste even belangrijk voor het
koesteren van vertrouwen. 
Zowel Coleman (1990: 300) als Putnam (1993a: 169) schrijven dat sociaal kapitaal
- met name vertrouwen - een morele basis heeft (vgl. Newton 1997: 576).
Mansbridge (1999) presenteert een begrip van vertrouwen dat vergelijkbaar is met
dat van mij; zij noemt het 'altruïstisch vertrouwen'. Wuthnow (1997: 30) vat zijn
open gesprekken met mensen over de basis van vertrouwen als volgt samen:
"mensen passen morele kaders direct toe op hun denken over vertrouwen door te
zeggen dat het gewoon goed is om anderen te vertrouwen, dat vertrouwen afhangt
van moreel karakter en dat men de morele verplichting heeft om aan de verwach-
tingen te voldoen van diegenen die vertrouwen in jou hebben. Zelfs wanneer
vertrouwen wordt opgevat als niets meer dan een verwachting van hoe iemand zich
zal gedragen, zal het desalniettemin afhankelijk blijven van aannamen over de
eigen eerlijkheid, het gegeven of men beloftes al of niet moreel bindend vindt en de
mate waarin men aanneemt dat het gedrag van individuen wordt bepaald door hun
morele verplichtingen."
Mensen met algemeen vertrouwen zijn optimisten, mensen met exclusief vertrou-
wen zijn pessimisten (vgl. Uslaner 1997a). Optimisten gebruiken geen formules om
te bepalen wie ze moeten vertrouwen en wie niet. Zij kunnen niet iedereen
vertrouwen. Wie zou dat wel doen? Maar zij zullen de meeste mensen vertrouwen,
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zelfs ondanks het feit dat je sommige mensen niet kunt vertrouwen. Pessimisten
zullen daarentegen eerder vertrouwen hebben in mensen als zijzelf. Zij onttrekken
zich aan de grotere gemeenschap en sluiten zich alleen aan bij organisaties met
mensen van hun eigen achtergrond. Zij doen misschien vrijwilligerswerk of aan
liefdadigheid, maar zij zullen alleen hun eigen soort mensen helpen.
Vertrouwen is niet de enige waarde die als moreel hulpmiddel wordt beschouwd
voor de bevordering van samenwerking. Religie kan, tenminste daar waar zij niet
hiërarchisch is georganiseerd, ertoe leiden dat mensen verder kijken dan zichzelf
en iets van zichzelf geven. Religieus vertrouwen kan leiden tot een spirituele
verplichting tot wereldlijke inspanningen. Religieuze tradities sporen volgelingen
aan om iets van zichzelf te geven, met name aan de behoeftigen.
Ook sociale verbondenheid bevordert maatschappelijk engagement. Verbondenheid
is echter minder belangrijk dan waarden zijn en ze is ook afhankelijk van een
krachtig stelsel van waarden. Sociale verbondenheid creëert banden tussen mensen,
zorgt ervoor dat zij belangen hebben in de gemeenschap waartoe zij behoren.
Getrouwd zijn, het bezit van een huis en hoe lang iemand al in een gemeenschap
leeft, dit draagt allemaal bij tot de versterking van de banden met de lokale
gemeenschap en leidt tot verhoogd activisme. Maatschappelijke participatie kan
ervoor zorgen dat mensen elkaar leren kennen, maar 'sociale voldoening' speelt een
relatief bescheiden rol bij het overhalen van mensen tot betrokkenheid bij hun
gemeenschap (Verba et al. 1995: 115).  Het krachtiger effect op het betrokken3

raken bij de gemeenschap waarin men leeft, moet komen van sociale banden.
Sociale banden en waarden leiden beide tot meer samenwerking, maar zijn niet
hetzelfde (vgl. Newton 1997: 577). Ik reserveer de term 'sociaal kapitaal' dan ook
voor morele waarden. Netwerken noem ik 'sociale verbondenheid'. Beide zouden
moeten leiden tot meer maatschappelijke participatie. Maar het effect van waarden
zou veel sterker moeten zijn. Sociale verbanden leveren een beweegreden voor
samenwerking binnen je eigen netwerk. Zij bieden geen kant en klaar recept om
betrokken te raken bij mensen die je niet kent. Waarden leveren de koppeling voor
het werken met - of met name het helpen van - vreemden. Voor mensen met een
sterk en veelomvattend pakket waarden kunnen sociale verbanden nog grotere
prikkels teweegbrengen teneinde betrokken te raken bij hun gemeenschap.

7.3 De weg naar participatie en vrijwilligerswerk

Sociaal kapitaal en sociale verbondenheid geven vorm aan allerlei soorten maat-
schappelijke participatie, met name vrijwilligerswerk, en meer. Putnam (1995a),
Brehm en Rahn (1997) en Uslaner (1997a) laten allen sterke verbanden zien tussen
vertrouwen in andere mensen en lidmaatschap van vrijwilligersverenigingen.
Algemeen vertrouwen, als gemeten door de standaard intermenselijke vertrouwens-
vraag,  is één van de sterkste voorspellende factoren van lidmaatschap van een4

groep. Maar dat geldt ook voor religieuze waarden (met name de frequentie van het
bijwonen van religieuze diensten). Ook sociale banden spelen een rol: mensen die
zijn aangesloten bij de vakbond zullen zich ook eerder aansluiten bij organisaties;
dat geldt eveneens voor mensen die al lange tijd in een bepaalde gemeenschap
leven (Uslaner 1997a).
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Dit alles is bekend. Wat beïnvloedt sociaal kapitaal nog meer? Het heeft een
krachtige uitwerking op ons dagelijks leven, de dingen waarvan we vinden dat we
ze zouden moeten doen - en beweren dat we ze doen. Sociaal vertrouwen is in de
Verenigde Staten en Groot-Brittannië (maar niet in Canada) een sterke voorspel-
lende factor van het soort gedrag dat moreel wordt gevonden. Amerikanen met
vertrouwen zullen eerder dan andere Amerikanen zeggen dat het verkeerd is om
gestolen waren te kopen, om aanspraak te maken op uitkeringen waar je geen recht
op hebt, om geld dat je hebt gevonden te houden en om een deuk in andermans
auto te rijden zonder hier melding van te maken. Intermenselijk vertrouwen is van
belang voor de moraliteit in de Verenigde Staten wanneer de belangen het grootst
zijn (Uslaner 1996).  Intermenselijk vertrouwen is ook van invloed op de wat5

minder belangrijke aspecten van ons bestaan. Mensen met vertrouwen hebben een
groter plichtsbesef jegens hun baas en collega's; zij zullen zich minder gauw ziek
melden wanneer zij dat niet zijn. En of zij zich nu veilig voelen of niet, ze voelen
niet de behoefte om 's avonds en 's nachts de deuren op slot te doen.6

Zowel algemeen als exclusief vertrouwen, alsook religieuze waarden hebben sterke
effecten op een grote verscheidenheid aan maatstaven van collectief handelen.7

Intermenselijk vertrouwen is de enige variabele die effecten heeft op een grote
verscheidenheid aan collectief handelen: tijd die wordt besteed aan
vrijwilligerswerk, gaan stemmen , een bedrag van 3 dollar betalen aan een fonds8

dat voor de financiering van de presidentsverkiezingen door het publiek zorgt,
werken aan gemeenschapsproblemen, het schenken van bedragen voor liefdadig-
heid en de bereidheid om in een jury zitting te nemen. Maar de sterkste uitwerking
heeft algemeen vertrouwen op vrijwilligerswerk. Iemand met vertrouwen zal met
8,4% meer waarschijnlijkheid aan vrijwilligerswerk gaan doen als een wantrouwer.
Dit effect is meer als twee keer zo groot als wat ik heb gevonden met betrekking tot
gaan stemmen, het werken aan gemeenschapsproblemen of zelfs het geven aan
liefdadige doelen (Uslaner 1997a). Religieuze waarden creëren collectief handelen
in de vorm van de twee typen collectief handelen die het duidelijkst gekoppeld zijn
aan religie: vrijwilligerswerk en het geven aan liefdadige doelen. Het merendeel
van het vrijwilligerswerk en ongeveer de helft van de liefdadigheid in de Verenigde
Staten heeft een religieuze grondslag. Maar religie brengt mensen er ook toe
betrokken te raken bij gemeenschapsproblemen. 
De meeste maatstaven van collectief handelen worden in sterke mate gevormd door
exclusief vertrouwen.  Voor de soorten interactie die ons in contact brengen met9

vreemden doet de beoordeling van mensen die anders zijn dan wijzelf enorm ter
zake. Voor vrijwilligerswerk en zitting hebben in een jury hebben de maatstaven
van exclusief vertrouwen verreweg de sterkste effecten van alle variabelen. Wat het
geven aan liefdadige doelen betreft, wordt exclusief vertrouwen alleen voorafge-
gaan door religie en inkomen. 
Voor de eerdergenoemde maatstaven van collectief handelen doen ook sociale ver-
banden ter zake. Ook zijn er bescheiden effecten van getrouwd zijn (op de opkomst
bij het stemmen, op werken aan gemeenschapsproblemen, op de bereidheid zitting
te nemen in een jury en op het geven aan liefdadige doelen), het reeds lange tijd in
een bepaalde gemeenschap leven (op vrijwilligerswerk, op werken aan gemeen-
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schapsproblemen en op de opkomst bij het stemmen) en van het praten over
politiek met anderen (op het geven aan liefdadige doelen, op werken aan gemeen-
schapsproblemen en op de bereidheid om in een jury zitting te nemen). Praten met
de buren heeft krachtiger gevolgen (voor vrijwilligerswerk, het geven aan lief-
dadige doelen en het werken aan gemeenschapsproblemen). Sociale banden hebben
een grote uitwerking op de tijd die aan vrijwilligerswerk wordt besteed. Het aantal
kinderen in huis is na exclusief vertrouwen de sterkste voorspellende factor van het
geven van tijd. Ook banden met de buren zijn van essentieel belang. Studenten, die
vaak voor vrijwilligerswerk worden geworven op de universiteit, zullen ook eerder
aan vrijwilligerswerk beginnen, evenals gescheiden mensen (die misschien op zoek
zijn naar sociale banden) en mensen die al heel lang op dezelfde plaats wonen.10

7.4 Exclusief vertrouwen en vrijwillig engagement

Ik zal nu extra empirisch bewijs leveren dat exclusief vertrouwen in belangrijke
mate bepalend is voor collectieve actie. Ten eerste zal ik gebruikmaken van de
General social survey van 1987 om aan te tonen dat protestants-fundamentalisti-
sche activisten geen lid worden van groepen, maar dat gematigd-protestantse
activisten zowel bij wereldlijke als bij religieuze organisaties betrokken zijn.
Gematigde protestanten zijn lange tijd actief geweest in het vormen van coalities
met andere religies en groepen met sociale doelen zoals burgerrechten, vrede, het
milieu en andere liberale doelen. Zij werken vaak via overkoepelende organisaties
die hun eigen religieuze identiteit doen opgaan in grotere groepen, zoals de Natio-
nal Council of Churches, de National Conference of Christians and Jews en de
Leadership Council on Civil Rights. Fundamentalisten zijn altijd (op zijn minst)
sceptisch geweest ten opzichte van bredere coalities met groepen die niet hun
waarden delen. Zij concentreren hun sociale en politieke activiteiten op hun eigen
volgelingen.
Vervolgens maak ik gebruik van het Amerikaanse Nationale kiezersonderzoek uit
1992 om aan te tonen dat religieuze fundamentalisten en niet-fundamentalisten
verschillende patronen van vrijwilligerswerk hebben. Voor fundamentalisten wordt
vrijwilligerswerk gevormd door hun directe omgeving: hun kerk en hun buurt.
Voor niet-fundamentalisten doen de houding ten opzichte van andere groepen in de
gemeenschap en persoonlijke spiritualiteit meer ter zake dan hun directe omgeving.
Nemen religieuze fundamentalisten deel aan het maatschappelijke leven buiten hun
eigen gemeenschap? Zo ja, onder welke voorwaarden? De General social survey
van 1987 bevat geen vragen over vrijwilligerswerk, maar stelt mij in staat ver-
schillende belangrijke aspecten van maatschappelijke participatie en fundamenta-
lisme te onderzoeken. In eerste instantie beperk ik mijn aandacht tot lidmaatschap
van wereldlijke organisaties. Dit is van essentieel belang, omdat er zo veel vrij-
willigerswerk plaatsvindt via religieuze instellingen. De Verenigde Staten zijn in
dit opzicht vrij uitzonderlijk. Het 'voordeel' hier boven andere westerse landen in de
mate van vrijwilligerswerk hangt vrijwel uitsluitend af van de grote aantallen door
religieuze instanties gefinancierde activiteiten (Greeley 1997b: 590). Er zijn in de
Verenigde Staten geen onderzoeken bekend die gegevens aanleveren over vrijwilli-
gerswerk in een wereldlijke context en over exclusief vertrouwen. Om de koppeling
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te kunnen maken tussen exclusief vertrouwen en maatschappelijk engagement in de
bredere (wereldlijke) gemeenschap, moet ik vertrouwen op een maatstaf van
groepslidmaatschap in plaats van op vrijwilligerswerk. De General social survey
van 1987 stelt mij in staat de stelling te testen dat fundamentalisten zich onttrekken
aan participatie in de bredere gemeenschap. En het levert zelfs een nog duidelijker
test op: jezelf louter identificeren als een fundamentalist is niet voldoende om jezelf
verre te houden van maatschappelijk engagement. Maar actieve participatie in een
fundamentalistische kerk is dat wel. Daartegenover staat dat actieve participatie in
een gematigde (meer liberale) protestantse denominatie leidt tot een toegenomen
activisme in de wereldlijke gemeenschap.
Je gewoon aansluiten bij een groep is minder veeleisend dan tijd besteden aan
vrijwilligerswerk, dus de analyse van groepslidmaatschap is een zwakke test. Ik ga
daarom over tot een zwaardere test en maak hierbij gebruik van de eerdergenoemde
gegevens van het Amerikaanse Nationale kiezersonderzoek uit 1992. Nu onderzoek
ik vrijwilligerswerk door fundamentalisten en niet-fundamentalisten en vind
opnieuw verschillen. Maar er is geen gelegenheid om te meten hoe actief elke
groep in zijn eigen omgeving is. En de meting van fundamentalisme is voor de
twee onderzoeken verschillend.  Ten slotte is er geen mogelijkheid om in het11

onderhavige onderzoek religieus vrijwilligerswerk te scheiden van wereldlijk
vrijwilligerswerk.

Fundamentalisten raken daadwerkelijk minder snel betrokken bij wereldlijke
organisaties dan niet-fundamentalisten. Mensen die zichzelf als fundamentalist
bestempelen, sluiten zich gemiddeld bij 0,8 organisaties aan, vergeleken met
1,6 organisaties voor mensen die het fundamentalistische label sterk afwijzen
(p < 0,0001). Actieve fundamentalisten sluiten zich bij 1,6 organisaties aan, terwijl
actieve religieuze liberalen zich gemiddeld bij meer dan 2 organisaties aansluiten.
Het grootste verschil is niet tussen de actiefste fundamentalisten en gematigde
protestanten, maar tussen gematigd-actieve leden van beide groepen. Religieuze
liberalen die gematigd actief zijn in kerkelijke aangelegenheden, zijn aangesloten
bij circa 2,2 wereldlijke groepen, vergeleken met slechts 0,8 voor vergelijkbaar
gepositioneerde fundamentalisten.
In tabel 7.1 bereken ik aan de hand van de General social survey uit 1987 een
regressievergelijking voor groepslidmaatschap, exclusief de vakbond (waarvan het
lidmaatschap niet altijd vrijwillig is) en religieuze organisaties. Gewoonlijk zijn er
in de General social survey (GSS; en ook in de World values study) geen goede
maatstaven van exclusief vertrouwen. In 1987 werd in de GSS aan respondenten
gevraagd hoe actief zij waren in een verscheidenheid aan organisaties. Ik gebruik
als maatstaf hoe actief iemand is in zijn kerk en combineerde dat met religieus
fundamentalisme. Fundamentalisme zelf lijkt er niet toe te leiden dat mensen zich
afzonderen van wereldlijke organisaties. Dit weerspiegelt wellicht het feit dat veel
mensen fundamentalist zeggen te zijn, maar niet diep zijn betrokken in hun geloof.
Maar actieve fundamentalisten onthouden zich daadwerkelijk van participatie in
wereldlijke groepen. Actieve participanten in liberale protestantse denominaties
(het tegenovergestelde van fundamentalisme) zouden eerder bij hun gemeenschap
betrokken moeten raken. Deze denominaties verkondigen tolerantie, keren zich



192

tegen uitsluiting en moedigen hun leden dan ook aan betrokken te raken bij doelen
in de wereld in ruimere zin.
In het model bevinden zich ook twee maatstaven van algemeen vertrouwen: de
standaardmaatstaf en een contextuele maatstaf van vertrouwen, namelijk gemiddeld
intermenselijk vertrouwen.  De logica hier is dezelfde als die bij de transformatie12

van Scrooge in een eervol burger. Mensen die omgaan met een groot aantal mensen
met veel vertrouwen ontwikkelen misschien zelf helemaal geen vertrouwen, maar
zij gaan wellicht mee in het gedrag van wie vertrouwen heeft door betrokken te
raken bij hun gemeenschap. Ik neem ook twee maatstaven van opleiding op: één
voor de middelbare school (en een jaar college) en één voor academische opleiding
(college en graduate school), in navolging van de stelling van Putnam (1995b) dat,
om mensen betrokken te krijgen bij vrijwilligersorganisaties, een hogere opleiding
er meer toe doet dan de middelbare-schoolopleiding. Ik neem ook maatstaven op
voor het bijwonen van religieuze diensten, voor hoe lang iemand al in zijn
gemeenschap woont, voor de algemene interesse in politiek, voor bevrediging in
het werk dat men doet en voor algemene levensvreugde (is het leven opwindend of
saai?). Ik corrigeer voor geslacht (nauwelijks significant) en leeftijd (niet signifi-
cant).
‘Impact’ in tabel 7.1 geeft een schatting van het maximale effect van de onafhanke-
lijke variabele op groepslidmaatschap: het verschil in lidmaatschap tussen personen
met de laagste en personen met de hoogste waarde op de onafhankelijke variabele.
Dus een liberale protestant die zeer actief is in de kerk zou zich bij 0,97 meer
groepen aansluiten dan een fundamentalistische protestant die ook erg actief is in
de kerk - en iemand met vertrouwen in mensen zou zich bij 0,17 meer groepen
aansluiten dan iemand zonder vertrouwen (zie tabel 7.1).

Tabel 7.1 Determinanten van vrijwillig lidmaatschap van verenigingena

variabele regressiecoëfficiënt standaardfout t-ratio impactb

vertrouwen in mensen 0,17** 0,09 1,84 0,17
contextueel vertrouwen 1,39*** 0,48 2,86 0,66
fundamentalist x actief in de kerk -0,16**** 0,03 -4,88 0,97
kerkbezoek 0,04** 0,02 2,27 0,29
middelbare schoolopleiding 0,06**** 0,01 4,03 0,23
academische opleiding 0,09**** 0,01 7,79 0,53
bevrediging in het werk 0,13*** 0,05 2,54 0,38
leven opwindend 0,29**** 0,08 3,70 0,51
interesse in politiek 0,30**** 0,05 6,04 0,91
verblijfsduur woonplaats 0,07** 0,04 2,05 0,28
geslacht -0,14* 0,09 -1,62 0,14
leeftijd -0,00 0,00 -0,66 0,18
constante 0,92** 0,38 2,44

Significantieniveaus: **** p < 0,0001, *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,10 (eenzijdig); (n = 1.142), R  = 0,24,a 2

gecorrigeerde R  = 0,23, S.E.E. = 1,40.2

Impact is het product van de regressiecoëfficiënt en het bereik van de onafhankelijke variabele. b

De interactie tussen actief zijn in de kerk en fundamentalisme heeft het sterkste
effect van alle variabelen in het model. Een fundamentalist die actief is in de kerk
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sluit zich bij bijna één organisatie minder aan dan een liberaal die actief is in de
kerk. Dit lijkt misschien niet van belang, tenzij men zich realiseert dat dit effect
actieve fundamentalisten bijna volledig demobiliseert van wereldlijke vrijwilligers-
organisaties, als we eenmaal hebben gecorrigeerd voor andere factoren. En liberale
activisten worden veel deelnemender dan wij anders zouden verwachten. 
Alleen de interesse in politiek (effect = 0,91) benadert deze maatstaf van exclusief
vertrouwen in kracht. En het effect van interesse is nauwelijks verrassend. Veel van
de in de maatstaf opgenomen groepen zijn politieke groepen. En zelfs voor niet-
politieke groepen lijkt de interesse in politiek zich uit te breiden naar de zorg voor
andere gebieden. Het op twee na grootste effect is afkomstig van contextueel
vertrouwen. Mensen die in gebieden leven waar veel vertrouwen is, lopen een grote
kans om betrokken te raken bij maatschappelijke groepen, zelfs als zijzelf niet veel
vertrouwen hebben. Algemeen vertrouwen is ook significant, maar lang niet zo
belangrijk (effect = 0,17).
Evenals in andere modellen (Putnam 1995b; Brehm en Rahn 1997; Uslaner 1998)
behoren de opleidingsmaatstaven tot de sterkste bepalende factoren van groepslid-
maatschap. Zowel individueel als contextueel vertrouwen is significant, de laatste
nog iets meer. Bevrediging in het werk en levensvreugde leiden er ook toe dat
mensen zich aansluiten bij vrijwilligersorganisaties. En mensen die al lange tijd in
een gemeenschap leven of die vaak naar de kerk gaan, zullen eerder participeren
(wat ook geldt voor mannen). 
Zowel sociaal kapitaal (waarden) als sociale verbondenheid (hoe lang je al in een
gemeenschap woont) is van invloed op het groepslidmaatschap in de Verenigde
Staten. Maar de meeste maatstaven van sociale verbondenheid (huwelijk, het
hebben van kinderen, informele sociale netwerken) zijn in dit model niet signifi-
cant. Waarden (algemeen en exclusief vertrouwen en godsdienstigheid) zijn veel
belangrijker. Twee van de drie krachtigste effecten zijn afkomstig van waarden (de
interactie van fundamentalisme en actief zijn in de kerk en contextueel vertrou-
wen). Niet te veel achter blijft een algemene kijk op het leven die (zoals ik hierna
zal beargumenteren) nauw is verbonden met vertrouwen. Maatschappelijk
engagement in de Verenigde Staten (en hoogstwaarschijnlijk ook elders) hangt
meer af van waarden dan van sociale banden.
Is exclusief vertrouwen ook van invloed op vrijwilligerswerk? Hiervoor gaf ik al
aan dat de wijze waarop mensen groepen beoordelen die anders zijn dan zijzelf
(out-groups), de sterkste bepalende factor is voor het doen van vrijwilligerswerk in
de Verenigde Staten (vgl. Uslaner 1997a). Hoe verschillen fundamentalisten en
niet-fundamentalisten met betrekking tot vrijwilligerswerk? Op basis van dezelfde
gegevens van het Amerikaanse Nationale kiezersonderzoek uit 1992 bereken ik
voor beide groepen Probit-modellen (zie tabel 7.2). Voor de probits is de maatstaf
van effect wat Rosenstone en Hansen (1993) het 'effect' van een onafhankelijke
variabele noemen, het verschil in berekende waarschijnlijkheden van de hoogste en
laagste waarden van de voorspeller, waarbij de andere onafhankelijke variabelen
hun 'natuurlijke' waarden mogen aannemen. Het 'effect' van een variabele geeft de
verandering in de waarschijnlijkheid dat iemand vrijwilligerswerk gaat doen als we
van de laagste naar de hoogste waarde van de onafhankelijke variabele in kwestie
gaan.
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Tabel 7.2 Probit-analyses van vrijwilligerswerk voor fundamentalisten en niet-fundamentalistena

variabele fundamentalisten niet-fundamentalisten

coëfficiënt standaard- effect coëfficiënt standaard- effect
fout fout

vertrouwen in mensen  0,29** 0,16 0,07 0,19** 0,09 0,07
demografische out-groups  0,00 0,00 0,12 0,01** 0,00 0,23
politieke out-groups %0,00 0,01 %0,14 %0,01*** 0,00 %0,28
frequentie van bidden %0,05 0,08 %0,07 0,12*** 0,04 0,17
frequentie van kerkbezoek 0,22*** 0,08 0,26 0,14**** 0,04 0,20
buren kennen/spreken 0,14*** 0,05 0,22 0,10**** 0,02 0,18
lange tijd ergens wonen 0,06* 0,04 0,10 0,01 0,02 0,01
opleidingsjaren: middelbare school 0,06** 0,03 0,05 0,05** 0,02 0,05
opleidingsjaren: academisch 0,09**** 0,02 0,12 0,07**** 0,02 0,10
gescheiden 0,57** 0,27 0,19 0,26* 0,17 0,09
echtgeno(o)t(e) werkt 0,27** 0,16 0,08 0,15** 0,09 0,05
constant %1,76*** 0,43 %0,93** 0,27
(n) (361) (986)
geschatte R  0,38 0,232

-2*Log likelihood ratio 396,73 1.207,52
percentage correct voorspeld (probit) 75 68
percentage correct voorspeld (0) 62 57

Significantieniveaus: **** p < 0,0001, *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,10 (eenzijdig).a

Aan de oppervlakte lijken fundamentalisten en niet-fundamentalisten overeen te
komen; van beide groepen doet 35% vrijwilligerswerk (gamma = –0,01, niet signi-
ficant). Maar de motieven voor het doen van vrijwilligerswerk zijn verschillend
voor de twee groepen. Waarden spelen een veel belangrijkere rol bij vrijwilligers-
werk dan sociale verbanden. Noch de burgerlijke staat, noch het aantal kinderen in
huis is significant voor elk van beide groepen. Voor beide groepen zal het feit dat
men gescheiden is waarschijnlijk eerder leiden tot het doen van vrijwilligerswerk
dan het getrouwd zijn. En dit effect is met name uitgesproken voor fundamenta-
listen. Gescheiden echte gelovigen gaan met 19% grotere waarschijnlijkheid over
tot vrijwilligerswerk, vergeleken met een toename van 9% voor niet-fundamenta-
listen.  13

Hoe lang iemand al op zijn huidige plek woont, is alleen van (beperkt) belang voor
fundamentalisten. De Probit-coëfficiënt is nauwelijks significant (bij p < 0,10); een
fundamentalist die vijf jaar ergens woont zal met 10% grotere waarschijnlijkheid
aan vrijwilligerswerk gaan doen dan iemand die ergens net is komen wonen. 
Opleiding doet er voor beide groepen duidelijk toe. Voor geen van beide groepen is
er bewijs dat tijdsdruk in het hedendaagse gezin een belangrijke factor is. Het
hebben van een werkende echtgeno(o)t(e) doet het vrijwilligerswerk helemaal niet
afnemen. Voor niet-fundamentalisten doet een werkende echtgeno(o)t(e) de waar-
schijnlijkheid dat iemand vrijwilligerswerk gaat doen met 5% toenemen; voor
fundamentalisten is deze toename meer dan 8%.14

Voor niet-fundamentalisten wordt de beslissing om vrijwilligerswerk te gaan doen
grotendeels gevormd door waarden. Mensen met vertrouwen stellen met bijna 7%
meer waarschijnlijkheid hun tijd beschikbaar dan mensen zonder vertrouwen.
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Mensen die een positieve kijk hebben op demografische groepen anders dan zijzelf,
zullen met 23% meer waarschijnlijkheid aan vrijwilligerswerk gaan doen dan
mensen met een uitgesproken negatieve visie op out-groups. Maar mensen met een
negatieve visie op hun politieke opponenten zullen weer met meer waarschijnlijk-
heid hun tijd beschikbaar stellen. Hoogstwaarschijnlijk weerspiegelt dit de uiteen-
lopende aard van vrijwilligerswerk (vgl. Uslaner 1997a). Vrijwilligerswerk in een
huis voor daklozen brengt je in contact met mensen die anders zijn dan jezelf. Hier
zal een positieve kijk op demografische groepen waarschijnlijk het meest van
belang zijn. Voor vrijwilligerswerk voor een politieke campagne of voor een single-
issuegroup is misschien wel een negatief stereotiep beeld van de oppositie vereist.
Het effect voor politieke out-groups (bij -0,280) is het sterkst in het niet-fundamen-
talistische model. Er is ook ondersteuning voor de stelling dat religieuze waarden
van belang zijn. Niet-fundamentalisten zullen met 20% grotere waarschijnlijkheid
vrijwilligerswerk gaan doen als zij elke week naar de kerk gaan of de synagoge
bezoeken, dan wanneer zij nooit een dienst bijwonen; zij zullen ook met 16%
grotere waarschijnlijkheid vrijwilligerswerk gaan doen als zij verschillende keren
per dag bidden, dan mensen die nooit bidden. Voor niet-fundamentalisten zijn
zowel groepsgebed (in de kerk) als godsdienstigheid in de privé-sfeer van belang.
En dat geldt ook voor een aspect van sociale verbondenheid: mensen die vijf of
meer van hun buren kennen en regelmatig spreken, zullen met 18% meer waar-
schijnlijkheid vrijwilligerswerk gaan doen dan mensen die zich niet met hun buren
bemoeien. Voor niet-fundamentalisten zijn waarden het meest van belang en
blijven sociale banden behoorlijk ver achter.

Het beeld is anders voor fundamentalisten. Behalve van demografische aspecten en
algemeen vertrouwen, hangt het doen van vrijwilligerswerk voor een groot deel af
van hoe goed iemand zich heeft aangepast aan zijn gemeenschap en aan de waar-
den in die gemeenschap. De sterkste bepalende factor voor het doen van vrijwilli-
gerswerk voor fundamentalisten is de frequentie van het kerkbezoek, waarvan het
effect 0,26 bedraagt. Bidden in de kerk stelt je bloot aan verzoeken van de kerk om
betrokken te raken bij je gemeenschap. Dit maakt je ook tot een gemakkelijke prooi
voor medekerkgangers die je willen werven voor het doen van goede daden. Funda-
mentalisten definiëren hun gemeenschap vaak in termen van hun kerk; de kans is
groot dat hun sociale wereld rond hun medeparochianen draait. Deze intense - en
gesloten - sociale wereld verplicht leden elkaar en de kerk te helpen. Hoe vaker je
naar de kerk gaat, des te groter is je betrokkenheid bij de gemeenschap. Dit geldt
uiteraard ook voor niet-fundamentalisten, maar hun gevoel van identificatie met
hun broeders en zusters in de groep is niet zo intens, noch zo exclusief. Overigens
heeft voor fundamentalisten bidden buiten de kerk (frequentie van bidden) geen
significant effect op het doen van vrijwilligerswerk. Het is dus niet louter de gods-
dienstigheid die voor fundamentalisten van belang is. Het is godsdienstigheid
binnen een duidelijk gedefinieerde gemeenschap. Ofschoon ik niet over gegevens
beschik om dit te testen, zou ik willen aannemen dat fundamentalisten met grotere
waarschijnlijkheid aan vrijwilligerswerk gaan doen via hun kerk dan ten behoeve
van 'goede doelen' in het algemeen.
Andere waarden zijn voor fundamentalisten niet zozeer van belang. Algemeen
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vertrouwen doet het vrijwilligerswerk toenemen met bijna 7% (evenals bij niet-
fundamentalisten). Maar geen van de maatstaven van exclusief vertrouwen is
significant.  15

Twee maatstaven van sociale verbanden zijn echter wel van belang. Mensen die al
vele jaren op hetzelfde adres wonen zullen eerder aan vrijwilligerswerk gaan doen.
Dat geldt ook voor mensen die hun buren kennen en regelmatig spreken. 
Het effect (0,22) van de mate van bekendheid met de gemeenschap is het op één na
sterkste effect in het model. Dit kan twee kanten uit werken. Als de buurt even
homogeen is als de kerk kan het mensen verder doen verstrikken in een gesloten
wereld. Of het kan je horizon verruimen en ertoe leiden dat je meer bereid bent tot
het doen van vrijwilligerswerk buiten je religieuze kring. Zonder gegevens over de
bronnen van het doen van vrijwilligerswerk kunnen wij hier niet zeker van zijn.
Maar de beschikbare gegevens doen veronderstellen dat sociale verbanden de
horizon van fundamentalisten zouden kunnen verruimen. Voor zowel fundamen-
talisten als niet-fundamentalisten geldt dat mensen die lange tijd ergens wonen
eerder hun buren zullen kennen en regelmatig spreken (de correlatie is ca. 0,17
voor elk van beide groepen). En het spreken met de buren wordt voor beide groepen
in verband gebracht met algemeen vertrouwen (r = 0,12 voor elk van beide
groepen). Alleen voor niet-fundamentalisten geldt dat het lange tijd ergens wonen
leidt tot een groter vertrouwen van demografische out-groups (r = 0,08). Dat geldt
ook voor het spreken met de buren (r = 0,10). De richting van de causaliteit is hier
echter onduidelijk. Sociaal contact kan een positief beeld van andere groepen
creëren. Dit speciale type vertrouwen kan er ook toe leiden dat mensen meer bereid
zijn tot het leggen van contact met mensen die anders zijn dan zijzelf. In beide
gevallen zien wij een causaal verband dat exclusief vertrouwen omvat. Die
fundamentalisten die ervoor kiezen nauwere banden te hebben met mensen die
anders zijn dan zijzelf, zullen eerder iets van zichzelf geven (misschien zelfs voor
vrijwilligerswerk buiten de kerk).
 
7.5 Vrijwillig engagement en sociaal kapitaal 

Wat zijn de grote lijnen achter deze bevindingen? Zowel waarden als sociale
verbanden vormen het maatschappelijk engagement. Intermenselijk vertrouwen
ligt, ten minste in de Verenigde Staten, ten grondslag aan een breed gebied van
handelingen en voorschriften tot handelen, variërend van de belangrijkste elemen-
ten van de civil society (het zich aansluiten bij organisaties, het doen van vrijwilli-
gerswerk, geven aan liefdadige doelen, werken aan gemeenschapsproblemen, de
bereidheid zitting te nemen in een jury) tot normen om te leven (de morele
gedragsvragen) en tot de alledaagse aspecten van het dagelijks leven (de deuren
afsluiten en je niet onnodig ziek melden). Algemeen vertrouwen raakt aan een
grote verscheidenheid van dingen, ofschoon de effecten ervan vaak bescheiden zijn.
Exclusief vertrouwen brengt niet zo veel activiteiten tot stand. Maar wanneer iets
van belang is, dan is het ook enorm van belang. En de effecten zijn het meest
uitgesproken bij activiteiten - zoals het doen van vrijwilligerswerk - die ons in
(direct of indirect) contact kunnen brengen met vreemden. Mensen die zich
uitsluitend binnen de eigen groep bewegen, zullen hun tijd niet besteden aan
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vrijwilligerswerk, niet geven aan liefdadige doelen, niet bereid zijn zitting te
nemen in een jury en zich niet aansluiten bij vrijwilligersorganisaties. Waar
maatschappelijke participatie meer een individuele aangelegenheid is (zoals bij
stemmen het geval is) of je in contact brengt met mensen als jezelf, is exclusief
vertrouwen niet zozeer van belang. Religieuze waarden werken ook het best in een
context die is gebaseerd op vertrouwen (het doen van vrijwilligerswerk en het
geven aan goede doelen). Sociale verbondenheid leidt ook tot het doen van vrij-
willigerswerk en andere vormen van maatschappelijke participatie, hoewel de
effecten hier veel zwakker zijn dan die van sociaal kapitaal of waarden. 
Als wij ons zorgen maken over het verval van maatschappelijke participatie,
zouden wij ook bezorgd moeten zijn over de opkomst van religieus fundamenta-
lisme. Actieve fundamentalisten raken minder gauw betrokken bij de bredere
maatschappij. Wanneer zij zich aansluiten bij groepen, sluiten zij zich aan bij
kerkelijke groepen - en nauwelijks elders. Wanneer zij aan vrijwilligerswerk doen,
zullen zij hun tijd waarschijnlijk alleen besteden aan hun eigen kerk. Sociale
verbanden kunnen hen uit hun schulp te voorschijn brengen, maar met een gewoon
buurtfeest (of zelfs verschillende buurtfeesten) lukt dat niet. Het maken van
vriendelijke buren is een minstens even ingewikkeld vraagstuk als het vormen van
levensvatbare buurtorganisaties. Stabiele en sociabele buurten komen niet eenvou-
digweg voort uit het werk van sociale planners. Hier is een lange ontwikkeling voor
nodig en een dergelijke buurt komt niet eenvoudig tot stand, maar valt ook niet
eenvoudig uiteen. In het verleden waren dit gemeenschappen van gelijkgezinde
mensen, met gemeenschappelijke waarden, die hun instituties met zich meenamen
wanneer zij werden gedwongen te verhuizen (Gamm 1999).
 
7.6 De basis van sociaal vertrouwen

Amerikanen participeren minder en vertrouwen minder dan zij ooit deden.16

Putnam (1995a) legt een verbinding tussen deze twee verschijnselen. Zijn
argumentatie is boeiend, maar kan een scenario van demobilisatie in een land
vormen, zoals Lenin het wellicht zou hebben genoemd. Buiten de Verenigde Staten
is er minder bewijs van een verval van zowel participatie als van intermenselijk
vertrouwen. In sommige landen, zoals Italië, zijn het intermenselijke vertrouwen en
de maatschappelijke participatie zelfs gestegen (Inglehart 1997; Uslaner 1997b). In
bepaalde belangrijke opzichten is het niet relevant of participatie en sociaal kapi-
taal toenemen of afnemen. In een groot aantal situaties blijkt er, afgezien van de
ontwikkelingen in de tijd, een rechtstreeks verband te zijn tussen maatschappelijk
engagement en sociaal kapitaal (vgl. Dekker en Van den Broek 1998). 
Als vertrouwen een belangrijke bepalende factor is voor participatie, is het van
belang te weten waar sociaal kapitaal vandaan komt. Putnam (1995a en 1995b)
beschouwt een breed scala aan mogelijke verklaringen. Ik laat hier alleen de meest
opmerkelijke de revue passeren. Eenieder die intermenselijk vertrouwen bestudeert,
weet dat opleiding, met name academische opleiding, de enige en de beste
voorspellende factor is (Putnam 1995a; Brehm en Rahn 1997; Uslaner 1998). Maar
toch is deze conclusie niet aangeslagen, omdat niemand goed weet wat eraan
gedaan moet worden. Jazeker, we moeten het onderwijs uitbreiden. Maar aangezien
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er in westerse landen aanzienlijk in het onderwijsbudget is gesneden, kun je moei-
lijk vragen om extra middelen voor openbare scholen, te meer daar conservatieve
critici beweren dat veel van de schoolsoorten die het meeste geld uitgeven, de
minste prestaties neerzetten.
Putnam is de Verenigde Staten doorgereisd om mensen aan te sporen betrokken te
raken bij hun gemeenschap, zodat zij sociaal kapitaal (of vertrouwen) zouden
kunnen opbouwen. Zijn aanmoedigingen zijn gebaseerd op een model van weder-
kerige relaties: betrokkenheid bij je gemeenschap zorgt voor meer vertrouwen.
Brehm en Rahn (1997: 1014) vinden steun voor deze bewering: "Maatschappelijk
engagement en intermenselijk vertrouwen zijn positief aan elkaar gerelateerd,
ofschoon deze relatie nogal asymmetrisch is. Respondenten die op uitgebreide
schaal participeren in hun gemeenschap zullen waarschijnlijk in hoge mate over-
tuigd zijn van de hulpvaardigheid, betrouwbaarheid en eerlijkheid van anderen (...)
Het effect van vertrouwen in anderen op niveaus van maatschappelijk engagement
is aanzienlijk zwakker, maar van het gewenste teken en statistisch significant" (vgl.
Dekker en Van den Broek 1998).
Toch is er reden om sceptisch te zijn over deze resultaten. Ten eerste is, zoals ik
hiervoor al aangaf, de causale volgorde primair een theoretische vraag, die moet
worden beantwoord voordat de berekening van start gaat. Anders zullen de
modellen niet goed zijn omschreven. En er is een goede reden om te geloven dat
vertrouwen voorafgaat aan participatie. Ten tweede zullen, zelfs als je hard kunt
maken dat sommige typen betrokkenheid sociaal kapitaal kunnen vormen, toch
zeker niet alle activiteiten dat doen. En dat is niet alleen zo omdat sommige typen
participatie (bv. in racistische bewegingen) 'asociaal kapitaal' zullen produceren
(Levi 1996). Veel groepen, of dit nu formele of informele groepen zijn, produceren
niet veel meer dan plezier voor hun leden. Erikson en Nosanchuk (1990) vinden
slechts weinig overloop van het spelen van contractbridge naar andere vormen van
maatschappelijke participatie. En Mondak en Mutz (1997) vinden dat lidmaatschap
van organisaties in het algemeen mensen er niet toe brengt meer over politiek te
praten of meer te participeren. Misschien sluiten mensen zich gewoon bij de
zangverenigingen van Putnam aan omdat ze zingen leuk vinden - en is dat alles
wat er gebeurt. 

Ik berekende aan de hand van de gecombineerde steekproef van de General social
survey van 1972-1994 een simultane-vergelijkingsmodel voor lidmaatschap van
maatschappelijke organisaties. Het begint met optimisme voor de toekomst.
Optimisme leidt tot intermenselijk vertrouwen, wat weer leidt tot lidmaatschap van
vrijwilligersorganisaties. In dit model zijn geen wederkerige effecten opgenomen
(zie hierna). Vertrouwen is sterk van invloed op groepslidmaatschap, maar het
omgekeerde is niet het geval (Uslaner 1998). Ik denk dat dit het meest geschikte
model is (zie echter Brehm en Rahn 1997; Dekker en Van den Broek 1998). Dit
model werd op frappante wijze bevestigd. Toen ik met behulp van het Amerikaanse
Nationale kiezersonderzoek van 1996 op soortgelijke wijze een eenvoudiger Probit-
model van vertrouwen in mensen berekende, leidden noch het doen van vrijwilli-
gerswerk, noch betrokkenheid bij maatschappelijke verenigingen tot meer
vertrouwen in mensen.17
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Levi (1996) stelt dat de overheid via haar politiek intermenselijk vertrouwen kan
produceren. Berger en Brehm (1997) vinden empirische steun voor deze stelling.
Met gebruikmaking van het panel van het Amerikaanse Nationale kiezersonder-
zoek van 1972-1974-1976 laten Berger en Brehm zien dat de twee typen
vertrouwen sterk aan elkaar zijn gerelateerd. Brehm en Rahn (1997) vinden bij hun
analyse van de General social survey van 1972 tot en met 1994 dat intermenselijk
vertrouwen leidt tot meer vertrouwen in de overheid, maar vinden weinig steun
voor Levi's stelling dat vertrouwen in de overheid intermenselijk vertrouwen kan
produceren. Berger en Brehm laten daarentegen zien dat de relatie wederkerig is. 

Is vertrouwen in de overheid het antwoord? Nee. Het hoeft geen verbazing te
wekken dat er enige relatie is tussen vertrouwen in de overheid en vertrouwen in
andere mensen. De enquêtevragen naar beide vormen van vertrouwen lijken op
elkaar. Gezien die gelijkenis zijn de correlaties tussen de twee metingen nogal
bescheiden. In tabel 7.3 presenteer ik de correlaties (gamma en tau) voor de twee
typen vertrouwen afgezet tegen de tijd voor de General social survey en het Ameri-
kaanse Nationale kiezersonderzoek voor de jaren waarin beide vertrouwensvragen
werden gesteld. Voor de vragen in de General social survey zien wij vrij kleine
correlaties tussen intermenselijk vertrouwen en de beste benadering die wij kunnen
vinden voor vertrouwen in de overheid (vertrouwen in de uitvoerende macht).  Er18

is meer variatie in de onderlinge correlaties voor het Amerikaanse Nationale
kiezersonderzoek, waarin werkelijk wordt gevraagd naar vertrouwen in de over-
heid. Berger en Brehm baseren hun analyse op de panelstudy van 1972-1974-1976,
precies de jaren waarin de correlaties tussen de twee maatstaven op hun sterkst
waren (variërend van 0,33 tot 0,43 voor de gamma's). Voor andere jaren is de
relatie aanzienlijk kleiner - en kennelijk aan het afnemen. Hernieuwing van het
vertrouwen in de overheid lijkt niet de manier om intermenselijk vertrouwen te
herstellen.

De verklaring waaraan Putnam (1995b) de voorkeur geeft is televisie. Televisie
consumeert niet alleen tijd, maar creëert ook een vertekend beeld van de werke-
lijkheid, dat ons minder vertrouwen geeft en waardoor wij pessimistischer worden
(Gerbner et al. 1980). De generaties die in de jaren vijftig, zestig en zeventig
volwassen werden, waren in toenemende mate verslingerd aan televisie. Zij ver-
trouwden ook minder gauw andere mensen en sloten zich minder snel aan bij
vrijwilligersorganisaties. Mensen die veel televisiekijken blijken ook minder
vertrouwen in anderen te hebben en zullen zich minder snel aansluiten bij organi-
saties (Putnam 1995b: 679-680). Brehm en Rahn (1997) tonen aan dat mensen die
veel televisiekijken geen tijd hebben om te participeren in het maatschappelijke
leven, hoewel zij geen steun vinden voor de bewering dat televisie mensen minder
vertrouwend maakt.
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Tabel 7.3 Correlaties van vertrouwen in overheid en vertrouwen in mensen per jaar, 1964-1996

General social survey Amerikaans Nationaal kiezersonderzoek

tau gamma tau gamma

1964 0,14 0,27
1968 0,12 0,23
1972 0,24 0,43
1973 0,19 0,22
1974 0,22 0,42a

1975 0,12 0,23
1976 0,16 0,31 0,16 0,33
1978 0,10 0,19
1980 0,10 0,18
1983 0,11 0,20
1984 0,12 0,21
1986 0,06 0,10
1987 0,10 0,19
1988 0,07 0,13
1989 0,09 0,17
1990 0,13 0,23
1992 0,03 0,05 0,06 0,14
1993 0,12 0,24
1994 0,08 0,14
1996 0,12 0,25

Respondenten van het Amerikaanse Nationale kiezersonderzoek van 1974 omvatten alleen leden van het panela

van 1972-1974-1976.

Mijn eigen model van maatschappelijk engagement begint met optimisme voor de
toekomst en komt via intermenselijk vertrouwen terecht bij groepslidmaatschap
(Uslaner 1998). Ik heb in elk stadium getest op televisie-effecten. Televisiekijken
had geen effect op groepslidmaatschap. Het maakte mensen wel pessimistischer,
maar ook meer vertrouwend. De gecombineerde effecten op optimisme en
vertrouwen heffen elkaar exact op, waardoor het totale effect nul is! Het afwezige
effect van televisie op vertrouwen werd bevestigd door andere onderzoeken die ik
heb bekeken. Niet alleen doet televisie in het algemeen niet ter zake, maar het
maakt ook geen verschil naar welke soorten programma's mensen kijken.
Misdaadprogramma's en het nieuws brengen mensen er niet vaker toe zich van
maatschappelijk activisme terug te trekken dan soap-series of MTV (zie echter
Norris 1996).19

Het spoor leidt naar optimisme voor de toekomst. Optimisten geloven dat de toe-
komst nog meer voorspoed zal brengen. Pessimisten geloven dat niet. Optimisme
leidt tot algemeen vertrouwen (Rosenberg 1956). Optimisme is geen eenvoudig te
meten grootheid. Het omvat de overtuiging dat de volgende generatie een beter
leven zal hebben, dat de mens zijn wereld beheerst en dat wanneer mensen plannen
maken voor hun leven, hun hoopvolle verwachtingen over het algemeen uitkomen.
Het doet er bijna niet toe hoe wij optimisme meten, het is sterk van invloed op
vertrouwen in andere mensen en - indirect - op maatschappelijk engagement. Eén
van de berekeningen is het simultane-vergelijkingsmodel voor optimisme, ver-
trouwen en maatschappelijk engagement op basis van de General social survey
(Uslaner 1998). In het model versterken vertrouwen en optimisme voor de toekomst
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elkaar, hoewel de weg van optimisme naar vertrouwen sterker is dan andersom.
Iemand die van mening is dat het nog steeds verantwoord is om een kind op de
wereld te zetten, zegt dat het de gemiddelde burger beter gaat dan in het verleden,
er vertrouwen in heeft dat de overheid luistert en gelooft dat mensen het lot van de
wereld kunnen beheersen (via vertrouwen in de wetenschap), zal met 45% meer
waarschijnlijkheid vertrouwen hebben dan een pessimist met een tegenovergestelde
houding. Geen andere variabele, ook opleiding niet, komt in de buurt van de
gecombineerde effecten van vier verschillende typen optimisme. 
Het probleem met optimisme is dat het geen gemakkelijke politieke oplossing biedt.
Als het wijzigen van waarden al moeilijk is, is mensen optimistisch maken al niet
veel gemakkelijker. Als optimisme een kijk op de wereld is die je van je ouders
meekrijgt, lijkt het niet veel veranderlijker te zijn dan kernwaarden. Echt econo-
misch succes lijkt optimisme voor de toekomst te bevorderen. Maar een periode van
hoogconjunctuur is niet voldoende. Er heeft zich onder Amerikanen (en veel Euro-
peanen) een lange-termijn pessimisme verspreid dat ongevoelig is voor de econo-
mische conjunctuur. Alleen de babyboomgeneratie is overgegaan van pessimisme
naar optimisme. En dat is de generatie die het financieel heeft gemaakt. Zowel
eerdere als latere generaties zijn sinds de jaren zeventig pessimistischer en minder
vertrouwend geworden.

7.7 Wat te doen?

Ik heb gesteld dat vertrouwende mensen zich aansluiten bij organisaties en niet
andersom. Dus als je betrokken raakt bij je gemeenschap, betekent dat nog niet dat
je, als je begint als een misantroop, iemand met vertrouwen wordt (of een optimist).
Voor de meeste activiteiten is er weinig reden om te verwachten dat er een overloop
is van participatie naar toegenomen vertrouwen. Maar er is ten minste één uitzon-
dering, en dat is sport. Mensen die aan sport doen of die sportevenementen bij-
wonen, hebben meer intermenselijk vertrouwen. Zij zullen zich ook, zowel direct
als indirect (door middel van toegenomen vertrouwen), eerder aansluiten bij vrij-
willigersorganisaties.  Sport zorgt voor sociaal kapitaal, omdat het voor zelfver-20

trouwen zorgt en leert respect te hebben voor regels. Studenten annex atleten
hebben - althans op gerenommeerde instellingen - bredere sociale netwerken die
hen in staat stellen "toe te werken naar gemeenschappelijke doelen" (Cantor en
Prentice 1996: 5). En sport verschaft, evenals een andere belangrijke bepalende
factor van vertrouwen (opleiding), waarden. Mensen van elke achtergrond ont-
moeten elkaar op het veld, wat bijdraagt aan de vorming van de tolerantie die
essentieel is voor algemeen vertrouwen. Een egalitaire houding draagt bij tot - en is
misschien wel noodzakelijk voor - de vorming van duurzaam sociaal vertrouwen
(Putnam 1993a: 174; Uslaner 1997a). Sport leert ook te werken in teamverband en
respect te hebben voor regels. Geen andere vrijetijdsbesteding bevordert het ver-
trouwen of het maatschappelijk engagement zozeer als sport dat doet. Het bezoeken
van musea doet ook allebei toenemen, maar de effecten verdwijnen zodra we
corrigeren voor opleidingsniveaus.
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Mijn logica is wellicht niet direct overtuigend. Zoals mensen lid worden van een
zangvereniging omdat zij van zingen houden of van een bridgeclub omdat zij van
kaarten houden, zullen mensen gaan sporten omdat zij sportief zijn. Als bridge-
clubs (en misschien ook zangverenigingen) geen sociaal kapitaal creëren, waarom
zou sporten dat dan wel doen? Dat doet het niet direct, maar er zijn wellicht
indirecte, subtielere effecten. Omdat sport ons in contact brengt met mensen van
verschillende achtergronden en omdat sport zowel betrekking heeft op het spelen in
een team als op het respect voor regels, zou het weleens indirect sociaal kapitaal
kunnen bevorderen.
Een dergelijke indirecte aanpak is verwant aan de strategie die Muzafer Sherif en
zijn collega's bij sociale experimenten gebruikten (Sherif et al. 1961). Zij zetten
twee groepen in een zomerkamp aan tot diepe vijandschap (exclusief vertrouwen).
En vervolgens probeerden zij de schade weer te herstellen. Dat was niet eenvoudig.
Sherif en zijn collega's vonden de oplossing in 'groepsoverstijgende taken'. De twee
groepen moesten bij elkaar komen om zich uit de collectieve problemen te halen.
De organisatie zorgde ervoor dat de twee groepen in dezelfde vrachtwagen aan een
veldrit begonnen. Toen de auto kapot ging, waren de twee groepen genoodzaakt
samen te werken om hem weer op de weg te krijgen. Ook werden zij 'gedwongen'
samen te werken om zwerfkeien te verwijderen die de watervoorziening van het
kamp blokkeerden.
De groepen zagen deze 'groepsoverstijgende taken' niet als oefeningen in het
vormen van sociaal kapitaal. In plaats daarvan waren het noodsituaties van dat
moment - die er toevallig voor zorgden dat er vertrouwen werd opgebouwd onder,
in eerdere instantie, strijdende groepen. Sociaal kapitaal ontstond als een nevenpro-
duct van het zich uitgraven uit een greppel. Het redden van de vrachtwagen leidde
tot gemeenschappelijke belangen, een gevoel van beheersing en moedigde
uiteindelijk vertrouwen aan onder alle leden van de twee groepen. Op dezelfde
wijze is sport niet bedoeld om sociaal kapitaal te vormen, maar doet dat het
misschien zonder dat iemand het beseft.

Dit maakt van sport een aantrekkelijke manier om sociaal kapitaal te doen toene-
men. En toch kan sport nauwelijks de magische sleutel zijn voor het vergroten van
sociaal kapitaal. In de vorm van drie opmerkingen maan ik tot behoedzaamheid.
Ten eerste kan sport sterk prestatiegericht zijn - en gewelddadig. El Salvador en
Nicaragua vochten in 1969 een oorlog uit die zijn oorsprong had in een voetbal-
wedstrijd. Sherif et al. (1961: 111-112) vonden dat competitie tussen vijandige
teams de slechte gevoelens alleen maar deed toenemen. En ook voor studenten/
atleten heeft het sporten nadelen. Zij nemen minder snel dan andere studenten deel
aan andere buitenschoolse activiteiten (Cantor en Prentice 1996: 14). Sport moet,
wil het een effectief middel zijn ter bevordering van sociaal kapitaal, ontspanning
zijn. Wanneer het de bron van je identiteit wordt, trek je je terug in je wereld van
exclusief vertrouwen. En dit kan je zozeer in beslag nemen dat je je horizon niet
kunt verruimen.
Ten tweede zouden wij oorzaak en gevolg door elkaar kunnen halen. Om te
beginnen zouden misschien mensen met vertrouwen eerder betrokken raken bij
sport, met name teamsport. Dan zouden wij nog steeds het probleem hebben hoe
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wij mensen meer intermenselijk vertrouwen kunnen geven. Ik blijf nu bij voorkeur
agnostisch over de richting van de causaliteit, maar ik kan de mogelijkheid niet
uitvlakken dat vorengenoemde resultaten weleens van voorbijgaande aard zouden
kunnen zijn. Wij hebben longitudinale gegevens nodig (die lijken er nu niet te zijn)
met betrekking tot de vraag of het doen aan sport participatie en sociaal vertrouwen
kan doen toenemen, met name onder de meest beïnvloedbaren - de jeugd. Als sport
meer is dan alleen een andere gelegenheid om mensen te ontmoeten - als het
werkelijk waarden aanleert zoals fair play en teamwork - dan zou misschien zoiets
eenvoudigs als een jeugdsportbond de sporters op effectieve wijze moraal kunnen
aanleren.
Ten slotte zou het zowel opmerkelijk als verontrustend zijn als iets eenvoudigs als
sport - of, nog onwaarschijnlijker, het bijwonen van sportevenementen - de oplos-
sing is voor iets wat zo moeilijk te doorgronden is als tanende participatie en afne-
mend vertrouwen. Sociaal kapitaal is in eerste instantie een morele hulpbron die
een weerspiegeling is van kernwaarden en een optimistische kijk op de wereld. En
daar kunnen we ook meteen de beperkingen zien van hooggespannen verwachtin-
gen. In de verschillende onderzoeken komen niet veel vragen voor over sport, maar
bij de paar die ik heb gevonden, lijkt het eenvoudig deelnemen aan sport een groter
effect te hebben op zowel vertrouwen als maatschappelijke participatie, dan het
lidmaatschap van formele sportorganisaties. Misschien creëren formeel georgani-
seerde bonden te veel competitie en te weinig kameraadschap. 

Al met al is de boodschap dat het niet eenvoudig is om sociaal kapitaal te produce-
ren of om mensen betrokken te krijgen bij hun gemeenschap. Mensen aansporen
om betrokken te raken werkt niet - tenzij je de mensen toespreekt die goed zijn van
vertrouwen. Als wij sociaal kapitaal serieus willen nemen, moeten wij beter leren
begrijpen hoe mensen waarden ontwikkelen en hoe centrale idealen in de loop der
tijd veranderen. 
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Veel dank ben ik verschuldigd voor de steun van de General Research Board van de University of1

Maryland, aan College Park en het Everett McKinley Dirksen Center for the Study of Congressional
Leadership. De meeste gegevens die ik gebruik, werden verkregen van het Inter-University Consortium
for Political and Social Research, dat in generlei mate verantwoordelijk is voor mijn beweringen. Ik heb
mijn voordeel gedaan met de kanttekeningen van Paul Dekker, Joep de Hart en hun collega's van het
Sociaal en Cultureel Planbureau in Nederland. Richard Morin van de Washington Post en Margaret
Petralla van het Pew Center for the People and the Press hebben essentiële gegevens aangeleverd.
Deze cijfers komen uit het Amerikaanse Nationale kiezersonderzoek van 1996. Van de respondenten2

van dit onderzoek laat 97% zich classificeren als christen. Dit hoge percentage is waarschijnlijk mede
een gevolg van ondervertegenwoordiging van moslims in het respondentenbestand en overdreven
rapportage van religiositeit door de respondenten.
De belangrijkste uitzondering vormt het kerklidmaatschap, waar 68% van de steekproef om sociale3

redenen deelnam aan activiteiten, vergeleken met 83% om maatschappelijke redenen. 
De vraag is 'Gelooft u dat de meeste mensen te vertrouwen zijn of kun je niet voorzichtig genoeg zijn in4

de omgang met mensen?'
In het Verenigd Koninkrijk heeft vertrouwen significante effecten voor het kopen van gestolen waren,5

joyriding, liegen in het eigen belang en gevonden geld zelf houden. In Canada is er slechts één
significant resultaat (bij p < 0,10): voor het aanspraak maken op overheidsuitkeringen waar men geen
recht op heeft.
De resultaten voor lidmaatschap van vrijwilligersorganisaties zijn afkomstig van de General social6

survey; voor normen van moreel gedrag zijn de resultaten afkomstig van de World values study uit
1981; voor het onnodig ziekmelden en het afsluiten van deuren zijn de resultaten afkomstig van de
Panel study of income dynamics uit 1968 en de Quality of life studies uit respectievelijk 1971 en 1978.
Deze paragraaf geeft een samenvatting van Uslaner (1997a). De gegevens zijn afkomstig van het7

Amerikaanse Nationale kiezersonderzoek uit 1992.
Stemmen in de Verenigde Staten is een omslachtiger aangelegenheid dan in Nederland. Men moet zich8

daar namelijk eerst als stemgerechtigde laten registreren. Bij elke verhuizing (en Amerikanen verhuizen
veel) moet dat opnieuw gebeuren, omdat er geen burgerlijke stand bestaat in de Verenigde Staten. De
stem uitbrengen is dus niet iets waartoe men eventueel nog op het laatste moment kan beslissen.
Ik heb maatstaven van exclusief vertrouwen ontwikkeld op basis van gevoelsthermometers voor9

demografische groepen inclusief Aziatische Amerikanen, zwarten, blanken, hispanics, zuiderlingen,
katholieken en joden. Ik heb scores berekend van in-groups en out-groups, op basis van het gegeven of
de respondent lid was van de groep. Ik heb maatstaven gemaakt voor demografische in-groups en out-
groups, alsmede voor politieke in-groups en out-groups (Uslaner 1997a).
Sociale banden zijn misschien wel belangrijk voor gescheiden mensen, maar er is een veel sterker effect10

voor het nog thuis hebben wonen van veel kinderen.
Voor de General social survey van 1987 identificeerden respondenten zichzelf als fundamentalisten11

(fundamentalist) of niet-fundamentalisten (moderate en liberal op een schaal van drie). In het
Amerikaanse Nationale kiezersonderzoek van 1992 komt een vergelijkbare vraag over funda-
mentalisme voor, maar deze vraag genereerde veel te veel ja-antwoorden om afzonderlijke analyses te
kunnen uitvoeren (de vraag werd in het Amerikaanse Nationale kiezersonderzoek van 1996 vervangen
door de vraag of men zichzelf een wedergeboren christen beschouwt). In plaats daarvan heb ik kerken
geclassificeerd als fundamentalistisch of niet. Voor 1987 neem ik alleen protestanten op in de analyse,
omdat het gebruik van een interactieterm met niet-protestantse respondenten tot verwarrende resultaten
kan leiden. Voor 1992 werden niet-protestanten geclassificeerd als niet-fundamentalisten. Voor 1992
heb ik interactietermen geconstrueerd die vergelijkbaar zijn met die voor 1987 voor fundamentalisten
en frequentie van kerkbezoek en bidden, maar de resultaten waren niet zo helder als voor actief zijn in
de kerk in de steekproef van 1987.
De contextuele maatstaf gebruikt gegevens van 1984-1994.12

Dit is een duidelijk bewijs dat mensen via het doen van vrijwilligerswerk sociale banden proberen aan13

te knopen.
De resultaten voor fundamentalisten weerspiegelen geen afwijkende percentages van ofwel scheiding of14

werkende echtgenoten in deze groep. Fundamentalisten vertonen bijna identieke percentages van
scheiding en werkende echtgenoten vergeleken met niet-fundamentalisten (feitelijk vertonen zij
marginaal hogere percentages).

Noten
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Een betere maatstaf van fundamentalisme zou tot verschillende conclusies kunnen leiden. In het15

Amerikaanse Nationale kiezersonderzoek van 1996 hadden mensen die zich identificeerden als
wedergeboren christenen met significant meer waarschijnlijkheid een positieve kijk op leden van hun
eigen raciale groep dan anderen. Er was geen relatie met evaluaties van out-groups.
Intermenselijk vertrouwen is afgenomen in de Verenigde Staten van 58% in 1960 tot 35% in de jaren16

negentig.
Het model voor vertrouwen is gebaseerd op de voorverkiezingsmaatstaf. Deze omvat demografische17

standaardvariabelen en maatstaven van optimisme voor de toekomst, maatstaven van exclusief
vertrouwen op basis van in-group- en out-group-eigenschappen zoals betrouwbaarheid, intelligentie en
hard werken, verbondenheid (spreken met de buren) en maatstaven van morele waarden (behoefte tot
aanpassing aan de veranderende wereld, de Bijbel als het letterlijke woord van God, alsmede sociaal
egalitarisme).
Dit is dezelfde maatstaf als gebruikt door Brehm en Rahn (1997).18

Deze onderzoeken omvatten het Amerikaanse Nationale kiezersonderzoek van 1976 en 1996, de19

General social survey van 1993, het onderzoek van het Times-Mirror Center for the People and the
Press van 1994, het onderzoek naar vertrouwen van de Washington Post in 1996 en het onderzoek van
het Pew Center for the People and the Press in Philadelphia, eveneens in 1996.
Deze conclusies stammen uit analyses van de General social survey uit 1987.20
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8  GODSDIENST, MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE EN SOCIAAL
KAPITAAL

Joep de Hart

8.1 Inleiding: religie en sociaal kapitaal
 
De relaties tussen religie en sociale betrokkenheid zijn veelduidig en dynamisch.
De 'caritatieve gezindheidsethiek' of 'universele broederschapethiek' waarnaar alle
wereldgodsdiensten in principe tenderen, heeft steeds in een spanningsvolle
verhouding gestaan tot de eisen van het praktische leven en heeft ook tot sterk
uiteenlopende levensstijlen aanleiding gegeven (Weber 1976: 348 e.v.). Vanuit het
oogpunt van sociaal kapitaal heeft godsdienst steeds weer zowel negatieve als
positieve effecten gehad.
Aan de ene kant biedt de godsdienstgeschiedenis vele voorbeelden van godsdienstig
gemotiveerde vormen van exclusief vertrouwen, etnocentrisme, argwaan tegen
andersdenkenden, superioriteitsgevoelens en het zich terugtrekken uit de wereld.
De Jahweh van het Oude Testament is geen God voor allen, maar de God van het
uitverkoren volk waarmee Hij een convenant heeft gesloten. Ook Jezus laat er geen
misverstand over bestaan waar de prioriteiten van de ware gelovige liggen: "Meent
niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde; Ik ben niet gekomen om
vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om den mens tweedrach-
tig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondoch-
ter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn
huisgenoten zijn." (Mattheus 10: 34-36).  De bijbelse wereldverzaking keert terug1

in het rigoureuze onderscheid tussen de stad van God en de stad van de mens in
Augustinus' De civitate Dei. 
Het pessimistische mensbeeld en de nadruk op de tragische onvolkomenheid van
elk menselijk streven binnen vele varianten van christendom lijkt de gelovigen te
predisponeren tot politieke apathie. Luthers sociaal-traditionalisme, zijn afkeer van
de 'goede werken' en vervanging van de evangelische raden door de Goddelijke
genade alleen (sola gratia) heeft demotiverend gewerkt op de ambitie de 'twee
rijken' van kerk en staatsbestel kritisch met elkaar te confronteren. De grote nadruk
op het individuele geweten in het calvinisme leidde vaak tot argwaan ten aanzien
van groepsbindingen: godsdienstige bijeenkomsten waren de enige publieke samen-
komsten die door de puriteinen werden getolereerd na hun politieke machtsover-
name in de Glorious Revolution. De verzuiling stimuleerde distantie ten aanzien
van andersdenkenden.  Orthodoxie ging gepaard met rigide morele normen en2

blindheid voor de eisen van het moderne leven. Berooid komt Voltaires Candide in
Holland aan, maar optimistisch gestemd, want hij had gehoord dat iedereen daar
zowel rijk als christen was. Helaas: zijn bede om wat eten wordt afgewezen, omdat
hij theologisch niet zuiver op de graat blijkt te zijn. Vandaag de dag blijkt de groei
van het protestantse fundamentalisme mensen in de Verenigde Staten weg te leiden
van deelname aan de bredere gemeenschap (zie hoofdstuk 7). Fundamentalisten
zijn geneigd andersdenkenden te wantrouwen en zich te verschansen in hun eigen
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bolwerken van rechtzinnigheid: soort zoekt soort. Voor Italië constateert Putnam op
basis op uitgebreid empirisch onderzoek dat de georganiseerde religie (lees: de
rooms-katholieke kerk), met haar nadruk op verticale gezagsrelaties en bevordering
van politieke afzijdigheid, geen onderdeel is van de burgerlijke gemeenschap, maar
een alternatief ervoor vormt (Putnam 1993a: 107). 

Het kost kortom weinig moeite uit de godsdienstgeschiedenis een lange lijst van
maatschappelijke ondeugden en negatieve effecten samen te stellen. Maar toch,
anderzijds heeft religie ook telkens weer gefunctioneerd als het sociale cement dat
zowel De Toqueville als Durkheim in haar zagen. Het contrast van de door Putnam
beschreven Italiaanse situatie met de positie van de Nederlandse kerken, inclusief
de katholieke, tijdens de afgelopen eeuwen is groot. Daarvoor zullen hierna enige
argumenten worden aangedragen. Recentelijk nog werd in een studie naar de pluri-
forme etnische cultuur van de Bijlmer vastgesteld dat bij elk van de daar levende
groepen het deel uitmaken van een religieuze gemeenschap de maatschappelijke
participatie bevordert en dat de godsdienstige groepen als intermediair fungeren
tussen de bewoners en de officiële hulpverleningsinstanties en politieke kanalen
(Van Tillo 1998: 87 e.v.; vgl. Oomen en Palm 1994). In internationaal perspectief
wordt geconstateerd dat zich vanaf de jaren tachtig binnen uiteenlopende religieuze
tradities op tal van plaatsen op de wereld een krachtig 'deprivatiseringsproces' aan
het voltrekken is, waarbij godsdienstige organisaties zich niet langer tevreden
wensen te stellen met de pastorale zorg voor het individuele zieleheil, maar zich in
de politieke arena begeven en religie op tal van plaatsen in de wereld met her-
nieuwd elan haar rol op het publieke schouwtoneel herneemt (bv. Casanova 1994).

Algemene speculaties over de positie en invloed van 'de' religie hebben weinig
zeggingskracht. Daarvoor zijn de verschillen tussen de religies te groot en is de
historische en maatschappelijke context te bepalend. Religie is bovendien een
multidimensioneel verschijnsel. Godsdienst heeft om te beginnen te maken met
geloof. Zo geloven christenen in een God, in Jezus als Zijn zoon die door Hem is
gezonden. Zij geloven in een leven na de dood, zien de Bijbel als Gods woord en
zijn overtuigd van de zinvolheid van het gebed. Godsdienst slaat verder neer in
instituties en wordt beleefd in collectieve rituelen - via het lidmaatschap van een
kerk of levensbeschouwelijke groep, via kerkgang en andere religieuze samenkom-
sten, in de contacten met geestelijken of religieuze professionals. Geloof, de deel-
name aan het religieuze groepsleven en kerkelijke betrokkenheid zijn niet vrijblij-
vend. Zij hebben gevolgen voor wat Max Weber de praktische Lebensführung
noemde. Het politieke stemgedrag, de schoolkeuze voor de kinderen, het lidmaat-
schap van een omroepvereniging of keuze van een krant, wat men leest en hoe men
zijn vrije uren doorbrengt: dit alles en nog veel meer kan erdoor worden beïnvloed.
Over de invloed van religie in algemene zin zal het in dit hoofdstuk niet gaan; wel
over die van de godsdienst in zoverre zij is geïnstitutionaliseerd in de vorm van een
kerkgenootschap. Daarbij interesseren ons in het bijzonder haar effecten op de
animo van mensen om zich maatschappelijk te organiseren, hun bereidheid tot
belangenloze inzet voor anderen of ideële doelen en het vertrouwen dat zij in
medemensen stellen. Op deze punten zullen steeds ook de belangrijkste kerkelijke
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richtingen met elkaar worden vergeleken. Buiten beschouwing moeten helaas niet-
christelijke levensbeschouwelijke groeperingen en de participatie van allochtone
groepen blijven. Daarover geeft het databestand waaruit hier wordt geput en dat in
paragraaf 8.2 wordt geïntroduceerd geen uitsluitsel.3

8.1.1 De kerken

De kerken vormen een belangrijk onderdeel van de Nederlandse civil society. Het
belang van de kerken is er om te beginnen alleen al in puur kwantitatieve zin. De
kans is aanzienlijk groter dat een Nederlander kerklid is dan dat hij lid is van
welke andere organisatie op het maatschappelijk middenveld dan ook. De kans is
verder beduidend groter dat hij min of meer wekelijks samen met zijn geloofsge-
noten bijeenkomt in een godsdienstige bijeenkomst of kerkdienst, dan dat hij met
een dergelijke frequentie actief is in een andere organisatie. Over het algemeen
identificeren de leden van kerken zich ook veel sterker met hun kerk dan de leden
van de meeste andere organisaties met de desbetreffende organisatie. De grote
kerken hebben zich in de meest recente periode van volkskerken steeds meer in de
richting van vrijwilligerskerken ontwikkeld (Schreuder 1968). Ook zo bezien
behoren zij tot het maatschappelijk middenveld en tot de instituties van de civil
society. 
Vanuit een historisch perspectief is wel gesteld dat religieuze groepsvorming, met
name in de vorm van sektarische afsplitsingen, aan de wieg heeft gestaan van een
'sociale ruimte' die zich onttrekt aan zowel staatsdwang als de oriëntatie op
commercieel profijt van de economische markt (Adams 1986; Stackhouse 1990).4

Hoewel in dit verband volop uit de Nederlandse geschiedenis kan worden geput,
heeft in sociologische en politicologische beschouwingen toch vooral de Verenigde
Staten steeds weer als een uitgesproken voorbeeld gegolden. De koloniale pioniers
waren overwegend puriteinse dissenters die op zoek waren naar religieuze vrijheid.
Het in Amerika zo wijdverbreide lidmaatschap van clubs en profane verenigingen
is door Weber teruggevoerd op de secularisatie van wat volgens hem het prototype
van deze voluntaristische associaties was, namelijk de sekten (Weber 1963 [1920]:
217 e.v.). Een eerdere reiziger naar de Nieuwe Wereld met een sociologische
interesse, Alexis de Tocqueville, had er al op gewezen dat het land werd bevolkt
door sekten die, nadat zij het pauselijke juk hadden afgeschud, geneigd waren geen
enkele andere religieuze autoriteit meer te erkennen. Daarmee brachten de sekta-
rische groepen een christendom naar de Nieuwe Wereld dat sterk democratisch en
republikeins gekleurd was. Zij bouwden de Amerikaanse samenleving op vanuit
deze religieus gefundeerde beginselen en smeedden een coalitie tussen religie en
politiek die sindsdien is blijven bestaan (De Tocqueville 1966: 265; vgl. Fukuyama
1995: 288 e.v.). 
Het Amerikaanse individualisme en streven naar burgerlijke vrijheden resulteerde
geenszins in een mentaliteit waarin het sociale engagement verkommerde.
Geplaatst in vrijwel identieke leefomstandigheden ontwikkelden de Amerikanen, in
combinatie met hun geloof in de fundamentele gelijkheid van allen voor Gods
majesteit en gehechtheid aan vrijheid, de sterk pragmatisch gekleurde vormen van
maatschappelijke inzet die Alexis de Tocqueville samenvatte als 'de doctrine van
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welbegrepen eigenbelang' (De Tocqueville 1966: 497 e.v.). In Nederland heeft de
sociale segmentering langs levensbeschouwelijke lijnen (de verzuiling) vanaf de
tweede helft van de vorige eeuw een cruciale rol gespeeld in de vormgeving van het
maatschappelijk middenveld. Krachtig werd onder de 'kleine luyden' en katholie-
ken het verenigingsleven gestimuleerd, ter verheffing en mobilisatie van de eigen
achterban en ter afscherming van invloeden van buiten. Aanvankelijk droegen de
in het kielzog van de massamobilisaties geschapen organisaties en instituties een
puur godsdienstig karakter, later vond de uitbreiding plaats naar culturele, politieke
en economische sferen (Van Rooden 1996). Talrijk zijn de literaire verbeeldingen
en historische beschrijvingen waaruit de centrale plaats naar voren komt die de
geestelijke (predikant of pastoor) tot ver in onze eeuw innam binnen de lokale ge-
meenschap: als notabele, geestelijk leidsman en bemiddelaar, als drijvende kracht
achter sociale en culturele activiteiten, als informatiebron omtrent maatschappelijke
ontwikkelingen en niet zelden ook als literator (bv. Brom 1924; Groenhuis 1977).

Tot aan het begin van deze eeuw bleef de sociale zorg grotendeels georganiseerd op
een lokale, kerkelijke basis. Door de eeuwen heen zijn vanuit de kerken sociale
activiteiten in een georganiseerd verband ontwikkeld, gericht op de hulpverlening
aan en de onderwijzing van het 'gemene' volk. Men denke aan de protestantse
diaconessen of de katholieke St.Vincentiusvereniging (opgericht in 1846). Ten tijde
van de verzuiling kwam daar een brede baaierd van activiteiten bij ten behoeve van
het vakbondswerk, de politieke mobilisatie en de vrijetijdsbesteding van de geloofs-
genoten. In dezelfde periode (begin van deze eeuw) ontstond ook het vrijwilligers-
werk gericht op activiteiten die ten dienste stonden van het functioneren van de
eigen kerkgemeenschap.
Ondanks de formele scheiding van kerk en staat, die in ons land haar beslag kreeg
bij de liberale Grondwetswijziging van 1848, hebben religieuze instituties in ons
land steeds weer een rol gespeeld binnen de politieke arena en binnen politieke
bewegingen. De kerken treden niet alleen op als geestelijke en sociale instituties,
maar genereren ook maatschappelijke betrokkenheid. Op vele wijzen kunnen het
kerkelijke en het politieke leven met elkaar verweven raken; geestelijken betrekken
de politiek in hun preken, een solidariteitsbijeenkomst of discussieavond wordt in
de kerk georganiseerd over een politiek thema, kerkelijke vertegenwoordigers
nemen publiekelijk stelling met betrekking tot maatschappelijke en morele kwes-
ties, kerken leveren de institutionele infrastructuur voor politieke mobilisatie en
protest. Historische voorbeelden zijn het optreden van orthodoxe protestantse en
katholieke kerkelijke vertegenwoordigers binnen de politieke arena, in het kader
van het emancipatiestreven ten tijde van de verzuiling, en de actieve rol van de ker-
ken in de vredesbeweging. Recente voorbeelden zijn de openstelling door dominee
Visser van zijn Pauluskerk voor daklozen en junks, de uitspraken van bisschop
Muskens over armoede in de Nederlandse samenleving, het kapittelen van de over-
heid door kardinaal Simonis vanwege het Nederlandse beleid ten aanzien van
euthanasie en abortus, de inrichting van een tentenkamp voor uitgeprocedeerde
asielzoekers door de Raad van Kerken, de kritische kanttekeningen vanuit de
kerken bij de verbreiding van de 24-uurseconomie.  5
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Maar de betekenis van de kerken blijft niet beperkt tot een manifest politieke rol.
De organisationele structuur van althans de grote kerken bestaat uit de combinatie
van enerzijds faciliteiten en netwerken op het sociale microniveau, rondom de
primaire leefsfeer van gewone mensen, met anderzijds een hiërarchie van bestuur-
lijke geledingen die de coördinatie van activiteiten mogelijk maakt op lokaal,
nationaal en internationaal niveau. In combinatie met de morele boodschap die zij
uitdragen, lijkt dit hen bij uitstek geschikt te maken om mensen massaal en effec-
tief te mobiliseren voor ideële of charitatieve doeleinden, bijvoorbeeld via informa-
tieverschaffing over sociale problemen en noden, het inzamelen van geld of
goederen of het steunen van altruïstische initiatieven (Wuthnow 1990; Wood en
Hougland 1990). 
Verder brengen de kerken mensen bijeen op een zeer reguliere basis en verschaffen
zij zo een stabiel milieu voor de ontwikkeling van uiteenlopende vormen van
sociaal engagement. De plaatselijke gemeente of parochie is één van de belang-
rijkste plaatsen waar Nederlanders elkaar frequent ontmoeten. En, zoals Verba et
al. (1995: 17) schrijven, in een tijd waarin zo veel maatschappelijk debat elektro-
nisch plaatsvindt, blijkt het desalniettemin zo te zijn dat persoonlijke contacten en
interpersoonlijke netwerken (tussen kennissen, vrienden, familieleden, collega's,
geloofsgenoten enz.) cruciaal zijn voor de rekrutering van mensen voor participatie.
Blijkens Amerikaans onderzoek kan kerkelijke participatie voor veel mensen een
belangrijke vorm van sociaal kapitaal zijn. Verba et al. (1995) hebben laten zien
dat ook wanneer kerkelijk actieven doeleinden nastreven die geen uitgesproken
politieke inhoud hebben (door bv. als adviseur op te treden van een kerkelijke
jeugdgroep of een uitstapje van het kerkkoor te organiseren, teksten voor de liturgie
aan te dragen of een inzamelingsactie te organiseren, deel uit te maken van een
kerkbestuur of de redactie van een kerkblad), zij gelegenheid hebben vaardigheden
te ontwikkelen die politiek relevant zijn en die toegepast kunnen worden op andere
maatschappelijke terreinen. Dergelijke civic skills kunnen een compensatiefunctie
hebben doordat zij de politieke hulpbronnen vergroten onder kerkelijk actieven
wier opleidings- en beroepsniveau hen anders zou veroordelen tot politiek
quiëtisme.6

8.1.2 Confessionele verschillen

Het is maar de vraag of vanuit het oogpunt van sociaal kapitaal alle kerken wel
over één kam geschoren kunnen worden. De interne structuur van de kerk is een
factor van belang; hoe minder hiërarchisch deze is en hoe meer gebaseerd op de
participatie van de gewone gelovigen, hoe groter haar belang als schepper van
sociaal kapitaal. De kerken verschillen op kenmerken die relevant zijn voor leken-
participatie in kerkelijke aangelegenheden. Zo zijn de meeste protestantse kerken
eerder op een gemeentelijke dan op een hiërarchische basis georganiseerd, zijn
protestantse gemeenten gemiddeld kleiner, wordt in de katholieke kerk ook na
Vaticanum II nog steeds niet de mate van lekenparticipatie in de liturgie toegestaan
die gebruikelijk is in de meeste protestantse kerken  en gaan in ons land protestan-7

ten over het algemeen vaker ter kerke dan katholieken. Nisbet (1973) heeft het
verzet tegen het corporatieve denken en een sociale leer die in termen van
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gemeenschap redeneert, als de essentie van de oorspronkelijke reformatorische
inspiratie beschreven en als de basis van het, vergeleken met het katholicisme,
typisch protestantse individualisme. Onveranderlijk ligt bij Luther alle nadruk op
het individuele geweten en het persoonlijke geloof (sola fides) als enige bron van
heil, een visie die door Calvijn alleen maar verder geradicaliseerd werd.  Als illus-8

tratief voor het, vergeleken met de reformatorische traditie, ritualistischer karakter
van de katholieke kerk, is wel gewezen op de verschillende visies op de liturgie-
viering (Pratt 1964).  Greeley (1989) concludeert op basis van cross-culturele9

gegevens dat de verschillen tussen protestants en katholiek, dat wil zeggen de
protestantse gehechtheid aan individuele vrijheid naast de katholieke koestering
van meer collectivistische waarden en normen zoals beschreven door klassieke
sociologen als Durkheim en Weber, nog immer bestaan.

In ons land is er, ook na de hoogtijdagen van de verzuiling die in de jaren zestig
eindigden, nog steeds sprake van uiteenlopende confessionele culturen (o.a. Peters
en Schreuder 1987; Dekker et al. 1997a: 45 e.v.; Dekker en Ester 1998). In som-
mige opzichten zijn deze zelfs toegenomen. Zo onderscheiden zich de gerefor-
meerden sterker dan ooit van met name de katholieken in hun kerksheid, kerkelijke
betrokkenheid in het algemeen, christelijk-gelovige orthodoxie, verzuilingsmenta-
liteit en sociale cohesie. De laatste blijkt onder andere uit het feit dat gereformeer-
den vaker kerkelijk homogene huwelijken sluiten.  Verder zijn protestanten eerder10

dan katholieken geneigd bij gewetensproblemen contact met een geestelijke te
zoeken. Vaker dan katholieken vinden zij ook dat de kerken zich publiekelijk
dienen uit te spreken over ethische en maatschappelijke kwesties, stellen zij veel
vertrouwen in de kerken als bron van informatie, en kennen zij aan de kerken
betekenis toe voor de integratie van de samenleving en de handhaving van morele
normen en waarden. Eveneens onderscheiden zij zich van katholieken door een
groter zendingsbewustzijn (dat stelt dat het christelijke geloof over de wereld
verbreid moet worden). 
De verschillen blijven niet beperkt tot het strikt godsdienstige domein. Met de
confessionele scheidslijnen corresponderen ook sociale en culturele verschillen.
Met betrekking tot ethische kwesties als echtscheiding, homoseksualiteit, het
gebruik van voorbehoedmiddelen, abortus, euthanasie en zelfdoding huldigen
katholieken aanzienlijk vrijere en liberalere opvattingen dan protestanten. Net als
maatschappelijke en politieke participatie, is ook kerkelijkheid verweven met
andere kenmerken. Kerkelijk betrokken Nederlanders zijn overwegend ouder, tellen
meer vrouwen en plattelanders, en het opleidingsniveau ligt onder hen wat lager
dan onder buitenkerkelijken. Blijkens het onderzoek God in Nederland van 1996 is
het gemiddelde inkomens- en opleidingsniveau van gereformeerden relatief hoog,
van de hervormden daarentegen relatief laag. De katholieke en hervormde kerk zijn
sterker vergrijsd dan het gereformeerde volksdeel.

Er zal dus onderscheiden moeten worden naar confessionele richting. In het kader
van dit hoofdstuk concentreren we ons op verschillen in de gebondenheid aan
organisaties op het maatschappelijk middenveld en het verrichten van vrijwilligers-
activiteiten. Daarnaast komen ook verschillen in intermenselijk vertrouwen, en het
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vertrouwen in maatschappelijke instituties als bron van informatie aan bod. Het
thema kan natuurlijk niet in zijn volle breedte worden behandeld. In de eerste
plaats zullen de grote confessionele richtingen in ons land op deze punten met
elkaar worden vergeleken. In de tweede plaats zal steeds een vergelijking worden
getrokken tussen nominale kerkleden en de regelmatige kerkgangers onder de
kerkleden. Wat dit laatste betreft onderscheiden we slechts tussen katholieken en
protestanten; onder de laatsten worden verstaan de leden van de Nederlands
hervormde en de gereformeerde kerken - dit ondanks de verschillen die er blijkens
ander onderzoek tussen deze kerken bestaan (o.a. Dekker en Peters 1989; Veerman
1995; Polderman 1996). De reden is een zuiver statistische, namelijk het kleine
aantal gereformeerden dat bij uitsplitsingen ontstaat. Dit geringe aantal zou resul-
teren in verminderde betrouwbaarheid van vergelijkingen met de andere levensbe-
schouwelijke groepen. De navolgende analyses blijven vanuit het perspectief van de
kerkelijke pluriformiteit dus noodgedwongen schematisch van karakter. De verza-
melde gegevens stellen ons bovendien niet in staat de participanten in alternatieve,
niet-christelijke levensbeschouwelijke stromingen te vergelijken met de kerkleden.11

Zoals reeds opgemerkt, bieden ze evenmin informatie over de houding van
moslims, hindoes of de gelovigen van andere niet-christelijke wereldgodsdiensten.
Hetgeen een forse beperking genoemd mag worden in een land waarin alleen al de
moslims en hindoes inmiddels bijna 5% van de bevolking uitmaken.

De hoofdhypothese van dit hoofdstuk luidt dat kerkelijke betrokkenheid als stimu-
lans voor maatschappelijke inzet geen historisch relict is, maar dat kerkelijke deel-
name in het hedendaagse Nederland nog altijd positief bijdraagt tot maatschappe-
lijke participatie, het verrichten van vrijwilligerswerk en het vertrouwen dat men-
sen in anderen stellen. Dit is zelfs het geval als daarbij aspecten van het moderne
leefpatroon in aanmerking worden genomen, zoals tijdsdruk en het televisiegebruik
(waaraan een sterk privatiserende invloed wordt toegeschreven). De thematiek van
dit hoofdstuk is voor een belangrijk deel ingegeven door het beschikbaar komen
van een databestand waarin zowel tijdsbestedingsgegevens zijn opgenomen als
gegevens die betrekking hebben op godsdienstige opvattingen en praktijken. De
chronologie is als volgt. 
Eerst wordt ingegaan op de kerken als deel van de Nederlandse civil society. In
paragraaf 8.3 passeren opvattingen over de maatschappelijke rol van de kerken de
revue en wordt een blik geworpen op de kerkelijke participatie van de verschillende
geloofsgroepen, waarna wordt ingegaan op de rol van kerkelijke achtergrond als
determinant voor het doen van vrijwilligerswerk en van andere vormen van maat-
schappelijke participatie. 
Vervolgens worden in paragraaf 8.4 tijdsbestedingskenmerken in de beschrijving
betrokken. De verschillende geloofsgroepen worden vergeleken op het punt van de
tijdsbesteding en het effect van kerkelijke deelname op het lidmaatschap van
verenigingen, en het verrichten van vrijwilligerswerk wordt geanalyseerd met me-
deneming van de invloed van achtergrondkenmerken en tijdsbestedingskenmerken.
In paragraaf 8.5 wordt afzonderlijk ingegaan op de invloed van godsdienst, lid-
maatschap en vrijwilligerswerk op sociaal vertrouwen en het vertrouwen in maat-
schappelijke instituties. Tevens wordt gekeken of intermenselijk vertrouwen samen-
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hangt met het vertrouwen dat wordt gehecht aan belangrijke instituties binnen ons
maatschappelijke en politieke bestel. Paragraaf 8.6 zet ten slotte de belangrijkste
conclusies uit de voorgaande paragrafen nog eens op een rij. Begonnen wordt
echter met een introductie van het databestand waarop de meeste analyses van dit
hoofdstuk zijn gebaseerd.

8.2 Data: een combinatie van tijdsbestedingsgegevens en vragenlijstonderzoek

In opdracht van de KRO verrichtte Intomart in de periode november-december
1996 een landelijk onderzoek onder Nederlanders van 17 jaar en ouder naar hun
opvattingen over levensbeschouwing en kerk. De belangrijkste uitkomsten werden
eind 1997 gepubliceerd onder de titel God in Nederland 1966-1996 (Dekker et al.
1997a). De vragenlijst van God in Nederland bevatte een aantal vragen die van
belang zijn voor de thematiek van dit boek: vragen naar het vertrouwen dat de
respondenten stellen in anderen, hun vertrouwen in maatschappelijke instituties en
affiniteit met gelijkgestemden, hun lidmaatschap van verenigingen en hun optreden
als vrijwilliger binnen uiteenlopende sectoren van de samenleving. Bij de steek-
proeftrekking werd geput uit het databestand van het (eveneens door Intomart
uitgevoerde) Tijdbestedingsonderzoek van oktober 1995, dat 3.227 respondenten
omvatte van 12 jaar en ouder. Na selectie van degenen die 17 jaar of ouder waren,
werden uiteindelijk in het KRO-onderzoek 1.313 vraaggesprekken gehouden met
personen die in het Tijdbestedingsonderzoek van een jaar eerder hadden aangege-
ven geen bezwaar te hebben tegen deelname aan een vervolgonderzoek. Het feit dat
alle ondervraagden uit het KRO-onderzoek tevens deelnamen aan het Tijdbeste-
dingsonderzoek van 1995, maakte het mogelijk beide gegevensbestanden te koppe-
len. Dat is ten slotte voor 1.167 respondenten gedaan. Voor een korte steekproef-
verantwoording zij verwezen naar bijlage B8.1 van dit hoofdstuk.
Doorgaans bewegen studies naar de maatschappelijke participatie zich hetzij op het
terrein van de normen en waarden en intermenselijk vertrouwen, hetzij op dat van
de lidmaatschappen (waaronder dat van een kerk) en het vrijwilligerswerk, hetzij
op dat van de (vrije)tijdsbesteding. Het combinatiebestand van God in Nederland en
het Tijdbestedingsonderzoek verschafte een unieke mogelijkheid om bij een
landelijke steekproef participatie- en tijdsbestedingsgegevens te combineren met
een uitgebreide set gegevens over de levensbeschouwelijke en meer algemeen
maatschappelijke attitude van respondenten. Dat stelt ons in staat een empirisch
antwoord te formuleren op enkele vragen die normaal buiten beschouwing moeten
blijven in de civil society-discussie.



215

8.3 De kerken als deel van de civil society: empirische uitkomsten

In het vorenstaande werd beargumenteerd waarom de kerken met recht beschouwd
kunnen worden als belangrijke instituties op het Nederlandse maatschappelijke
middenveld. Op basis van het combinatiebestand van het Tijdbestedingsonderzoek
1995 en God in Nederland 1996 kunnen twee aspecten van die positie nader
worden belicht. Dat is in de eerste plaats hun rol binnen wat wel wordt aangeduid
als de Öffentlichkeit: hun rol in de publieke meningsvorming die uiteindelijk kan
uitmonden in politiek activisme. Welke opvattingen leven er onder de verschillende
bevolkingsgroepen over de maatschappelijke rol van de kerken? Wordt aan hen een
positie toegekend in debatten rondom publieke kwesties en met betrekking tot het
morele gehalte van de moderne samenleving? Welke verwachtingen bestaan er wat
betreft de inhoud van hun stellingnamen? Wat is het vertrouwen dat in hen wordt
gesteld vergeleken met andere maatschappelijke instituties?
In de tweede plaats is er de, vanuit het civil society-oogpunt cruciale, horizontale
dimensie. Daar gaat het om de samenwerking en cohesie tussen mensen, hun iden-
tificatie met anderen en gevoelens van saamhorigheid en solidariteit, met andere
woorden om de bijdrage van de kerken aan het sociale kapitaal van de Nederlandse
samenleving. Dit aspect is geoperationaliseerd via de relatie tussen enerzijds
kerkelijke achtergrond en kerkelijke participatie en anderzijds het lidmaatschap
van verenigingen en het verrichten van vrijwilligerswerk.

8.3.1 Opvattingen over de maatschappelijke rol van de kerken

De geloofsgroepen onderscheiden zich van elkaar waar het gaat om de rol die zij
aan de kerken toekennen bij belangrijke actuele vraagstukken en de maatschappe-
lijke functies van de kerken die zij bedreigd zien door het secularisatieproces. Zoals
tabel 8.1 duidelijk maakt, wordt door de godsdienstige groepen verschillend aange-
keken tegen de maatschappelijke positie van de kerken, een vanuit de thematiek
van dit hoofdstuk relevant gegeven. Achtereenvolgens zijn weergegeven de steun
voor de opvatting dat de kerken met betrekking tot actuele onderwerpen hun leer
publiekelijk dienen uit te dragen, de opvatting over de relatie tussen geloof, politiek
en moraal, en de inschatting van de gevolgen van secularisatie voor de sociale
cohesie en moraal.

De belangrijkste conclusie uit tabel 8.1 laat zich als volgt samenvatten. Naarmate
men sterker geïnvolveerd is in het kerkelijk leven, verwacht men vaker van de
kerken dat zij een publieke rol op zich nemen. Wie zich aan de marge van het
kerkelijk leven bevindt of daar geen binding mee onderhoudt, is sterker gechar-
meerd van een meer internkerkelijk gerichte en pastorale opstelling van de kerken.
Daarnaast bestaat er een duidelijk verschil tussen katholieken en protestanten
(vooral gereformeerden). Ook wanneer we ons beperken tot de regelmatige kerk-
gangers is de hang onder protestanten naar een duidelijke profilering van de kerken
in het publieke debat over ethische en sociale kwesties veel groter. Dat geldt ook
voor de angst dat met het verdwijnen van religieuze instituties de samenleving de
weg inslaat naar morele ontwrichting en egoïsme.
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Tabel 8.1 Opvattingen over de maatschappelijke rol van geloof en kerk, personen van 18 jaar en ouder, 1996 (in
procenten)

buiten- rk nh geref. rk: rk: protest.: protest.: allen
kerkelijk nominaal kerks nominaal kerks

lid  lid lid lid

vindt dat de kerken hierover naar
buiten toe een uitspraak moeten
doen

homoseksualiteit 31 39 43 61 37 45 31 64 37
abortus 38 45 55 63 42 52 44 71 45
echtscheiding 35 42 44 53 43 38 32 60 40
euthanasie 39 52 59 69 51 55 51 72 48
zelfdoding 34 48 50 61 49 45 45 60 42
doodstraf 42 47 59 67 45 54 58 65 47
discriminatie 56 66 74 88 63 74 69 86 63
gebruik van
voorbehoedmiddelen 31 32 38 41 33 28 30 48 33
gem. aantal 3,0 3,7 4,2 5,0 3,6 3,9 3,6 5,3 3,5

vindt dat de kerken uispraken
moeten doen over armoede in
onze samenleving 74 83 85 96 83 81 85 91 78

vindt dat de christelijke gods-
dienst noodzakelijk is voor de
handhaving van morele normen
en waarden 11 33 54 47 30 41 44 60 26

vindt dat politiek en godsdienst
niet los van elkaar moeten staan 13 22 29 43 20 29 21 45 20

als de mensen niet meer in God
geloven, dan heeft het egoïsme
vrij spel 17 42 54 57 37 58 45 65 32

als niemand meer in God gelooft,
wordt de moraal bedreigd 22 49 63 55 43 68 52 70 38

het geloof in God zorgt dat de
samenleving niet verloedert 17 39 47 57 34 55 39 60 30

als de kerken verdwijnen, dan
heeft het egoïsme vrij spel 14 35 50 49 30 51 44 56 27

zonder de kerken wordt de
moraal bedreigd 15 42 50 55 36 58 40 63 29

de aanwezigheid van de kerken
zorgt dat de samenleving niet
verloedert 17 38 49 47 36 45 40 57 29

gem. aantal waarmee eens 1,0 2,4 3,1 3,2 2,1 3,3 2,6 3,7 1,8

Bron: KRO (GIN'96)
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Vervolgens kijken we naar de relatie tussen godsdienstige achtergrond en het ver-
trouwen in maatschappelijke instanties. In tabel 8.2 is een aantal gegevens opge-
nomen. Ten aanzien van maatschappelijke instituties komt opnieuw het grotere
vertrouwen van protestanten in de kerken naar voren. Het vertrouwen van katho-
lieken en buitenkerkelijken is relatief groot in wetenschappers, de vakbonden of de
televisie.

Tabel 8.2 Vertrouwen in instanties en verbondenheid met anderen, naar kerkelijke achtergrond, personen van
18 jaar en ouder 1996 (in procenten)

buiten- rk nh geref. rk: rk: protest.: protest.: allen
kerkelijk nominaal kerks nominaal kerks

lid lid lid lid

vindt de volgende instanties of 
personen (zeer) betrouwbaara

de kerken 47 78 90 94 70 86 79 96 62
wetenschappers 81 79 67 65 82 77 65 67 78
vakbonden 64 64 54 47 66 62 44 54 62
de overheid 43 37 40 40 31 42 29 44 41
politieke partijen 21 19 21 27 14 23 15 26 21
het bedrijfsleven 44 47 43 36 48 46 44 39 44
de televisie 47 51 35 28 55 47 33 32 45
kranten 63 56 53 56 60 52 58 53 60

De vraag luidde: 'Als het gaat om belangrijke maatschappelijke of politieke kwesties, hoe betrouwbaar vindt ua

elk van de volgende instanties en personen dan als bron van informatie?'

Bron: KRO (GIN'96)

Bij de betrouwbaarheid die aan de instanties wordt toegekend, gaat het om het
vertrouwen erin als bron van informatie bij belangrijke maatschappelijke kwesties.
In tabel B8.3 van de bijlage is uitvoeriger weergegeven welke media voor de
confessionele groepen feitelijk als hoofdbron van informatie fungeren. Tot het
begin van de jaren zestig was de animo onder gereformeerden om tot de aanschaf
van een televisietoestel over te gaan relatief gering (Polderman 1996). Als het gaat
om feitelijke informatieverschaffing blijkt het gereformeerde volksdeel nog steeds
sterker op het (geschreven en gesproken) woord gericht te zijn. Katholieken
hanteren eerder de televisie als hoofdbron van informatie. Voor zowel katholieken
als protestanten geldt dat zij zich minder op de televisie en meer op dagbladen en
tijdschriften oriënteren als zij tot de regelmatige kerkgangers behoren.

8.3.2 Kerkelijke participatie

De onderzoeken waaruit hier wordt geput - het Tijdbestedingsonderzoek van 1995
en het onderzoek God in Nederland 1996 - bevestigen beide het beeld dat ook uit
andere onderzoeken naar voren komt: tussen de Nederlanders bestaan nog steeds
duidelijke verschillen naar godsdienstige achtergrond. In dit hoofdstuk zal vooral
naar de effecten van kerkelijkheid op de maatschappelijke participatie worden
gekeken. Uitgangspunt is de veronderstelling dat kerkgang in ons land de
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belangrijkste godsdienstige voorspeller is van vrijwilligerswerk en de andere hier
onderzochte vormen van sociale betrokkenheid. Daarom wordt in figuur 8.1 eerst
een vergelijking gepresenteerd tussen de geloofsgroepen op dit punt. 
Wat betreft de frequentie van kerkbezoek lopen de godsdienstige richtingen sterk
uiteen. Uit tal van onderzoeken komen de gereformeerden steeds weer naar voren
als de meest kerkse, en de rooms-katholieken als de minst kerkse groep in gods-
dienstig Nederland. Dat blijkt ook uit het Tijdbestedingsonderzoek.

Figuur 8.1 Frequentie van kerkgang bij rooms-katholieken, Nederlands hervormden en gereformeerden, personen
van 18 jaar en ouder, 1996

Bron: SCP/KRO (TBO'95/GIN'96)

8.3.3 Verschillen in maatschappelijke participatie naar godsdienstige achtergrond

Via verschillen in de visie op de maatschappelijke rol van de kerken, het vertrou-
wen in maatschappelijke instituties en kerkelijke deelname, zijn we nu aangekomen
bij het centrale onderwerp van dit hoofdstuk: de invloed van kerkelijke participatie
op het verrichten van vrijwilligerswerk. Tabel 8.3 biedt een overzicht van de ver-
schillen naar kerkelijke achtergrond. Dat is gedaan in de volle breedte; de infor-
matie uit zowel de vragenlijst als het dagboek van het Tijdbestedingsonderzoek van
1995, alsook de vragenlijst van God in Nederland 1996 is in het overzicht opgeno-
men. Het percentage vrijwilligers (inclusief en exclusief onbetaalde activiteiten ten
behoeve van een kerk) is weergegeven zoals dat naar voren komt uit de vragen-
lijsten van het Tijdbestedingsonderzoek 1995 en God in Nederland 1996.
Daarnaast is het aantal uren dat vrijwilligers blijkens het tijdsbestedingsdagboek
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aan hun vrijwilligerswerk besteden, weergegeven. Verder zijn de percentages
ondervraagden die lid zijn van een vereniging in tabel 8.3 opgenomen. Vervolgens
zijn de cijfers uitgesplitst naar de godsdienstige kenmerken waarop in dit hoofdstuk
het accent ligt, te weten kerkelijkheid, kerkelijke richting en kerkelijke deelname.

Tabel 8.3 Vrijwilligerswerk en lidmaatschap van een vereniging, naar godsdienstige achtergrond, personen van
18 jaar en ouder, 1995/'96

buiten- rk nh geref. rk: rk: protest.: protest.: allen
kerkelijk nominaal kerks nominaal kerks

lid lid lid lid
% vrijwilligers
vragenlijst TBO'95

totaal 45 55 61 80 54 58 49 80 52
 excl. t.b.v. kerk 44 50 52 73 51 48 43 70 48

vragenlijst GiN'96
totaal 51 62 64 75 60 68 55 77 57
 excl. t.b.v. kerk 51 60 58 66 60 73 59 76 55

dagboek TBO'95
totaal 25 42 52 55 37 55 47 57 34
 excl. t.b.v. kerk 24 37 44 41 35 44 40 46 31

uren door vrijwilligers 
(dagboek TBO'95)

totaal 4,2 5,0 4,3 4,0 4,3 4,9 4,2 3,9 4,6
 excl. t.b.v. kerk 4,1 4,5 3,6 2,6 4,3 4,4 3,4 2,5 4,0

% dat lid van
vereniging is
(vragenlijst GiN'96)

totaal 57 68 61 75 66 72 60 69 62
 excl. levensb. 57 66 56 66 65 69 56 62 60
vereniging

Bron: SCP/KRO; TBO'95/GIN'96

In alle varianten van onderzoek komen de gereformeerden naar voren als de
groepering met het hoogste percentage vrijwilligers. Zij vertonen tevens de sterkste
organisatiegraad. De katholieken blijven duidelijk achter bij de protestanten wat
betreft de bereidheid tot het verrichten van vrijwilligerswerk. Hoe ook gemeten,
toch zijn zij altijd nog een stuk actiever dan de buitenkerkelijken. Participatie is
niet alleen een kwestie van kerklidmaatschap en denominatie. Zoals blijkt uit het
rechterdeel van de tabel, gaat ook van de kerkgang een onmiskenbaar effect uit.
Zowel onder de katholieken als onder de protestanten zijn regelmatige kerkgangers
in aanzienlijk groter getale actief dan de nominale leden. Tot zover het aantal
participanten. Anders is het gesteld met de tijdsinvestering van vrijwilligers in hun
vrijwilligersactiviteiten. Opvallend genoeg blijken nu juist de buitenkerkelijken,
gevolgd door de nominale leden van de rooms-katholieke kerk, het vaakst bereid
tijd ter beschikking te stellen aan vrijwilligerswerk en zijn het de kerkse protes-
tanten die daar gemiddeld de minste uren voor vrijmaken. Wellicht geldt hier het
aloude 'vele handen maken licht werk'.
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Tabel 8.4 Deelname aan vrijwilligerswerk naar bevolkingsgroep, personen van 18 jaar en ouder, 1975-1995 (dagboekgegevens)
percentage deelnemers aan uren vrijwilligerswerk door

vrijwilligerswerk deelnemers uren als percentage van de vrije tijd
1975 1980 1985 1990 1995 1975 1980 1985 1990 1995 1975 1980 1985 1990 1995 

al het vrijwilligerswerk
hele bevolking 28 33 32 29 32 4,6 4,3 4,8 5,2 4,9 8,7 8,4 9,0 9,7 9,5 

buitenkerkelijk % % 24 20 23 % % 4,6 4,0 4,7 % % 8,5 7,8 8,8 
nominaal kerklid % % 24 26 30 % % 5,2 4,9 4,9 % % 9,3 9,6 9,5 
kerkgaand kerklid % % 47 44 51 % % 4,8 6,0 5,1 % % 9,3 11,0 10,1 

rooms-katholiek 25 36 32 33 38 4,8 4,6 4,9 4,9 4,9 9,3 9,0 8,9 9,1 9,2 
Nederlands hervormd 34 34 36 32 43 % 4,9 4,3 6,8 4,3 % 8,9 8,6 11,2 9,3 
gereformeerd 38 41 57 47 48 % 3,9 4,8 5,1 6,1 % 8,5 9,7 11,4 11,6 

exclusief vrijwilligerswerk t.b.v. 
een levensbeschouwelijke organisatie

hele bevolking 26 29 28 25 28 4,1 3,7 4,0 4,0 4,2 7,6 7,0 7,5 7,5 7,8 

buitenkerkelijk 22 25 24 20 23 5,3 3,8 4,6 3,9 4,6 9,5 7,1 8,4 7,7 8,7 
nominaal kerklid % % 23 26 29 % % 5,1 4,8 4,8 % % 9,1 9,3 9,2 
kerkgaand kerklid % % 35 34 38 % % 3,3 3,8 3,4 % % 6,3 6,6 6,4 

rooms-katholiek 24 33 28 30 32 4,5 4,0 4,5 4,4 4,4 8,6 7,7 8,1 8,1 8,2 
Nederlands hervormd 30 31 28 28 37 % 4,0 3,3 5,6 3,4 % 7,3 6,5 9,0 7,1 
gereformeerd 36 30 41 36 37 % 2,6 2,7 2,7 3,7 % 5,7 5,6 6,1 6,5 

% = n < 100.

Bron: SCP (TBO'75-'95)
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Figuur 8.2 Vrijwilligers onder buitenkerkelijken, nominale kerkleden en kerkgaande kerkleden, personen van 18 jaar
en ouder 1977-1995 (in procenten)

Bron: CBS (LSO'77); SCP (TBO'85 en '95 vragenlijst)

Er zijn aanwijzingen dat de verschillen naar kerksheid in de afgelopen decennia
zijn gegroeid. Dat blijkt uit figuur 8.2, waarin gebruik is gemaakt van vragen-
lijstonderzoek. In alle drie de jaren vormen de regelmatige kerkgangers de meest
actieve groep. Zij zijn zich in dat opzicht steeds sterker gaan onderscheiden van de
rest van de bevolking.
Tabel 8.4 geeft een wat gedetailleerder beeld van de periode 1975-1995, ditmaal
aan de hand van de dagboekgegevens uit de tijdbestedingsonderzoeken. Opnieuw
blijken de kerkse kerkleden door de jaren heen de meeste vrijwilligers te tellen, ook
wanneer het kerkelijke vrijwilligerswerk buiten beschouwing wordt gelaten. Bij de
tijdsinvestering van vrijwilligers is het beeld diffuser. Wanneer activiteiten ten be-
hoeve van een kerk niet worden meegeteld, blijken het de nominale en niet de kerk-
se leden van een kerk te zijn die de meeste uren steken in hun vrijwilligerswerk.
Tot dusver zijn alle vormen van vrijwilligerswerk en lidmaatschap over één kam
geschoren. In tabel 8.5 staan meer gespecificeerde gegevens over het lidmaatschap
van verenigingen en het verrichten van vrijwilligerswerk. Opnieuw zijn de drie
grote confessionele richtingen en de buitenkerkelijken met elkaar vergeleken en is
daarnaast onder de kerkleden nog onderscheid gemaakt tussen min of meer regel-
matige kerkgangers en personen die zelden of nooit ter kerke gaan.
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Tabel 8.5 Lidmaatschap van verenigingen en vrijwilligerswerk naar kerkelijke achtergrond, personen van 18 jaar en ouder
1996 (in procenten)

buiten- rk nh geref. rk: rk: protest.: protest.: allen
kerkelijk nominaal kerks nominaal kerks

lid lid  lid lid

is lid van
politieke partij of politieke vereniging 6 6 15 13 3 7 10 16 7
zangvereniging 3 6 10 17 2 10 2 16 6
muziekvereniging 3 6 5 9 3 8 4 8 5
toneelvereniging 1 2 2 1 3 2 2 2 1
vereniging met godsd. of
levensbesch. doel 2 4 14 33 4 5 6 26 7
vrouwenvereniging of -bond 3 8 8 8 3 14 6 9 5
sportvereniging 43 41 29 23 46 37 35 24 39
jeugdvereniging 3 3 4 12 3 4 4 8 4
hobbyvereniging 16 19 16 12 18 19 19 13 16

geen enkel type vereniging 41 34 38 31 36 33 42 33 38
één 42 45 35 32 48 42 37 33 41
meer dan één 17 21 28 37 15 25 21 35 21
gem. aantal 0,8 1,0 1,0 1,3 0,8 1,0 0,9 1,2 0,9

doet vrijwilligerswerk op terrein van
politiek 7 8 8 8 5 10 6 9 8
beroeps-, vak- of standsorganisatie 7 6 7 8 4 8 8 7 7
godsdienst of levensbeschouwing 1 13 27 41 3 22 2 42 11
cultuur, sport, hobby's 31 37 40 42 32 42 33 44 34
onderwijs, jeugd 21 28 29 28 30 26 29 29 24
vrouwen 2 3 6 12 1 5 6 9 3
maatschappelijke hulpverlening 4 8 6 10 7 8 4 9 5

geen enkele sector 50 37 34 26 42 32 50 25 43
één 30 38 28 27 41 35 33 26 31
meer dan één 20 26 38 47 17 33 17 49 26
gem. aantal 0,7 0,9 1,0 1,2 0,8 1,0 0,7 1,2 0,8

Bron: KRO (GIN'96)

Het verenigingsleven van vooral gereformeerden is, veel sterker dan dat van katho-
lieken, geconcentreerd op verenigingen met een levensbeschouwelijk doel, politieke
organisaties, zangverenigingen en jeugdverenigingen. Katholieken zijn vaker actief
in een sportvereniging. 
Kerkgaande leden zijn vaker dan nominale leden lid van een vereniging of actief in
het vrijwilligerswerk. Dat geldt ook wanneer het terrein van de godsdienst en
levensbeschouwing buiten beschouwing wordt gelaten.

Tabel 8.6 geeft voor kerkleden een wat gedetailleerder overzicht van de samen-
hangen. Door de bank genomen geldt: hoe vaker men naar de kerk gaat, hoe groter
de kans dat men als vrijwilliger actief aan de slag is. Wanneer het vrijwilligerswerk
wordt gemeten via het tijdsbestedingsdagboek, loopt het percentage vrijwilligers
niet helemaal parallel op met de frequentie van de kerkgang. Wel zijn ook in dat
geval de wekelijkse kerkgangers het vaakst en degenen die zelden of nooit ter kerke
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gaan het minst actief. Het zijn echter niet de vrijwilligers onder het meest kerkse
bevolkingsdeel, maar de vrijwilligers die om de zo veel maanden een kerkdienst
bezoeken, die het ruimhartigst tijd blijken te steken in hun vrijwilligerswerk. In alle
opzichten leggen kerkleden die zelden of nooit een kerk bezoeken de geringste
betrokkenheid aan de dag.

Tabel 8.6 Percentage vrijwilligers en lidmaatschap van een vereniging, naar frequentie van kerkgang onder kerk-
leden, personen van 18 jaar en ouder, 1996 (gecontroleerd voor opleiding, sekse en leeftijd)

% vrijwilligers % vrijwilligers % vrijwilligers uren door % lid totaal % lid (excl.
(vragenlijst) (vragenlijst), (dagboek) vrijwilligers levensb.

excl. t.b.v. kerk (dagboek) vereniging)

1 x per week of vaker 73 58 61 5,0 73 64
1 x per 2-3 weken 71 69 47 4,1 63 57
1 x per maand 67 55 52 4,8 78 73
1 x per 2-3 maanden 56 55 37 5,7 58 58
1 x per 4-6 maanden 53 53 44 5,8 69 69
1 x per 7-12 maanden 46 46 41 3,9 63 61
< 1x per jaar 34 32 26 3,3 48 45

hele steekproef 52 48 33 4,6 62 60

Bron: SCP (TBO'95)

Op basis van de vragenlijst van het Tijdbestedingsonderzoek kan tevens een indruk
verkregen worden van enkele vormen van politieke participatie (tabel 8.7). De
gereformeerden betonen zich andermaal in variërende opzichten het meest
betrokken. Regelmatige kerkgang gaat bij protestanten gepaard met meer politieke
interesse en activisme. Bij katholieken is zij wel verbonden met een grotere
bereidheid zich in te zetten voor bovenlokale kwesties, maar niet voor problemen
die binnen de woongemeente spelen. Hier zijn het juist de meer gedistantieerd
kerkelijke katholieken die het meest geïnvolveerd zijn.

Tabel 8.7 Politieke interesse en activisme, naar kerkelijke achtergrond, personen van 18 jaar en ouder, 1995
(gecontroleerd voor opleiding, leeftijd, sekse)

buiten- rk nh geref. rk: rk: protest.: protest.: allen
kerkelijk nominaal kerks nominaal kerks

lid lid lid lid

zeer geïnteresseerd in politieke
onderwerpen 15 16 10 27 16 16 8 20 15
heeft zich actief ingespannen
voor (inter)nationale kwestie 11 9 13 29 8 15 12 21 13
heeft zich actief ingespannen
voor gemeentekwestie 24 25 31 50 28 19 32 39 26
heeft deelgenomen aan
inspraakprocedure of
hoorzitting van overheid 15 16 14 16 16 16 16 14 15

Bron: SCP (TBO'95)

In het voorgaande is ingegaan op de relatie tussen kerkelijke achtergrond en maat-
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schappelijke participatie. Nu is de kerkbinding natuurlijk maar één aspect van de
religie. Zoals al werd opgemerkt is religie een multidimensioneel verschijnsel.
Naast kerkelijkheid en de praktisering van het geloof, wordt religie onder andere
gekenmerkt door de onderschrijving van een aantal geloofswaarheden, door de
praktische consequenties die mensen trekken uit hun geloof en door de effecten die
het heeft voor hun dagelijks leven, door een ervaringsdimensie, door de kennis die
de gelovigen hebben van de centrale elementen van de geloofsleer, de riten, de
schriften, de tradities. Tot besluit van dit onderdeel van het hoofdstuk is daarom de
invloed van de kerkgang nog eens gepeild in vergelijking met het effect van derge-
lijke andere godsdienstige kenmerken. De uitkomsten staan in tabel 8.8 en
tabel 8.9.

Ter toelichting zij het volgende opgemerkt over de gebruikte andere godsdienstige
kenmerken. Bij orthodoxie gaat het om de opvatting dat wat er in de wereld gebeurt
volgens een bepaald plan verloopt, dat natuurrampen Gods wil zijn, dat Christus
Gods zoon is, dat de Bijbel het woord van God is en dat er een leven na de dood
bestaat. Met verzuilingsmentaliteit wordt gedoeld op de mening dat omroepver-
enigingen, sportverenigingen, vakverenigingen, jeugdverenigingen en politieke
partijen uit moeten gaan van een godsdienstig beginsel.

Tabel 8.8 Effecten van godsdienstige kenmerken bij kerkleden op het lidmaatschap van verenigingen, 1995
(relatieve kansenverhoudingen)a

lid

ong. gec.

regelmatige kerkgang 1,5 2,0
gelooft in God (1,2) (1,4)
orthodox (1,0) (1,0)
sterke verzuilingsmentaliteit (1,3) (1,4)
bevreesd voor negatieve effecten secularisatie 0,6 0,5
onderschrijft voor veel onderwerpen dat de kerken zich daar publiekelijk over
dienen uit te spreken (1,3) (1,2)
heeft positief beeld van geestelijken (1,2) (1,0)
geeft aan dat geloof van grote betekenis voor zijn leven is (0,9) (0,7)
leest (soms of regelmatig) in de Bijbel (0,9) (0,7)
vrouw (0,7) (0,8)
� 40 jaar (1,1) (1,2)
mo of hoger (1,5) (1,3)

Ongecorrigeerd (ong.) en gecorrigeerd (gec.) voor de overige genoemde kenmerken; niet-significantea

coefficienten (p < 0,05; tweezijdig) staan tussen haakjes.

Bron: SCP/KRO (TBO'95/GIN'96)

Secularisatievrees heeft betrekking op de opvatting dat als de kerken zouden
verdwijnen de moraal wordt bedreigd, het egoïsme vrij spel heeft of de samenleving
verloedert, en dat hetzelfde geldt als de mensen niet meer in God zouden geloven.
Waar het gaat om publieke uitspraken van de kerken, is bedoeld de opvatting dat de
kerken zich in het openbaar dienen uit te spreken over homoseksualiteit, abortus,
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echtscheiding, euthanasie, zelfdoding, doodstraf, discriminatie en voorbehoed-
middelen. Van een positief beeld van geestelijken ten slotte maken de volgende
kwalificaties deel uit: zijn voor hun taak berekend, gaan met hun tijd mee, besteden
hun tijd nuttig (alle eens), staan te veel op een voetstuk, bemoeien zich met te veel
dingen, kunnen gemakkelijk gemist worden (alle oneens). Verder is de relevantie
nagegaan van drie andere aspecten die min of meer vanzelf spreken. Deze zijn het
geloof in een God die zich met iedere mens persoonlijk bezighoudt, de betekenis
die het christelijke geloof volgens de ondervraagde heeft voor zijn leven en
Bijbellezing.

Tabel 8.9 Effecten van godsdienstige kenmerken bij kerkleden op vrijwilligerswerk volgens het dagboek en volgens
de vragenlijst van TBO'95, 1995 (relatieve kansenverhoudingen)a

dagboek vragenlijst

ong. gec. ong. gec.

regelmatige kerkgang 3,0 3,1 2,6 2,4
gelooft in God (1,4) (0,8) 1,9 (1,2)
orthodox 1,8 (1,3) 1,7 (1,2)
sterke verzuilingsmentaliteit (1,2) (0,9) (1,3) (1,0)
bevreesd voor negatieve effecten secularisatie (1,1) (0,7) (1,2) (0,9)
onderschrijft voor veel onderwerpen dat de kerken zich daar
publiekelijk over dienen uit te spreken (1,2) (1,1) (1,1) (0,9)
heeft positief beeld van geestelijken (1,4) (1,2) (1,1) (1,0)
geeft aan dat geloof van grote betekenis voor zijn leven is 1,6 (0,9) 1,6 (0,9)
leest (soms of regelmatig) in de Bijbel 2,0 (1,6) 1,9 (1,3)
vrouw (1,1) (1,2) (1,1) (1,1)
� 40 jaar (1,3) (1,2) (0,7) (0,7)
mo of hoger (1,2) (1,2) 1,8 1,8

Ongecorrigeerd (ong.) en gecorrigeerd (gec.) voor de overige genoemde kenmerken; niet-significantea

coefficienten (p < 0,05; tweezijdig) staan tussen haakjes.

Bron: SCP/KRO (TBO'95/GIN'96)

In hoofdstuk 7 is sterk de nadruk gelegd op de invloed van orthodoxie (fundamen-
talisme) op maatschappelijke participatie. Daar vormde de Amerikaanse bevolking
de onderzoeksgroep. In de Nederlandse situatie blijkt de onderschrijving van
christelijk-orthodoxe leerstellingen of een voor christelijke fundamentalisten
typerende activiteit als Bijbellezen op zichzelf wel van belang voor de bereidheid
als vrijwilliger actief te zijn. Dat geldt ook voor het belang dat het geloof volgens
de respondent binnen zijn leven inneemt. Maar als een veel belangrijkere factor
komt toch de kerkgang naar voren. Wanneer de godsdienstige kenmerken in
combinatie worden geanalyseerd, heeft alleen deze een significant effect op het al
dan niet verrichten van vrijwilligerswerk. In bijlage B8.3 van dit hoofdstuk zijn de
uitkomsten gerapporteerd van analyses op basis van andere onderzoeksgegevens.
Deze bevestigen de conclusie dat de frequentie van kerkgang de dominante factor is
met betrekking tot de animo om op te treden als vrijwilliger. De kerkrichting
waarin men is opgevoed of waartoe men momenteel behoort, speelt daarbij verge-
leken een marginale rol. Met name de combinatie van een hoog opleidingsniveau,
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middelbare leeftijd en regelmatige kerkgang blijkt gepaard te gaan met een zeer
hoog percentage (72%) vrijwilligers.
Te oordelen naar tabel 8.8 zijn twee kenmerken relevant waar het gaat om het lid-
maatschap van een vereniging. Naast opnieuw kerkgang, dat stimuleert tot lidmaat-
schap, is dit de bevreesdheid voor de negatieve gevolgen van geloofsverval en ont-
kerkelijking. Die vrees blijkt de bereidheid tot lidmaatschap af te remmen.

8.4 Godsdienst als determinant vergeleken met tijdsbesteding

Maatschappelijke participatie vergt vaak niet alleen bepaalde vaardigheden, zij kost
ook tijd. Er is een limiet aan het aantal uren dat mensen kunnen uittrekken voor
vrijwilligersactiviteiten. De leefsituatie van mensen en de wijze waarop zij hun
verdere leven inrichten, zijn van invloed op het aantal uren dat zij potentieel
kunnen besteden aan vrijwilligersactiviteiten. De achtereenvolgende tijdbestedings-
onderzoeken hebben steeds weer aangetoond dat niet alleen geld, maar ook tijd
ongelijk is verdeeld over de bevolking. Er is sprake van veel 'giro'-participatie. Als
de cijfers uit Schuyt (1997) worden vergeleken met de resultaten van het TBO-
dagboek, dan blijkt dat veel meer mensen geld schenken aan ideële organisaties
(waaronder de kerken) dan er tijd steken in participatie ten behoeve van deze
organisaties.

Over de drukte die het moderne leven zou kenmerken wordt al gesproken sinds de
dagen waarin de industriële revolutie de westerse wereld begon te omvatten. Meer
recentelijk worden pleidooien gehouden voor 'onthaasting'. Toch zijn er de afgelo-
pen decennia geen drastische verschuivingen opgetreden in het aantal vrije uren
waarover de gemiddelde Nederlander kan beschikken als hij eenmaal heeft voldaan
aan alle verplichtingen waarvoor de arbeid, het huishouden, onderwijs en zijn
fysieke verzorging hem stellen.  Wel valt een zekere verschuiving naar een12

hectischer en afwisselender vrijetijdspatroon waar te nemen. Mensen nemen aan
meer vrijetijdsactiviteiten deel dan twintig jaar geleden, hun vrijetijdsgedrag is
vluchtiger geworden en zij verplaatsen zich ook vaker tijdens hun vrije uren (SCP
1996: 370). Het gevoel het drukker te hebben gekregen zou weleens voor een
belangrijk deel kunnen samenhangen met een veranderde waarde en inhoud van de
vrije tijd. 
Wat de hoeveelheid vrije tijd betreft, dreigen cijfers die betrekking hebben op de
bevolking als geheel overigens te verhullen dat in dit opzicht de verschillen tussen
bevolkingsgroepen zijn toegenomen, zoals tussen de Nederlanders jonger dan
50 jaar en hoger opgeleiden, die over minder, en de bevolkingsgroep ouder dan
50 jaar en laagopgeleiden, die over meer vrije uren ging beschikken.

Thans luidt de vraag in hoeverre het effect van de kerkelijke deelname op de maat-
schappelijke participatie wordt doorkruist door zulke tijdsbestedingskenmerken. De
aspecten van de (vrije)tijdsbesteding die hier zullen worden geanalyseerd - tijds-
druk en uren televisiekijken - kwamen in het vorige hoofdstuk al uitvoerig ter
sprake. Tijdsdruk is, zo bleek daar, een belangrijke factor met betrekking tot het
verrichten van vrijwilligerswerk. Wie sterk in beslag wordt genomen door taken op
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het gebied van het huishouden, een werkkring of het volgen van onderwijs, is
gedwongen stringentere eisen te stellen aan de wijze waarop hij of zij actief wenst
te zijn binnen de vrije uren. Vrije tijd is een kostbaar goed voor wie over weinig
vrije tijd beschikt. Van alle factoren die het sociale kapitaal van de Amerikaanse
samenleving zouden kunnen ondermijnen, is volgens Putnam (1995a en 1995b) de
televisie de hoofdschuldige. Zij stimuleert in hoge mate de privatisering van het
leefpatroon en trekt mensen weg uit de sfeer van sociale contacten en maatschappe-
lijk activisme. In het vorige hoofdstuk is enige steun voor deze stelling aangedra-
gen. Ook het televisiekijken zal daarom worden betrokken in de analyses. Daar-
naast hebben we al gezien dat ook achtergrondkenmerken als opleidingsniveau,
geslacht en leeftijd van invloed zijn op de participatie en de bijdrage die mensen
leveren aan het sociale kapitaal van de samenleving. Het effect van deze kenmer-
ken zal eveneens worden verdisconteerd.
De tijdbestedingsonderzoeken laten zien dat vrije tijd ongelijk is verdeeld over de
bevolking. Hoogopgeleiden en de leeftijdsgroepen tussen de 25 en 44 jaar hebben te
kampen met een relatief groot tijdsbeslag van de opeenstapeling van bezigheden die
betrekking hebben op arbeid, huishouden en onderwijs. Ouderen en vrouwen
hebben een gevarieerder vrijetijdspatroon, intensieve televisiekijkers moeten we
vooral zoeken onder de laagopgeleiden en ouderen. Dit alles werd al in het vorige
hoofdstuk en elders (SCP 1996: 357 e.v.) vastgesteld. Interessanter is de vraag of er
ook verschillen bestaan naar godsdienstige achtergrond. En vervolgens wat er over-
blijft van de invloed van kerkelijke deelname als de effecten van tijdsbestedings-
kenmerken in aanmerking worden genomen.

Verschillen tussen de godsdienstige groepen zijn er inderdaad, zo blijkt uit
tabel 8.10. Kerkse protestanten beschikken over minder netto vrije uren per week
en hebben ook vaker het gevoel in hun vrije uren tijd tekort te komen, kerkse
katholieken zijn wat dat betreft juist ruimer bedeeld en hebben ook minder te lijden
onder de tijdsdruk van verplichtingen die voortvloeien uit huishoudelijke zorg,
betaalde arbeid of onderwijs. Er bestaat een opvallend verschil qua diversiteit van
de vrijetijdsbezigheden tussen de regelmatige kerkgangers onder de katholieken en
hun niet-kerkse geloofsgenoten. De eersten wikkelen meer activiteiten per vrij uur
af dan de laatsten. Verder zijn er duidelijke verschillen in het televisiegebruik.
Buitenkerkelijken en nominale leden van de rooms-katholieke kerk behoren tot de
intensieve televisiekijkers; protestanten - en dan met name de regelmatige kerk-
gangers onder hen - trekken daar op weekbasis ruim 3,5 uur minder voor uit.
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Tabel 8.10 Tijdsbestedingskenmerken naar godsdienstige achtergrond, personen van 18 jaar en ouder, 1995
vrije uren tijdsdruk subjectieve tijdsdruk diversiteit uren televisie-
per week per week televisie kijken per

patroon weekvt vaak vt moeilijk te vt te
tekort plannen versnipperd

buitenkerkelijk 45,3 46,7 64 27 32 12,5 12,1
rk 49,3 41,9 61 20 30 13,4 12,6
nh 46,4 43,5 62 30 30 13,9 9,9
geref. 47,3 43,0 75 29 33 13,6 9,7

rk: nominaal lid 47,3 44,4 65 22 33 12,6 12,6
rk: kerks lid 55,4 34,5 51 15 18 15,6 12,8
protestants: nominaal lid 49,0 41,6 60 31 33 13,0 11,2
protestants: kerks lid 44,3 45,1 69 28 28 14,6 8,5

allen 46,6 44,8 63 25 32 13,0 11,6
Bron: SCP (TBO'95)

Hiervoor werd vastgesteld dat met betrekking tot de maatschappelijke participatie
van Nederlanders, kerkelijke deelname een belangrijke factor vormt temidden van
de variërende aspecten van hun godsdienstige opvattingen en gedragingen. Ver-
volgens bleek dat er ook verschillen bestaan tussen de verschillende confessionele
richtingen op tijdsbestedingskenmerken. Tot slot komt nu de vraag aan de orde wat
het effect is van kerksheid,  vergeleken met tijdsbestedings- en sociostructurele13

kenmerken. Daarbij zijn opnieuw ook de effecten van leeftijd, opleidingsniveau en
geslacht in de analyses verdisconteerd. De uitkomsten staan in de tabellen 8.11 en
8.12.

Tabel 8.11 Effecten van achtergrondkenmerken, tijdsbestedingskenmerken en frequentie van kerkgang op het
lidmaatschap van verenigingen, 1995 (relatieve kansenverhoudingen en per variabelenblok extra verklaarde
variantie)a

ong. gec. R2

vrouw 0,8 0,8
� 40 jaar (1,0) (1,0)
mo of hoger 1,4 1,4

0,01
tijdsdruk > 47 uur (0,9) (0,9)
vindt dat in vrije tijd tijd tekortkomt (1,0) (0,9)
kijkt meer dan 10 uur per week televisie 0,7 0,8

0,02
regelmatige kerkganger 1,5 1,5

0,03
Ongecorrigeerd (ong.) en gecorrigeerd (gec.) voor de overige genoemde kenmerken; niet-significantea

coefficienten (p < 0,05; tweezijdig) staan tussen haakjes. Gebruikt is de Nagelkerke R .2

Bron: SCP/KRO (TBO'95/GIN'96)
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Tabel 8.12 Effecten van achtergrondkenmerken, tijdsbestedingskenmerken en frequentie van kerkgang op
vrijwilligerswerk volgens het dagboek en volgens de vragenlijst van TBO'95, 1995 (relatieve kansenverhoudingen en
per variabelenblok extra verklaarde variantie)a

dagboek vragenlijst

ong. gec. R ong. gec. R2 2

vrouw (1,1) (1,1) (1,1) (1,2)
� 40 jaar 1,6 1,4 (1,0) (1,0)
mo of hoger (1,1) (1,2) 1,4 1,4 

0,02 0,01
tijdsdruk > 47 uur 0,7 0,7 (1,1) (1,1)
vindt dat in vrije tijd tijd tekortkomt (1,0) (1,1) 1,3 1,3 
kijkt meer dan 10 uur per week televisie 0,6 0,6 0,7 (0,8)

0,05 0,03
regelmatige kerkganger 3,7 3,3 3,2 3,2 

 0,12 0,09
Ongecorrigeerd (ong.) en gecorrigeerd (gec.) voor de overige genoemde kenmerken; niet-significantea

coefficienten (p < 0,05; tweezijdig) staan tussen haakjes. Gebruikt is de Nagelkerke R .2

Bron: SCP/KRO (TBO'95/GIN'96)

De hier geanalyseerde kenmerken verklaren weinig van de variantie in lidmaat-
schap, al is kerkgang hier, evenals alweer opleidingsniveau en geslacht, wel van
enige betekenis. Veel geprononceerder blijkt het effect van kerkgang met betrek-
king tot de bereidheid vrijwilligerswerk te doen. Het blok tijdsbestedingskenmerken
verklaart 2% van de variantie in het vrijwilligerswerk zoals gemeten met de
dagboekmethode en 1% van die zoals geregistreerd met de TBO-vragenlijst. Als
vervolgens tijdsdruk en televisiekijken in de analyse worden opgenomen dan komt
daar respectievelijk 3% en 2% bij. Komt ten slotte de kerkgang aan de beurt, dan
stijgt dit aandeel naar respectievelijk 12% en 9%. In beide gevallen is dus kerkgang
de veruit belangrijkste voorspeller van de bereidheid tot het optreden als vrijwil-
liger. De cumulatie van verplichtingen waarmee mensen te kampen hebben in hun
dagelijkse leven, het gevoel dat zij hebben van overbelasting tijdens de vrije uren,
de tijd die zij investeren in televisiekijken, maar ook hun leeftijd, sekse of opleiding
- deze factoren zinken alle in het niet bij het effect dat het regelmatig participeren
in religieuze samenkomsten heeft. 
In hoofdstuk 7 is voor de Verenigde Staten een beschrijving gegeven van het
omvangrijke aandeel binnen de totale vrijwilligerssector van de onbetaalde arbeid
die via godsdienstige instituties wordt geleverd. Daar spelen religieuze waarden een
sleutelrol bij het betrokken krijgen van mensen en als motivator voor sociaal enga-
gement. In Nederland vormt het kerkelijke vrijwilligerswerk slechts een miniem
deel van het totale vrijwilligerswerk dat wordt verzet. Ook is de religieuze en
kerkelijke betrokkenheid van de Nederlanders veel minder dan die van de Ameri-
kanen. Wel draagt kerkelijke deelname ook hier ten lande in belangrijke mate bij
aan de bereidheid zich belangenloos in te zetten voor anderen. Gegeven de geringe
relevantie van de geloofsinhoud en het kerkbeeld, is dit effect waarschijnlijk niet
toe te schrijven aan inhoudelijke religieuze factoren. Bepalend lijkt te zijn het deel
uitmaken van een religieus netwerk en het regelmatig samen bijeenkomen met
geloofsgenoten. Het actief en regelmatig deelnemen aan het kerkelijke leven
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impliceert behalve de ontvankelijkheid voor intrinsieke religieuze waarden ook
sociale banden met anderen en het bevordert een grotere binding met de plaatse-
lijke gemeenschap, factoren waarvan bekend is dat zij een stimulans vormen tot
burgerlijk engagement, activisme en de bereidheid zich bij ook niet levensbeschou-
welijke organisaties aan te sluiten (o.a. Verba et al. 1995). In die zin maken de
kerkelijke kernleden in het hedendaagse Nederland deel uit van de virtuous circles
waarvan Putnam (1993a) spreekt en die voor hem de bronnen van sociaal kapitaal
vormen. 

8.5 Godsdienst, vrijwilligerswerk en sociaal vertrouwen

Zoals uiteengezet in hoofdstuk 1 is het begrip trust (of intermenselijk vertrouwen)
één van de kernbegrippen in de civil society-discussie en tijdsdiagnoses die net als
Putnam concluderen dat er sprake is van een afkalvend burgerlijk engagement in
westerse samenlevingen. In deze paragraaf zal worden ingegaan op de relatie
tussen godsdienstige achtergrond en intermenselijk of sociaal vertrouwen. Gaat
godsdienstige betrokkenheid gepaard met meer intermenselijk vertrouwen? En wat
is het effect van het lidmaatschap van verenigingen en het doen van vrijwilligers-
werk?  In het voorgaande is onderscheiden tussen het vertrouwen in mensen als14

jezelf (exclusief vertrouwen) en vertrouwen in mensen in het algemeen (gegenera-
liseerd vertrouwen). Hier zal het gaan om gegeneraliseerd vertrouwen. Het is deze
vorm van vertrouwen waarvan verondersteld mag worden dat zij verbonden is met
betrokkenheid bij de gemeenschap in bredere zin, die tot uitdrukking kan komen
via de participatie in pluriforme sociale verbanden en het doen van vrijwilligers-
werk.

Intermenselijk vertrouwen is een essentiële component van het sociale kapitaal
waarover een gemeenschap beschikt. Hoe meer onderling vertrouwen er in een
gemeenschap bestaat, hoe makkelijker mensen tot samenwerking zullen komen, en
die gezamenlijke inzet bevordert op zijn beurt vertrouwen in anderen (Putnam
1993a: 171). In kleine, gesloten gemeenschappen wordt onderling vertrouwen
gestut door de persoonlijke band die mensen met elkaar hebben en door het collec-
tieve geheugen. In het Friese dorp waaraan Geert Mak een bestseller wijdde "lag
het collectieve geheugen in de eerste en de laatste plaats bij de kerk" (Mak 1996:
243). Wat dat betreft vormt Jorwerd bepaald geen uitzondering. Het is wel een
situatie die voor steeds meer mensen gaandeweg tot het verleden is gaan behoren. 
Toch vormt het afkomstig zijn uit dezelfde geboortestreek of het woonachtig zijn in
dezelfde omgeving ook in het hedendaagse Nederland voor een meerderheid van de
bevolking een basis voor verbondenheid met anderen. Dat valt op te maken uit
tabel B8.4 in bijlage B8.2.  Het zijn echter bovenal gedeelde vrijetijdsinteresses en15

een vergelijkbaar opleidingsniveau die aanleiding geven tot identificatie met ande-
ren. In het ontzuilde Nederland vormt een overeenkomstige levensbeschouwelijke
achtergrond een minder belangrijke integratiefactor. In de snelle wisseling van
sociale settings, de complexe rollen en anonieme relatiepatronen van het moderne
leven heeft vertrouwen een onpersoonlijker karakter gekregen. Het is, wat Hegel
zou noemen, 'abstracter' geworden. Volgens Putnam (1993a) wordt het gevoed door
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reciprociteitsnormen en 'netwerken van burgerlijk engagement' (zoals belichaamd
in het verenigingsleven). Intensieve en frequente interacties tussen mensen op voet
van gelijkheid en dichte, horizontale interpersoonlijke netwerken bevorderen het
vertrouwen in anderen.16

Tegen die achtergrond mag worden aangenomen dat Nederlanders die intensief
deelnemen aan het kerkelijk leven, dat mensen die aangesloten zijn bij verenigin-
gen en dat zij die als vrijwilliger actief zijn blijk zullen geven van meer intermen-
selijk vertrouwen dan degenen waarvoor dit niet geldt. 

Tabel 8.13 Percentage dat anderen vertrouwt en percentage dat vertrouwen stelt in de overheid, politieke partijen,
kranten en televisie,  naar lidmaatschap van een vereniging en vrijwilligerswerk op een bepaald terrein, personena

van 18 jaar en ouder, 1995
vertrouwt vertrouwt vertrouwt vertrouwt vertrouwt acht minstens 
anderen overheid politieke kranten televisie vier instituties 

partijen betrouwbaarb

aangesloten bij een vereniging 67 43 23 62 46 53
type vereniging

politiek 69 50 36 57 39 55
zang, muziek, toneel 64 43 24 62 48 57
godsdienst, levensbeschouwing 67 42 28 51 27 49
vrouwen 52 33 13 47 33 42
sport 67 44 22 66 48 55
jeugd, clubhuis 67 33 21 56 35 44
hobby 66 36 18 56 47 48

twee of meer verenigingen 66 40 22 57 39 50

doet vrijwilligerswerk 67 43 21 59 45 50
sector vrijwilligerswerk

politiek en maatsch. werk 69 44 28 60 39 54
vakbond 76 39 28 62 43 53
godsdienst, levensb. 67 45 25 55 41 51
zang, muziek, toneel 71 46 22 62 46 53
sport 64 44 20 64 48 50
hobby 62 41 18 61 46 50
school, onderwijs 67 44 20 55 43 52
vrouwen 59 43 24 43 27 38
jeugd, kinderen 71 44 20 58 42 49
hulpverlening 65 25 20 56 39 39

twee of meer sectoren 67 41 21 58 40 50

actief in informele zorg 66 38 18 51 47 47

hele steekproef 63 41 21 60 45 50

Antwoord met 'betrouwbaar' of 'zeer betrouwbaar' op de vraag of de overheid, respectievelijk politieke partijen,a

kranten en televisie, betrouwbaar zijn als bron van informatie als het gaat om belangrijke maatschappelijke of
politieke kwesties.
Idem. In het totaal gaat het om zeven instituties en instanties: wetenschappers, vakbonden, de overheid,b

politieke partijen, het bedrijfsleven, de televisie, kranten.

Bron: SCP/KRO (combinatiebestand TBO'95/GIN'96)



232

Daarnaast luidt de vraag of het verschil uitmaakt van welk soort vereniging men lid
is, binnen welke vrijwilligerssector men actief is en of het ook hier van alle gods-
dienstige kenmerken de kerkgang is die het sterkst van invloed is.
In tabel 8.13 is het lidmaatschap van verenigingen en het optreden als vrijwilliger
in verband gebracht met vertrouwen. Allereerst is dat gebeurd volgens de horizon-
tale dimensie van vertrouwen, waar het gaat om de overtuiging dat andere mensen
over het algemeen wel te vertrouwen zijn. Vervolgens om wat betiteld zou kunnen
worden als een verticale dimensie van vertrouwen, dat wil zeggen het vertrouwen
in enkele belangrijke instituties binnen het Nederlandse maatschappelijke en
politieke bestel, te weten de overheid, politieke partijen en de media (kranten en
televisie).
Het lidmaatschap van een vereniging lijkt, evenals het doen van vrijwilligerswerk,
in algemene zin niet gepaard te gaan met substantieel meer vertrouwen in de mede-
mens of in politieke instituties. Afzonderlijke verenigingen en typen vrijwilligers-
werk leveren wel enige tekening op in dit overheersende beeld. Zo stellen de leden
van godsdienstige of levensbeschouwelijke verenigingen minder vertrouwen in
kranten en televisie als informatiebron en geven de leden van vrouwenverenigingen
blijk van minder gegeneraliseerd vertrouwen en staan zij tevens sceptischer
tegenover alle vier hier onderzochte instanties. Dat de achterban van politieke
verenigingen zich ontvankelijker betoont voor de informatie van de overheid en
politieke partijen, is niet verrassend. Nederlanders die als vrijwilliger actief zijn op
het terrein van het vakbondswerk, hebben relatief veel vertrouwen in anderen.
Vrijwilligers binnen de maatschappelijke hulpverlening (wetswinkels, telefonische
hulpdiensten, advies en voorlichting) staan kritisch tegenover naar verhouding veel
centrale instituties binnen ons maatschappelijke bestel, waaronder de overheid. Dat
laatste geldt eveneens voor vrijwilligers binnen vrouwenorganisaties of -groepen,
die zich vooral sceptisch betonen met betrekking tot de media.
Kijken we naar de godsdienstige achtergrond van de ondervraagden, dan blijkt ook
deze weinig te differentiëren - dat leert ons tabel 8.14. Katholieken spreiden wat
minder intermenselijk vertrouwen ten toon, gereformeerden hechten meer waarde
aan de overheid en in mindere mate politieke partijen als informatiebron bij
belangrijke sociale kwesties. Gereformeerden achten gemiddeld ook wat meer
maatschappelijke instanties betrouwbaar. Kerkgang is alleen van betekenis wat
betreft het mediagebruik. Bij katholieken is regelmatige kerkgang verbonden aan
een grotere nadruk op de televisie als informatiekanaal, ten koste van de informatie
die kranten bieden; onder protestanten ligt het verband omgekeerd: kerkse protes-
tanten hechten minder aan de televisie als informatiebron.

Vertrouwen in anderen is overigens een waarde die niet op zichzelf staat. Zoals
tabel 8.15 laat zien, hangt het onder andere samen met het vertrouwen in maat-
schappelijke instanties en instituties, vooral het vertrouwen in wetenschappers, de
overheid en vakbonden als verschaffers van informatie bij belangrijke maatschap-
pelijke en politieke kwesties. Onder kerkleden hangt het ook samen met de mate
waarin men de kerken in dit opzicht als betrouwbaar inschat. Ter illustratie: van
degenen die vertrouwen stellen in de overheid als informatiebron geeft 73% blijk
van intermenselijk vertrouwen, tegen 56% van hen die de overheid als informatie-
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verschaffer eerder niet betrouwbaar achten. Omgekeerd schenkt 47% van degenen
die menen dat de meeste mensen over het algemeen wel te vertrouwen zijn de
overheid zijn vertrouwen, tegen 30% van hen die menen dat je niet voorzichtig
genoeg kan zijn in je omgang met mensen. Kerkleden nemen in dit opzicht geen
aparte positie in.17

Tabel 8.14 Percentage dat anderen vertrouwt en percentage dat vertrouwen stelt in de overheid, politieke partijen,
kranten en televisie,  naar kerkelijke achtergrond, personen van 18 jaar en ouder, 1995a

vertrouwt vertrouwt vertrouwt vertrouwt vertrouwt acht minstens vier
anderen overheid politieke kranten televisie instituties

partijen betrouwbaarb

buitenkerkelijk 66 42 20 63 45 51
rk 57 38 18 56 50 48
nh 61 41 22 55 40 50
geref. 63 51 27 65 37 57

rk: nominaal lid 57 37 17 58 48 47
rk: kerks lid 55 42 22 49 57 51
protestants: nominaal lid 61 42 20 56 46 54
protestants: kerks lid 62 45 26 59 32 50

hele steekproef 63 41 21 60 45 50

Antwoord met 'betrouwbaar' of 'zeer betrouwbaar' op de vraag of de overheid, respectievelijk politieke partijena

en vakbonden, betrouwbaar is als bron van informatie als het gaat om belangrijke maatschappelijke of politieke
kwesties.
Idem. In het totaal gaat het om zeven instituties en instanties: wetenschappers, vakbonden, de overheid,b

politieke partijen, het bedrijfsleven, de televisie, kranten.

Bron: SCP/KRO ( TBO'95/GIN'96)

Tabel 8.15 Samenhang tussen vertrouwen in andere mensen en vertrouwen in instituties (Pearson r),  voor de helea

steekproef en voor kerkleden, personen van 18 jaar en ouder, in 1996
allen kerkleden

x vertrouwen in andere mensen
de overheid 0,17 0,17
politieke partijen 0,09 0,14
kranten (0,05) (0,01)
de televisie (-0,04) (-0,02)
de kerken (0,05) 0,11
vakbonden 0,16 0,14
het bedrijfsleven (0,01) (0,08)
wetenschappers 0,18 0,18

Niet-significante coëfficiënten (p < 0,05; tweezijdig) staan tussen haakjes.a

Bron: SCP/KRO (TBO'95/GIN'96)

Terug naar lidmaatschap, vrijwilligerswerk en godsdienstige achtergrond als
factoren die intermenselijk vertrouwen zouden kunnen beïnvloeden. Aan de hand
van de tabellen 8.13 en 8.14 is al gesteld dat het lidmaatschap van een vereniging,
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het doen van vrijwilligerswerk of kerkelijk lidmaatschap op zichzelf niet is
verbonden met duidelijk meer vertrouwen in de medemens. Deze kenmerken
vertonen echter onderlinge samenhangen en zijn verweven met andere kenmerken,
zoals opleiding en leeftijd. Er bestaat een uitgebreide literatuur waarin de effecten
van deze laatste factoren op de mate van intermenselijk vertrouwen zijn aange-
toond. Waar het gaat om de vraag waardoor sociaal vertrouwen wordt beïnvloed,
ligt het daarom voor de hand de rol die lidmaatschap, vrijwilligerswerk, kerkelijk-
heid en achtergrondkenmerken spelen in combinatie te analyseren. 
In tabel 8.16 is dat om te beginnen gedaan voor de hele steekproef. Nadat gecorri-
geerd is voor geslacht, opleidingsniveau en leeftijd, blijkt het doen van vrijwilli-
gerswerk in significante mate positief bij te dragen aan het vertrouwen dat in
anderen wordt gesteld, en dat blijft zo nadat tevens rekening is gehouden met de
godsdienstige achtergrond van de ondervraagden. Het sterkste (positieve) effect
heeft het opleidingsniveau. Het laatste is consistent met de uitkomsten van vele
andere onderzoeken en kan worden verklaard vanuit het gegeven dat de omgang
met anderen voor hoogopgeleiden (c.q. beter betaalden) doorgaans met minder
risico's is omkleed dan voor laagopgeleiden het geval is. Vrouwen geven blijk van
minder intermenselijk vertrouwen, een gegeven dat herinnert aan het relatief
geringe vertrouwen dat we aantroffen bij de leden van vrouwenverenigingen en
-organisaties. Zoals eerder gememoreerd, vormde regelmatig kerkbezoek de
dominante factor met betrekking tot het lidmaatschap van verenigingen en het doen
van vrijwilligerswerk. Met betrekking tot het vertrouwen in anderen is dat niet het
geval. Godsdienstigheid (hier geoperationaliseerd via frequentie van kerkgang en
transcendentiegeloof) speelt geen rol.

Tabel 8.16 Effecten van godsdienstige kenmerken, vergeleken met andere kenmerken op het vertrouwen in
anderen, 1995 (relatieve kansenverhoudingen)a

vertrouwt andere mensen

ongecorrigeerd gecorrigeerd voor gecorrigeerd voor achter-
achtergrondkenmerken grond- en godsdienstige

kenmerken

vrijwilliger 1,5 1,4 1,4
lid van een vereniging 1,5 (1,2) (1,2)
vrouw 0,6 0,7 0,7
� 40 jaar (1,0) (1,2) (1,2)
mo of hoger 2,9 2,8 2,6
regelmatig of soms kerkgang (1,1) (1,0)
gelooft in God of een hogere macht (0,9) (0,9)

Ongecorrigeerd en gecorrigeerd voor de overige genoemde kenmerken; niet-significante coefficienten (p < 0,05;a

tweezijdig) staan tussen haakjes.

Bron: SCP/KRO (TBO'95/GIN'96)

Vervolgens is in tabel 8.17 de stand van zaken in kaart gebracht voor kerkleden.
Hier zijn we wat betreft de godsdienstige aspecten wat genuanceerder te werk
gegaan. Behalve kerkgang en transcendentiegeloof, is ook de invloed van onder
andere de mate van christelijke orthodoxie, de verzuilingsmentaliteit, het kerkbeeld
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en de inschatting van de gevolgen van geloofsverval en ontkerkelijking voor de
Nederlandse samenleving in de analyse opgenomen. Ook onder kerkleden levert
het doen van vrijwilligerswerk een zelfstandige en positieve bijdrage aan het bevor-
deren van sociaal vertrouwen. Vrouwen staan wederom terughoudender tegenover
de contacten met anderen. De belangrijkste factor is wederom het opleidingsniveau:
hoger opgeleiden gaan er vaker van uit dat de meeste mensen in principe te ver-
trouwen zijn, hetzelfde geldt in mindere mate voor kerkleden van oudere leeftijd.
Kerkgang en geloof leveren geen significante bijdrage aan het gegeneraliseerde
vertrouwen. Twee andere godsdienstige kenmerken hebben wel een significant
effect. Bevorderd wordt het vertrouwen in anderen door een positieve waardering
van geestelijken. De vrees voor de negatieve maatschappelijke gevolgen van ont-
kerkelijking en geloofsverval ondergraaft daarentegen het intermenselijke vertrou-
wen. Dat is niet zo verwonderlijk, omdat morele teloorgang en egoïsme behoren tot
de gevolgen die in dat geval worden onderschreven. Het ligt voor de hand dat dit
aanzet tot grotere voorzichtigheid in de omgang met anderen, met name vreemden. 

Tabel 8.17 Effecten van godsdienstige kenmerken, vergeleken met andere kenmerken, bij kerkleden op het
vertrouwen in anderen, 1995 (relatieve kansenverhoudingen)a

vertrouwt andere mensen

ongecorrigeerd gecorrigeerd voor gecorrigeerd voor
achtergrond- achtergrond- en

kenmerken godsdienstige
kenmerken

vrijwilliger 1,7 1,8 1,8 
lid van een vereniging (1,1) (0,8) (0,8)
vrouw 0,5 0,6 0,6 
� 40 jaar (1,3) 1,6 1,6 
mo of hoger 2,4 2,3 2,2 
regelmatige kerkgang (1,0) (0,9)
gelooft in God (1,0) (1,0)
orthodox (1,0) (1,0)
sterke verzuilingsmentaliteit (0,9) (1,0)
bevreesd voor negatieve effecten secularisatie 0,6 0,6 
onderschrijft voor veel onderwerpen dat de kerken
zich daar publiekelijk over dienen uit te spreken (1,2) (1,2)
heeft positief beeld van geestelijken 1,5 1,5 
geeft aan dat geloof van grote betekenis voor zijn
leven (1,1) (1,1)
leest (soms of regelmatig) in de Bijbel (1,2) (1,1)

Niet-significante coëfficiënten (p < 0,05; tweezijdig) staan tussen haakjes.a

Bron: SCP/KRO (TBO'95/GIN'96)

8.6 Conclusies

Maatschappelijke participatie wordt door uiteenlopende factoren beïnvloed. Som-
mige mensen (doorgaans hoger opgeleid) beschikken over meer vaardigheden waar
behoefte aan is in variërende vormen van participatie. Sommige mensen zijn meer
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gemotiveerd, bijvoorbeeld vanwege hun sterke politieke interesse, omdat zij zich
sterk met een gemeenschap verbonden voelen of doordat zij schoolgaande kinderen
hebben en uit dien hoofde graag bij de vorming van hun kind betrokken willen zijn.
Sommige mensen bewegen zich ook vaker in milieus waarin potentiële participan-
ten worden gerekruteerd. Verba et al. (1995) hebben uitvoerig gedemonstreerd hoe
de instituties waarmee mensen verbonden zijn tijdens hun levensloop - hun ouder-
lijk gezin, de scholen die zij bezoeken, het gezin dat zijzelf stichten, hun banen, de
organisaties waarvan zij lid zijn - inwerken op de factoren die participatie kunnen
stimuleren. Zij concluderen dat de kerken hieronder een prominente plaats
innemen.

Verba et al. besteden veel aandacht aan de institutionele effecten van kerkelijkheid
op maatschappelijke participatie en politiek activisme. De kerken bleken in Ame-
rika in sterke mate bij te dragen aan het ontwikkelen van de persoonlijke moge-
lijkheden tot participatie onder de niet-gepriviligeerden. De sociaal-economische
statuspositie van mensen is in hoge mate bepalend voor hun maatschappelijke
participatie. Een hoger gezinsinkomen gaat gepaard met een ruimhartiger
geefgedrag aan maatschappelijke doelen; hoogopgeleiden hebben doorgaans een
werkkring die relatief veel mogelijkheden biedt tot het ontwikkelen van vaardig-
heden en opdoen van kennis en contacten die hun ook als participerende burger van
pas komen. Dit zijn factoren die werken in de richting van een bestendiging van de
sociale ongelijkheid in de sociale participatie. Er zijn er ook die juist de maatschap-
pelijke participatie van de minder geprivilegieerden stimuleren. Een voorbeeld is
geringe residentiële mobiliteit. Maar een veel belangrijkere rol bleken in dit opzicht
godsdienstige instituties te spelen. 
Kerkelijk activisme biedt velen de gelegenheid tot het ontwikkelen van vaardig-
heden die overdraagbaar zijn op bijvoorbeeld ook de politieke participatie van
burgers. Dergelijke mogelijkheden zijn in de kerken, vergeleken met andere sociale
milieus, ook naar verhouding sterk gedemocratiseerd. Laagopgeleiden hebben meer
mogelijkheden om zulke vaardigheden in hun kerk te ontwikkelen dan op hun
arbeidsplaats. In deze opzichten, zo stellen de auteurs, hebben de kerken een com-
pensatiefunctie voor sociaal-economische achterstand.
Maar er zijn ook andere geluiden. Niet alle onderzoekers zijn geneigd na een
theologisch credo een politicologisch gloria aan te heffen. Een veel geciteerd voor-
beeld is Robert Putnam. In zijn bekende studie naar burgerlijk engagement in Italië
stelt hij vast dat godsdienstige indicatoren aldaar sterk negatief samenhangen met
maatschappelijke betrokkenheid, op zowel een geaggregeerd, regionaal niveau als
op individueel niveau. De reguliere kerkgangers onder de Italianen bleken het
minst sociaal geëngageerd (Putnam 1993a).

In dit hoofdstuk is gedemonstreerd dat in het huidige Nederland de kerken wel
degelijk een belangrijke rol spelen bij het motiveren van mensen tot sociaal engage-
ment en maatschappelijke participatie. Gebruik is gemaakt van onderzoeksgege-
vens die betrekking hebben op vrijwilligerswerk, het lidmaatschap van verenigin-
gen en vertrouwen in anderen.  De gegevens werden bij dezelfde respondenten ver-18

zameld met behulp van uiteenlopende onderzoekstypen, namelijk tijdsbestedings-
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dagboeken en vragenlijsten. Centraal stond de hypothese dat kerkelijke betrokken-
heid van sterke invloed is op de bereidheid van mensen bij te dragen aan het sociale
kapitaal van de gemeenschap waarvan zij deel uitmaken en op hun animo voor het
doen van vrijwilligerswerk.
Godsdienstige verschillen zijn langs twee wegen geoperationaliseerd. In de eerste
plaats via een vergelijking tussen buitenkerkelijken, katholieken, hervormden en
gereformeerden. In de tweede plaats door middel van vergelijking tussen de nomi-
nale en kerkse leden binnen respectievelijk het katholieke en het protestantse volks-
deel. De uitkomsten laten zich als volgt gedetailleerder samenvatten. 

De kerkelijke participatie van de denominaties loopt sterk uiteen. Het is de gerefor-
meerde die telkens weer als het meest godsdienstig naar voren komt. In de ver-
schillende confessionele kringen wordt bepaald niet hetzelfde gedacht over de
maatschappelijke positie van de kerken. Kerkse kerkleden zijn meer geporteerd van
een actieve publieke opstelling van de kerken bij ethische en sociale vraagstukken.
De gereformeerden vertonen in het huidige Nederland van alle godsdienstige rich-
tingen op variërende onderdelen de grootste sociale inzet. Regelmatige kerkgang
gaat bij alle confessionele groepen gepaard met grotere maatschappelijke inzet en
bereidheid tot deelname aan vrijwilligerswerk. Het verschil met de buitenkerkelij-
ken lijkt in dit laatste opzicht te zijn toegenomen in de afgelopen twintig jaar.
Bij de uiteenlopende kenmerken die aan een godsdienstige levenswandel kunnen
worden onderscheiden, kan gesproken worden van een sterke overheersing van de
invloed van kerkgang. Geen enkel ander godsdienstig aspect heeft ook maar bij
benadering zo'n sterk effect op de bereidheid om als vrijwilliger aan de slag te
gaan. Kerkgang is tevens de dominante godsdienstige factor met betrekking tot het
lidmaatschap van een vereniging. De stimulerende invloed van kerkelijke deelname
verdwijnt niet wanneer wordt gelet op leeftijds-, opleidings- en sekseverschillen. Zij
wordt evenmin tenietgedaan door de mate van opeenhoping van dagelijkse ver-
plichtingen in het leven van de ondervraagden, door hun gevoel al dan niet tijd
tekort te komen of door het aantal uren die zij steken in televisiekijken. Deze tijds-
bestedingskenmerken hebben wel effect op het doen van vrijwilligerswerk, maar
laten onverlet dat kerkgang van meer invloed is.

Religie heeft noodzakelijk een gemeenschapskarakter, schreef Friedrich Schleier-
macher. Alleen zo kon zij volgens hem werkelijk aansluiten bij wat mensen
innerlijk beweegt. In zijn Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern richtte
hij vervolgens het woord tot hen die geneigd zijn zich te verschuilen achter de
scholastieke haarkloverij rond heilige teksten: "Alleen wanneer de religie uit de
gemeenschap van de levenden is verjaagd, is zij gedwongen haar veelvormige leven
in de dode letter te verbergen" (Schleiermacher 1990 [1799]). Zowel voor De
Toqueville als voor Durkheim was religie sociaal cement. Volgens Emile Durkheim
ontspringt religie aan sentiments sociaux (Durkheim 1887) en vormen rituele
samenkomsten (de assemblées) de sociale kern van de religie. Het is via deze dat
religie werkzaam is als een kracht die sociale solidariteit en cohesie kan bevor-
deren. Dergelijke rituele samenkomsten "zijn net zo noodzakelijk voor het goed
functioneren van ons morele leven als ons voedsel is voor de in standhouding van



238

ons fysieke leven" (Durkheim 1912: 382). Daarbij is het van ondergeschikt belang
wat de deelnemers aan de rituele bijeenkomsten doen en hoe het volvoerde ritueel
er precies uitziet. De essentie is dát zij bijeenkomen en collectief handelen binnen
de context van het ritueel. 
De in dit hoofdstuk gepresenteerde uitkomsten lijken Durkheims stelling te beves-
tigen dat het de rituele samenkomsten zijn die de kern van de sociale betekenis van
de religie vormen, niet de orthodoxie of de inhoud van de rituelen. Hoewel vrijwel
alle Nederlanders (95%) van oordeel zijn dat iemand best een gelovig mens kan
zijn zonder ooit naar de kerk te gaan, een luttele 17% van de bevolking op een
willekeurige zondag een kerk of godsdienstige bijeenkomst bezoekt en ook van
degenen die zich als een gelovig mens beschouwen maar 23% dit doet (Dekker et
al. 1997a), is met betrekking tot de inzet voor anderen juist de deelname aan gods-
dienstige samenkomsten bepalend en niet zozeer wat er aan religieuze gevoelens en
theologische denkbeelden resoneert in het hart of het hoofd van individuen.  19
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Vgl.: "Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en kinderen, en1

broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn" (Lukas 14: 26).
In de terminologie van Yamigishi en Yamigishi (1994) bevorderde de verzuiling waarschijnlijk2

'exclusief vertrouwen' ten koste van 'gegeneraliseerd vertrouwen'. Bij de laatste variant gaat het om het
(in principe) vertrouwen stellen in andere mensen, ook als dit vreemden zijn, hetgeen bevorderlijk is
voor het sociale kapitaal waarover een gemeenschap beschikt. Exclusief vertrouwen betekent dat men
alleen bekenden of geestverwanten vertrouwt, wat slechts kan bijdragen tot de creatie van 'onsociaal
kapitaal', waarbij men bij voorkeur niet in de bredere samenleving participeert maar zich liever beperkt
tot het gezelschap van 'ons soort mensen'.
Overigens zijn hierover in zijn algemeenheid vrijwel geen landelijke gegevens beschikbaar. Wat het3

vrijwilligerswerk door allochtonen betreft is wel duidelijk dat zij slechts in geringe mate deelnemen aan
het reguliere werk binnen algemene organisaties. In zoverre zij actief zijn, concentreren zij zich op
activiteiten ten behoeve van de eigen etnische gemeenschap. Het betreft dan belangenbehartiging en
initiatieven voor verbetering van de sociaal-economische positie van minderheden, activiteiten die
kunnen worden samengevat als het bevestigen en uitdragen van de eigen identiteit (met name in de
vorm van deelname in eigen religieuze organisaties, zoals moskeeën en islamitische verenigingen), en
hulp aan verwanten en leden van de eigen etnische groep. In tegenstelling tot de participanten in
reguliere vrijwilligersorganisaties vormen voor allochtone vrijwilligers de betrokkenheid bij de eigen
gemeenschap en religieuze motieven de belangrijkste reden om deel te nemen, niet persoonlijke
belangen (Lindo et al. 1997; Van Daal 1994).
In zijn cross-culturele exposé over de stad heeft Weber het samenspel van religieuze en sociale factoren4

beschreven dat het ontstaan van zo'n aparte maatschappelijke sector waarbinnen mensen zich organi-
seren, mogelijk maakte (Weber 1976: 727 e.v.). In het katholicisme werd de gedachte gesystematiseerd
in de bekende decentraliteitsdoctrine van het subsidiariteitsbeginsel.
Daarmee wordt de traditie levend gehouden van de 'zendingsprofeten' in het antieke jodendom die zich5

vanuit hun religieuze inspiratie hartstochtelijk verzetten tegen de actuele politieke en sociale situatie
van hun dagen. Zij voelden zich bezield door een goddelijke opdracht om zich te keren tegen de 'ver-
wording' van de wereld, het volk te wijzen op zijn sociaal-ethische plichten en te manen tot een radicale
gedragsverandering en het beoefenen der gerechtigheid. In later dagen werkte het 'binnenwereldijk
ascetisme' van de calvinistische sekten in dezelfde richting van maatschappelijk hervormingsdrang
volgens theologische beginselen (Weber 1963).
Hoewel we ons hier beperken tot het al dan niet lid zijn van verenigingen, is het volgens Putnam6

(1995b) noodzakelijk te onderscheiden naar het soort vereniging of organisatie waarvan men lid is.
Vanuit het perspectief van sociaal kapitaal is relevant of het lidmaatschap beperkt blijft tot een formeel
lidmaatschap dan wel verbonden is met actieve participatie in een vereniging, en of het om organisatie-
vormen gaat met veel face-to-face contacten dan wel om organisaties waarin de leden slechts op een
bureaucratische basis zijn georganiseerd of louter een donateurschap delen met elkaar.
Met de postulering van de idee van het priesterschap van alle gelovigen maakte de reformatie een eind7

aan de verschillen tussen mensen qua religieuze kwalificatie.
Dat het katholicisme veel collectivistischer is in zijn geloofsbeleving en dat katholieken hechter geïnte-8

greerd zijn in hun kerkgemeenschap dan de protestanten, die meer ruimte laten voor de individuele
autonomie van het vrije gewetensonderzoek, vormde zoals bekend voor Durkheim een verklaring voor
het lagere zelfmoordcijfer in katholieke regio's (Durkheim 1951 [1897]: 152 e.v.).
Traditioneel wordt hierbij door de rooms-katholieke kerk de nadruk op de lofprijzing van God gelegd.9

De aanwezigheid van een gemeenschap van gelovigen wordt hiervoor niet per se noodzakelijk geacht,
een priester kan een mis ook alleen opdragen. Weinig protestantse geestelijken zullen overwegen een
volledige kerkdienst te houden zonder de samenkomst van een gemeente. Binnen het protestantisme ligt
de nadruk van oudsher minder op het ritueel dan op de betrokkenheid van de gelovigen en de wijze
waarop de kerkdienst hen beïnvloedt.
Het kerkelijke huwelijk is minder gangbaar in hervormde kring dan bij zowel katholieken als gerefor-10

meerden.
Zie voor een ruwe indicatie van de verschillen in politiek en maatschappelijk engagement tussen11

kerkleden en de geestverwanten van de new age-stroming: Becker et al. (1997); Dekker en De Hart
(1998).
De tijdbestedingsonderzoeken van het SCP leren dat dit aantal netto vrije uren in 1975, 1985 en 199512

respectievelijk 47,9 uur, 49,0 uur en 47,3 uur per week bedroeg.
Van de regelmatige kerkgangers is 86% kerklid.13

Noten
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Natuurlijk kan ook langs de omgekeerde weg worden geredeneerd, waarbij de stelling luidt dat14

vrijwilligerswerk en maatschappelijke solidariteit vertrouwen genereren en religieuze waarden of
godsdienstige activiteiten stimuleren. De causaliteitsvraag blijft hier echter open.
Katholieken zijn in dit opzicht 'lokaler' georiënteerd dan protestanten, die geneigd zijn meer op iemands15

godsdienstige achtergrond te letten.
"Social networks allow trust to become transitive and spread: I trust you, because I trust her and she16

assures me that she trusts you" (Putnam 1993a: 169).
Personen die menen dat andere mensen doorgaans wel te vertrouwen zijn, stellen vertrouwen in signifi-17

cant meer maatschappelijke instanties of instituties dan personen die menen dat voorzichtigheid is
geboden in de omgang met anderen (exclusief de kerken zijn de gemiddelden voor de hele steekproef en
voor kerkleden respectievelijk 3,7 tegen 3,1 instituties en 3,6 tegen 2,9 instituties waarin men vertrou-
wen heeft).
De verschillende elementen van sociale betrokkenheid staan niet op zichzelf. Het soort vereniging18

waarvan men lid is bijvoorbeeld, blijkt samen te hangen met de kans dat men als vrijwilliger werkzaam
is. Lidmaatschap en vrijwilligerswerk vertonen beide een samenhang met vormen van politiek activis-
me. Onder de indicatoren van sociaal kapitaal lijkt het vertrouwen in anderen een afzonderlijke positie
in te nemen: er is nauwelijks enig verband met de overige aspecten.
Jackson, Bachmeier, Wood en Craft dragen gegevens aan die suggereren dat kerkelijke deelname maat-19

schappelijke inzet in de seculiere levenssfeer stimuleert via de ruimere schaal waarop regelmatige
kerkgangers actief zijn in een kerkelijke vrijwilligersgroep. Kerkgang heeft volgens hen geen direct
effect, maar zou alleen van invloed zijn via het lidmaatschap van dit soort kerkelijke netwerken
(Jackson et al. 1995).
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Bijlage 8.1 Steekproefverantwoording

Op twee punten blijken er uitgesproken verschillen te bestaan in het profiel van de
respondenten blijkens het onderzoek God in Nederland, vergeleken met het één jaar
eerder gehouden Tijdbestedingsonderzoek. In de eerste plaats gaf 9% van de in
1996 ondervraagden een ander opleidingsniveau op dan in 1995. In de tweede
plaats verschilde het percentage vrijwilligers.
Wat betreft het afwijkende opleidingsniveau zijn verschillende verklaringen te op-
peren. Om te beginnen werd in het Tijdbestedingsonderzoek een striktere vraagstijl
gehanteerd. Waar in het TBO'95 zeven vragen over de genoten opleiding werden
gesteld, beperkte God in Nederland 1996 zich tot één, algemene vraag. De data
laten zien dat de meeste verschuivingen zijn opgetreden tussen lager beroepsonder-
wijs en middelbaar onderwijs en dan voornamelijk bij personen die een opleiding of
opleidingen binnen de technische sector hebben gevolgd. Wanneer de ondervraagde
niet wist op welk niveau door hem gevolgde cursussen moesten worden ingeschaald
geschiedde dit in overleg met de enquêteur, die zich daarbij bediende van een uitge-
breide lijst van cursussen. Met name bij de technische beroepen, op lager beroeps-,
mavo- en mbo-niveau, bleek de vraag voor velen nogal ingewikkeld en tot een
zekere willekeur in de uiteindelijke vaststelling van het opleidingsniveau te leiden.

Een vergelijkbaar probleem kan hebben gespeeld bij de vraag naar het vrijwilligers-
werk. Als iemand bijvoorbeeld opgeeft als hobby zingen te hebben en in dat kader
vrijwilligersarbeid te verrichten voor een katholiek koor, moet hij dan genoteerd
worden voor de sector 'zang, muziek en toneel'? Voor de sector 'hobby'? Of eerder
'godsdienst en levensbeschouwing'? Hoe dan ook, gemeten volgens de vragenlijst-
methode valt het percentage vrijwilligers bij het onderzoek God in Nederland van
1996 beduidend hoger uit dan in het Tijdbestedingsonderzoek van 1995. De deel-
nemers aan het TBO'95 die ook aan God in Nederland deelnamen telden op hun
beurt een hoger percentage vrijwilligers dan het gemiddelde percentage voor het
oorspronkelijke, totale TBO'95. Men zou geneigd zijn dit te verklaren door aan te
nemen dat degenen die bereid waren tot een vervolgonderzoek een maatschappelijk
beter gemotiveerde groep vormden. Maar het geringere percentage dat deze groep
oplevert via de dagboekmethode doorkruist deze interpretatie.
Waar in de tekst van dit hoofdstuk gedifferentieerd wordt naar uitsluitend gods-
dienstige kenmerken, is geput uit de gegevens van God in Nederland. Waar ook
tijdsbestedingskenmerken in de analyse worden betrokken, is gebruikgemaakt van
het materiaal over het vrijwilligerswerk dat het Tijdbestedingsonderzoek heeft
opgeleverd. Dit is de oorzaak van verschillen tussen tabellen in het totale
percentage vrijwilligers.
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Tabel B8.1 Vrijwilligerswerk volgens het dagboek in het oorspronkelijke TBO'95 en in het TBO'95 uit het combinatie-
bestand

oorspronkelijk TBO'95 TBO'95 in combinatiebestand

leiden van sociale of politieke organisatie 3 2
belangenbehartiging en politiek 4 4
overige verenigingsactiviteiten 13 15
activiteiten voor kerk of levensbesch. organisatie 7 6
onbetaalde hulpverlening 15 16
bedrijfsorganisaties, ondernemingsraad 1 1

vrijwilligers totaal 34 32

familiehulp e.d. 11 11

Bron: SCP (TBO'95)

Tabel B8.2 Vrijwilligerswerk volgens de vragenlijst in de verschillende databestanden

oorspronkelijk TBO'95 in TBO'95 in GiN'96 GiN'96
TBO'95 combinatie- combinatie- (ongewogen) (gewogen)

bestand bestand
(ongewogen) (gewogen)

politiek en ideële doeleinden 6 7 7 8 7
beroeps-, vak-, standsorganisatie 4 5 5 7 6
godsdienst, levensbeschouwing 11 11 13 11 12
cultuur, sport, hobby's 27 28 31 34 36
onderwijs, kinderopvang, jeugdwerk 18 24 21 24 21
vrouwen 3 2 3 3 3
hulpverlening 4 4 4 5 5

vrijwilligerswerk totaal 46 52 52 57 57
aantal sectoren

geen 54 48 48 43 43
één 28 31 31 31 31
twee of meer 18 20 21 26 26

buren-, bejaarden-, gehandicaptenhulp 14 15 16 17 18

Bron: SCP (TBO'95); KRO (GiN'96)
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Bijlage B8.2 Verbondenheid met anderen en mediagebruik

Tabel B8.3 Mediagebruik naar kerkelijke achtergrond, personen van 18 jaar en ouder, 1996 (in procenten)

buiten- rk nh geref. rk: rk: protest.: protest.: allen
kerkelijk nominaal kerks nominaal kerks

lid lid lid lid

gebruikt de televisie als hoofdbron van
informatie voor onderwerpen 
op het terrein van 

buitenlands nieuws 64 63 57 46 66 57 70 42 61
buitenlandse politiek 64 63 63 58 63 61 82 47 62
binnenlands nieuws 52 50 46 38 49 26 63 23 50
binnenlandse politiek 57 58 55 45 57 50 69 34 55
gemeentelijke politie 15 14 6 3 14 6 3 2 13
nieuws over eigen woonplaats 18 12 6 11 11 11 3 2 15
financieel nieuws 31 36 37 43 33 27 67 21 33
informatie over misdaad 49 45 40 38 44 27 43 25 47
sociaal-economisch nieuws 42 45 38 35 45 30 48 23 42
informatie over het milieu 51 55 44 52 57 48 51 38 50
nieuws voor de consument 42 45 45 31 43 42 53 30 42
informatie over de positie van de
vrouw 33 44 33 33 44 21 44 24 35
informatie over verkeersproblemen 33 35 25 30 38 7 32 28 33
informatie over kunst en cultuur 27 42 32 24 52 30 40 21 31
sportnieuws 69 72 65 70 67 54 64 59 70
informatie over wetenschap en
techniek 37 45 38 31 49 28 39 28 38
informatie over onderwijs 30 39 25 13 34 21 18 29 30

gemiddeld aantal onderwerpen voor
dagbladen, opiniebladen, tijdschriften 6,4 6,3 6,8 7,4 6,0 7,3 6,2 7,7 6,5
radio 0,6 0,6 0,6 1,0 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6
televisie 5,3 5,6 4,7 4,6 6,0 4,4 5,5 3,9 5,2

Bron: KRO (GIN'96)

Tabel B8.4 Verbondenheid met anderen naar kerkelijke achtergrond, personen van 18 jaar en ouder, 1996 (in procenten)

buiten- rk nh geref. rk: rk: protest.: protest.: hele
kerkelijk nominaal kerks nominaal kerks steek-

lid lid lid lid proef

voelt zich (zeer) verbonden met de
volgende groepen mensen

mensen met zijn geloof of
levensbeschouwing 47 58 72 87 42 73 40 90 57
mensen met zijn politieke overtuiging 36 38 36 44 33 43 19 45 37
mensen uit zijn straat of directe
omgeving 55 76 65 58 72 80 65 62 61
mensen uit zijn stad of streek 56 73 65 51 64 82 52 63 61
mensen met zijn opleiding 84 85 84 78 77 92 75 84 84
mensen met zijn vrijetijdsinteresses 87 86 79 85 83 90 75 83 86

De vraag luidde: 'Ik noem u groepen mensen die een bepaald kenmerk met u delen. Wilt u aangeven in wellke matea

u zich daarmee in het algemeen verbonden voelt?'

Bron: KRO (GIN''96)
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Bijlage B8.3 Deelname aan vrijwilligerswerk in bevolkingsgroepen in de jaren
negentig II

In de bijlage B6.2 van hoofdstuk 6 is met gegevens uit de enquêtes Culturele
veranderingen in Nederland van 1993, 1994 1995, 1996 en 1997 de deelname aan
vrijwilligerswerk onderzocht in bevolkingsgroepen die zich onderscheidden op
kenmerken die in dat hoofdstuk aan de orde kwamen. In deze bijlage worden
dezelfde enquêtes gebruikt om verschillen in kerkelijkheid en kerksheid nader te
belichten. Voor materiaal en methoden zij verder verwezen naar de bijlage bij
hoofdstuk 6. Thans worden naast het onderzoeksjaar als controlevariabele de
volgende kenmerken in de analyses betrokken:
- sekse;
- leeftijd: 18-34 jaar, 35-49 jaar, 50-64 jaar, en 65 jaar en ouder;
- opleidingsniveau (hoogste gevolgde opleiding): laag (lo, lbo), midden (mavo,

vwo, mbo, hoog (hbo, wo), en onbekend;
- gemeentegrootte: tot 20.000 inwoners, 20.000-100.000 inwoners, 100.000-

400.000 inwoners, en 400.000 inwoners en meer;
- kerkelijkheid = kerkgenootschap waartoe men zich rekent: geen, rooms-

katholiek, Nederlands hervormd, gereformeerd, en anders/onbekend;
- kerkelijkheid jeugd = geloof waarin men is grootgebracht: geen, rooms-

katholiek, Nederlands hervormd, gereformeerd, en anders/onbekend;
- kerksheid = frequentie van kerkgang ‘de laatste tijd’: nooit, soms, vaak

(minstens eens per twee weken), en onbekend.

In tabel B8.5 wordt voor de genoemde metingen van kerkelijkheid en kerksheid af-
zonderlijk nagegaan wat hun invloed is op het al of niet verrichten van vrijwilli-
gerswerk en, alleen voor de vrijwilligers, op het al of niet gemiddeld meer dan vier
uur per week verrichten van vrijwilligerswerk. Naast ongezuiverde effecten worden
statistisch voor de vier algemene persoons- en achtergrondkenmerken gezuiverde
hoofdeffecten van deze kenmerken gepresenteerd. De effecten van die persoons- en
achtergrondkenmerken zelf blijven onvermeld (zie daarvoor tabel B6.2).

De bevindingen in tabel B8.5 liggen in de lijn van de verschillen die op basis van
andere data in dit hoofdstuk zijn beschreven. Personen die zich tot een kerkgenoot-
schap rekenen, verrichten vaker vrijwilligerswerk dan zij die zich nergens toe
rekenen. Hetzelfde geldt wat het kerkgenootschap tijdens de jeugd betreft.
Kerkgangers verrichten vaker vrijwilligerswerk dan mensen die nooit naar de kerk
gaan. Op een enkele uitzondering na maken kerkelijkheid en kerksheid binnen de
groep vrijwilligers echter niets uit voor de tijdsinvestering in vrijwilligerswerk.
Gezien de zeldzaamheid van een aantal combinaties van kerkelijkheid en kerksheid
is afgezien van een analyse waarin de effecten van deze kenmerken voor elkaar
worden gecorrigeerd.
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Tabel B8.5 Deelname aan vrijwilligerswerk en tijdsinvestering in vrijwilligerswerk door vrijwilligers, personen van
18 jaar en ouder, 1993-1997 (in procenten en relatieve kansenverhoudingen)

categorieën respondenten) (%) week (%)ong. gec. ong. gec.
(% van de deelnemers > 4 uur per

bevolking (n = 10.529) vrijwilligers (n = 2.962)

effecten effectena a

allen (100) 28 44
kerkelijkheid

geen (59) 23 % % 43 % %

rooms-katholiek (20) 34 1,7 1,7 47 (1,2) (1,0)
Nederlands hervormd (10) 37 2,0 1,9 45 (1,1) (0,9)
gereformeerd (7) 42 2,4 2,4 43 (1,0) (1,0)
anders/onbekend (5) 33 1,6 1,4 47 (1,2) (1,0)

kerkelijkheid jeugd
geen (27) 20 % % 44 % %

rooms-katholiek (38) 30 1,7 1,5 45 (1,0) (1,0)
Nederlands hervormd (19) 31 1,8 1,6 43 (1,0) (0,9)
gereformeerd (10) 36 2,3 2,1 40 (0,9) (0,9)
anders/onbekend (6) 29 1,6 1,6 47 (1,1) (1,1)

kerksheid
gaat nooit naar de kerk (57) 22 % % 44 % %

soms (24) 32 1,7 1,7 39 0,8 (0,8)
vaak (18) 44 2,8 3,0 48 (1,2) (1,0)
onbekend (1) 21 (1,0) (1,0) 33 (0,6) (0,6)
Relatieve kansenverhoudingen; ongecorrigeerd (ong.) en gecorrigeerd (gec.) voor sekse, leeftijd,a

opleidingsniveau, gemeentegrootte en onderzoeksjaar (zie tabel B6.2); niet-significante coëfficiënten (p � 0,05;
tweezijdig) staan tussen haakjes.

Bron: SCP (CV'93-'97)

Tabel B8.6 Deelname aan vrijwilligerswerk naar kerkelijkheid en kerkgang, personen van 18 jaar en ouder, 1993-
1997 (in procenten; tussen haakjes kerkgangcategorieën als aandeel van kerkelijkheidscategorieën)

kerkgang

nooit soms vaak onbekend

kerkelijkheid
geen (84) 22 (15) 30 (1) % (1) %

a a

rooms-katholiek (18) 19 (51) 34 (31) 42 (1) %

a

Nederlands hervormd (28) 25 (29) 32 (43) 47 (0) -a

gereformeerd (10) % (21) 32 (69) 49 (0) %

a a

anders/onbekend (23) 22 (15) % (58) 37 (4) %

a a

Minder dan 100 respondenten. a

Bron: SCP (CC'93-'97))

Tabel B8.6 toont wel de deelname aan vrijwilligerswerk voor combinaties van
kerkelijkheid en kerksheid. Daarin wordt, geheel in de lijn met de resultaten in dit
hoofdstuk op basis van andere data, zichtbaar dat kerkgang veel belangrijker is dan
de denominatie. Het aandeel vrijwilligers wijkt bij frequente katholieke kerkgan-
gers 7 procentpunten af van dat bij frequente gereformeerde kerkgangers, maar
23 procentpunten van dat bij onkerkse katholieken.
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Met behulp van dezelfde techniek als gebruikt voor figuur B6.1 wordt in figuur
B8.1 een beeld gegeven van verschillen in de deelname aan vrijwilligerswerk in
een groter aantal bevolkingsgroepen. Voor de overzichtelijkheid zijn de resultaten
van de statistische procedure enigszins aangepast, namelijk door opeenvolgende
opsplitsingen van hetzelfde kenmerk te vervangen door het in één keer uitleggen
van alle categorieën. Naast de drie godsdienstkenmerken en het onderzoeksjaar,
worden sekse, leeftijd, opleidingsniveau en urbanisatiegraad gebruikt. Evenals in
de bijlage bij hoofdstuk 6 blijven personen met onbekende en ‘overige’ kenmerken
buiten beschouwing. Er resteren dan 9.490 respondenten voor nader onderzoek.
Zoals te verwachten was, blijkt kerksheid het belangrijkste onderscheidende
kenmerk te zijn. Opvallender is dat de huidige kerkelijkheid geen enkele rol meer
speelt en de kerkelijkheid van de jeugd slechts bij jongere incidentele kerkgangers.
Evenals in bijlage 6.2 tonen alle onderscheiden bevolkingsgroepen deelnamever-
schillen in de verwachte richting, maar maken de gecombineerde effecten soms
opvallend veel verschil. Het aandeel vrijwilligers varieert in figuur B8.1 van zo’n
12% bij onkerkelijk opgegroeide jongere incidentele kerkgangers en diverse catego-
rieën laagopgeleide onkerksen tot maar liefst 72% bij 35-64-jarige hoogopgeleide
frequente kerkgangers.   
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Figuur B8.1 Het aandeel vrijwilligers in bevolkingssegmenten (alle variabelen en controlevariabelen uit tabel B8.2
zonder ‘anders/onbekend’-categorieën; exhaustive chaid, opdelingen bij p (likelihood ratio chi ) < 0,01)2

Bron: SCP (CV'93-'97; 18 jaar en ouder)
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9  VRIJWILLIGERSWERK IN DE CIVIL SOCIETY: BEVINDINGEN EN
VERDER ONDERZOEK

Paul Dekker

In dit derde deel van de serie Civil society en vrijwilligerswerk is een grote
hoeveelheid empirische gegevens over lidmaatschapsorganisaties en vrijwilligers-
werk gepresenteerd: landenvergelijkend en longitudinaal, van kale deelnamecijfers
via sociale en culturele indicatoren voor achtergronden tot statistische maten voor
mogelijke effecten. Deze grote variëteit vloeit voort uit de doelstelling om na
theoretische verkenningen van de civil society (Dekker 1994) en een casestudy van
lokale participatie (Van Deth en Leijenaar 1994) met beschikbaar datamateriaal
een algemene verkenning te leveren van vrijwilligerswerk in de Nederlandse civil
society. De secundaire analyses van materiaal dat om uiteenlopende redenen is
verzameld, laten zich niet dwingen in een strak keurslijf van een theorie over
kenmerken en functies van vrijwilligerswerk in de civil society. Wel zijn in
hoofdstuk 1 enkele algemene aandachtspunten uitgewerkt. Daarop wordt in dit
hoofdstuk teruggekomen. Na samenvattingen van de afzonderlijke hoofdstukken
(§ 9.1) wordt in paragraaf 9.2 een voorlopig oordeel gegeven over de betekenis van
vrijwilligerswerk voor de civil society. Daarop volgt een meer methodologische
nabeschouwing met het oog op nieuw onderzoek naar de betekenis van vrijwil-
ligerswerk in de civil society (§ 9.3). 

9.1 Samenvattingen

Hoofdstuk 1 begint met de uitwerking van het idee van de civil society als perspec-
tief voor onderzoek van vrijwilligerswerk. Er wordt ingegaan op de verscheiden-
heid van afgrenzingen van het terrein en op het politieke gebruik van het begrip.
De civil society wordt als maatschappelijk ordeningsmodel geconfronteerd met de
modellen gemeenschap, markt en staat. Daaruit komen twee 'nevenproducten' van
activiteiten in de civil society die richtinggevend kunnen zijn voor empirisch
onderzoek van vrijwilligerswerk, namelijk sociaal kapitaal en publieke-opinievor-
ming. Bij sociaal kapitaal gaat het om een conglomeraat van netwerken, normen en
onderling vertrouwen dat samenwerking bevordert. Publieke-opinievorming betreft
processen van reflectie en wilsvorming waarin groepen mensen en maatschappijen
zich rekenschap geven van hun doeleinden en problemen, hetgeen kan culmineren
in collectieve acties, gericht op overheidsbeleid. Met het oog op het onderzoek van
gegevens van individuen over lidmaatschappen en vrijwilligerswerk passeren
elementen en indicatoren van beide nevenproducten de revue. De meeste aandacht
krijgt intermenselijk vertrouwen als kenmerk van sociaal kapitaal. De aard van de
relaties tussen participatie en vertrouwen blijkt discutabel. Binnen het beeld van
'nevenproducten' past vertrouwen als gevolg van participatie, maar er zijn ook
goede redenen om participatie, in casu vrijwilligerswerk, te zien als een gevolg van
wederzijds vertrouwen (of van normen en netwerken of ook van de wens om bij te
dragen aan de publieke-opinievorming). Processen van wederzijdse beïnvloeding en
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versterking lijken het waarschijnlijkst, maar er is geen reden om dit als uitgangs-
punt vast te leggen. Voor deze bundel is belangrijker eerst eens vast te stellen hoe
sterk de verbanden eigenlijk zijn. Tot slot worden twee aanvullende aandachts-
punten voor het empirisch onderzoek aangevoerd, namelijk ontwikkelingen van
lidmaatschapsorganisaties om het kader van vrijwilligerswerk in beeld te brengen
en de sociale ongelijkheid in de deelname aan vrijwilligerswerk.

Hoofdstuk 2 beschrijft de ontstaansgeschiedenis van vier soorten organisaties op het
maatschappelijke middenveld en de latere ontwikkelingen die zich daarbinnen
hebben voltrokken. De organisaties zijn vakverenigingen, kerken, omroepen en
sportbonden. Verschuivingen in het ledenbestand zijn gedocumenteerd op basis van
zogenoemde institutionele tellingen en, in het geval van de kerken, met behulp van
gegevens die de achtereenvolgende volkstellingen hebben opgeleverd. Vanuit de
stabilisatie of afbrokkeling van een aantal organisaties die stammen uit het tijdperk
van de verzuiling kan niet zonder meer geconcludeerd worden dat de Nederlanders
niet langer warmlopen voor ideële doeleinden of dat zij niet langer in georgani-
seerd verband hun engagement vorm wensen te geven. De veelal sterke aanwas bij
een aantal organisaties van meer recente datum ligt in lijn met de opkomst van
nieuwe thema's in het publieke debat (milieu, internationale solidariteit, ethische
vraagstukken rondom abortus en euthanasie). Tevens is zij indicatief voor een
verschuiving naar andere vormen van participatie. Het tweede deel van het hoofd-
stuk begint met een schets van de historische contouren van het vrijwilligerswerk.
Vervolgens wordt kort ingegaan op enkele trends binnen het vrijwilligerswerk in de
periode vanaf de jaren zeventig. Twee sectoren gaven in de afgelopen decennia een
sterke groei te zien. In de eerste plaats het vrijwilligerswerk dat rondom scholen en
in het kader van kinderopvang en jeugdwerk wordt verricht, in de tweede plaats
vrijwilligersactiviteiten op het recreatieve terrein van amateurkunst, hobby's en
sportbeoefening.

Hoofdstuk 3 gaat met internationaal onderzoek door op vrijwilligerswerk als actief
lidmaatschap. In twaalf landen is voor een aantal maatschappelijke terreinen
nagegaan in hoeverre mensen lid zijn van organisaties (c.q. als 'gebruiker'
deelnemen aan activiteiten) en als lid eventueel vrijwilligerswerk verrichten. Met
deze gegevens wordt onderscheiden tussen actieve civil societies in Noord-Amerika
met veel leden en relatief veel actieve leden, brede civil societies in Scandinavië en
Nederland met veel leden maar minder actieve leden, en elitaire civil societies met
weinig maar wel vaak actieve leden in Ierland en Zuid-Europa. De verscheidenheid
aan civil societies komt ook naar voren uit gegevens over collectieve acties voor het
milieu: tegenover sterk geïnstitutionaliseerde landen in het noordwesten van
Europa staan meer activistische landen in het zuiden. De aandacht in het hoofdstuk
gaat vooral uit naar de achtergronden van lidmaatschap en vrijwilligerswerk en de
(statistische) effecten daarvan op het bestaan van sociaal kapitaal en publieke-
opinievorming. Wat de twaalf landen betreft, blijkt dat naarmate er meer vrijwilli-
gers in een land zijn, het gemiddelde sociale vertrouwen groter is. Voor Italië, de
Verenigde Staten en Nederland wordt op verschillen tussen groepen ingegaan.
Opleidingsniveau blijkt ook hier weer een zeer onderscheidend persoonskenmerk;
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sekseverschillen zijn er bij lidmaatschappen, maar niet bij de deelname aan vrij-
willigerswerk door leden. De verwachting dat 'plichtsbesef' en 'persoonlijke voldoe-
ning' tegengestelde motieven zijn voor vrijwilligerswerk waarmee categorieën vrij-
willigers en terreinen van vrijwilligerswerk scherp kunnen worden onderscheiden,
komt niet uit. Er wordt wel enige ondersteuning gevonden voor het idee dat vrijwil-
ligers meer vertrouwen in de medemens hebben en sterker betrokken zijn bij de
politieke opinievorming dan niet-vrijwilligers. Het lijkt echter aannemelijk dat het
daarbij minder gaat om een effect van het vrijwilligerswerk als zodanig dan om het
feit dat vrijwilligers per definitie georganiseerd zijn. Het hoofdstuk biedt weinig
grond voor hoge verwachtingen van bijzondere bijdragen van vrijwilligerswerk aan
de vorming van sociaal kapitaal en publieke-opinievorming. 

Hoofdstuk 4 biedt een beschrijvende analyse van twee internationale vrijwilligers-
enquêtes, de één onder representatieve bevolkingssteekproeven en de ander onder
vrijwilligers, ex-vrijwilligers en niet-vrijwilligers van 50 jaar en ouder. Beide
enquêtes bieden gedetailleerde informatie over vrijwilligerswerk, maar geven
nauwelijks mogelijkheden om in te gaan op aspecten die van belang zijn voor de
civil society. Uit de bevolkingsenquêtes komt in alle landen een positief gestemde
publieke opinie over vrijwilligerswerk naar voren. Evenals in ander onderzoek
blijkt de deelname aan het vrijwilligerswerk in Zweden en in ons land op een hoog
niveau te liggen. Tijdgebrek is het belangrijkste argument om geen vrijwilligers-
werk te doen. Dit argument wordt vooral door jongere niet-vrijwilligers gebruikt.
Bij hen is ook de afwijzing van vrijwilligerswerk doorgaans minder absoluut dan
bij oudere niet-vrijwilligers. Bij de vrijwilligers zijn jongeren (en mannen) eerder
actief in de sfeer van sport en recreatie, ouderen eerder in de sfeer van de zorg.
Verder zijn er tussen de landen nauwelijks stabiele patronen te ontdekken in
drijfveren, activiteiten en ervaringen van vrijwilligers. De enquêtes onder vrijwilli-
gers van 50 jaar en ouder tonen een grote groep langdurig actieven. Veel oudere
vrijwilligers hebben altijd hetzelfde werk gedaan. Als ze ander werk zijn gaan
doen, is er vaak sprake geweest van een uitbreiding van taken. Beide enquêtes laten
minder uitspraken toe dan gehoopt over ervaringen en loopbanen van vrijwilligers.
Dat ligt ten dele aan specifieke gebreken van het materiaal, maar aan het einde van
het hoofdstuk dringt zich toch ook de conclusie op dat we met betere enquêtes niet
veel verder gekomen waren. Het vrijwilligerswerk is te divers en het ontbreekt aan
eenvoudige herkenbare categoriseringen van activiteiten en ervaringen. Concrete
vragen naar wat vrijwilligers doen en beleven zijn steeds slechts voor kleine aantal-
len ondervraagden relevant en daardoor zijn ook omvangrijke steekproeven al snel
te klein. Nader onderzoek van vrijwilligersloopbanen kan in eerste instantie beter
plaatsvinden door generaliseerbare categorieën te zoeken in kleinschalig kwalitatief
onderzoek dan door grote enquêtes.

Hoofdstuk 5 gaat verder in op motieven voor vrijwilligerswerk of maatschappelijke
participatie. Na een overzicht van soorten beweegredenen voor participatie die in
de literatuur worden onderscheiden, behandelen de auteurs de resultaten van onder-
zoek hiernaar met behulp van enquêtes (met gesloten vragen) en interviews (met
open vragen). De verschillen worden besproken in het kader van een meeromvat-
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tende tegenstelling tussen 'kwantitatief' en 'kwalitatief' onderzoek. Ongeacht de
methode van datavergaring, bevestigen de motieven van vrijwilligers om in maat-
schappelijke organisaties actief te zijn het beeld dat de literatuur over dit onderwerp
oplevert. Mensen verrichten vrijwilligerswerk uit betrokkenheid bij de lokale
gemeenschap of bij de doelstellingen van de organisatie, maar ook vanwege de
sociale contacten die men opdoet en om de eigen ervaringen en capaciteiten in te
zetten voor de organisatie in kwestie. Kwalitatieve gegevens bleken belangrijke
informatie op te leveren om de validiteit van kwantitatieve gegevens en hun statis-
tische bewerkingen te toetsen, en om aanpassingen van enquêtevragen te suggere-
ren. Een combinatie van enquêtes en interviews lijkt de beste weg, bij voorkeur aan
te vullen met weer andere methoden zoals groepsinterviews of focusgroepen.
Doordat men andere mensen hoort vertellen, kunnen individueel latente motieven
manifest worden en op basis van groepsprocessen zouden zich collectief nieuwe
dimensies kunnen voordoen - mensen ontdekken al pratend pas wat hen beweegt. 

Hoofdstuk 6 behandelt vrijwilligerswerk vanuit het perspectief van tijdbestedings-
onderzoek. In de tijdbestedingsonderzoeken van het SCP houden de respondenten
zeven etmalen lang een dagboek bij van al hun bezigheden. De gegevens die dat
oplevert, stellen ons in staat de tijdsdimensie van het vrijwilligerswerk te analyse-
ren. Deze gegevens bestaan uit de aantallen ondervraagden die door de jaren heen
berichten in de desbetreffende week te hebben deelgenomen aan vrijwilligersacti-
viteiten, het aantal uren dat zij daaraan hebben besteed, de tijdstippen die zij daar-
voor reserveerden, maar ook de inbedding van hun vrijwilligerswerk binnen het
totale patroon van bezigheden en verplichtingen dat gedurende de onderzoeksweek
beslag op hen legt. Het hoofdstuk begint met een karakterisering van enkele
algemene ontwikkelingen die zich in de naoorlogse periode hebben voorgedaan en
die relevant zijn met betrekking tot de tijdsbesteding van wisselende groepen
binnen de bevolking. Vervolgens passeren, aan de hand van de tijdsbestedingsdag-
boeken en voor de periode 1975-1995, veranderingen de revue in de achtergrond-,
leefsituatie- en leefstijlkenmerken van vrijwilligers. Daaropvolgend wordt voor
verschillende jaren de spreiding van vrijwilligerswerk over de dagen en tijdstippen
van de week in beeld gebracht, wordt voor een doorsnee wekelijkse dag in 1975 en
1995 gekeken naar de plaats die vrijwilligerswerk inneemt binnen het ritme van
dagelijkse bezigheden, en wordt hetzelfde gedaan voor de vier bevolkingsgroepen
werkenden, huisvrouwen, studerenden en niet-actieven. De deelname aan vrijwilli-
gersactiviteiten blijkt vooral plaats te vinden op doordeweekse avonden, meer dan
twintig jaar geleden op midweekse ochtenden en de zaterdagmorgen, minder dan
destijds op zondagmorgen. De spreiding van deze deelname valt anders uit voor
Nederlanders met een betaalde werkkring en studerenden dan voor huisvrouwen en
niet-actieven, van wie de dagindeling minder wordt gedomineerd door collectieve
tijdroosters.

Hoofdstuk 7 onderzoekt voor de Verenigde Staten het belang van sociaal vertrou-
wen en van religie voor het beantwoorden van de vraag waarom mensen vrijwilli-
gerswerk gaan doen of anderszins maatschappelijk actief worden. Wat het sociale
vertrouwen betreft, wordt een onderscheid gemaakt tussen algemeen vertrouwen in
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onbekende medeburgers en exclusief vertrouwen in 'de eigen soort' of mensen die
men kent. Wat de religieuze factor betreft, wordt onderscheiden tussen de groeien-
de groep protestantse fundamentalisten en andere gelovigen. Fundamentalisten
hebben vooral vertrouwen in elkaar en wantrouwen anderen. Hun vrijwilligerswerk
is niet per se geringer, maar het beperkt zich wel tot de eigen kring en zal daarom
weinig kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het sociale kapitaal in een maat-
schappij. Anders ligt dat bij levensbeschouwelijke hoofdstromingen waarin juist het
'goed doen' voor onbekenden als geestelijke waarde verspreid wordt. Verdere toe-
name van het fundamentalisme zou de al door De Tocqueville beschreven positieve
rol van religie in de Amerikaanse civil society ingrijpend kunnen wijzigen.
Algemeen sociaal vertrouwen wordt in dit hoofdstuk opgevat als een waarde die,
anders dan exclusief vertrouwen, niet gebaseerd kan zijn op ervaringen en die ook
voorafgaat aan vrijwillig engagement. Het kan dan ook niet worden versterkt door
de stimulering van engagement en evenmin via het verstevigen van vertrouwen in
de overheid of andere instituties, laat staan door de beïnvloeding van mediagedrag.
Los nog van de beïnvloedingsmogelijkheden, wordt er volgens de auteur in de
discussies over eroderend sociaal kapitaal in Amerika te veel belang gehecht aan
televisiekijken. Algemeen sociaal vertrouwen lijkt vooral een uiting van een
optimistisch wereldbeeld. Dat beeld is sterk geworteld in de gezinssituatie van de
jeugd en de opvoeding en daarom moeilijk te beïnvloeden. Aan het slot van het
hoofdstuk wordt toch nog een uitweg geschilderd, namelijk de stimulering van
deelname aan teamsport. Door een combinatie van factoren - toename van zelfver-
trouwen, vergroting van sociale netwerken, respect voor regels en menselijke
verscheidenheid, de dwang tot samenwerking - is teamsport een waarschijnlijker
bron van sociaal kapitaal en vertrouwen dan andere vormen van tijdsbesteding. 

Hoofdstuk 8 gaat de invloed na van de godsdienstige achtergrond op het sociale
engagement van de Nederlanders. Op verschillende wijzen kan worden beargu-
menteerd dat de kerken nog steeds een belangrijk onderdeel van de vaderlandse
civil society vormen en dat hun rol als opwekkers tot sociale solidariteit en maat-
schappelijk engagement allerminst is uitgespeeld. Het is de vraag of kerkelijke
betrokkenheid ook op individueel niveau mensen stimuleert tot vertrouwen in
anderen en inzet voor anderen. Om dit na te gaan, is gebruikgemaakt van een data-
bestand waarin de gegevens van twee onderzoeken die bij dezelfde personen
werden gehouden zijn ondergebracht: het Tijdbestedingsonderzoek van 1995 en het
onderzoek God in Nederland van 1996. 
Twee aspecten van de rol der kerken staan centraal. In de eerste plaats hun positie
binnen de publieke meningsvorming over morele kwesties. In dit opzicht bestaan er
grote verschillen tussen de confessionele richtingen, waarbij de gereformeerden een
publieke functie voor de kerken het sterkst onderschrijven. Het tweede hoofdthema
is het vermogen van de kerken om saamhorigheid tussen mensen en solidariteit met
de bredere samenleving te bewerkstelligen. Bij de analyses is consequent onder-
scheiden tussen de belangrijkste geloofsrichtingen en het buitenkerkelijke bevol-
kingsdeel. De eerste hoofdconclusie is dat regelmatige kerkgang een duidelijk en
direct effect heeft op de bereidheid om zich bij verenigingen aan te sluiten en
vrijwilligerswerk te verrichten, ook als daarbij de effecten van tijdsbestedingsken-
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merken en persoonskenmerken zoals geslacht, leeftijd en opleidingsniveau in
aanmerking worden genomen. Wat het sociale vertrouwen aangaat, luidt de conclu-
sie dat hierop de frequentie van kerkgang niet van invloed is. Vertrouwen tussen
mensen wordt vooral bepaald door het genoten opleidingsniveau, terwijl ook het
doen van vrijwilligerswerk daarvoor bevorderlijk is.

9.2 Voorlopige balans

Het simpelste kengetal voor de toestand van het vrijwilligerswerk in de Nederland-
se civil society is een opgave van de feitelijke deelname. Helaas is een dergelijk
getal niet te geven. Er kan op basis van longitudinaal onderzoek worden gesteld dat
de deelname redelijk stabiel is (hoofdstukken 2 en 6) en met landenvergelijkend
onderzoek kan worden aangetoond dat de deelname redelijk hoog is, maar een
absoluut cijfer geven is lastig. Alles hangt af van de meting ofwel van de enquête-
vragen. Wat mensen onder vrijwilligerswerk verstaan is inmiddels zelf een interes-
sant terrein van internationaal vergelijkend onderzoek geworden.  In Nederland1

gaan de deskundigen doorgaans uit van vrijwilligerswerk als "werk dat in enig
georganiseerd verband onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van
anderen of de samenleving" (WVC 1991: 4), maar in enquêtes kan van een derge-
lijk gemeenschappelijk begrip niet worden uitgegaan. Voor het grote publiek is het
'georganiseerde verband' waarschijnlijk niet vanzelfsprekend en dat wordt in
enquêtevragen dan ook expliciet naar voren gebracht om de bedoelde activiteiten te
onderscheiden van 'informele hulp'.  Vragen naar vrijwilligerswerk kunnen de2

aandacht meer op bestuurlijke of op ondersteunende werkzaamheden richten, meer
of minder focussen op 'anderen' en 'de samenleving' (in plaats van de 'eigen' club),
enzovoort. Een vraag naar gemiddelde tijdsbesteding zal de aandacht meer richten
op regelmatige activiteiten en dus meer mensen uitsluiten die zich incidenteel
inspannen (met wellicht een grotere totale tijdsbesteding per jaar). Vragen naar de
deelname aan specifieke activiteiten voor afzonderlijke organisatietypen of in
afzonderlijke sectoren kunnen nuttig zijn om terreinen van vrijwilligerswerk beter
dekkend in kaart te brengen, maar zullen gepaard gaan met een relatieve onder-
schatting van vrijwilligerswerk dat niet expliciet aan bod komt. Naast verschillen
in vraagstelling speelt in enquêtes vaak ook nog een rol in welk kader en in welke
volgorde vragen worden gesteld. In het kader van andere vragen over tijdsbesteding
of in verband met vragen over betaald werk zal een vraag over vrijwilligerswerk
anders beantwoord worden dan wanneer ze deel uitmaakt van een serie vragen over
sociale contacten en politieke participatie. Bovenop deze verschillen komen dan
nog verschillen in steekproeftrekking en non-respons van de onderzoeken. Het zal
geen verwondering wekken dat de schattingen van het percentage vrijwilligers
sterk uiteenlopen. In Nederland worden tussen 1988 en 1995 percentages aange-
troffen tussen 15 en 46 (SCP 1996: 556; Van Daal 1997b; Van Dam et al. 1998:
34-37; Schmeets en Vullings 1999). Omdat niet dezelfde mensen rond hetzelfde
tijdstip op verschillende wijzen zijn ondervraagd, is niet te zeggen hoeveel verschil
er voortkomt uit de vraagstelling, hoeveel uit het veldwerk en hoeveel uit reële
verandering.  Zoals zo vaak in enquêteonderzoek, geldt ook hier: de relatie tussen3

antwoorden en de echte werkelijkheid is onzeker, maar om trends en verschillen
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tussen groepen te onderzoeken, zijn identiek verzamelde gegevens toch wel
bruikbaar.
De feitelijke toestand van het vrijwilligerswerk in de Nederlandse civil society in de
jaren negentig laat zich al met al niet anders dan relatief kenschetsen: internatio-
naal relatief hoog (hoofdstukken 3 en 4) en in de tijd betrekkelijk stabiel (hoofd-
stukken 2 en 6).

In de redactionele inleiding en het eerste hoofdstuk werden drie rode draden
aangekondigd voor de empirische analyses:
- sociale ongelijkheid, afgemeten aan verschillen in sekse, opleidingsniveau en

leeftijd;
- lidmaatschap van vrijwillige organisaties als voorwaarde voor het verrichten

van vrijwilligerswerk en passief lidmaatschap ook als een belangrijke referen-
tiecategorie bij de analyse van achtergronden en effecten van vrijwilligerswerk; 

- sociaal kapitaal en publieke-opinievorming als nevenproducten van vrijwillige
activiteit in de civil society.

Sociale ongelijkheid

Ten aanzien van sociale ongelijkheid blijkt het opleidingsniveau voortdurend een
belangrijk onderscheidend kenmerk. Hoger opgeleiden zijn vaker vrijwilliger en ze
zijn ook vaker lid van organisaties. Op de keper beschouwd lijkt het waarschijnlijk
dat het lidmaatschap beslissend is: hoger opgeleiden zijn vaker lid van organisaties,
maar als ze eenmaal lid zijn, dan worden ze niet per se frequenter actief als vrij-
williger (tabel 3.6). Opmerkelijk is dat hoger opgeleiden zich niet (langer) onder-
scheiden van lager opgeleiden als gebruik wordt gemaakt van tijdsbestedingsge-
gevens (tabel 6.4). Dat kan eraan liggen dat hoger opgeleiden minder regelmatig
vrijwilligerswerk verrichten, maar het kan ook zijn dat ze in enquêtes - vanwege
sociale wenselijkheid of vanuit een actiever zelfbeeld - wat gemakkelijker zeggen
dat ze iets doen als vrijwilliger. Hoger opgeleiden besteden zeker niet meer tijd aan
vrijwilligerswerk. Het lijkt dus vooral een kwestie van toegankelijkheid van het
vrijwilligerswerk en niet van een grotere bereidheid tot investering van de kant van
de hoger opgeleiden. Sekse legt minder gewicht in de schaal. Vrouwen zijn minder
lid van organisaties, maar als lid zijn ze zeker zo actief. Wat de deelname aan
vrijwilligerswerk in de bevolking betreft, verschillen de onderzoeksresultaten
enigszins. Soms zijn mannen iets oververtegenwoordigd, vaak maakt het niet uit.
Overigens zijn er binnen deelpopulaties soms wel zeer aanzienlijke sekseverschil-
len (zie bijlage B6.2). Wat de leeftijd aangaat, werd ook nu meestal het kromlijnige
verband aangetroffen waarbij jongeren en ouderen minder doen dan de tussen-
groep. Oververtegenwoordiging van de tussengroep heeft waarschijnlijk te maken
met het vrijwilligerswerk dat wordt gedaan in het verlengde van betaald werk en
vanwege de eigen kinderen (meehelpen op hun school of sportvereniging). Hoewel
enige vermindering van vrijwilligerswerk onder de jeugdigen (tabel 6.5) reden kan
zijn voor ongerustheid over het vrijwilligerswerk in de toekomst, gaat het bij hun
achterblijven bij de middengroep waarschijnlijk toch eerder om een levensfase-
verschil dan om een generatieverschil.



256

Er zij bij deze samenvattende signalering van verschillen nogmaals gewezen op de
verscheidenheid van metingen en op de diversiteit binnen het vrijwilligerswerk.
Hoger opgeleiden onderscheiden zich bij de beantwoording van enquêtevragen
meer dan bij de registratie van de tijdsbesteding in een week. Mannen en vrouwen
verschillen gemiddeld misschien weinig, maar in de sport zijn vooral mannen en
op school zijn vooral vrouwen als vrijwilliger actief. In de sport vindt men ook
eerder jongeren, in de levensbeschouwelijke sfeer eerder ouderen. Bij activiteiten
die grenzen aan het vrijwilligerswerk kan het er dan ook heel anders uitzien: in het
politieke activisme zijn hoogopgeleiden en jongeren doorgaans dominant, in de
informele zorg valt de grote activiteit van ouderen en vrouwen op (SCP 1998: 749-
753; Schmeets en Vullings 1999). Of men sociale ongelijkheid problematisch
vindt, zal afhangen van de reden waarom men participatie wenselijk vindt en van
de aard van de activiteit en de vraag in hoeverre ongelijkheden cumuleren of elkaar
compenseren. Ziet men participatie vooral als een aardige vrijetijdsbesteding, dan
is ongelijkheid minder belangrijk dan wanneer men haar ziet als een uiting van
gemeenschapszin of een poging tot beïnvloeding. Dat jongeren liever iets voor de
sportclub doen en ouderen liever iets voor een gezelligheidsvereniging, wordt
allicht minder als een probleem gezien dan dat hoogopgeleide mannen meer in
posities met status en macht terechtkomen en laagopgeleide vrouwen eerder in de
dienstverlening en de informele hulp.

Vrijwillige organisaties

Wat het lidmaatschap van vrijwillige organisaties betreft, toonden de institutionele
tellingen van hoofdstuk 2 eerder een toename dan een afname (uitgebreider in SCP
1998: 737 e.v.). Op onderdelen, bijvoorbeeld de sport, gaat de toename gepaard met
een groei van het vrijwilligerswerk (zie hoofdstukken 2 en 6). Wel kan er een
verschuiving worden gesignaleerd van 'secundaire' organisaties met veelvuldig
ledencontact naar 'tertiaire' organisaties, waarin leden slechts gemeenschappelijke
interesses of idealen delen of individuele voordelen aan hun lidmaatschap ontlenen,
maar elkaar nooit als leden zullen ontmoeten. Daar staat tegenover dat burgers zich
tegenwoordig waarschijnlijk buiten het kader van vrijwillige organisaties meer om
collectieve aangelegenheden bekommeren. Daarbij is te denken aan politieke acties
waarvoor mensen incidenteel worden gemobiliseerd en aan allerlei vormen van
inspraak en medezeggenschap. Ook hebben verbanden van de betaalde arbeid en in
de informele sfeer waarschijnlijk sociale en politieke functies van verenigingen
overgenomen.  4

Bij de onderscheiding van secundaire en tertiaire organisaties bestaat het gevaar dat
de eerste soort wordt geromantiseerd en de laatste soort wordt getrivialiseerd
('giroactivisme'). Er bestaat geen aanleiding om te veronderstellen dat de leden van
moderne tertiaire organisaties per definitie minder bij hun organisatie of haar
doelstellingen zijn betrokken dan de leden van de traditionele secundaire organisa-
ties. Ook bij secundaire face-to-face organisaties kan het gaan om zuiver utilitair
lidmaatschap, terwijl omgekeerd tertiaire mailing list organizations ook gevoelens
van verbondenheid kunnen oproepen. Het tweede type zal meer passieve leden
hebben, maar die krijgen waarschijnlijk vaak wel meer informatie aangereikt dan
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passieve leden van secundaire organisaties. Tertiaire organisaties bieden massaler
gelegenheid voor betrokkenheid van burgers bij grote maatschappelijke vraagstuk-
ken en grootschalige besluitvormingsprocessen, juist omdat ze weinig tijdsinveste-
ringen vergen. 
Waarschijnlijk staat dat wat organisaties politiek effectief maakt in een moderne
democratie op gespannen voet met hun bijdrage aan de gemeenschapsvorming en
sociale cohesie op kleinere schaal. 

Sociaal kapitaal en publieke-opinievorming

Dat brengt ons op de derde rode draad: de bijdrage van vrijwilligerswerk aan het
sociale kapitaal en de publieke-opinievorming. Allereerst moet worden vastgesteld
dat het beschikbare materiaal slechts enkele analyses toestond. In de meeste databe-
standen waren geen indicatoren beschikbaar voor beide 'nevenproducten' van
activiteiten in de civil society. In de andere gevallen bleef de oogst beperkt tot grove
metingen van sociaal vertrouwen, politieke betrokkenheid en de steun voor burger-
lijke normen. De bevindingen voor die indicatoren gaven aanleiding om te waar-
schuwen tegen de overschatting van het belang van vrijwilligerswerk. Statistisch
significante verbanden zijn niet per se belangrijke bevindingen. Deze waarschu-
wing geldt met name voor onderzoek naar sociaal vertrouwen. Gedreven door tot
de verbeelding sprekende vermoedens uit populaire politiek-filosofische en current
affairs-literatuur van de jaren negentig (zie § 1.2) wordt met eenvoudige indica-
toren in empirisch onderzoek sociaal vertrouwen centraal gesteld en men vindt
correlaten. In empirisch onderzoek kan men echter meestal slechts vinden wat men
zoekt. Zouden andere variabelen in de analyse betrokken worden, dan zou er waar-
schijnlijk weinig van de aangetroffen verbanden overblijven.  5

De voor Nederland in hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 8 aangetroffen verbanden tussen
participatie en sociaal vertrouwen hebben de voorspelde richting, maar sterk zijn ze
bepaald niet. Dat geldt ook voor de relaties van vrijwilligerswerk met houdingen en
activiteiten die duiden op betrokkenheid bij de publieke-opinievorming.  Andere6

factoren zijn vaak minstens zo belangrijk als vrijwilligerswerk; toch maar weer:
opleidingsniveau is nog altijd een zeer belangrijke individuele determinant van
sociaal vertrouwen én politiek zelfvertrouwen - en als vrijwilligerswerk statistisch
'iets doet', dan blijft onzeker in hoeverre specifiek aan de activiteit zelf effecten zijn
toe te schrijven. Met deze teleurstellende resultaten is natuurlijk niet het laatste
woord over het belang van vrijwilligerswerk voor sociaal kapitaal en publieke-
opinievorming gezegd. De mogelijkheden van de beschikbare data waren beperkt
en met meer en betere indicatoren in nieuw verzameld materiaal zou men voor de
beide 'nevenproducten' van activiteit in de civil society statistisch grotere verschil-
len tussen vrijwilligers en niet-vrijwilligers kunnen vinden. Belangrijker dan een
uitbreiding van de indicatoren is een toespitsing van de verwachtingen van
verschillen: onder welke voorwaarden kan vrijwilligerswerk vertrouwensrelaties
versterken en aanleiding geven tot politieke activiteit? Wanneer zullen eventuele
effecten van vrijwilligerswerk neerslaan in meetbare verschillen tussen gemiddelde
vrijwilligers en niet-vrijwilligers en wanneer is die 'geïndividualiseerde' benadering
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te simpel en moet naar andere meetbare consequenties worden gezocht?  7

Wat de individuele vrijwilligers betreft, moet aangegeven worden op welke wijzen
hun activiteiten civil society-effecten kunnen hebben. Hooghe en Derks (1997)
leveren daarvoor interessante suggesties. Ze onderscheiden socialization effects en
involvement effects. Socialisatie-effecten betreffen waarden, normen en verwach-
tingen, zoals het aanleren van democratische houdingen, tolerantie, normen van
wederkerigheid en gegeneraliseerd sociaal vertrouwen. Betrokkenheidseffecten
treden op als individuen door hun participatie rollen en functies in de publieke
sfeer krijgen en in aanraking komen met de politiek. Leden van organisaties
worden opgeroepen om deel te nemen aan politieke acties, treden namens hun
organisatie in overleg met vertegenwoordigers van andere organisaties, komen bij
de belangenbehartiging in contact met politici, enzovoort. Volgens Hooghe en
Derks wordt in navolging van De Tocqueville voornamelijk op de socialisatie-
effecten gelet, terwijl betrokkenheidseffecten van groter en specifieker belang zijn
voor de participatie in formele organisaties en dus ook voor vrijwilligerswerk. Met
Belgische data maken de auteurs aannemelijk dat de effecten van lidmaatschap op
de civil society-houdingen zwakker zijn (en weer in de schaduw staan van
opleidingseffecten) dan de effecten op politiek gedrag. De betrokkenheidseffecten
zijn specifieker, doordat ze gekoppeld zijn aan posities van de organisaties in het
maatschappelijk middenveld en aan hun interacties met de politiek. De socialisatie-
effecten kunnen ook optreden in informele netwerken. Het onderscheid van effecten
is ook van belang voor de eerder gememoreerde verschuiving van secundaire naar
tertiaire organisaties. De secundaire organisaties met frequente contacten tussen de
leden kunnen belangrijk zijn voor de socialisatie-effecten, maar op dat punt is ook
compensatie te vinden in andere socialiserende relaties. Problematischer is het
verdwijnen van posities die leden van organisaties de gelegenheid boden om
institutioneel betrokken te raken bij publieke kwesties en de politiek (vgl. Evans en
Boyte 1992). 
Het onderscheid tussen socialisatie- en betrokkenheidseffecten zou ook behulpzaam
kunnen zijn om verschillen te onderzoeken tussen passieve leden enerzijds en
actieve leden of vrijwilligers anderzijds. Socialisatie-effecten zijn bij alle leden te
verwachten, maar betrokkenheidseffecten alleen of in ieder geval sterker bij vrijwil-
ligers. Uit tabel 3.10 kwam een dergelijk patroon overigens niet naar voren.
Weliswaar had vrijwilligerswerk daar meer effect op politieke discussies dan op
vertrouwen, maar passief lidmaatschap is voor politieke discussies niet van minder
belang dan voor vertrouwen.
Verba et al. (1995: 40) maken voor actieve betrokkenheid bij de politiek een onder-
scheid tussen drie soorten individuele effecten van participatie in niet-politieke
organisaties. Individuen doen ervaringen op die hen met politiek in aanraking
brengen door het aanleren van organisatorische en communicatieve vaardigheden
die in de politiek van pas komen,  doordat ze geïntegreerd raken in sociale netwer-8

ken waarin verzoeken om politieke participatie worden gedaan (men ontmoet
actieve mensen), en doordat ze blootgesteld worden aan politieke informatie (er
worden politieke kwesties aan de orde gesteld in een preek in de kerk of aan de bar
van de sportvereniging). Naast deze individuele effecten zijn relaties van niet-
politieke organisaties met de politiek van belang: de organisaties realiseren collec-
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tieve voorzieningen of behartigen anderszins publieke belangen, waardoor op zijn
minst een functionele overlap ontstaat met het werkterrein van overheidsinstanties,
en ze behartigen expliciet hun belangen tegenover overheden en nemen stand-
punten in in politieke controverses. Hier raken de leden collectief bij de politiek
betrokken als aanhang van organisaties. Voor de individuele politiserende ervarin-
gen zou men kunnen verwachten dat de effecten van blootstelling aan politieke
informatie bij zowel passieve leden als vrijwilligers optreden, de rekruteringskans
in netwerken gradueel verschilt, en effecten van het aanleren van organisatorische
en communicatieve vaardigheden alleen bij vrijwilligers kunnen worden aange-
troffen.

Afgezien van de vraag hoe het belang van vrijwilligerswerk voor de reproductie
van sociaal kapitaal en de publieke-opinievorming verder onderzocht kan worden,
is vrijwilligerswerk een 'kernactiviteit' van de civil society. Tot slot van deze
voorlopige balans zij daarom nogmaals benadrukt dat het er niet slecht voorstaat
met de deelname aan het vrijwilligerswerk in Nederland in de jaren negentig. De
deelname is hoog in vergelijking met buurlanden en de ontwikkelingen en ver-
schillen tussen bevolkingsgroepen geven weinig reden om een afnemend vrijwillig
engagement te verwachten. Vrijwilligerswerk is ook populair bij 'moderne catego-
rieën', zoals hoogopgeleide jongeren. Individualisering is niet zozeer een bedrei-
ging, als wel een uitdaging om mensen meer op individuele vaardigheden aan te
spreken. Men verricht vrijwilligerswerk, zet zich in voor anderen - niet uit de
macht der gewoonte, niet om met geestverwanten te kunnen verkeren of omdat
dominee of pastoor dit aanbeveelt, maar omdat men daartoe gedreven wordt door
persoonlijke motieven en overwegingen. Een stap verder: wellicht is vrijwilligers-
werk wel bij uitstek een verbindingsmiddel van een moderne geïndividualiseerde
maatschappij waarin oude vanzelfsprekende integratiekaders zijn verdwenen en
mensen relaties meer aangaan op grond van gemeenschappelijke belangen en
interesses. Niet voor niets wordt weleens gesteld dat in Amerika vrijwilligerswerk
onder andere populair is omdat het een effectief middel is om snel te integreren in
een nieuwe woonomgeving. In een tijd waarin werk in hoog aanzien staat en
nuttigheid een dominant criterium is, is vrijwilligerswerk een mooie activiteit voor
mensen die nog altijd graag iets met anderen willen doen, maar zich zonder
gemeenschappelijke doelen en dingen die gedaan moeten worden toch niet zo op
hun gemak voelen. In dit verband is ook de groei van de sport als vrijetijdsbeste-
ding en sector van vrijwilligerswerk (hoofdstuk 2) bemoedigend. Sport kan voor
grote groepen - en vooral tussen groepen die elkaar verder niet tegenkomen - een
goede basis vormen voor samenwerking en verdraagzaamheid (hoofdstuk 7).
Hetzelfde geldt voor andere plaatsen en activiteiten waar in een moderne maat-
schappij burgers elkaar ontmoeten vanwege beperkte gemeenschappelijke belangen
en interesses, zoals kinderopvang en scholen, braderieën en culturele manifestaties,
collectieve voorzieningen en openbare ruimten. Dit alles zijn waarschijnlijker
gelegenheden voor de ontwikkeling van het sociale leven in een beschaafd samen-
leven dan de veelomvattende identiteiten en dichte relaties van warme verbonden-
heid waarin traditioneel de revitalisering van de civil society wordt gezocht.
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9.3 Overwegingen voor verder onderzoek

Naar aanleiding van de gerapporteerde onderzoeken zijn ook accenten te plaatsen
voor toekomstig onderzoek naar de betekenis van vrijwilligerswerk in de civil
society, meer in het bijzonder voor het onderzoek dat door het SCP thans wordt
verricht voor het project Civil society en vrijwilligerswerk. De volgende drie
methodologische voorkeuren worden in deze paragraaf uitgewerkt.
- Er moet minder waarde worden gehecht aan feitelijke deelname aan vrijwilli-

gerswerk.
- Diversiteit verdient meer aandacht dan 'gemiddelde' causaliteit. 
- Er moet vooral meer vergelijkend onderzoek worden gedaan.

De toevalligheid van vrijwilligerswerk

In empirisch onderzoek van vrijwilligerswerk bestaat de neiging om het al of niet
verrichten van vrijwilligerswerk op het moment van meting tot een absoluut
onderscheid te maken. Daarmee wordt voorbijgegaan aan de toevalligheid van het
moment - mensen die nu 'vrijwilliger' zijn, waren dat vorig jaar of vorige week
wellicht niet - en aan de toevalligheid van de vorm - mensen die nu 'vrijwilliger'
zijn, zouden onder andere omstandigheden wellicht anders participeren. 
De toevalligheid van het moment is het minste probleem, ze leidt waarschijnlijk
slechts tot wat ruis in de bevindingen vanwege incidentele vrijwilligers. Overigens
is het wel goed om met enkele extra vragen in enquêteonderzoek na te gaan hoe
stabiel en intensief de deelname aan vrijwilligerswerk is. Twee bevolkingscatego-
rieën kunnen op elk moment hetzelfde aandeel vrijwilligers hebben, waarbij in het
ene geval sprake is van een vaste groep vrijwilligers en in het andere geval van een
tijdelijk gemobiliseerd deel van een grotere groep bereidwilligen. Een dergelijk
verschil zou bijvoorbeeld kunnen bestaan tussen ouderen en jongeren.
Waarschijnlijk is ook dat achter het betrekkelijk constante aandeel van vrijwilligers
in de bevolking een groei van de categorie 'incidenteel actieven' schuilgaat. Voor
Nederland zijn daarover geen gegevens beschikbaar. In enquêteonderzoek in West-
Duitsland bleek de stijging in de jaren tachtig en negentig van het aandeel van de
bevolking dat ooit vrijwilligerswerk deed, geheel op het conto te komen van
mensen die aangaven incidenteel actief te zijn (Zukunftskommission 1997: 150).
De Duitse socioloog Klages (1997) signaleert medio jaren negentig dan ook een
aanzienlijk "vrij vlottend engagement" van burgers die geen Ehrenamt voor lange
duur meer ambiëren, maar wel deelnemen aan losse activiteiten en zich ook bereid
tonen om persoonlijk specifieke verantwoordelijkheden op zich te nemen. De
betrouwbare meting van vrijwillige potentiëlen is daarom zeker zo belangrijk als de
zorgvuldige boekhouding van feitelijke activiteiten op een bepaald moment.

Belangrijker is de toevalligheid van vrijwilligerswerk als vorm van participatie.
Zoals bekend uit het dagelijks leven, maar ook uit onderzoek (Crenson 1983; Van
Deth en Leijenaar 1994), bestaan er actieve mensen die verschillende soorten
vrijwilligerswerk doen en dat ook nog combineren met informele hulp, meerdere
verenigingslidmaatschappen en actieve betrokkenheid bij de politiek. Er zijn
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andere mensen die aan dergelijke activiteiten zelden of nooit deelnemen. En daar-
tussen zijn er vele gradaties van vrijwillige activiteit, die afwisselend verschillende
vormen kunnen aannemen.
In onderzoek wordt doorgaans een enkele participatievorm centraal gesteld en soms
wordt dan ook nog gezocht naar relaties met andere vormen (leidt vrijwilligerswerk
tot politieke activiteiten?). Men zou echter ook uit kunnen gaan van een general
activity model (Smith 1994: 255) waarin de totale hoeveelheid vrijwillige activiteit
(bij Smith: "socioculturally approved discretionary time activity") verklaard moet
worden, zo mogelijk voor een langere periode. Het al of niet doen van vrijwilligers-
werk is dan een indicator naast andere indicatoren voor vrijwillige activiteit zoals
het verrichten van informele zorg, hulpvaardigheid, politiek activisme, de
geneigdheid om extra werk te verrichten (de grenzen tussen feitelijke activiteit en
bereidheid worden hier vaag en vrijwilligheid impliceert niet noodzakelijk dat iets
voor anderen of de gemeenschap wordt gedaan). De keuze voor vrijwilligerswerk
hangt wellicht vooral af van contextuele en situationele kenmerken, de totale
hoeveelheid vrijwillige activiteit misschien eerder van persoonlijkheidskenmerken.
Uslaner (1998; vgl. hoofdstuk 7) heeft het in dit verband over 'optimisten', Noelle-
Neumann (1997) over sterke persoonlijkheden. Bales (1996) onderscheidt mensen
op een volunteerism-activism attitude-schaal.  Wie hoog scoort op deze persoon-9

lijkheidsschaal verricht vaker vrijwilligerswerk, maar zou ook op andere wijzen
actiever zijn. Als het idee van een algemene geneigdheid hout snijdt, wordt het
interessant om binnen de momentane populatie van vrijwilligers 'geheide' partici-
panten te onderscheiden van gelegenheidswerkers die iets doen omdat het echt niet
anders ging. Vooral over de shifting involvements (Hirschman 1979) van de
categorie die 'van nature' actief is, zou men meer willen weten: wat bepaalt of men
vrijwilligerswerk gaat verrichten, zich op andere wijze nuttig maakt voor maat-
schappij en medemens in breder verband, of liever extra inspanningen levert in de
sfeer van de betaalde of huishoudelijke arbeid?

Diversiteit in plaats van gemiddelde causaliteit

In de voorgaande hoofdstukken is gekeken naar gemiddelde effecten van achter-
gronden en naar effecten van participatie op andere kenmerken. De veronderstel-
ling daarbij is dat in verschillende situaties en omgevingen en in alle bevolkings-
groepen identieke factoren voor iedereen op dezelfde wijze werkzaam zijn. Homo-
gene effecten zijn het principe en interactie-effecten de uitzondering. Dat is een
gangbare veronderstelling. Wat een aantal sociaal-demografische en godsdienstige
achtergronden van vrijwilligerswerk betreft, is deze veronderstelling niet gehan-
teerd in de bijlagen van hoofdstukken 6 en 8. Daar bleek het nog wel mee te vallen
met de verscheidenheid van combinaties die bevorderlijk zijn voor de deelname aan
vrijwilligerswerk, maar er kon dan ook slechts met grove indelingen worden
gewerkt en motivaties moesten geheel buiten beschouwing blijven. 
Juist bij motivaties en houdingen zijn er tegengestelde effecten te verwachten. Er
zijn mensen politiek actief op basis van vertrouwen in anderen (Almond en Verba
1989) en er zijn mensen politiek actief omdat ze hun buren wantrouwen (Crenson
1983).Voor sommige mensen is vrijwilligerswerk een opstap naar de politiek (Van
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Deth en Leijenaar 1994) en voor anderen is vrijwilligerswerk een mogelijkheid om
iets voor de maatschappij te doen zonder in de politiek verwikkeld te raken
(Eliasoph 1998). Er zijn mensen die niets doen als ze menen dat anderen ook niets
doen en er zijn mensen die juist iets doen omdat anders niemand iets doet. Als de
groepen met tegengestelde reacties elkaar in evenwicht houden, is er statistisch
geen relatie tussen de perceptie van de handelingsgeneigdheid van anderen en de
eigen bereidheid tot vrijwilligerswerk. Toch is die perceptie allesbehalve irrelevant.
Uit het feit dat sommige kinderen van alcoholici later ook aan de drank raken en
andere kinderen juist geheelonthouder worden, volgt niet dat het alcoholgebruik
van de ouders blijkbaar niet ter zake deed. De vraag is onder welke voorwaarden
welke begrijpelijke reactie optreedt.
In participatieonderzoek lijkt de keuze vaak te gaan tussen een al te globaal
representatief beeld en al te unieke levensechte inzichten (zie hoofdstuk 5 voor een
combinatie van enquête- en interviewgegevens over participatiemotieven). Een
interessant perspectief om tot generaliseerbare inzichten te komen in de wijze
waarop mensen zich sociaal en politiek engageren en daar weer mee ophouden
biedt het door Jon Elster (1993 en1998) geopperde idee van 'mechanismen':

"Roughly speaking, mechanisms are frequently occurring and easily
recognizable causal patterns that are triggered under generally unknown
conditions or with indeterminate consequences. They allow us to explain but
not to predict" (Elster 1998: 45).

Dit idee van mechanismen betekent voor verkennend en kwalitatief onderzoek van
vrijwilligerswerk een grotere gespitstheid op universele modules in de redeneringen
en handelingen van mensen. Grootschalig kwantitatief onderzoek zou zich meer
moeten laten leiden door het besef dat, in termen van beschikbare variabelen,
identieke oorzaken tegenstrijdige gevolgen kunnen hebben. Meer aandacht voor
interacties in causale analyses is één advies, vaker zoeken naar bevolkingsseg-
menten met verschillende combinaties van relevante kenmerken een ander. Hoewel
tegengestelde mechanismen zich niet hoeven te concentreren in verschillende
bevolkingscategorieën - individuen zullen in verschillende situaties en op basis van
ervaringen ook verschillende logica's volgen - kan desaggregatie op eenvoudige
sociaal-culturele kenmerken wel behulpzaam zijn bij het opsporen van verscheiden-
heid achter minieme correlaties voor de totale populatie.

Vergelijkend onderzoek

Vergelijkend onderzoek is om twee redenen geboden. In beide gevallen richt het
pleidooi zich vooral tegen het gemakzuchtige gebruik van enquêtegegevens (vgl
Edwards en Foley 1998b). De eerste reden is het beter in beeld krijgen van belang-
rijke achtergronden van participatie en de tweede reden is dat de thematiek van de
civil society, c.q. de instandhouding van sociaal kapitaal en de publieke- opinie-
vorming, niet adequaat kan worden behandeld op het niveau van relaties tussen
kenmerken van individuen en van gemiddelde groepsverschillen.
Bij de achtergronden en determinanten van de deelname aan vrijwilligerswerk is
het wenselijk de context van handelen beter in kaart te krijgen dan mogelijk is met
behulp van individuele percepties. Het gaat hier om een veelvuldig gesignaleerd
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tekort van enquêteonderzoek. Smith (1994) laat in een overzichtsartikel zien dat in
onderzoek van de determinanten van de deelname aan vrijwilligerswerk sociale
achtergronden, persoonlijkheidskenmerken, houdingen en situationele variabelen
sterk overheersen. Als contextuele factoren aandacht krijgen, dan is dat meestal
slechts via ruwe informatie van ondervraagden (gezinssamenstelling, verstede-
lijkingsgraad, arbeidsorganisatie en dergelijke).10

Een belangrijke overweging is de thematiek van de civil society. Het gaat in het
gekozen perspectief van de civil society om collectieve zaken en niet om indivi-
duele gevolgen van vrijwilligerswerk. Uiteindelijk is de vraag niet of vrijwilligers
zich onderscheiden van niet-vrijwilligers, maar of de aanwezigheid van vrijwilli-
gers positieve effecten heeft buiten de eigen kring. Om het belang van vrijwilligers-
werk voor de civil society te kunnen onderzoeken, is het nodig om naar sociale
eenheden te kijken en dan niet slechts naar de optellingen van individuele kenmer-
ken, maar ook naar systeemkenmerken zoals sociale netwerken, de organisaties van
het maatschappelijk middenveld en het functioneren van politiek en bestuur.11

Dergelijk vergelijkend onderzoek zou niet nodig zijn als de bewering slechts was
dat vrijwilligers meer vertrouwen hebben in hun medemensen, zich meer bekom-
meren om hun buren, meer deelnemen aan politieke discussies, of vaker politieke
initiatieven ondernemen. Uit dergelijke beweringen zijn wel uitspraken over
collectiviteiten af te leiden - in gemeenten met veel vrijwilligerswerk is er meer
wederzijds vertrouwen en wordt er meer over politiek gepraat dan in gemeenten
met weinig vrijwilligers - maar dan heeft men het over samenstellingseffecten. De
verwachtingen en vragen in discussies over de civil society reiken verder en betref-
fen verschillen in cultuur (is in landen, plaatsen en buurten met veel verenigings-
leven en vrijwilligerswerk het wederzijds vertrouwen en de verankering van
bepaalde sociale normen groter, ook onder mensen die geen lid of vrijwilliger
zijn?), infrastructuur (zijn er meer gelegenheden en media voor politieke menings-
vorming?) en politiek en overheidsbeleid (is de politieke elite responsiever en het
beleid effectiever?). Van dergelijk onderzoek zijn in paragraaf 1.4 van hoofdstuk 1
een paar voorbeelden gegeven. Het gaat om ingewikkeld en arbeidsintensief onder-
zoek omdat op verschillende niveaus (individuen, organisaties, het openbaar
bestuur) gegevens moeten worden verzameld.

Eind 1996 is het SCP eigen empirisch onderzoek gestart voor het project Civil
society en vrijwilligerswerk. Uitgangspunt vormen opnieuw bevolkingsenquêtes.
Aan de reguliere ondervraging voor het onderzoek Culturele veranderingen in
Nederland werd een lijst toegevoegd met een groot aantal vragen over vrijwilligers-
werk, tijdsbesteding, sociaal vertrouwen, gemeenschapszin en politiek gedrag.
Daarmee kan hopelijk beter dan in de secundaire analyses van het voorliggende
Cahier het belang op individueel niveau worden onderzocht van vrijwilligerswerk
voor sociaal kapitaal en publieke-opinievorming. Daarnaast is een begin gemaakt
met vergelijkend onderzoek door in vier plaatsen de landelijke enquête uit te zetten
in combinatie met extra lijsten met open vragen en vragen over de lokale situatie.
In die vier plaatsen is inmiddels ook al andere informatie verzameld, onder andere
over de gemeenteraadsverkiezingen van 1998, en er zal nog een aantal responden-
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ten van het enquêteonderzoek opnieuw worden benaderd voor gesprekken. Over het
onderzoek zal worden gerapporteerd in het vierde en laatste deel van de serie Civil
society en vrijwilligerswerk.
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Naar wat mensen wel en niet als vrijwilligerswerk beschouwen, is in Nederland onderzoek gedaan door1

Meijs (1997) door het voorleggen van concrete situaties. Van twintig situaties werd 'een volwassene die
jeugdleider bij de plaatselijke voetbalvereniging is' het meest en 'een zes maanden oude baby die met
zijn/haar ouders op bezoek gaat bij ouderen in een bejaardenhuis' het minst als vrijwilligerswerk
erkend. Met enige reserves vanwege het gebruik van convenience samples kan worden gesteld dat
Nederlanders restrictiever zijn dan Amerikanen in het etiketteren van situaties als vrijwilligerswerk, dat
Nederlanders met name terughoudend zijn bij de bestempeling als vrijwilligerswerk van bijzondere
vormen zoals alternatieve straffen, stages en corporate volunteering, en dat beroepskrachten
(coördinatoren vrijwilligerswerk) soepeler zijn dan leken.
Beide soorten vrijwillig engagement worden in het onderzoek Culturele veranderingen in Nederland de2

laatste jaren bijvoorbeeld als volgt gepeild: 'Hoeveel uur gemiddeld per week verricht u vrijwilligers-
werk, dat wil zeggen: onbetaald werk ten behoeve van of georganiseerd door een instelling of vereni-
ging?' en 'Hoeveel uur gemiddeld per week biedt u kosteloos hulp aan zieke of gehandicapte familie-
leden, kennissen of buren?' De vraag naar vrijwilligerswerk wordt in bijlagen bij hoofdstukken 6 en 8
gebruikt.
In het eind 1996 en begin 1997 uitgevoerde enquêteonderzoek van het project Civil society en3

vrijwilligerswerk, waarover later zal worden gepubliceerd, zijn dezelfde mensen wel op twee manieren
ondervraagd. Mondeling werd eerst geïnformeerd naar de gemiddelde tijdsbesteding aan vrijwilligers-
werk. Schriftelijk kregen ze daarna vragen over hun lidmaatschap en het 'weleens' vrijwilligerswerk
doen voor organisaties op een aantal terreinen. Van de respondenten van 18 jaar en ouder deed volgens
de eerste methode 29% en volgens de tweede methode 49% vrijwilligerswerk. Hoewel de eerste
methode een aanzienlijk geringer aandeel vrijwilligers oplevert, zijn daaronder toch nog vrijwilligers
die niet worden geregistreerd met de tweede methode: 3% van de 2.341 ondervraagden met geldige
antwoorden (48% verricht volgens beide metingen geen vrijwilligerswerk, 26% volgens beide metingen
wel, 23% alleen volgens de tweede vraagstelling).
Schudson (1996) signaleert voor Amerika ook een gelijkblijvende deelname aan collectieve acties om4

problemen in de woonplaats op te lossen en volgens hem is bovendien van belang dat 'de politiek' zich
sterk heeft uitgebreid in het dagelijks leven. In de informele sfeer en in formele arbeidsorganisaties
komen politieke strijdpunten aan de orde van emancipatiebewegingen, van de sekseverhoudingen via
etnische discriminatie tot discussies over roken. Daaraan wordt gemakkelijk voorbijgegaan als men
zich bij de meting van sociale en politieke betrokkenheid beperkt tot het tellen van lidmaatschappen. 
Dit kwam naar voren uit onderzoek in Philadelphia (Pew 1997) waarin de relatie tussen sociaal ver-5

trouwen en participatie centraal stond. Vrijwilligers in een aantal soorten vrijwilligerswerk onder-
scheidden zich helemaal niet van anderen door meer vertrouwen, en waar wel een verschil bestond,
werd dat bij controle op persoons- en achtergrondkenmerken al snel kleiner. Een veelbelovende schakel
tussen vertrouwen en participatie bleek te worden gevormd door gevoelens van zelfvertrouwen,
competentie, persoonlijke effectiviteit of empowerment.
Empirisch kwam dit aspect nu bijna alleen in hoofdstuk 3 aan de orde. Aan statistische verbanden van6

vrijwilligerswerk en sociale participatie met politieke activiteiten is echter al veel aandacht besteed. Zie
onder andere eerdere publicaties van het SCP (1994: 589; 1996: 548) en voor een overzicht Van Deth
(1998).
Daarbij is ook een striktere operationalisering geboden van sociaal kapitaal en publieke-opinievorming.7

In hoofdstuk 1 zijn de begrippen vanuit de literatuur kort uitgewerkt, maar dat mondde nog niet uit in
verklaringsmodellen en indicatorenselecties voor onderzoek. Inmiddels is vooral over 'sociaal kapitaal'
meer literatuur verschenen die is gericht op beter gefundeerd empirisch onderzoek. In de theoretische
exegesen maakt Putnam plaats voor de minder normatieve Coleman en er worden systematischer opera-
tionaliseringen gezocht in sociaal-psychologische en culturele indicatoren (normen, waarden,
houdingen) óf metingen van netwerken en andere relationele aspecten (Mondak 1998; Edwards en
Foley 1998b). 
Verba et al. (1995: 309 e.v.) hebben het hier over civic skills, die ze indiceren met het bezoeken en8

plannen van vergaderingen, het schrijven van zakelijke brieven en het houden van toespraken en
presentaties. Deze vragen zijn overgenomen in de enquêtes van het hoofdonderzoek Civil society en
vrijwilligerswerk, waar wordt geïnformeerd naar deze activiteiten in het vrijwilligerswerk en in het
betaalde werk (zie ook hoofstuk 8).
Deze houding of persoonlijkheidstrek heeft als subdimensies het gevoel van persoonlijke effectiviteit bij9

het aanpakken van sociale problemen, het idee dat vrijwillig engagement onderdeel hoort uit te maken
van eenieders leefstijl, een filosofische gerichtheid op opofferingsgezindheid en sociale rechtvaardig-

Noten
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heid, en een feel good-factor (van iets voor anderen of de maatschappij doen word je zelf ook beter).
Op het grote belang van het sociale milieu wijst een bevinding van Van Beckhoven (1991: 13) in zijn10

onderzoek onder niet-vrijwilligers: van hen die nooit vrijwilligerswerk hadden gedaan zei 62% dat in
hun omgeving ook niet aan vrijwilligerswerk werd gedaan, van hen die ooit vrijwilligerswerk deden
zegt 39% dat. 
Het gaat hier om vergelijkend onderzoek in een striktere betekenis dan het landenvergelijkende11

onderzoek van gemiddelden en van individuele relaties dat in hoofdstukken 3 en 4 van dit Cahier werd
gepresenteerd. Het wenselijke onderzoek is vergelijkend dankzij het gebruik van "attributes of
macrosocial units in explanatory statements" (Ragin 1987: 5).
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SUMMARY

This third part of the series 'Civil society and voluntary work' presents secondary
analyses of a number of Dutch and international databases. This makes it possible,
following the theoretical exploration of the civil society in the first part (Dekker
1994) and a case study of local participation in the second part (Van Deth and
Leijenaar 1994), to present a general picture, backed up by comparative and
longitudinal data, of voluntary work in the Dutch civil society. The fourth part will
report on new research involving the Dutch population as a whole, with follow-up
studies in four municipalities and neighbourhoods.

The secondary analyses cannot be forced into a neat theory of the characteristics
and functions of voluntary work in the civil society. Some points do however recur,
such as social inequality in participation (measured by sex, educational and age
differences), embedding in voluntary organisations, and 'social capital' and 'public
discourse' as externalities of voluntary activity in the civil society.

Chapter 1 begins by exploring the idea of the civil society as a starting point for
research into voluntary work. It examines the various boundaries defining the 'civil
society' and at the political use of the term. The civil society as a model of social
order is confronted with three other models: community, market and state. This
shows two 'side-products' of activities in the civil society which could provide a
pointer for empirical research into voluntary work: social capital and public
discourse. Social capital entails a conglomerate of networks, norms and mutual
trust that promotes cooperation. Public discourse involves processes of reflection
and will-formation in which groups of people and communities acknowledge their
goals and problems, sometimes culminating in collective actions aimed at
influencing government policy. With a view to the study of data on individuals
concerning membership of organisations and voluntary work, elements and
indicators from both 'side-products' are explored. Most attention is given to
interpersonal trust as a characteristic of social capital. 

Chapter 2 begins by recounting the history of four types of organisation occupying
the 'societal midfield': trade unions, churches, broadcasting associations and sports
federations. Shifts in membership are documented among other things on the basis
of institutional surveys and public censuses. The stabilisation or erosion of a
number of organisations dating from the period when Dutch society was arranged
along ideological lines ('pillars') do not mean it can be simply concluded that the
Dutch are no longer moved by ideals or no longer wish to show their commitment
in an organised way. The often strong increase in new members seen in several
more recently formed organisations tracks the emergence of new themes in the
public debate (the environment, international solidarity, ethical issues surrounding
abortion and euthanasia). The second part of the chapter focuses on voluntary
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work. After outlining the historical contours, the chapter briefly examines a few
trends in voluntary work since the 1970s. Two sectors have seen strong growth in
the last two decades; first there is voluntary work carried out in connection with
schools or in the area of child care and youth work, and secondly voluntary
activities in the recreational sphere (amateur art, hobbies and sport).

Chapter 3 compares active membership of voluntary organisations in an interna-
tional context. Membership rates (or participation in activities as a 'user') are
examined in a number of societal fields in twelve countries, as is the extent to
which members perform voluntary work. These data are used to draw a distinction
between active civil societies in North America, with relatively large numbers of
active members, broad civil societies in Scandinavia and the Netherlands, with
many members but fewer 'activists', and elitist civil societies with small numbers of
often highly active members as in Ireland and Southern Europe. The chapter
focuses mainly on the backgrounds to membership and voluntary work and their
(statistical) effects on social capital and public opinion formation. The comparison
of the twelve countries reveals that the more voluntary workers there are in a
country, the greater the amount of social trust is in general. For Italy, the United
States and the Netherlands the chapter looks at differences between groups. Once
again educational level proves to be a highly distinctive personal characteristic; sex
differences occur in memberships, but are not a significant factor affecting
participation in voluntary work. Some support is found for the idea that volunteers
have more faith in their fellow human beings and are more involved in political
discourse than non-volunteers. It seems plausible however that this has less to do
with voluntary work as such than with the fact that volunteers are by definition
organised.

Chapter 4 offers a descriptive analysis of two international surveys of voluntary
workers, one focusing on representative population samples and the other carried
out among volunteers, ex-volunteers and non-volunteers aged 50 and older. Both
surveys contain detailed information on voluntary work, but offer few openings for
examining aspects which are important for the civil society. The population surveys
reveal a positive public opinion towards voluntary work in all countries. As found
in other studies, participation in voluntary work is high in Sweden and the
Netherlands. Lack of time is the main reason cited for not doing voluntary work,
and is especially popular with young non-volunteers. Young people (and men) tend
to be active in the area of sport and recreation; older people are more likely to be
active in the field of care. Few stable patterns can be discerned between the
countries in terms of the motivations, activities and experiences of volunteers. The
surveys of volunteers aged 50 and above reveal a large group of people who have
been active for a long time. Many older volunteers have always done the same
work; if they begin doing different work, they often increase their workload. The
chapter concludes by discussing the limitations of surveys in studying the
experiences and careers of volunteers.
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Chapter 5 looks in more detail at motives for voluntary work or social participation.
After summarising types of motivation for participation as identified in the
literature, the authors discuss the findings of research into this issue using surveys
(with closed questions) and interviews (with open questions). The differences are
discussed in the context of a broader opposition between 'quantitative' and
'qualitative' research. Regardless of the method used to gather data, the same types
of motivation emerge: commitment to the local community, sharing the aims of the
organisation, wishing to develop social contacts and wishing to put one's own
experiences and capacities to good use. Qualitative data produce important
information for testing the validity of quantitative data and their statistical
processing, and for suggesting modifications to survey questions. A combination of
surveys and interviews appears to be the best approach, preferably supplemented by
other methods such as group interviews or focus groups.

Chapter 6 focuses on time budget surveys. In the time budget surveys conducted by
SCP, the respondents keep a diary for seven days, detailing all their activities. The
data this produces not only show the numbers of interviewees stating through the
years that they have taken part in voluntary activities during the week in question,
the number of hours they have spent doing so and the times they reserved for these
activities, but also the place occupied by their voluntary work in the overall pattern
of their activities and commitments during the survey week. The chapter begins
with a few general post-war developments which have had major consequences for
how time is spent. For the period 1975-1995 the chapter examines changes in the
background, social setting and age characteristics of voluntary workers. The
distribution of voluntary work over the days and times of the week is also charted
for the various years; the position occupied by voluntary work in the daily routine is
examined on a sample day in 1975 and 1995, and the same is done for four
population groups: working people, housewives, students and the economically
inactive. Participation in voluntary work proves to take place mainly on weekday
evenings, to a greater extent than twenty years ago on weekday and Saturday
mornings, and to a lesser extent than then on Sunday mornings. The distribution of
this participation is different for Dutch citizens in paid employment than for
housewives and people without work, whose days are less dominated by collective
time commitments.

Chapter 7 examines the importance of social trust and religion for civic
involvement in the United States. A distinction is made as regards social trust,
between general trust in unknown fellow citizens and particular trust in 'one's own
sort' of people, or friends and acquaintances. As regards the religious factor, a
distinction is drawn between the growing group of Protestant fundamentalists and
other believers. Fundamentalists tend to trust each other and distrust others. They
do not by definition do less voluntary work, but it is limited to their own circles and
therefore contributes little to the social capital of society as a whole. A further
increase in fundamentalism could lead to far-reaching changes in the positive role
played by religion in the American civil society as described by De Tocqueville.
General social trust is seen in this chapter as a value which precedes voluntary



270

involvement. It is an expression of an optimistic view of the world, a view which
remains relatively fixed once a person reaches adulthood. Stimulation of
participation in team sports offers one possible source for the development of social
capital, due to a combination of factors – increased self-confidence, enlargement of
social networks, respect for rules and human variety, and the urge to work together.

Chapter 8 discusses the role of religion in the Dutch civil society. It can be argued
in various ways that the Church still forms an important element in the Dutch civil
society and that its role as a promoter of social solidarity and commitment is
anything but played out. Data on the same people covered by the 1995 time budget
survey and the 1996 survey 'God in the Netherlands' make it possible to investigate
whether involvement with the Church increases people's trust in and efforts to help
others, including at an individual level. Two aspects of the role played by the
Church are of prime importance. First there is the Church's position in the
formation of public opinion on moral issues. There are wide differences here
between the various denominational streams, with the Calvinists as the strongest
supporters of a public function for the Church. The second main theme is the
ability of the Church to act as a unifying factor between individuals and to promote
solidarity with society at large. A distinction is continually drawn in the analyses
between the main religious movements the secular part of the population. The first
major conclusion is that regular church attendance has a large and immediate effect
on the willingness to join societies and perform voluntary work, and this remains
the case even when the effects of time budget characteristics such as sex, age and
educational level are taken into account. Attending church proves to have no
influence on social trust, however. Trust between people is determined primarily by
educational level, as well as by the degree to which voluntary work is carried out.

Chapter 9 presents a recap. The status of voluntary work cannot be represented by a
simple participation figure. Survey findings differ widely depending on the
questions used. Participation rates of between 15 and 46% were found in the
Netherlands between 1988 and 1995. The actual status of voluntary work in the
Dutch civil society in the nineties can only be outlined in relative terms: it is
relatively high from an international perspective (chapters 3 and 4) and relatively
stable in terms of time (chapters 2 and 6). The prospects are also reasonably good:
as an individually chosen means of useful social contact, voluntary work has every
chance of surviving in a modern society.
If anything, voluntary organisations are growing rather than shrinking. A shift is
taking place from 'secondary organisations' (organisations with frequent contacts
between members) towards 'tertiary organisations' (e.g. mailing list organisations).
The difference between the two is not clear-cut, but it is probably the case that what
makes organisations politically effective in a modern democracy is in opposition
with their contribution to community-building and social cohesion on a smaller
scale.
The analyses of differences between volunteers and non-volunteers did not produce
any strong indications of social capital and public discourse as externalities of
activities in the civil society. Further research with more indicators and, above all,
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more specific models is needed here.
Finally, three emphases are highlighted for future research: participation in
voluntary work must be placed in a broader framework of willingness to perform
voluntary activity, with less focus on finding an 'average' causality in the
population as a whole and a greater concentration on differences in the embedding
of voluntary work in subcultures and on the contradictory 'mechanisms' that are at
work; and above all more comparative research is needed to do justice to the notion
of the civil society. The key aspects here are after all the quality of social relations,
the openness and other characteristics of societies, and not the question of how
volunteers differ from the rest of society.
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BIJLAGE A  GEBRUIKTE DATABESTANDEN

Aanvullend voorzieningengebruik onderzoek (AVO)
Het AVO is een vierjaarlijks onderzoek om gegevens te verkrijgen over het gebruik
van een groot aantal maatschappelijke en culturele voorzieningen door de
Nederlandse bevolking. Het onderzoek richt zich zowel op meting van het gebruik
van voorzieningen als op meting van een breed scala van kenmerken die een
huishouden en de individuele personen binnen een huishouden karakteriseren.

Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder, zelfstandig
wonend

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid huishouden
Entiteiten personen en huishoudens
Steekproefkader PTT-afgiftepuntenbestand
Verzamelmethode mondelinge + schriftelijke vragenlijst
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Frequentie vierjaarlijks, vanaf 1979
Weging personen: naar leeftijd/geslacht/burgerlijke

staat/urbanisatiegraad (vanaf 1995 'stedelijkheid');
huishoudens: naar weegfactor hoofd huishouden

Berichtgevers voor sommige kinderen één van de ouders
Verslagperiode het gebruik van voorzieningen wordt gepeild voor een

voorgaande periode, variërend van enkele maanden tot
enkele jaren.

AVO'79
Uitvoerder veldwerk NSS / Marktonderzoek
Veldwerkperiode september 1979 - november 1979
Steekproefmethode enkelvoudige aselecte adressensteekproef
Steekproefomvang 9.915 huishoudens
Respons 6.431 huishoudens; 17.232 personen (65%).

AVO'83
Uitvoerder veldwerk NSS / Marktonderzoek
Veldwerkperiode september 1983 - november 1983
Steekproefmethode enkelvoudige aselecte adressensteekproef
Steekproefomvang 9.908 huishoudens
Respons 5.774 huishoudens; 14.869 personen (58%).
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AVO'87
Uitvoerder veldwerk NSS / Marktonderzoek
Veldwerkperiode oktober 1987 - december 1987
Steekproefmethode enkelvoudige aselecte adressensteekproef, met extra

adressen in vier grote steden + Haarlem.
Steekproefomvang 10.302 huishoudens
Respons 6.496 huishoudens; 16.151 personen (63%).

AVO'91
Uitvoerder veldwerk NSS / Marktonderzoek
Veldwerkperiode september 1991 - december 1991
Steekproefmethode 2-traps: gemeenten/adressen; stratificatie naar

gemeentegrootte
Steekproefomvang 12.797 huishoudens
Respons 5.458 huishoudens; 13.105 personen (43%).

AVO'95
Uitvoerder veldwerk GFK Interact
Veldwerkperiode september 1995 - januari 1996
Steekproefmethode 2-traps: gemeenten/adressen; stratificatie naar

gemeentegrootte
Steekproefomvang 9.305 huishoudens
Respons 6.421 huishoudens; 14.489 personen (69%).

Culturele Veranderingen in Nederland (CV)
Het doel van het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland is het systema-
tisch peilen van meningen onder de Nederlandse bevolking om inzicht te krijgen in
de culturele veranderingen. Het onderzoek is gebaseerd op enquêtevragen uit een
aantal onderzoeken die vóór 1975 zijn gehouden en wordt in principe jaarlijks
herhaald. Het steekproefaantal wordt zodanig gekozen dat de netto respons rond de
2.000 personen ligt.

Doelpopulatie Nederlandse bevolking vanaf 16 jaar
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader voor de adressensteekproef: postcodebestand
Steekproefmethode gestratificeerde drie-trapssteekproef: gemeenten, adressen,

personen
Verzamelmethode mondelinge en vanaf 1988 ook schriftelijke vragenlijst
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Uitvoerder veldwerk Nederlands Instituut voor de Publieke Opinie en het

Marktonderzoek (NIPO)
Frequentie 1975, jaarlijks herhaald vanaf 1979, m.u.v. 1982, 1984 en

1990
Weging geen.
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CV'93
Veldwerkperiode september 1993 - januari 1994
Respons 1.968 personen.

CV'94
Veldwerkperiode oktober 1994 - januari 1995
Respons 2.066 personen.

CV'95
Veldwerkperiode oktober 1995 - januari 1996
Respons 2.177 personen.

CV'96
Veldwerkperiode oktober 1996 - januari 1997
Respons 2.418 personen.

CV'97
Veldwerkperiode oktober 1997 - januari 1998
Respons 2.267 personen.

Doorlopend Leefsituatieonderzoek (DLO)
Het Doorlopend Leefsituatieonderzoek geeft een breed overzicht van objectieve en
subjectieve kenmerken van de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Naast
gegevens over achtergrondkenmerken komt informatie beschikbaar over de
woonsituatie, het milieu, de kwaliteit van de arbeid, de besteding van de vrije tijd,
maatschappelijke participatie, gezondheidsbeleving, medische consumptie, welzijn,
sociale relaties en tevredenheid met leefsituatieaspecten. In 1997 is het DLO
opgegaan in POLS, het permanent onderzoek naar de leefsituatie.

Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder; vanaf 1994:
18 jaar en ouder

Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader geografisch basisregister
Steekproefmethode drietrapssteekproef: gemeenten, adressen, personen
Verzamelmethode computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI); tot

1994 ook een schriftelijke vragenlijst voor jeugd van 13 tot
en met 24 jaar

Opdrachtgever Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Uitvoerder veldwerk Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Frequentie doorlopend (12 deelsteekproeven per jaar), vanaf maart

1989 tot en met 1996
Weging naar leeftijd, geslacht en urbanisatiegraad.
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DLO'92
Veldwerkperiode 1992
Steekproefomvang 14.203 personen
Netto respons 6.440 personen (45%).

DLO'93
Veldwerkperiode 1993
Steekproefomvang 13.746 personen
Netto respons 6.367 personen (46%).

God in Nederland
Opinieonderzoek naar geloof en kerk. Dit onderzoek wordt af en toe in min of meer
vergelijkbare vorm herhaald om zicht te krijgen op verschuivingen in de christe-
lijke godsdienst, de godsdienstigheid van Nederlanders en de rol van de kerken in
het publieke debat. Momenteel zijn er onderzoeken uit 1966, 1979 en 1996.

Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 17 jaar en ouder
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Frequentie onregelmatig
Verzamelmethode mondelinge vragenlijst.

God in Nederland 1996
Steekproefkader respondenten van het Tijdsbestedingsonderzoek 1995

van 17 jaar en ouder die aangegeven hadden aan
vervolgonderzoek mee te willen doen

Opdrachtgever RKK / KRO Kruispunt
Uitvoerder veldwerk Intomart
Veldwerkperiode november - december 1996
Respons 1.313.

Leefsituatie van de Nederlandse bevolking (LSO)
Doel van dit onderzoek is een breed overzicht te verkrijgen van objectieve en
subjectieve kenmerken van de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Naast
gegevens over achtergrondkenmerken komt informatie beschikbaar over de
woonsituatie, het milieu, de kwaliteit van de arbeid, de besteding van de vrije tijd,
maatschappelijke participatie, gezondheidsbeleving, medische consumptie, welzijn,
sociale relaties en tevredenheid met leefsituatieaspecten. Aanvankelijk werd het
onderzoek driejaarlijks gehouden onder de Nederlandse bevolking van 18 jaar en
ouder Vanaf 1989 is dit een doorlopend onderzoek geworden (DLO), met een
gewijzigde vraagstelling. In 1997 is het DLO opgegaan in POLS, het permanent
onderzoek naar de leefsituatie.
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Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader gemeentelijke bevolkingsregisters / PTT-

afgiftepuntenbestand
Steekproefmethode tweetrapssteekproef: gemeenten, personen
Verzamelmethode mondelinge vragenlijst
Opdrachtgever Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Uitvoerder veldwerk In 1974 NSS Marktonderzoek, daarna Centraal Bureau

voor de Statistiek (CBS)
Frequentie driejaarlijks, van 1974 tot en met 1986.

LSO'74
Veldwerkperiode mei 1974
Steekproefomvang 6.666 personen
Respons 4.806 personen (72%).

LSO'77
Veldwerkperiode april - mei 1977
Steekproefomvang circa 5.500 personen
Respons 3.905 personen (70%).

LSO'80
Veldwerkperiode april - mei 1980
Steekproefomvang 4.671 personen
Respons 2.865 personen (61%).

LSO'86
Veldwerkperiode april - mei 1986
Steekproefomvang circa 7.100 personen
Respons 4.040 personen (57%).

Tijdbestedingsonderzoek (TBO)
Het tijdbestedingsonderzoek is een vijfjaarlijks onderzoek onder de Nederlandse
bevolking. Het onderzoek bevat naast achtergrondvragen algemene vragen over
tijdbesteding. Bovendien wordt de respondent gevraagd om gedurende één week in
een dagboek per kwartier bij te houden aan welke activiteiten dat besteed is.

Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader PTT-afgiftepuntenbestand
Steekproefmethode enkelvoudig aselect met random route
Verzamelmethode mondelinge en schriftelijke vragenlijst + dagboek
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Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en anderen
Uitvoerder veldwerk Intomart
Frequentie vijfjaarlijks, sinds 1975
Weging naar leeftijd, geslacht, urbanisatiegraad, plaats in het

gezin en werkzaamheid.

TBO'75
Veldwerkperiode oktober 1975
Verslagperiode dagboek: 5-11 oktober en 12-18 oktober 1975
Steekproefomvang 1.650 personen
Respons 1.309 personen (80%).

TBO'80
Veldwerkperiode oktober 1980 - november 1980
Verslagperiode dagboek: 5-11 oktober en 12-18 oktober 1980
Steekproefomvang 5.059 personen
Respons 2.730 personen (54%).

TBO'85
Veldwerkperiode oktober 1985 - november 1985
Verslagperiode dagboek: 29 september - 5 oktober en 6-12 oktober

1985
Steekproefomvang 6.035 personen
Respons 3.263 personen (54%).

TBO'90
Veldwerkperiode oktober 1990 - november 1990
Verslagperiode dagboek: 30 september - 6 oktober en 7-13 oktober

1990
Steekproefomvang 6.484 personen
Respons 3.415 personen (53%).

TBO'95
Veldwerkperiode oktober 1995 - november 1995
Verslagperiode dagboek: 1-7 oktober en 8-14 oktober 1995
Steekproefomvang 7.929 personen
Respons 3.227 personen (41%).

Volunteers in Europe
Volunteers in Europe is een onderzoek naar vrijwilligerswerk dat in 1994 in ver-
schillende Europese landen is gehouden om een internationale vergelijking voor dit
onderwerp mogelijk te maken. Het onderzoek is gehouden in België (Fransspreken-
de deel), Bulgarije, Duitsland, Groot-Brittannië, Ierland, Nederland, Slowakije en
Zweden onder coördinatie van The Volunteer Centre UK en het Centre for
Research in Social Policy van de Loughborough University.
Voor een nadere beschrijving zie paragraaf 4.2.1.
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Volunteering among the over-fifties
Volunteering among the over-fifties is een niet-representatief, Europees onderzoek
dat in opdracht van de organisatie Retired and Senior Volunteer Programma
(RSVP) is gehouden om publieke aandacht te vragen voor oudere vrijwilligers. Het
onderzoek is in 1993 gehouden in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en
Nederland.
Voor een nadere beschrijving zie paragraaf 4.5.1.

World values survey
In het World Values Survey van 1990 zijn gegevens verzameld uit ruim veertig
landen ten behoeve van een crossnationale vergelijking van waarden en normen en
van veranderingen in waarden en normen in de loop der tijd. Het onderzoek komt
voort uit onderzoek van de European Values Systems Study Group uit 1981.
Onderwerpen zijn onder meer: werk, zin van het leven, gezinsleven en
hedendaagse sociale kwesties.

Doelpopulatie bevolking deelnemende landen van 18 jaar en ouder
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Verzamelmethode mondelinge vragenlijst
Opdrachtgever Inter-university Consortium for Political and Social

Research (ICPSR)
Veldwerkperiode 1990
Respons België: 2.792 personen; Canada: 1.730 personen;

Denemarken: 1.030 personen; (West) Duitsland: 2.201
personen; Frankrijk: 1.002 personen; Groot-Brittannië:
1.484 personen; Ierland: 1.000 personen; Italië: 2.010
personen; Nederland: 1.017 personen; Noorwegen:
1.239 personen; Verenigde Staten: 1.839 personen;
Zweden: 1.047 personen.

General Social Survey (GSS)
Het General Social Survey is een in principe jaarlijks gehouden onderzoek onder
personen in de Verenigde Staten, met een brede verscheidenheid aan onderwerpen.
Het eerste onderzoek vond plaats in 1972. Het doel van het GSS is het beschikbaar
stellen van wetenschappelijk relevante, kwalitatief hoogwaardige gegevens ten
behoeve van de sociale wetenschap. 

American National Election Studies (ANES)
De Amerikaanse nationale kiezersonderzoeken worden gehouden sinds 1948 en
leveren gegevens over onder meer de sociale achtergronden, politieke voorkeuren,
sociale en politieke waarden, meningen over regeringsbeleid en politieke
participatie van Amerikanen.
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Samenvatting van Cahier 154: 
Vrijwilligerswerk vergeleken

Verschenen op dinsdag 23 februari 1999
 

Nederlanders nog steeds sociaal betrokken en actief als vrijwilliger 

* Onjuist is de opvatting dat Nederlanders minder dan ooit bereid zouden zijn tot belangenloze inzet voor
anderen, voor de bredere samenleving of voor ideële doeleinden. Integendeel: in verschillende opzichten
is men juist meer maatschappelijk betrokken dan enige decennia geleden.

* Tussen een kwart en eenderde van de volwassen bevolking doet regelmatig vrijwilligerswerk en besteedt
hieraan 5 uur per week. In vergelijking met andere landen is het aantal actieve vrijwilligers in Nederland
hoog. 

* Niet alle bevolkingsgroepen doen evenveel vrijwilligerswerk. Ouderen en jongeren zijn gemiddeld minder
actief; de groep hier tussenin het meest. Werklozen, arbeidsongeschikten en gepensioneerde mannen
besteden de meeste tijd aan vrijwilligerswerk. 

* Het doen van vrijwilligerswerk heeft gunstige effecten op het vertrouwen dat in anderen wordt gesteld, de
politieke en maatschappelijke interesse en de bereidheid om met anderen samen te werken bij het
oplossen van problemen.

* De kerken spelen nog steeds een belangrijke rol in de vorming van de publieke opinie en met betrekking
tot het motiveren van mensen tot sociaal engagement en maatschappelijke participatie. 

* Bij alle kerkelijke richtingen gaat regelmatige kerkgang gepaard met een grotere maatschappelijke inzet,
de drang zich aan te sluiten bij verenigingen en bereidheid tot het verrichten van vrijwilligerswerk.

Dit zijn enkele conclusies uit Vrijwilligerswerk vergeleken: Nederland in internationaal en historisch perspectief. Dit
rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau biedt een analyse van het vrijwilligerswerk in ons land vanuit
uiteenlopende invalshoeken en met gebruikmaking van gegevens uit nationaal en internationaal onderzoek. Het is het
derde boek uit de reeks Civil Society waarin zowel de maatschappelijke betrokkenheid als de actieve inzet van de
burger als vrijwilliger aan de orde komt. Vrijwilligerswerk wordt gedefinieerd als werk dat in georganiseerd verband
onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving.

Geen teruggang in de sociale betrokkenheid Vrijwilligerswerk in Nederland en andere landen

Het rapport relativeert pessimistische geluiden over de In het rapport zijn twaalf landen met elkaar vergeleken
hedonistische, de individualistische en de calculerende (Nederland, negen andere West Europese landen, de
burger. Dat Nederlanders vandaag de dag alleen nog Verenigde Staten en Canada). De bereidheid om vrij-
maar warm lopen voor ontspanning of het nastreven willigersarbeid te doen is naar internationale maat-
van hun eigen persoonlijke belangen is onjuist. Onder staven hoog in ons land. Met Zweden en Noorwegen
de grote organisaties in ons land (50.000 leden of telt Nederland van alle Europese landen het hoogste
meer) waren het niet de organisaties op het gebied van percentage vrijwilligers. Mondiaal gezien wordt het
recreatie en belangenbehartiging die sinds 1980 het daarin alleen overtroffen door de Verenigde Staten en
sterkst groeiden, maar de organisaties gericht op Canada. Voor Noord-Amerika is typerend dat veel
natuur en milieu (toename 510%), internationale mensen lid zijn van maatschappelijke organisaties en
solidariteit (toename 176%) en morele onderwerpen tevens als vrijwilliger voor die organisaties actief zijn.
als abortus en euthanasie (toename 662%). Deze In Scandinavië en Nederland zijn weliswaar velen lid
ledenaanwas ligt in lijn met de opkomst van deze maar het aantal actieve leden is veel kleiner. In Zuid-
thema's in het publieke debat. Daarnaast vertoonde ook Europa zijn weinig inwoners bij organisaties aange-
de bereidheid tot het schenken van geld of goederen sloten maar eventuele leden zijn wel actief. Onder-
aan ideële organisaties een stijgende lijn: tussen 1974 zoeken komen tot uiteenlopende schattingen van het
en 1996 steeg de financiële bijdrage aan goede doelen percentage vrijwilligers onder de bevolking, maar
van 319 miljoen naar 1,3 miljard gulden. leiden alle tot de conclusie dat dit percentage in

Nederland de afgelopen twintig jaar vrij constant bleef,
namelijk tussen een kwart en een derde van de
bevolking.
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Vrijwilligers meer sociaal bewogen Kerkgang stimuleert maatschappe-

Vrijwilligerswerk blijkt gepaard te gaan met meer
vertrouwen in andere mensen en een grotere
bereidheid om samen te werken met anderen bij het
oplossen van gezamenlijke problemen. Ook hebben
vrijwilligers een grotere interesse dan niet-vrijwilligers
voor politieke discussies en maatschappelijke
problemen. Uit de internationale vergelijking komt
naar voren dat naarmate er meer vrijwilligers in een
land zijn, er meer onderling vertrouwen tussen de
burgers bestaat.

Sommige groepen Nederlanders bevolking gaat regelmatig (vrijwel wekelijks) naar de
meer actief dan andere

Hoger opgeleiden zijn vaker lid van organisaties en ze
zijn ook vaker actief als vrijwilliger. Zij besteden
daaraan overigens niet meer tijd dan lager opgeleiden.
Vrouwen zijn minder vaak lid van organisaties, maar
als lid zijn ze zeker zo actief als mannen. Jongeren en
ouderen zijn minder actief dan de groep die hier tussen
in zit. Op die middengroep wordt vaker een appèl
gedaan voor vrijwilligerswerk in het verlengde van
betaald werk en vanwege de eigen kinderen (bv.
meehelpen op school of bij een sportvereniging). Het is
vooral de combinatie van kenmerken die tot grote
verschillen in deelname leidt. Van de laag opgeleiden
in de vier grote steden is 12% als vrijwilliger actief,
tegen ruim 40% van de middelbaar en hoog opgeleiden
van 35 jaar en ouder en maar liefst 72% van de
35-64-jarigen die hoog opgeleid zijn en tot de
frequente kerkgangers behoren. Mensen van 50 jaar en
ouder en werklozen, arbeidsongeschikten en gepensio-
neerde mannen besteden de meeste tijd aan vrijwilli-
gerswerk, zo'n 5-10 uur per week. De belangrijkste
sectoren binnen het vrijwilligerswerk zijn cultuur,
sport en hobby's, en onderwijs, kinderopvang en
jeugdwerk. Het aantal vrijwilligers dat hierin actief is,
is de laatste 20 jaar sterk toegenomen. 

Motieven

De belangrijkste motieven om vrijwilligerswerk te
doen zijn: betrokkenheid bij de plaatselijke gemeen-
schap, affiniteit met de doelstellingen van een
organisatie, het opdoen van sociale contacten, het
verlangen de eigen ervaringen en capaciteiten toe te
passen voor een nuttige zaak. Tijdgebrek wordt het
vaakst genoemd als argument om geen vrijwilligers-
werk te doen. Voor diverse groepen is in beeld
gebracht hoe het vrijwilligerswerk gespreid is over de
week. Het rapport beschrijft uitvoerig hoe vrijwilligers-
arbeid is ingebed in het dagelijkse patroon van
concurrerende bezigheden en verplichtingen: het
huishouden, betaalde arbeid, het volgen van onderwijs
en recreatieve activiteiten.

lijke betrokkenheid

De kerken nemen nog altijd een belangrijke plaats in op
het Nederlandse maatschappelijke middenveld tussen
de staat en de individuele burgers. In de ogen van een
ruime meerderheid van de bevolking is hun rol als
opwekkers tot sociale solidariteit en maatschappelijk
engagement en spreekbuis bij morele kwesties aller-
minst uitgespeeld. Regelmatige kerkgangers verlangen
vaker dan niet regelmatige kerkgangers  en buitenker-
kelijken een actieve publieke opstelling van de kerken
bij ethische en sociale vraagstukken. Een kwart van de

kerk. Daarnaast gaat 10 % "soms" naar de kerk.
Kerkelijke betrokkenheid blijkt mensen in sterke mate
te stimuleren tot belangenloze inzet voor hun mede-
burgers. Van de mensen die regelmatig naar de kerk
gaan is de helft actief als vrijwilliger tegen een kwart
van de buitenkerkelijken. Regelmatige kerkgang
bevordert de bereidheid om zich bij verenigingen aan te
sluiten en geld te geven aan liefdadige doelen. Zij
stimuleert in hoge mate de animo om als vrijwilliger
actief te worden, ook buiten de kerkelijke sfeer.
Kerkgang heeft wat dat betreft een veel sterker effect
dan andere godsdienstige kenmerken, zoals de inhoud
van het geloof, bijbellezing of de houding tegenover
verzuiling. Alleen de genoten opleiding heeft een even
sterk effect als kerkgang op de bereidheid van
Nederlanders om als vrijwilliger aan de slag te gaan.
De effecten van de godsdienstige achtergrond zijn
anders voor fundamentalistische christenen dan voor de
leden van de grote, meer liberale kerkrichtingen.
Christenen uit de eerste groep hebben veel vertrouwen
in elkaar maar wantrouwen andersdenkenden. Zij
sluiten zich bij voorkeur aan bij organisaties uit hun
eigen kring en hun vrijwilligerswerk blijft beperkt tot
voornamelijk activiteiten ten bate van de eigen groep.
Anders ligt dit bij de leden van de grote kerken. Zij
geven blijk van meer vertrouwen in mensen in het
algemeen en onder hen geldt juist de hulp aan
onbekenden als nastrevenswaardig. 

Vijwilligerswerk vergeleken (ISBN 90-5749-121-4),
Paul Dekker et al. (1999) kost ƒ 47,-- en is verkrijgbaar
bij de boekhandel of bij Elsevier klantenservice (070)
381 99 00.

SCP-website: www.scp.nl
Elly Bokma, voorlichter (070) 340 70 00.
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Civil society

In dit boek wordt vanuit uiteenlopende invalshoeken en met gebruikmaking van
gegevens uit nationaal en internationaal onderzoek de balans opgemaakt van het
vrijwilligerswerk in de Nederlandse civil society van de jaren negentig. 

Hoe is het gesteld met de inzet, zonder financiële motieven, voor anderen, voor
maatschappelijke verbanden en voor ideële doelen? Hoe staat Nederland er in
vergelijking met buurlanden voor in de waardering voor vrijwilligerswerk en de
animo van mensen om zelf actief te worden? Wat zijn de historische wortels van
het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk in ons land? Hoe is het sociale profiel
van de gemiddelde vrijwilliger de afgelopen decennia veranderd? Hoe is
vrijwilligerswerk verankerd in de moderne leefstijl? En waarom worden mensen
eigenlijk actief (en hoe kom je daar het best achter)?
Wat de mogelijke sociale en politieke effecten van vrijwilligerswerk betreft wordt
vooral ingegaan op het vertrouwen dat mensen in elkaar hebben en het vertrouwen
dat zij bereid zijn te schenken aan maatschappelijke instituties zoals de overheid,
politieke partijen en de media. Waardoor wordt dit vertrouwen beïnvloed en in
hoeverre is daarbij de kerkelijke en levensbeschouwelijke achtergrond van mensen
nog van belang? Dat zijn enkele van de vragen waarop door de auteurs van deze
bundel proberen een empirisch antwoord te geven.




