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Voorwoord

Deze bundel beschouwingen over ‘goed burgerschap’ komt voort uit een project van 
de onderzoeksgroep Participatie en Bestuur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 
Het idee was om na te gaan in hoeverre op de verschillende onderzoeksterreinen 
van deze groep vergelijkbare idealen en vraagstukken spelen als het gaat om de rol 
van burgers. Het resultaat is geen markante normatieve stellingname – dat zou ook 
ongepast zijn voor een planbureau – maar wel een publicatie waarin veel meer dan 
gebruikelijk voor het scp gereflecteerd wordt op het goede. Ik hoop en verwacht dat 
de beschouwingen in bredere kring bruikbaar zijn.

Hoofdstuk 5 is van Jos Becker. Gezien zijn eigen bijdrage kan deze publicatie geen 
liber amicorum voor hem zijn, maar zo bedoelen de overige auteurs hun bijdra-
gen wel. Jos heeft op 1 december 2005 na ruim dertig jaar het scp verlaten. In deze 
decennia heeft hij zich met zeer uiteenlopende onderwerpen beziggehouden. Naast 
normen en waarden, religie, opvattingen over de overheid en andere onderwerpen 
ook met de arbeidsmarkt. Bovenal is hij al die jaren verantwoordelijk geweest voor 
het onderzoek ‘Culturele veranderingen in Nederland’. In die hoedanigheid heeft 
hij veel gedaan om het longitudinale karakter van de enquêtes te behouden en het 
opnemen van allerlei modieuze vragen tegen te gaan. Zeker achteraf zijn wij hem 
daarvoor dankbaar. Die dank kan ik ongetwijfeld ook vast uitspreken namens toe-
komstige onderzoekers van culturele veranderingen in Nederland. Als het al geen 
liber amicorum kan zijn, dan draag ik dit boekje toch graag aan Jos op.

Terugdenkend aan de tijd dat ze buren waren in Rijswijkse scp-burelen in de jaren 
tachtig en zij ’s ochtends samen nog wel eens een sigaar opstaken – dat zoiets mocht, 
het lijkt een eeuwigheid geleden – wilde Flip de Kam graag een hoofdstuk schrijven 
voor Jos Becker. Ik ben hem daar zeer erkentelijk voor. Arjan van Dixhoorn en Herma 
Koops waren tijdelijk aan het scp verbonden en schreven hun bijdragen hoofdzakelijk 
na beëindiging van hun dienstverband. Ik ben ook hen zeer erkentelijk.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur scp
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1� Goede�burgers?

Paul�Dekker�en�Joep�de�Hart

Tegenwoordig is er in de politieke vergaderzalen en media weer regelmatig sprake 
van burgerschap en dan gaat het meestal niet – of in ieder geval niet uitsluitend 
– om de rechten en plichten van juridisch burgerschap (nationaal, Europees), maar 
om goed, nastrevenswaardig burgerschap. In het huidige inburgeringsbeleid en 
de discussies daarover grijpen de juridische en normatieve overwegingen overi-
gens wel veel meer in elkaar dan we de afgelopen decennia gewend zijn geweest. 
Er wordt serieus gediscussieerd over wat nieuwe burgers van de Nederlandse zeden 
en gewoonten zouden moeten weten (en hopelijk waarderen, wie weet gaan prak-
tiseren) en het verkrijgen van het Nederlandse staatsburgerschap geeft aanleiding 
tot plechtigheden. Niet helemaal zonder ironische commentaren in de pers, maar 
toch. Met de comeback van de juridische dimensie van burgerschap en aandacht voor 
plaats van herkomst is een boog voltooid die begin en eind van dit boek overspant, 
waarbij het in de beginhoofdstukken gaat over de historische genese van het begrip 
en de slothoofdstukken gewijd zijn aan de internationale dimensie. Ook nadat 
de Noordelijke Nederlanden hun onafhankelijkheid hadden bevochten, lag in het 
begrip burgerschap het accent aanvankelijk op juridische status en lokale begren-
zing.

Het mag dan in krantenkolommen en overheidsvoorstellen weer ritselen en 
knisperen van ‘goed burgerschap’ (waarbij ook van het oudvaderlandse woord 
burgerzin het patina is afgepoetst), in de hedendaagse Hollandse dreven vermijden 
wij niettemin liever een expliciete discussie over wat een ‘goede burger’ is en doet. 
‘Burgerschap’ is nog wel te verteren (zeker als het meteen scherp wordt afgezet tegen 
‘burgerzin’), maar bij ‘burger’ en ‘burgerlijk’ wordt de combinatie van kansela-
rijproza en spruitjesdamp menigeen teveel.1 Aan de overzijde van de oceaan zijn de 
connotaties die het begrip ook bij ons ooit had, beter bewaard gebleven. Tot op de 
dag van vandaag verovert de ‘good citizen’ in de Verenigde Staten menige boektitel.2 

De tijden veranderen en wij met hen. In het hedendaagse Nederland kan het je 
zomaar gebeuren dat je trein tot stilstand komt voor Amsterdam cs omdat twee 
bebaarde mannen tot argwaan van wakkere medereizigers niet alleen djelabba’s 
dragen maar ook een rugzakje en of dat nog niet genoeg is bovendien veelvuldig 
over gaan tot toiletbezoek. Of dat je samen met honderden anderen Utrecht cs moet 
verlaten omdat er ge-sms’t is vanwege een gestolen laptoptas zonder laptop. ‘Goed 
burgerschap’ dreigt zich in zo’n cultureel klimaat soms te versmallen tot de kod-
debeiermoraal van een commissaris Bulle Bas uit de Bommelverhalen: wie uit de pas 
loopt, is een verdacht sujet en op de oppassende burger rust de plicht dit zo spoedig 
mogelijk te melden bij het bevoegd gezag. Maar ondanks alle warme recommanda-
ties en enthousiaste schouderklopperij door media en autoriteiten gaat het toch om 
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12 Goede�burgers?

een schraal soort betrokkenheid bij het algemeen welzijn, waarbij hypernervositeit 
en angsthazerij een erkenning krijgen die ooit was voorbehouden aan werkelijke 
toewijding aan de publieke zaak, hulpbereidheid en inzet voor de gemeenschap. 

In de burgerschapsdiscussies aan het begin van de jaren negentig stond het 
onderwerp breder ter discussie. Grofweg werden drie posities onderscheiden: een 
liberale, een communitaristische en een republikeinse (vgl. Van Gunsteren et al. 
1992, Simonis et al. 1992). In de liberale conceptie heeft de burger vooral rechten en 
slechts de plicht om zich te houden aan het ‘sociale contract’ dat hij of zij veron-
dersteld wordt te hebben afgesloten met andere burgers, oftewel aan wetten die 
onvermijdelijk zijn voor een vredig samenleven en om de rechten van anderen te 
waarborgen. Dat levert geen rijk gevulde deugdencatalogus op. De burger moet poli-
tiek desgewenst kunnen opkomen voor zijn of haar belangen en idealen, maar hoeft 
niet te participeren vanuit het idee van een gemeenschappelijk belang. Een burger is 
‘goed’ voor zover hij zijn rechten en plichten kent, competent is om zijn rechten te 
gebruiken en bereid is om zijn plichten na te komen, maar verder liggen vragen van 
goed en kwaad buiten de sfeer van het burgerschap.

Uitgangspunt van de communitaristische visie is de sociale en culturele gemeen-
schap waarin individuen banden van solidariteit met elkaar hebben en waaraan zij 
identiteit en gemeenschappelijke waarden en normen ontlenen. Deugdelijk is wat 
bijdraagt aan de instandhouding en bloei van de gemeenschap. Overigens zal dat 
in communitaristische beschouwingen vaak niet in termen van goed burgerschap 
worden geformuleerd, maar eerder als aanvulling en correctie op het idee van vrije 
en gelijke burgers.

In de republikeinse benadering tenslotte staat de politieke gemeenschap waartoe 
burgers van een stad of staat behoren centraal. Ze zijn betrokken bij het bestuur 
of tonen anderszins toewijding aan de publieke zaak. Naast de oude republikeinse 
opvatting met haar deugden van moed en opoffering is er een neorepublikeinse posi-
tie waarin er meer aandacht is voor politieke diversiteit en voor gemeenschappen en 
activiteiten die concurreren met de publieke sfeer. Daaruit komen deugden voort als 
redelijkheid, tolerantie en het kunnen-omgaan met strijdige loyaliteiten, en het idee 
van burgerschap als een (tijdelijk en parttime) ambt (Van Gunsteren et al. 1992).

In de Nederlandse discussie van de jaren negentig werd veel werk gemaakt van 
het onderscheid tussen communitaristen en (neo)republikeinen, maar tegenwoor-
dig worden beide posities eerder tegenover een liberale geplaatst. Communitaristen 
zullen het wat vaker hebben over kleinschalige gemeenschappen en over de normen 
en waarden van de grote ‘good society’ en (neo)republikeinen wat meer over de 
publieke sfeer en het politieke debat en ze zullen zich meer van het burgerschapsidi-
oom bedienen. Tegenover de liberale nadruk op vrijheidsrechten en de bescherming 
van de privé-sfeer zullen ze het vrij snel eens zijn over gemeenschapszin en politieke 
betrokkenheid en participatie als burgerdeugden. 

Tot zover een omlijning van invalshoeken die op diverse plaatsen in de volgende 
hoofdstukken terugkeren. Centrale begrippen zijn daarin ‘burger’ en ‘burgerlijk-
heid’. Vanuit historisch perspectief verwijzen ze naar een bevolkingscategorie, haar 
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zelfbeeld en identiteit. Naar een juridische begrip (van het poorterschap en stads-
burgerschap in de zeventiende eeuw tot het latere staatsburgerschap), maar ook naar 
een stereotype dat vooral door de negentiende eeuw is geschapen (via onder andere 
de projectie van een mythische Gouden Eeuw). Daarnaast staat ‘burgerlijkheid’ nog 
voor een ideologie, een levensstijl, een mentaliteit, een waarden- en normenstelsel 
en een ethos. In deze bundel gaat het vooral om de laatste betekenis. Op basis van 
de (zeer omvangrijke) literatuur kan worden gesteld dat in elk geval de volgende 
elementen op een of ander moment deel uitmaken van de burgerlijke waardeoriënta-
tie: hulpvaardigheid, het voorop-stellen van het belang van de gemeenschap en inzet 
voor het algemeen belang; nuchterheid, een praktische instelling en een zeker prag-
matisme; vredelievendheid en beschaafde omgangsvormen; opofferingsgezindheid; 
betrouwbaarheid, eerlijkheid en kredietwaardigheid; arbeidzaamheid en plichtsge-
voel; ernst, ordelijkheid en discipline; matigheid en spaarzaamheid; geneigdheid tot 
moralisme; gehechtheid aan het gewone, alledaagse, huiselijkheid en een harmoni-
eus gezinsleven; godsdienstigheid en kerkelijkheid als pijlers van de leefstijl.

In drie hoofdstukken wordt nu eerst het spoor terug gevolgd: naar de zeventiende 
en achttiende eeuw (Arjan van Dixhoorn), de negentiende eeuw (Vic Veldheer) en de 
afgelopen eeuw (Joep de Hart). In de Republiek moest men in de ogen van de autori-
teiten uit het juiste hout gesneden zijn om zich burger te mogen noemen: man, gere-
formeerd, welvarend, (meestal) stedeling, honkvast. Via het burgerschapsstatuut 
had het begrip een juridische en lokaal begrensde betekenis. Daarnaast ontwikkelt 
zich gaandeweg een cultureel burgerschapsconcept met een algemenere betekenis. 
Ook bevolkingsgroepen die buiten het burgerrecht vielen, worden ermee bij de les 
gehouden en geacht zich te spiegelen aan de normen en idealen van de burgerge-
meenschap. Arjan van Dixhoorn beschrijft in hoofdstuk 2 hoe deze kernwaarden van 
goed burgerschap gereglementeerd, bevorderd, overgedragen en bewaakt werden 
door een zich steeds verder uitbreidend web van instituties: familie- en buurtleven, 
kerken, gilden, scholen, publieke media, burgerwachten en gerechtelijke instanties, 
genootschappen etc. Aan de hand van het Zuid-Hollandse dorp De Lier en het Gel-
derse Arnhem laat hij zien hoe dit in de praktijk uitwerkte.

Vic Veldheer volgt in hoofdstuk 3 de verdere ontplooiing van de catalogus van 
burgerdeugden tijdens de negentiende eeuw, waarin naast de traditionele sociale en 
culturele inhouden van ‘goed burgerschap’ ook de notie van staatsburgerschap aan 
betekenis wint. Hij bespreekt het groeiende belang dat burgerlijke lagen toeken-
nen aan de verheffing van het volk. Via de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 
(opgericht in 1784) startte de (protestantse) burgerlijke elite een beschavingsof-
fensief waarbij zij trachtte de lagere standen te vormen in het burgerlijke normbesef 
en voor deze wegen te openen om zich te ontwikkelen tot goede staatsburgers. De 
grondwettelijke verankering van het algemeen kiesrecht in 1848 gaf aan het burger-
schapsconcept een nieuwe politieke betekenis. Zowel conservatieven als vooruitstre-
vende liberalen oordeelden evenwel de opvoeding van het volk noodzakelijk voor de 
vervanging van het censuskiesrecht door een feitelijke algemene uitoefening van het 
kiesrecht, die dan ook uiteindelijk pas in 1917 haar beslag kreeg.
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Zowel in de dagen van de Republiek als in latere eeuwen waren er ook tegenstem-
men bij de ontwikkeling van burgerlijke waarden en leefstijlen. Bij zulke contrapun-
ten kan onder andere gedacht worden aan traditionele voorbeelden als pamflettisten, 
hekeldichters en revolverjournalisten of aan de satirische functies van kermissen, 
carnaval en andere centra van volksvermaak.

In de tweede helft van de negentiende eeuw gaat een artistieke elite zijn pijlen 
op de brave maar bekrompen burgerman richten, daarmee een voorschot nemend 
op de energieke slopersarbeid van zijn nazaten in de jaren zestig van de daarop-
volgende eeuw. Pas toen vond een breed scala aan groepen en stromingen elkaar 
in de pogingen het burgerlijke waardepatroon te doorbreken en kreeg dit streven 
ook een programmatisch en radicaal karakter. Onafgebroken bulderden de kanon-
nen van maatschappijhervormde bewegingen over een breed front, maar toen de 
kruitdamp was opgetrokken, bleek van een Umwertung�aller�Werte toch geen sprake 
te zijn geweest. In zoverre er vanaf de jaren zestig afscheid werd genomen van dat 
burgerlijke waardepatroon was dit in menig opzicht maar een gedeeltelijk en tijdelijk 
vaarwel. Kernwaarden zoals gehechtheid aan het gezin, gerichtheid op het welzijn 
van zijn kinderen en op beroepsuitoefening beklijven tot op de dag van vandaag, 
andere waarden (soberheid en spaarzaamheid, bescheidenheid en inschikkelijkheid, 
kerkelijke betrokkenheid, seksuele schroomvalligheid, ontzag voor autoriteiten) 
lijken sindsdien wel op de terugtocht. Qua welstandniveau groeien de happy�few in 
de tweede helft van de twintigste eeuw uit tot een happy�many en de verzorgingsstaat 
bereikt een olifanteske omvang. Dat heeft van de Nederlanders zeker geen volk van 
losgeslagen losbollen gemaakt, maar de boog kan niet altijd gespannen zijn. Joep de 
Hart laat in zijn bijdrage (hoofdstuk 4) zien dat in de afgelopen decennia een duide-
lijke verbreiding van hedonistische waarden heeft plaatsgevonden (die overigens niet 
beperkt blijft tot het ondermaanse). 

Een andere invalshoek biedt Jos Becker in zijn analyse van de opvattingen over 
goed burgerschap in de naoorlogse troonredes (hoofdstuk 5). Op elke derde dinsdag 
van september wordt daarin teruggekeken en vooruitgeblikt, en passeren maatre-
gelen en plannen van de regering de revue. Soms expliciet, op andere momenten 
ipso facto definieert de overheid daarbij ook waarden en idealen die zij verbindt met 
‘goed burgerschap’. Een kernelement blijkt conformisme te zijn. Goede burgers zijn 
actieve, gezagsgetrouwe en goed geïntegreerde leden van de samenleving. Zij bedie-
nen zich van legitieme middelen om hun doelen te bereiken. Als een basso continuo 
keert in alle troonredes de zorg terug om het vervreemdende, anomiserende en ato-
miserende karakter van de moderne maatschappij, dat de sociale cohesie bedreigt. 
De opstelling van de overheid verandert. Tussen 1945 en 1980 streeft zij er eerst naar 
de burger te verheffen en later hem mondig te maken. Na 1980 gaat zij zich terughou-
dender opstellen en wordt van de burger verwacht dat hij zelf initiatief toont. Meer en 
meer wordt een goede burger gezien als iemand die zelf of met anderen aan de slag 
gaat om de kwaliteit van de samenleving te bevorderen.

Na de koningin is in hoofdstuk 6 het woord aan het volk. Paul Dekker gaat in 
diverse bevolkingsenquêtes op zoek naar opvattingen over goed burgerschap. Er 
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blijkt weinig steun te bestaan voor de verheven idealen van kritische burgers die de 
overheid nauwlettend controleren en zichzelf besturen. Wie met een vragenlijst de 
deuren langsgaat om te informeren in hoeverre ‘actief-zijn in de politiek’ of ‘Actief-
zijn in sociale of politieke organisaties’ een kenmerk van goede burgers is, komt 
met lage cijfers thuis. Wordt de bevolking gevraagd zelf eens te formuleren wat een 
goede burger wel en niet doet, dan begint de overgrote meerderheid geeneens over 
politiek. ‘Gaan stemmen’ en ‘belastingen betalen’ worden in enquêtes desgevraagd 
nog wel massaal als burgerdeugd of -plicht onderstreept, en bij de open vraag wordt 
de belastingbetaler ook spontaan regelmatig als een goede burger genoemd. In 
hoofdstuk 7 gaat Flip de Kam in op de belastingmoraal. Hij doet dat onder andere 
met enquêtegegevens uit het onderzoek ‘Culturele veranderingen in Nederland’. Het 
lijkt mee te vallen met het aantal mensen dat wél verhoging van de overheidsuitgaven 
wil, maar geen enkele verhoging van belastingen. Door gebrek aan informatie (en bij 
gebrek aan verplichtende echte keuzen in de enquêtes) zijn de voorkeuren echter toch 
problematisch. Zo onderschat men waarschijnlijk de totale belastingdruk, inclusief 
indirecte belastingen en sociale premies, en zal men te gemakkelijk een voorkeur 
voor een belastingverlaging voor mensen met lage inkomens ‘betalen’ met een voor-
keur voor een belastingverhoging bij een veel kleinere groep met hoge inkomens. 
Beter geïnformeerde burgers kunnen beter gefundeerde voorkeuren ontwikkelen en 
die zou de overheid dan weer serieuzer moeten nemen om de belastingmoraal niet in 
gevaar te brengen en de belastingbetaler als goede burger te behouden.

Ergens in de nastormen van de jaren zestig raakte de kleine man uit de mode. Na 
gedurende vele jaren steeds weer de dupe te zijn geweest, bleek hij niet te passen bij 
de turbotalige Nederlandse cultuur van dat moment en kreeg hij het imago van keu-
kentafelrevolutionair en tandeloze kankerpit aangemeten. Nederland werd een land 
van Grote Gebaren waarin men zijn liefde kenbaar maakt tijdens prime�time op de 
televisie, zijn straat oranje verft bij een voetbaltoernooi en met veertigduizend ande-
ren aanschuift in een voetbalstadion om zijn favoriete vocalist uitgeleide te doen. Het 
leven in pianissimo zoals de kleine man dat door alle eeuwen heen heeft geleefd, viel 
een beetje buiten het nieuwe culturele format. Wij komen hem tegen aan het begin 
van hoofdstuk 8, waar blijkt dat hij als trainer verbonden is aan de jeugdafdeling van 
een voetbalvereniging. Jeroen Devilee vergelijkt in dit hoofdstuk het vrijwilligersbe-
leid van twee verenigingen (een voetbalclub en een korfbalclub). Hij heeft speciale 
aandacht voor het werven van allochtonen en de barrières waar dit op stuit. Over 
Nederland ligt een uitgebreid en fijnmazig web van zulke verenigingen dat terstond 
uiteen zou vallen zonder de voortdurende inzet van talloze gewone mannen en vrou-
wen. Je gaat het pas zien als je het doorhebt, zoals het nationale voetbalorakel sprak.

In hoofdstuk 9 wordt het idee van goed burgerschap ter discussie gesteld aan 
de hand van een andere groep in de Nederlandse samenleving: mensen met beper-
kingen, in het bijzonder een verstandelijk handicap. Herma Koops en Rick Kwek-
keboom werpen de vraag op wat het ideaal van een voor de maatschappij goed 
burgerschap betekent voor mensen die niet in alle opzichten aan het ideaal kunnen 
voldoen. Kunnen zij geen goede burgers zijn? Is ‘volwaardig burgerschap’ in de zin 
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van een optimaal deelnemen aan de samenleving geen beter ideaal? Op zijn minst 
zouden beleidsmakers moeten beseffen dat hun goedbedoelde formuleringen over 
betrokken, actief en hulpvaardig burgerschap een deel van de bevolking dreigen te 
vernederen tot object van de zorg van goede burgers.

‘Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehn’ – het 
woord van Rilke is vooral vlees geworden in de naoorlogse periode. Maar al veel 
langer is de historie van ons land er ook een van terugwijkende horizons en opge-
nomen worden in alsmaar ruimere verbanden: van lokaal begrensd burgerschap 
via staatsburgerschap naar Europees burgerschap. In de loop van de ongeveer vier 
eeuwen van burgerschap die in de drie inleidende hoofdstukken de revue passeer-
den, ging het begrip ‘Europa’ geleidelijk aan de plaats innemen van de respublica�
Christiana als conceptualisering van een gemeenschappelijke, de landsgrenzen 
overschrijdende identiteit. In Le�siècle�de�Louis�XIV beschrijft Voltaire, Europeaan avant�
la�lettre, Europa als ‘een soort van grote republiek verdeeld in verscheidene staten, 
sommige monarchaal, de andere gemengd; de eerste aristocratisch, de laatste gedra-
gen door het volk; maar alle bij elkaar aangesloten.’ (Hay 1957: 123). Met de Europese 
eenwording lijkt dit visioen na 250 jaar uiteindelijk dan toch een werkelijk insti-
tutioneel fundament te krijgen. Of men zich nu overgeeft aan euroforie of gebukt 
gaat onder eurofobie, Voltaires ‘soort van grote republiek’ is inmiddels een realiteit. 
Vandaag de dag ligt volgens sommigen de oorsprong van het grootste deel van onze 
wet- en regelgeving in Brussel en draagt Nederland zo’n vier miljard euro per jaar 
af aan het Europese collectief. Esther van den Berg en Charlotte Wennekers gaan 
in hoofdstuk 10 en 11 in op de normatieve inhoud en het draagvlak voor Europees 
burgerschap. Van den Berg bespreekt de juridische en normatieve invulling van het 
begrip. Zij gaat vervolgens in op de rol die Nederlandse maatschappelijke organisa-
ties spelen bij het ontwikkelen van goed Europees burgerschap. Wat zijn hun parti-
cipatiemogelijkheden, verschillen zij qua gerichtheid op Europese ontwikkelingen 
en instituties, hoe betrekken zij hun achterban in hun Europese oriëntatie? Wen-
nekers benadert de zaak vanuit het perspectief van de individuele burger. Op basis 
van opiniepeilingen analyseert zij hoe het is gesteld met de kennis van Nederlanders 
over Europa, hun bereidheid te gaan stemmen bij Europese verkiezingen en de mate 
waarin het Europeaan-zijn meespeelt in hun zelfdefinitie. Meer dan tweehonderd 
jaar terug oordeelde Rousseau: ‘Er zijn niet langer Fransen, Duitsers en Spanjaarden, 
of zelfs Engelsen, maar alleen nog Europeanen’. Anno 2005 blijkt het nog steeds niet 
zover te zijn.

Goed burgerschap – zo leren de hier gebundelde beschouwingen – kent historisch 
en qua interpretatie uiteenlopende gestalten, maar de jubeltonen van andere landen 
(Frankrijk, de Verenigde Staten) ontbraken hier. In dit land bleef het uiteindelijk een 
ideaal dat hooguit con�sordino wordt rondgebazuind. Liberaal, communitaristisch 
of republikeins: overziet men de bijdragen, dan bieden de empirie en de aspiraties 
van de mensen zelf weinig aanleiding voor vertrouwen in hooggestemde idealen van 
politiek geëngageerde maatschappelijk actieve burgers, zowel op Europees niveau 
als in eigen land. Onze goede burger lijkt ver verwijderd geraakt van het Ameri-
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kaanse ‘proud to be a citizen’. Hij (en zij lijkt op hem) is eerder die ietwat vage maar 
stellig keurige meneer op de voorkant van dit boekje. Een meneer met een hoed op 
die het kantoor verlaat, zijn plicht heeft gedaan, zich misschien nog wat zorgen 
maakt over de verruwende omgangsvormen tussen vakgenoten, misschien ook 
tevreden terugdenkt aan de helpende hand die hij een jonge collega vanmiddag kon 
bieden en die hij iedereen vriendelijk zal blijven bieden. Niet meer ambtshalve, maar 
‘uit den goeden schat zijns harten’.3
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Noten

1 Vergelijk bijvoorbeeld de volgende vaststelling: ‘…terwijl wij bij de term burgerlijkheid 
al snel sombere associaties hebben met kleingeestigheid en behoudendheid, neigt een 
zeventiende-eeuwer er eerder toe burgerlijkheid gelijk te stellen aan beschaafd gedrag, 
een goede basis voor de samenleving’ (aldus Hendrix en Meijer Drees 2001: 1).

2 Zie bijvoorbeeld Schudson (1998), Batstone en Mendieta (1999) en Ravitch en Vite-
ritti (2003) om een kleine greep uit de eigen boekenkast te doen en dus nog helemaal 
afgezien van de overige 127 titels die Amazon.com meldt als je naar een titel met ‘good 
citizen’ zoekt. Daaronder zijn overigens wel boeken met mooie nostalgische omslagen, 
zoals die van Being A�Good�Citizen�(Way�to�Be!) van Mary Small en Stacey Previn, en The�Good�
Citizen’s�Handbook:�A�Guide�to�Proper�Behavior van Jennifer McKnight-Trontz. Het laatste 
boek wordt aangeboden in combinatie met How�to�Be�Popular van dezelfde schrijfster. 
Dat we dat een rare combinatie vinden, zegt waarschijnlijk vooral iets over ons gebrek 
aan burgerzin. 

3 ‘De goede mens brengt het goede voort uit den goeden schat zijns harten’ (Lucas 6: 45; 
zie ook Matheüs 12: 35)
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2� Goed�burgerlijk�leven�in�de�Nederlandse�Republiek

Arjan�van�Dixhoorn

2.1� Juridisch�en�cultureel�burgerschap

Het concept van burgerschap verwees in de dagelijkse praktijk van de Nederlanden 
vóór 1800 zowel naar een juridisch-politiek statuut als naar een cultureel ideaal. Het 
juridische statuut was exclusiever dan het culturele ideaal en werd bij lange na niet 
aan alle onderdanen van een staat verleend. Het bezit ervan was in eerste instantie 
erfelijk voorbehouden aan volwassen burgerzonen. Daarnaast kon iedere mannelijke 
ingezetene zich het burgerrecht door koop verwerven. De aankoop viel voordeliger 
uit wanneer de aspirant-burger was getrouwd met een burgerdochter. Vrouwen 
konden geen zelfstandig burgerrecht verwerven; zij waren via hun vaders, broers, 
echtgenoten of andere voogden in de burgergemeenschap opgenomen. Een aan-
zienlijk deel van de inwoners behoorde helemaal niet tot de burgergemeenschap. Zij 
hadden zich nog te recent gevestigd of konden zich de koop en de bijbehorende eco-
nomische, sociale en morele verplichtingen niet veroorloven. Ten tijde van de Repu-
bliek konden alleen leden van de gereformeerde kerk het burgerrecht verwerven. Wie 
niet over de juiste vestigingsplaats, sekse, de juiste voorouders, het juiste geloof en 
voldoende economisch, sociaal en symbolisch kapitaal beschikte viel dus buiten de 
burgergemeenschap. Dat gold voor de meerderheid van de bevolking.1

Burgerschap was niet nationaal. Wie burger was in Arnhem, was dat bij verhui-
zing of bij een tijdelijk verblijf niet in Zutphen, ook al behoorden beide steden tot 
hetzelfde gewest. Een burger van Arnhem genoot evenmin vanzelfsprekend burger-
rechten in Amsterdam, ook al behoorden beide steden zowel voor als na de Neder-
landse Opstand tot hetzelfde ‘staatkundig’ geheel: eerst het Duitse keizerrijk, na 
1548 de Bourgondische Kreits en (formeel na 1648) tot de Republiek der Verenigde 
Nederlanden. In tegenstelling tot adeldom en geestelijkheid, die in Europa min of 
meer algemeen erkend werden, was het burgerrecht dus lokaal geworteld.2 Adel en 
burgerschap sloten elkaar overigens niet helemaal wederzijds uit. Edelen konden lid 
zijn van de burgergemeenschap en genoten daarmee de voordelen van beide statu-
ten. Omgekeerd konden burgers niet toetreden tot het statuut van de adel, dat in de 
Republiek alleen nog door geboorte kon worden verworven. Evenals voor de Opstand 
konden burgers overigens nog wel heerlijke rechten verwerven en een adellijk leven 
gaan leiden; maar ze konden in de Republiek niet van de speciale voorrechten van 
het adelsstatuut genieten. Ze konden dat overigens wel buiten de Republiek en velen 
deden dat ook, maar hun adelsbrieven werden door de inheemse Nederlandse adel en 
binnen het Nederlandse rechtssysteem niet erkend.3

Het burgerschapsstatuut was bovendien weliswaar vooral een stedelijke aangele-
genheid, maar toch niet enkel en alleen. In de Republiek hadden groepen inwoners 
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van dorpsgemeenschappen veelal ook een eigen rechtelijk statuut, al waren hun 
rechten veelal minder uitgebreid dan die van stedelingen. Net als de burgers (of 
poorters) hadden deze buurlieden of hoe ze ook genoemd werden, bepaalde plichten 
en vrijheden die anderen niet hadden. Daarnaast was het stedelijke burgerschaps-
statuut ook onlosmakelijk verbonden met het gewest en met de ‘staat’. En al mag de 
kern van het burgerschapsconcept dan lang gevormd zijn geweest door het lokale 
burgerschapsstatuut, in de loop van de tijd kreeg het concept een steeds ruimere 
betekenis. Dat was gedeeltelijk het gevolg van het feit dat allerlei rechten en plichten 
die voor burgers golden ook van toepassing waren op andere groepen inwoners van 
de gemeenschap. Goed burgerlijk gedrag werd weliswaar a fortiori verwacht van 
iedere burger, poorter of gezworen dorpeling, maar in feite ook van alle anderen. In 
de praktijk pastte men de catalogus van burgerdeugden toe op iedere inwoner, jong 
en oud, man en vrouw, katholiek, protestant of jood. In dat culturele burgerschaps-
concept, dat universeler was dan het burgerschapsstatuut, speelden naast lokale 
en provinciale ook nationale deugden en ondeugden een rol. In zekere zin zou je 
kunnen zeggen dat van de bezitters van het burgerschapsstatuut werd verwacht dat 
zij in het bijzonder het beeld van een ideale socio-culturele gemeenschap weerspie-
gelden.4

Dat die voorbeeldfunctie inderdaad aan de burgergemeenschap werd toegekend 
blijkt uit de manier waarop de politieke rechten die in potentie tot het burgersstatuut 
behoorden werden verwezenlijkt. Het juridisch-politieke burgerschap was namelijk 
onverbrekelijk verbonden met het culturele burgerschapsideaal. Maar zoals het bur-
gerrecht niet voor iedere inwoner gold, werden de politieke voorrechten van het bur-
gerschap evenmin door iedere burger uitgeoefend. In theorie en praktijk zonderde 
zich binnen de burgergemeenschap een speciale groep af. Zonder een constitutio-
neel welomschreven groep te vormen, werden de burgers die men daartoe rekende 
ook wel ‘gequalificeerden’ of ‘notabelen’ genoemd. Het ging om een groep die in 
vergelijking met de meerderheid van burgers over bijzondere kwaliteiten beschikte. 
De toegang tot die kern van de burgergemeenschap was informeel geregeld, maar 
werd wel verzekerd door de gesloten procedures waarmee politieke ambten werden 
ingevuld. De toegang was afhankelijk van een goed-burgerlijke afkomst, van relaties 
en reputatie (eer), van levensstijl en financiële positie en van iemands geestelijke 
vermogens en bijdragen aan de gemeenschap. Als mannen aan deze voorwaarden 
voldeden, over het burgerschap en (opnieuw) het juiste geloof beschikten kwamen 
ze in principe in aanmerking voor het vervullen van de lagere en hogere stedelijke, 
provinciale en nationale ambten. Mits ze bovendien ook van de juiste connecties in 
het politiek-bestuurlijke milieu of door de juiste manoeuvres van het geluk van het 
politieke moment (een politieke crisis) konden profiteren.5

De families van ‘gequalificeerden’ vormden de groep bij uitstek van wie naleving 
van het constitutionele en sociaal-culturele ideaal van goede burgerlijkheid werd 
verwacht. Lapten de ‘gequalificeerden’ het concept van goede burgerlijkheid te 
zeer aan de laars, bijvoorbeeld door zich in levens- en bestuursstijl te zeer van hun 
medeburgers te onderscheiden, dan konden ze op commentaar vanuit hun burger-
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gemeenschap rekenen. Ingezetenen, burgers, notabelen en andere vooraanstaanden 
leverden geregeld kritiek op elkaars ‘goede burgerlijkheid’. In het ergste geval leidde 
dat tot harde confrontaties: gerechtsgang, publieke reputatieschade, uitsluiting uit 
de gemeenschap, verlies van rechten of ambten en in het uiterste geval verlies van lijf 
en goed. En ook dat laatste gold zeker voor de ‘gequalificeerden’. In de dialectiek van 
ideaal, praktijk en kritiek ontwikkelden zich allerlei kernwaarden van goed burger-
schap die we nog altijd kennen: waarden van eigen verantwoordelijkheid, betrouw-
baarheid, maatschappelijke betrokkenheid en politieke medezeggenschap, tot aan 
de idealen van een harmonieuze, vredelievende en beschaafde onderlinge omgang.6

2.2� Burgerdeugden�en�-ondeugden

In de loop van de veertiende en vijftiende eeuw ontstond in de verstedelijkte delen 
van West-Europa een burgercultuur waarin vorming, scholing en opvoeding centraal 
stonden. De vorming van de West-Europese burger, en dus ook die van de Neder-
landse Republiek, werd waargenomen door een uitdeiend web van familie, buurt, 
kerk en school tot de publieke media en een groot aantal andere burgerlijke insti-
tuties.7 Om de Duitse filosoof Peter Sloterdijk eens te parafraseren: de Nederlandse 
burgercultuur was een variant van een West-Europees streven naar het ‘temmen 
en telen’ van mensen tot gedisciplineerde, vredelievende, moedige en arbeidzame, 
gehoorzame en opofferingsgezinde en aan hun samenleving toegewijde wezens.8

Dat temmen en telen door allerlei instituties van de burgermaatschappij was ook in 
de zeventiende eeuw in volle gang. De kerkeraad van de gereformeerde gemeente van 
het Zuidhollandse dorp De Lier schreef eind juli 1606 een rekwest aan het Hof van 
Holland, de hoogste gerechtelijke instantie van het gewest. In het rekwest verzoch-
ten de mannenbroeders om een verbod op de rederijkerskamer van het dorp. De aan-
leiding was dat een lid van die kamer diezelfde maand een medebroeder had gedood. 
Nadat de dader een opdracht van het bestuurslid Willem Cock had geweigerd, had 
Cock hem neergeslagen. Het slachtoffer had toen zijn mes getrokken en Cock dood-
gestoken. Volgens een later getuigenis had hij daarop geroepen: ‘Je hebt je verdiende 
loon Cockje, je verdiende loon!’9 De kamer was die dag juist teruggekeerd van een 
interlokaal rederijkersfestival in Schiedam, waar het gezelschap had opgetreden. Om 
het lage morele gehalte van de rederijkers nog beter in de verf te zetten schilderde de 
kerkenraad een tweede voorval. De secretaris van het gezelschap zou zijn minnares 
hebben meegenomen naar het festival, iets wat hij altijd deed. Het meisje was boven-
dien zijn nichtje. Zijn echtgenote zou daarvan zo van streek zijn geraakt dat ze van 
huis wegliep, en op de dag van het herderlijke schrijven nog niet terug was.10

Volgens de kerkenraad stonden deze voorbeelden van zeer onburgerlijk gedrag 
niet op zichzelf. Ze waren kenmerkend voor het soort mensen dat lid was van de 
kamer. Rederijkers leidden volgens de kerkenraad een slecht en aanstootgevend 
leven, bedierven de jeugd, verleidden anderen in hun toneelspelen met vuile taal en 
het tonen van onkuis gedrag, belasterden iedereen, hekelden de religie en de over-
heid, en verwekten oproer onder het volk door bijvoorbeeld hun kritiek op belasting-
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verhoging. Daardoor, besloot de kerkenraad zijn klacht, werd Gods toorn opgewekt 
en de opbouw van Zijn Kerk verhinderd. Maar bovendien, en daarmee spraken ze 
het Hof aan, leidde het rederijkerskwaad tot verwoesting van ‘een goed burgerlijk 
leven’,11 en tot ongehoorzaamheid van de bevolking tegen haar wettige overheid. Het 
dramatisch getoonzette rekwest was aanleiding voor een jarenlang kat- en muis-
spel tussen de kerkenraad, het Hof, de rederijkers en het plaatselijke bestuur. Fysiek 
geweld, doodslag, overspel, lasterpraat, vuile taal, gespot, liederlijk gedrag en onge-
hoorzaamheid tegen autoriteiten stonden hoog in de burgerlijke hiërarchie van het 
kwaad die in dit conflict door de verschillende partijen werd gehanteerd. Juist ook in 
de pedagogisch ingestelde rederijkerscultuur, waar men gericht was op het kweken 
van modelburgers, had men een sterke afkeer van onbehouwen, onbeholpen, ruw, 
geweldadig, onharmonieus, oneervol, liederlijk en lasterlijk gedrag. Gesteund met 
enkele tot de verbeelding sprekende incidenten keerde de brief van de kerkenraad 
dus alle kernwaarden van het rederijkersleven om. De rederijkers deden met redelijk 
succes hun best om dat kwalijke beeld in hun voordeel te kantelen.12

Een rederijkerskamer was tot eind zeventiende eeuw, begin achttiende een van de 
kenmerkende instituties van burgercultuur. Dat deze kamers ook aanwezig waren 
in een groot aantal dorpen in Vlaanderen, Brabant, Holland en Zeeland is tekenend 
voor de symbiose van stad en platteland in de zuidelijke en noordwestelijke helft van 
de Nederlanden. Anders dan in de Spaanse Nederlanden verdween in de Nederlandse 
Republiek het merendeel van de rederijkerskamers in het begin van de achttiende 
eeuw. Andersoortige genootschappen werden nu de plaatsen waar de hoogste socio-
culturele idealen van burgerlijkheid werden overgedragen.13

De modale burgerlijkheid van de meerderheid van de burgerij werd echter niet 
aangekweekt door rederijkerskamers en genootschappen. Dat gebeurde in het 
familie- en buurtleven, op de lagere school, in de ambachtsgilden, tijdens de dienst 
in de schuttersgilden en in de kerken. Ook die kweekplaatsen van burgerlijkheid en 
hoeders van burgelijke normen en waarden speelden op het platteland van de Neder-
landse Republiek een rol. In de modale burgerlijkheid was de verfijning van spraak, 
smaak, gedrag, en lichaamshouding die de kamers en genootschappen nastreefden 
van weinig belang. De beschaafde, hoofse omgang hoorde tot de hogere spelvormen 
in het mensenpark van de burgerij.14

2.3� Regels�van�het�Arnhemse�burgerpark�omstreeks�1700

Om te zien hoe dat in de praktijk uitwerkte, is het goed van het niveau van het dorp 
De Lier in Zuid-Holland op te klimmen naar het niveau van een kleine provincie-
hoofdstad zo’n honderd jaar later; het Gelderse Arnhem omstreeks 1700. De stad 
telde toen een kleine zesduizend inwoners. Tweederde van de inwoners behoorde 
tot de Gereformeerde Kerk, daarnaast telde de stad enkele honderden rooms-katho-
lieken, een paar honderd lutheranen en een kleine groep joden. Na 1650 nam in 
Arnhem de tolerantie ten opzichte van niet-gereformeerden af en werd de burgerge-
meenschap langzaam exclusief gereformeerd. In 1677 werd het verbod op katholieke 
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bijeenkomsten herbevestigd en in 1693 besloot het stadsbestuur dat het iedereen 
die tot het katholieke geloof overging zijn burgerschap en ambten zou ontnemen. 
Katholieken, lutheranen en joden werden steeds meer uit de burgergemeenschap 
verdreven en militairen konden geen lid worden. Daardoor maakten ongeveer 2400 
niet-gereformeerde inwoners geen deel uit van de burgergemeenschap. Zij waren niet 
de enigen; armen die het burgerrecht niet konden betalen, bleven uitgesloten. En 
tenslotte stond het volledige burgerrecht ook alleen open voor mannen. Vrouwen en 
kinderen van burgers deelden via echtgenoten en vaders in de privileges. Uiteindelijk 
behoorde meer dan de helft van de zesduizend inwoners niet tot de burgergemeen-
schap van Arnhem.15

Het burgerrecht was erfelijk voor mannen en slechts toegankelijk voor gerefor-
meerde inwoners van de stad. Wanneer burgerzonen meerderjarig werden, konden 
zij kostenloos de burgereed afleggen. Wie geen burgerzoon was, moest in 1700 
vijfenveertig gulden en tien stuivers neertellen om de burgereed te kunnen afleg-
gen, tenzij hij een burgerdochter huwde. In dat geval betaalde hij slechts de helft 
van het bedrag. Burgerschap was niet goedkoop, maar wel aantrekkelijk. Dat blijkt 
wel hieruit dat ná 1700 het aantal nieuwe burgers steeg, terwijl de bevolking van de 
stad juist daalde. Burgerschap gaf Arnhemmers een heel aantal rechten, en daarmee 
ook enkele zekerheden. Burgers waren vrijgesteld van het betalen van tol in Gelder-
land. Ze hadden het recht om door het Arnhemse gerecht, de schepenen, berecht te 
worden. Het burgerrecht gaf het exclusieve recht op toegang tot de gilden en tot de 
bestuurlijke functies van de stad. Arnhemse burgers hadden ook het jachtrecht in de 
Veluwezoom. Wanneer beide ouders waren overleden, hadden burgerkinderen het 
recht opgenomen te worden in het burgerweeshuis.16 Maar burgerschap bracht ook 
burgerplichten met zich mee. Enkele van die plichten waren opgenomen in de eed 
die iedere Arnhemse burger bij het aanvaarden van zijn status aflegde. Een nieuwe 
burger zwoer trouw aan het vorstendom Gelderland en beloofde de vrijheden van de 
Hanzesteden te helpen verdedigen. Hij beloofde de stadsoverheid te gehoorzamen 
en de stedelijke wetten na te leven en het belang van de stad te stellen boven eigen-
belang of het belang van vrienden en verwanten. Bovendien moest hij helpen de 
eensgezindheid en rust te bewaren. Sinds 1680 beloofde hij de gereformeerde religie 
te onderhouden en zijn kinderen daarin op te voeden. Een nieuwe Arnhemse burger 
moest kortom beloven dat hij alles zou doen wat een ‘goet, getrouw en christelijk 
burger te doen schuldigh is’.17

Het gereformeerde en burgerlijke karakter van de stad werd niet alleen recht-
streeks door de overheid bevorderd. Ook de burgerij zelf droeg op informele wijze 
bij aan het bewaken van haar rechten. In 1690 bleek bijvoorbeeld dat jonge Arnhem-
mers katholieke families lastigvielen. Dat ging het stadsbestuur dan toch te ver, 
en de burgerwacht van de stad kreeg opdracht deze families tegen de overlast te 
beschermen.18 Het waren echter vooral de stedelijke instituties als het burgerwees-
huis, de ambachtsgilden, de burgerwacht en de vertegenwoordiging van de burgerij, 
de gezworen gemeente, die waakten over de burgerrechten; soms ook met enige 
souplesse. Zo vergaderde in 1704 het stadsbestuur over een klacht tegen het burger-
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weeshuis. Daar had men twee weeskinderen opgenomen van wijlen Jan Jonker. Het 
was echter ‘nooijt klaar bewesen’ dat Jonker ooit burger van Arnhem was geweest.19 
Besloten werd om bij hoge uitzondering de kinderen, van wie nadrukkelijk werd 
vermeld dat ze wettig geboren waren, in het weeshuis te handhaven.

In februari 1705 verscheen het bestuur van het tappersgilde in de vergadering van 
de stadsraad met een klacht. Met succes drong het bij de raad aan ‘eene Vijt Wam-
steeker, sijnde een papist en geen borger’ uitoefening van het tappersvak te verbie-
den.20

Diezelfde maand behandelde het stadsbestuur nog een andere klacht. De raad had 
de opdracht voor het leveren van turf aan de stadswachten aan niet-burgers verleend. 
Onder druk werd de opdracht ingetrokken en verleend aan twee burgers.21

In de burgerwereld van de Nederlandse Republiek waren de regels voor goed 
burgerschap veel minder informeel dan ze tegenwoordig zijn. De kernwaarden van 
goed burgerschap en de plichten van goede burgers waren vastgelegd in de eed die 
burgers zwoeren en in de reglementen van de gilden en de burgerwacht. De morele 
en sociale kwaliteiten van de individuele burger werden in de gaten gehouden door 
een groot aantal burgerlijke instanties. De belangrijkste daarvan, naast de overheid 
en de kerkenraad, waren de burgerwacht, de gilden en de gezworen gemeente.

2.4� Goed�burgerschap�en�burgerwacht

Het bewaren van harmonie, rust en vrede waren kernwaarden van goed burgerschap. 
Burgers waren verplicht om via de burgerwacht in het vendel van hun wijk de rust te 
helpen handhaven. Burgerwacht was een burgerplicht. De achttien hoofdofficieren 
uit de zes vendels vormden samen de stedelijke burgerkrijgsraad. Tot het begin van 
de zeventiende eeuw hadden de Arnhemse gilden de militaire en politionele taken 
uitgeoefend die daarna overgingen op de burgerwacht. Behalve de zorg voor de 
bewaking, beveiliging en verdediging van de stad hadden de vendels nog meer func-
ties in de wijken. De officieren – gewone burgers – hadden nog enkele bijzondere 
burgerplichten. Ze assisteerden bij de taxatie van de inkomens en vermogens van 
de inwoners van hun wijk en bij de inning van de belastingen.22 Namens de burger-
gemeenschap behartigden ze ook de belangen van de burgerwezen in hun wijk.23 
De hoofdofficieren – gewone burgers, maar wel meestal afkomstig uit patriciërsfa-
milies – hadden nog een bijzondere verplichting. Het was hun taak om namens de 
burgers in hun vendel zitting te nemen in de Gezworen Gemeente. De Gemeente 
vertegenwoordigde de burgerij tegenover het stadsbestuur, zoals het stadsbestuur de 
burgergemeenschap vertegenwoordigde in de Staten van Gelderland.23

De vendels werden geleid door twee kolonels, die lid waren van de stadsraad. 
Zij stelden de nieuwe vendelofficieren aan. De vendelofficieren legden een eed af 
waarin ze nog eens nadrukkelijk werden herinnerd aan de centrale plichten van 
goed burgerschap.24 Ze beloofden de stad en haar bestuur trouw te dienen, het beste 
voor de stad na te streven, alle orders trouw op te volgen en de vrijheid van de stad te 
helpen verdedigen. Ze zwoeren die plichten niet te verzuimen, ‘noch om lief, noch 
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om leet, noch om maechschap, noch om swagerschap’.25 Opnieuw blijkt hier hoe van 
vooraanstaande burgers en burgerlijke instellingen in het bijzonder naleving van de 
regels van goed burgerschap werd verlangd. Zij vormden de spiegel van de morele en 
sociale kwaliteiten van de burgergemeenschap.26

Goed burgerschap hield ook in dat men waakte over zijn eigen en andermans 
eer. De vendelofficieren hadden via de burgerkrijgsraad een taak in het bewaren van 
die goedburgerlijke eer. In juli 1701 werd bijvoorbeeld de officier Jan van Steenbeek 
voor de burgerkrijgsraad gedaagd. De hopman Adolph Sandijk, president van de 
burgerkrijgsraad, nam het verhoor af. Van Steenbeek had de burger Lambert Sandijk 
geslagen en moest nu uitleggen wie hem had opgedragen dat te doen. Hem werd te 
verstaan gegeven dat hij genoegdoening moest verlenen, niet alleen aan de beledigde 
burger zelf, maar ook aan de burgerkrijgsraad. Hij moest om vergiffenis smeken 
en beloven nooit meer zoiets te doen. Blijkbaar was de burgerkrijgsraad op de 
hoogte van de achtergronden van de zaak en kwam de klap die Lambert Sandijk had 
opgelopen niet zomaar uit de lucht vallen. Van Steenbeek liet de krijgsraad immers 
weten dat de stadsraad hem de opdracht gegeven had over de toedracht van de zaak 
te zwijgen. De krijgsraad besloot dat ze Van Steenbeek, mocht hij blijven weigeren 
zich te verzoenen, niet langer als officier zou accepteren. Van Steenbeek wendde zich 
daarop tot de Arnhemse stadsraad, waarna de kwestie uit de stukken verdwijnt. Het 
voorval bevestigt nog weer eens dat de burgerlijke eer van cruciaal belang was in een 
goedburgerlijk leven.27

2.�� Goedburgerlijke�ambachtsgilden�

Arnhem telde omstreeks 1700 twaalf gilden; het kramers-, bakkers- en brouwers-, 
chirurgijns-, smeden-, schoenmakers-, kleermakers-, timmerlieden-, wevers-, voer-
lieden-, goudsmeden-, schippers- en tappersgilde. De eerste negen gilden bestonden 
sinds de late vijftiende eeuw. De gilden verenigden een groot aantal ambachten 
waarvan de rechten precies waren omschreven. Hoewel het burgerrecht in principe 
toegang verschafte tot de gilden, konden niet alle burgers zonder meer gildenbroe-
der worden. Gilden kenden van oudsher een aantal andere toegangseisen dan het 
bezit van het burgerrecht en inwonerschap van de stad. Wie toetrad tot een gilde 
werd nog eens bijzonder herinnerd aan zijn goedburgerlijke plichten. Een gilden-
broeder moest van fatsoenlijke afkomst zijn en een goede reputatie bezitten. Hij 
mocht zeker niet ongehuwd samenleven. Vanzelfsprekend moest hij aan vaktechni-
sche vereisten voldoen. Hij moest het ambacht beheersen, in de leer zijn geweest en 
een gildenproef hebben afgelegd. Hij moest ook het leerkindsgeld en het lidmaat-
schapsgeld hebben betaald. De Arnhemse gilden deden pogingen om de toegang tot 
de gilden te beperken, door nieuwe gildenbroeders steeds hogere kosten in rekening 
te brengen. Door het lidmaatschap van een gilde verwierf de Arnhemmer een aantal 
rechten. Hij mocht zijn bedrijf vrij uitoefenen en deelnemen aan de organisatie van 
het gilde. Hij deelde in het genot van de eigendommen van het gilde en indien nodig 
kreeg hij bescherming en bijstand. De gildenbroeder werd bovendien door zijn gil-
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denmeester vertegenwoordigd in de Gezworen Gemeente. Aangezien de zes gilden-
meesters, die ieder twee gilden onder hun hoede hadden, in normale tijden werden 
gerekruteerd uit de leden van patriciaats- en ambtenarenfamilies, kwam van daad-
werkelijke uitoefening van dat politieke recht weinig terecht. Dat neemt niet weg dat 
de burgerplichten van de gildenmeester en de Gezworen Gemeente dat element van 
goedburgerlijkheid in herinnering hield.28

Een gildenbroeder nam nog meer burgerplichten op zich. Hij was gehoorzaam-
heid verschuldigd aan het gildenbestuur en verplicht aan vergaderingen deel te 
nemen. Hij moest zijn jaarlijkse bijdrage betalen en als hij in het bestuur werd verko-
zen, was hij verplicht zijn functie te aanvaarden. Hij moest bovendien bijstand ver-
lenen aan medebroeders, eerlijk en eerzaam zijn in bedrijf en persoonlijk leven. Hij 
moest ook zijn bijdrage leveren aan de gemeenschapsverplichtingen van zijn gilde. 
De gilden hadden een belangrijke rol in de brandbestrijding en beschikten daartoe 
over brandgereedschap. Ieder gildelid moest daarom bij zijn intrede in het gilde een 
nieuwe leren emmer leveren. Daarnaast hadden de gildenbroeders de burgerplicht 
te helpen bij de inkwartiering van garnizoenssoldaten. Wanneer de troepen niet 
te velde waren, kreeg elk gilde naar gelang het ledental soldaten toegewezen. Het 
gildebestuur moest die dan bij de gildenbroeders onderbrengen.

Sommige gildenbroeders hadden ook nog burgerplichten die voortvloeiden uit hun 
beroep. Schippers waren verplicht militaire transporten te verrichten in opdracht van 
de Raad van State. Chirurgijns moesten de namen van gewonde personen en de aard 
van hun verwondingen aan de burgemeesters rapporteren, opdat strafbare feiten snel 
opgespoord konden worden. Tappers moesten slecht volk weren en waren verplicht 
iedere avond een lijst te bezorgen van degenen die in hun herbergen overnachtten.29

In het naleven van die verplichtingen onderscheidden de inwoners met burger-
rechten zich van de niet-burgerlijke inwoners van de stad. Dankzij de sancties 
op onburgerlijk gedrag was goedburgerlijk leven voor hen een maatschappelijke 
noodzaak, meer dan voor andere ingezetenen. Burgers werden door hun betrok-
kenheid bij verschillende burgerlijke instituties stelselmatig geconfronteerd met de 
regels voor goedburgerlijk leven. Dat gold bij uitstek voor bestuursleden, en heel wat 
burgers vervulden in de loop van hun leven wel eens een bestuursfunctie. Niet-bur-
gers hadden minder rechten, maar hun maatschappelijke verplichtingen waren ook 
geringer. Ze hadden daardoor niet zoveel te verliezen als een burger. Burgers waak-
ten via de gilden en vendels dagelijks over de goedburgerlijkheid van hun medebur-
gers, zowel wat hun rechten, plichten als hun eer betrof. Het is – gezien de regelmaat 
waarmee ze er expliciet aan herinnerd werden – waarschijnlijk dat ze, daarnaar 
gevraagd, heel wat van de hierboven genoemde criteria waaraan een goede burger 
had te voldoen wisten op te sommen.

2.�� De�moraliteit�van�de�burgergemeenschap

In principe behoorde ook een zekere betrokkenheid bij het algemeen belang van stad 
en land tot het goedburgerlijke waardepatroon. Ondanks de daarvoor bedoelde insti-
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tuties verhinderde de praktijk het dat die burgerplicht zich structureel kon vertalen 
in een algemeen engagement met het beleid van lokale, om nog maar te zwijgen van 
provinciale bestuurders. In de meeste gevallen was een burgeropstand nodig om een 
bepaalde mate van rechtstreekse betrokkenheid tot stand te brengen. Een langdurig 
succes was echter zeldzaam.

Begin achttiende eeuw was er in de Nederlandse Republiek weer sprake van 
een burgerbeweging. In Arnhem vergaderden tussen 1702 tot 1707 de gilden en 
de vendels regelmatig over politieke onderwerpen. Omdat een dergelijke directe 
betrokkenheid bij het stadsbestuur zo uitzonderlijk was, werd ze door verschillende 
groepen in de stad en de provincie voor onconstitutioneel gehouden. De Gelderse 
burgerbeweging liep dan ook bijna uit op burgeroorlog. Normaal gesproken waren 
de bestuurlijke colleges als stadsraad, Gezworen Gemeente, burgerkrijgsraad en de 
hoofdbesturen van de gilden in handen van leden van het stedelijke patriciaat of van 
ambtenarenfamilies. Vanaf 1703 wisten echter opeens veel meer gewone burgers 
door te dringen in de vertegenwoordigende organen, op de stadsraad na. Voor 
degenen die men gekwalificeerd achtte, beschouwde men een functie in een van die 
burgerlijke organen, die men eigenlijk niet met goed fatsoen kon weigeren, als een 
zaak van goed burgerlijk gedrag.30

Net als de stadsraad, burgerkrijgsraad en de gilden waakte de Gezworen 
Gemeente over het deugdzame karakter van de burgergemeenschap en over de eigen 
reputatie als officiële vertegenwoordiging van de burgerij. Op 31 mei 1706 was de ver-
gadering van dit college gewijd aan twee van haar leden. De burgers Jan Woutersen 
van Oosterhout en Hendrik van de Wal hadden voor het huis van een ander lid van de 
Gezworen Gemeente in het openbaar staan ruziemaken. Ze bekenden het college dat 
dit was veroorzaakt ‘door den dronck’. De Gemeente liet beide heren als boete een 
hoeveelheid wijn betalen en, om hun goedburgerlijkheid te herstellen, moesten ze 
een bedrag aan de armen doneren. Bovendien moesten ze elkaar tijdens de vergade-
ring een hand geven om de onderlinge vriendschap te vernieuwen.31 Vriendschappe-
lijke en harmonieuze omgang waren belangrijke waarden onder Arnhemse burgers, 
die in de jaren 1703 tot 1707, waarin de burgerij sterk verdeeld was, geregeld onder 
grote druk kwamen te staan. Toen in 1705 jonge burgers uit de burgerwacht en een 
vrijwillige militie slaags raakten en tot grote schrik van de Arnhemse burgerij bur-
gerbloed was vergoten, zette men de stadsbestuurders die verantwoordelijk werden 
gehouden voor de confrontatie af.32

Eén van hun opvolgers was afkomstig uit de Gemeente. Hij nodigde het col-
lege enkele dagen na zijn aanstelling uit om hen ‘morgen tegens den avondt met 
een glaesje wijn te mogen bedancken’ voor hun steun.33 Een dergelijk gebaar werd 
ongetwijfeld beschouwd als bijzonder beschaafd en voorbeeldig, het werd speciaal 
genotuleerd. Toen in 1707 de burgerij zelf, onder militaire druk, de rust wilde her-
stellen, veroordeelde het Gelderse Hof sommige leiders van de burgerbeweging ter 
dood, terwijl enkele anderen werden verbannen. De burgerbeweging bleek te leiden 
tot een aantasting van de kernwaarden van goed burgerlijk leven; het bewaren van de 
stedelijke rust en onderlinge vrede.34
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De Gezworen Gemeente moest het stadsbestuur controleren en had het recht bij 
belangrijke beslissingen geraadpleegd te worden. Als gevolg van onenigheid over 
de precieze invulling van dat recht was in 1703 de burgerbeweging ontstaan. Op dat 
moment was het college, mede door de samenstelling ervan, eerder een verlengstuk 
van de stadsraad dan een vertegenwoordiging van de burgerij.

Toch was al in 1701 gebleken dat Arnhemse burgers niet alleen door het stadsbe-
stuur en allerlei burgerlijk instituties de morele maat werd genomen, maar dat zij 
zelf hun vertegenwoordigers en bestuurders ook de maat namen. In dat jaar besloot 
de stadsraad om de stoelen in de stadskerken te vervangen door banken. Dat was 
echter niet naar de zin van de gereformeerde kerkgangers, die verbolgen waren 
dat ze over de maatregel niet waren geraadpleegd. De stoelen waren namelijk hun 
eigendom. Het voorval leidde tot grote onrust onder de burgerij.35 Hoe dwars hun 
bestuurlijke onmacht veel burgers zat, bleek tijdens de burgerbeweging. In 1703 
zette een officieel burgercomité de Gezworen Gemeente en het stadsbestuur af, 
waarna beide colleges goeddeels met nieuwe leden werden aangevuld.

In verschillende andere steden in de Republiek werden vergelijkbare acties 
ondernomen. Die acties vormden het begin van een jarenlang conflict in Arnhem, 
de provincie Gelderland en grote delen van de Republiek tussen groepen afgezette 
bestuurders en de nieuwe regimes. In Arnhem nam de verzamelde burgerij meerdere 
keren deel aan de besluitvorming.36

Tijdens deze roerige periode werden door vertegenwoordigers van het nieuwe 
regime op beschaafde manier politieke en constitutionele bezwaren tegen de afge-
zette stadsbestuurders ingebracht. Maar op straat circuleerde heel ander kritiek, 
waaruit duidelijker dan uit die constitutionele teksten blijkt dat met de politieke 
rechten van de burgerij ook de goedburgerlijkheid van de afgezette regenten in het 
geding was. In een liedje dat de ronde deed, werd de afgezette burgemeester Johan 
Spoltman, alias Jan Draeijgat, nog eens verweten dat hij de stoelen in de kerken had 
vervangen door banken, zonder dat hij daarvoor iemand had geraadpleegd. Hem 
werd verweten dat hij zich dacht te kunnen gedragen als een vorst. Het vers over de 
kerkbanken begon dan ook met de bijtende zin: ‘Sinjeur die ordonneert souvrain’.37

Het liedje somde nog een hele reeks van zonden op. Hij zou burgers hebben afge-
ranseld die hadden geklaagd over de inkwartiering van soldaten. Even eigengereid 
als hij de stoelen door kerkbanken had laten vervangen, zou hij een nieuwe belasting 
hebben ingesteld. Met die belasting en met de aankoop van grond zou hij slechts zijn 
eigen belang hebben nagestreefd. Ook in een ander liedje werd hem verweten dat hij 
‘stadsgoet’ ten eigen bate had aangewend.38 Andere afgezette bestuurders verweet 
men schijnheiligheid, leugenachtigheid, hooghartigheid, gepoch, hoogmoed en rok-
kenjagen. Daar bleef het niet bij. Meer dan op hun bestuurlijke kwaliteiten werden de 
afgezette bestuurders, met een keur aan grove scheldwoorden, aangevallen op hun 
persoon, hun uiterlijk, hun afkomst en privé-leven; ze werden kortom verbaal in hun 
eer aangetast en beschuldigd van allerlei onburgerlijk gedrag.39
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2.7� Besluit

Goedburgerlijk gedrag in een stadje als Arnhem had een aantal lagen. Iemands 
burgerlijkheid bestond, behalve uit het bezit van een rechtspositie, uit het naleven 
van normen voor het collectieve en voor het individuele leven. In het individuele 
leven stonden seksuele moraal en arbeidsmoraal hoog in het burgerlijke vaandel. 
Een goede burger was een eerzame huisvader die op eerlijke wijze de kost verdiende. 
Hij was goed gereformeerd en voedde ook zijn kinderen op tot eerzame en gerefor-
meerde burgers. Hij betrachtte matigheid in de drank, verhief zich niet boven zijn 
medeburgers, zag af van fysiek en verbaal geweld, streefde naar een harmonieuze 
onderlinge omgang en ging op gepaste wijze om met de eer van zijn medeburgers.

In het collectieve leven streefde een goede burger naar het beste voor zijn stad 
en medeburgers. Hij stelde, in voorkomende gevallen, het stadsbelang boven zijn 
eigenbelang. Hij hielp zijn medeburgers die in minder goeden doen waren, zoals 
wezen en armen. Goed burgerschap hield ook in dat iedere burger bijdroeg aan de 
noodzakelijke politiewacht en de brandweer in de stad, zo nodig een bestuursfunctie 
vervulde en zich kweet van publieke verantwoordelijkheden die hem door de over-
heid werden toegewezen. Een goede burger was zijn overheid, zowel de lokale als 
de provinciale, gehoorzaam. Maar een goede burger kon zich ook gerechtigd voelen 
om medeburgers en uiteindelijk ook zijn burgerlijke overheid ter verantwoording 
te roepen. De vervulling van publieke ambten was in principe voorbehouden aan de 
besten uit de burgerij; degenen dus ook die het beste die kwaliteiten verenigden. Het 
goedburgerlijke waardepatroon was in allereerste instantie van toepassing op vol-
wassen mannen. Voor zover het om niet-specifiek mannelijke verantwoordelijkheden 
in het publieke domein ging, hadden burgeressen en burgerkinderen zich vanzelf-
sprekend evenzeer te conformeren aan de goedburgerlijkheid van hun mannen en 
vaders. Daarenboven moesten ze hun mannen en vaders gehoorzamen. Een regel van 
burgerlijk leven die nergens in de burgerlijke reglementen werd vastgelegd, maar 
waarover vooral de familie zelf, de omgeving en de kerk waakten.40

De dagelijkse beleving van die individuele en collectieve waarden was een zaak 
van geregelde discussies en conflicten op individueel en collectief niveau. Dat ze wer-
kelijk een rol speelden in de praktijk van alledag was te danken aan individuele oplet-
tende burgers, maar toch vooral aan een reeks burgerlijke instituties die zich zagen 
als hoeders van de burgerlijke verantwoordelijkheden. Het waren die instituties die 
het leven in een stad een burgerlijker karakter gaven dan het leven in dorpen. Dat 
neemt niet weg dat bijvoorbeeld, zoals De Lier liet zien, kerkenraad en rederijkers-
kamer zich daar als hoeders van burgerlijkheid beschouwden. In grotere steden was 
de burgerlijke druk van die instituties allicht ook minder groot dan in steden van 
een kleinere schaal als Arnhem. Veel steden hadden echter een vergelijkbare schaal, 
of waren kleiner. Dat gold niet alleen in de Republiek, maar meer nog in de rest van 
Europa. Het burgerlijke leven van Arnhem, met zijn burgerlijke normen en zijn bur-
gerlijke instituties, kon men ook gemakkelijk terugvinden in andere Europese steden 
(en in sommige streken ook dorpen) van het Duitse Rijk tot in Italië, in katholieke en 
protestantse regio’s, zij het in oneindig veel lokale en regionale varianten.41
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3� Deugdzaam�staatsburgerschap:�de�negentiende�eeuw

Het woord ‘burger’ heeft twee betekenistoppen, die ongeveer 
samenvatten, wat zich aan gevoelsnuance om deze klankcom-
binatie beweegt; de burger is de ‘citoyen’, enerzijds, hij is ook 
de ‘Spiessburger’, anderzijds. Hij heeft ‘burgerrecht’ en hij is 
tegelijk ‘burgerlijk’. Hij maakt dus aanspraak zowel op algemene 
eerbied, als op algemene verachting.

Menno ter Braak, Carnaval�der�burgers, 1930

Vic�Veldheer

3.1� Inleiding

De negentiende eeuw wordt wel de eeuw van de burger genoemd, omdat het begrip 
op twee manieren verdere invulling kreeg. Allereerst werd aan het begrip sociale en 
culturele connotaties verbonden zoals: fatsoen, deugd, vlijt en ijver, spaarzaamheid. 
Maar volgens Kneppelhout ook eigenschappen als nuchter, praktisch en verdien-
stelijk, maar middelmatig (zie Aerts 2002: 314). Daarnaast riep de opkomst van de 
notie van staatsburger vooral de vraag op of aan die status nog andere eisen gesteld 
diende te worden. Nu was ook niet iedere inwoner van een stad een burger; daarvoor 
moest ook aan bepaalde eisen worden voldaan zoals voldoende inkomen. Iets verge-
lijkbaars had men ook voor het staatsburgerschap in gedachten: wanneer kwam een 
burger in aanmerking om tot staatsburger ‘gekroond’ te worden?

De negentiende eeuw werd ook steeds meer een ‘burgerlijke’ maatschappij waar-
aan de connotatie van beschaving hing. Gaandeweg groeide ook het besef dat de 
verheffing van het volk belangrijk was om welvaart te scheppen en economische 
groei te realiseren. Dat veranderde halverwege die eeuw toen kunstenaars, artiesten 
en schrijvers zich gingen verzetten tegen die burgerlijkheid: de burger werd gezien 
als beleefd, bekrompen, benauwend, benepen en braafjes. Zo gingen kunstenaars 
die eerder ‘burgerlijke kunst’ maakten – portretten en landschappen volgens de 
tradities van het Hollands realisme – zich antiburgerlijk gedragen. Volgens Kloek 
en Tilmans (2002: 1-19) vertoont het burgerbegrip in de negentiende eeuw de nodige 
ambivalentie vanwege de omslag in betekenis die heeft plaatsgevonden. Zij doelen 
dan op de staatsburger en de culturele burger, waarbij de laatste het loodje legde op 
het moment dat de staatsburger zijn volwassenheid bereikte. 

Ik zal in deze bijdrage de ontwikkeling van stedelijk burgerschap naar staatsbur-
gerschap schetsen en nagaan welke normen en waarden met beide begrippen zijn 
verbonden. Hoewel in feite de kern van wat onder burgerschap wordt verstaan door 
de tijd heen vrij stabiel is, krijgt het door die veranderende contexten wel een andere 
inkleuring. 
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3.2� Het�burgerlijk�beschavingsoffensief

Aan het begin van de negentiende eeuw was Nederland een corporatieve staat: 
instellingen, regio’s, steden en gilden regelden hun eigen zaakjes en beschikten over 
juridische statuten waarin de rechten en plichten van de leden waren vastgelegd. 
In de stad werd een onderscheid gemaakt tussen burgers met en zonder rechten. 
Burgerschap, met alle rechten en plichten daaraan verbonden, had een juridische 
status. Zij hadden de meeste rechten, want er waren ook ingezetenen zonder burger-
recht, ‘inwoners’ en er waren tijdelijke ingezetenen. Burgers konden bijvoorbeeld 
het lidmaatschap verwerven van andere organisaties zoals gilden of schutterij. Het 
begrip burger had dus vooral een juridische invulling en kreeg geleidelijk aan een 
sociaal-economische connotatie. Het onderscheid tussen bijvoorbeeld burgers en 
inwoners/ingezetenen kreeg steeds minder gelding; belangrijker werd het onder-
scheid tussen degenen die in hun eigen onderhoud konden voorzien en degenen die 
dat niet konden. De eersten vormden de economische ruggengraat van de stad, de 
laatsten een sociale last. Gaandeweg werd het juridische burgerschap als grondslag 
van de sociale ordening door sociaal-economische factoren ondermijnd, omdat meer 
belang werd gehecht aan arbeid en inkomen.

Tegelijk begint een burgerstand zich tussen arm en rijk te ontwikkelen en ont-
staat mede onder invloed van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen – kortweg 
’t Nut genoemd – een beweging die erop gericht is de lagere stand te verheffen en 
te beschaven. Burgerlijke normen en waarden als fatsoen, respect, deugd, ijver en 
vlijt, gehoorzaamheid en spaarzaamheid dienden geïnternaliseerd te worden door 
de lagere stand: het burgerlijke beschavingsoffensief. Piet de Rooy, die geldt als de 
‘ijkmeester’ van die notie (Ido de Haan 2002) heeft erop gewezen dat door de activi-
teiten van ’t Nut niet alleen geprobeerd is om opvattingen over deugdzaamheid op te 
leggen aan de lagere standen, maar dat die activiteiten er ook toe geleid hebben dat 
de burgerij een herkenbare sociale groep werd die zich ook politiek manifesteerde. 
Deze (h)erkenning als groep heeft er volgens De Rooy toe geleid dat de liberale 
burger tot kern van de natie werd, dat liberale stromingen in allerlei gedaanten het 
politieke landschap voor een belangrijk deel bepaalden; er ontstond ook een spe-
cifieke politieke stijl. Burgerzin, naastenliefde en plichtsbesef vormden de ruggen-
graat van het ‘deugdzaam liberalisme’ in de tweede helft van de negentiende eeuw 
(Dudink 1997). Ik kom er straks op terug.

’t Nut was vooral een protestantse, hervormde eliteclub; katholieken waren 
nauwelijks lid. Volgens De Rooy ging het hier om een nieuwe elite ‘die van plan was 
in een burgerlijk beschavingsoffensief het morele gehalte van de samenleving ter 
hand te nemen’ (De Rooy 2002: 41). Dit offensief was er aan de ene kant op gericht 
de lagere standen enige beschaving bij te brengen: ‘In een bijna eindeloze stroom 
van pamfletten en boekjes werd “de gewone” man uitgelegd wat hij diende te weten 
van cultuur en samenleving en vooral ook hoe hij zich diende te gedragen. Het was 
een soort schriftelijke cursus in gedragscodes, een opvoeding tot “brave Burgers en 
nuttige menschen […] met één woord, tot edelaartige Nederlanders’ (ibid. o.c. 41/42). 
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Aan de andere kant ‘vormden de maandelijkse bijeenkomsten van ’t Nut een belang-
rijk bindmiddel voor een brede elite die steeds tevredener werd over de eigen deugd-
zaamheid’ (Ibid, o.c. 42).

Eenheid, harmonie en deugdzaamheid vormden de ideële kern van het nationale 
beschavingsproject dat gedurende heel de negentiende eeuw werd uitgedragen door 
algemene en christelijke instellingen als ’t Nut, de hervormde kerk, het onderwijs 
en allerlei genootschappen. Ook de bestrijding van de zedeloosheid en het drank-
misbruik vormden daarvan een onderdeel. Naast ’t Nut waren bijvoorbeeld ook de 
Vereniging tot Zedelijke Beschaving van Arbeiders of de Maatschappij tot verbetering 
van den Werkenden Stand actief. Drankbestrijding vormde een belangrijk onderdeel 
van het beschavingsoffensief (zie onder meer Van der Stel 1995: 118-141).

Omdat ’t Nut hierin een belangrijke – en vaak onderbelichte – rol heeft gespeeld, 
ga ik daar wat dieper op in.

3.3� Maatschappij�tot�Nut�van�’t�Algemeen

De oprichting in 1784 te Edam van ’t Nut door de predikant Jan Nieuwenhuyzen kan 
als een belangrijk markeringspunt worden gezien in het burgerlijke beschavingsof-
fensief. ’t Nut heeft een groot stempel gezet in de jaren daarna, zowel op de ontwik-
keling en opvoeding van het volk als op de inhoud van de Nederlandse politiek (zie 
ook Fritschy en Toebes 1996).

Nieuwenhuyzen had met ’t Nut voor ogen om het volk te vormen en te ontwik-
kelen en tijdens de oprichtingsvergadering werd daaraan toegevoegd ‘de verbetering 
van het schoolwezen en de opvoeding van der jeugd als de voornaamste grondslag ter 
vorming, verbetering en beschaving van den burger’ (Mijnhardt en Wichers 1984: 11). 
De zinspreuk ‘Tot nut van t́ Algemeen’ geeft aan dat men zich vooral op de onderste 
lagen van het volk richtte. Onderwijs en opvoeding worden algauw de hoofdtaak van 
het genootschap. In het plan van aanpak wordt de stelling verkondigd dat het niet 
kwaadwilligheid van de mensen, maar onvermogen is dat leidt tot onkunde en zede-
loosheid. Deze stelling vormt de grondslag voor ‘onafgebroken arbeid aan de volks-
ontwikkeling’ en niet voor ‘neerbuigende filantropie’.

Na de oprichting in 1784 neemt het genootschap een hoge vlucht en al snel ver-
spreidt het zich vanuit Noord-Holland over heel het land. In 1835 telt De Maatschap-
pij bijna 13.000 leden, verdeeld over zo’n 200 departementen. Er werden niet alleen 
veel organisaties opgericht en voorzieningen ingesteld, maar ook is geprobeerd met 
publicaties invloed uit te oefenen op het publieke debat en de politieke besluitvor-
ming. Op het gebied van het onderwijs werden veel activiteiten ontwikkeld; er werd 
een nationale kweekschool opgericht; plaatselijk werden lagere scholen gesticht; 
er werden veel schoolboeken uitgegeven; er werd een boekenfonds ingesteld. Ook 
werden bibliotheken opgericht waarmee de basis werd gelegd voor wat later het 
openbare-bibliotheekwerk is gaan heten. Nutscholen, Nutsbibliotheken werden 
gecomplementeerd met Nutsavonden en Nutslezing, bedoeld om ook de volwassenen 
te vormen.
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Ook de koning speelde hierin een rol. Op instigatie van Koning Willem i zijn in 
het begin van de negentiende eeuw spaarbanken opgericht voor mensen met een 
kleine beurs. Bedoeling was om volwassenen met geld te leren omgaan en de spaar-
zin te bevorderen. Hij was ook een groot voorstander van een beschavingsoffensief 
en hij heeft ook de relatie gelegd met het staatsburgerschap. Zo gaf hij krachtdadig 
steun aan de openbare volksschool: het volk moest worden opgevoed tot staatsbur-
gers.

Later in de negentiende eeuw gaat ’t Nut zich ook actief bezighouden met de 
bestrijding van armoede en begeeft het zich op het pad van de materiële zorg door 
een soort ziekenfonds op te richten. Met de oprichting van spaarbanken en de instel-
ling van verzekeringen werd ‘een materiële basis gelegd voor deugden van zuinigheid 
en spaarzaamheid’ (Mijnhardt en Wichers (red.) 1984: 41).

Toen de Amsterdamse lutherse dominee George Hendrik Lagers in 1815 de eerste 
algemene vergadering van De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen opende na de 
vestiging van het Koninkrijk, koos hij als thema de morele plichten van de burger 
(geciteerd bij Kloek en Mijnhardt 2001: 165):

‘Zoo lang elke burger zedelijk goed denkt en handelt heeft hij van de Maat-
schappij niets te vreezen. Zoo lang hij zijne voorregten niet misbruikt, zullen 
zij hem niet ontnoomen worden. Eigenbelang, maar een zeer geoorloofd eigen-
belang, moet derhalve een ieder opwekken de kracht der Wet te schragen, door 
eigene zedelijkheid. Elke schraging van Wet en orde door eigen zedelijkheid, is 
derhalve, in den eigenlijksten zin, niet anders dan een dienst, welken de mens 
zichzelven bewijst.’

Dat morele plichtsbesef zou dus niet alleen moeten gelden voor de maatschappelijke 
elite, maar voor iedereen. Dit burgerschapsideaal zou in de negentiende eeuw cen-
traal staan.

’t Nut heeft met name in de tweede helft van de negentiende eeuw haar bescha-
vingsoffensief verder vormgegeven door als een soort denktank te fungeren voor de 
aanpak van urgente maatschappelijke problemen: de sociale ‘questie’, het onderwijs, 
het wonen en de gezondheidszorg. Daarover liet het genootschap vele rapporten het 
licht zien, die een grote rol hebben gespeeld in de politieke besluitvorming toen-
tertijd. De Rooy (2002: 105) betitelt het als een creatieve voorhoede van wat later de 
ministeries zijn gaan doen. 

Het is de moeite waard om over het ideaalbeeld van beschaving dat ’t Nut erop 
nahield de secretaris van ’t Nut aan het woord te laten die het in 1908 als volgt 
omschreef (geciteerd bij De Rooy 2002: 105):

‘Mij staat als beeld der toekomst voor oogen, de werkman, met zijn gezin 
levende in een gezonde, gezellige woning, met een tuin, waarin hij, in de uren, 
welke vrijvallen van den loongevenden arbeid, met zijn gezin aardappelen en 
groenten voor eigen gebruik kweekt, welke dan smakelijk bereid worden door 
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de vrouw, die eerst in de herhalingsschool, daarna in de volkslessen, op deugd-
zame wijze heeft leren koken en huishouden. De borrel heeft voor de leden van 
dit gezin zijn aantrekkelijkheid verloren. Het huis, met den tuin, geven aan 
allen de noodige rust, gezelligheid, ontspanning, na den arbeid.’

We zien dus dat de negentiende eeuw sterk in het teken stond van het bevorderen van 
burgerzin bij alle standen in de maatschappij. Het vastleggen in de grondwet van 
het algemeen kiesrecht impliceerde een uitbreiding van het burgerschapsconcept in 
politieke zin. Burgers dienden nu opgevoed te worden tot staatsburger waarbij niet 
op voorhand duidelijk was aan welke voorwaarden een burger moest voldoen om zijn 
stem te mogen uitbrengen. 

3.4� De�deugdzame�staatsburger

De liberale vertaling van het politiek burgerschap werd gekoppeld aan de compe-
tentie en vaardigheden van het individu: eigendom, inkomen en productieve arbeid 
werden daarvoor de indicatoren en zo ontstond het censuskiesrecht. Het verschilde 
van zeventiende en achttiende eeuwse vormen van kiesrecht in zijn grondslag: we 
hebben gezien dat grondbezit als zodanig en het lidmaatschap van stedelijke cor-
poraties als gilden op zichzelf voldoende waren om als burger erkend te worden 
en kiesrecht te krijgen. In de negentiende eeuw werd als maatstaf de bijdrage in de 
belastingen gehanteerd en niet zozeer het eigendom of bezit als zodanig. Het gaat 
terug op verschillende liberale concepties van burgerschap (zie Stuurman 1992: 367-
377), waarbij de conservatief-liberalen het censuskiesrecht vooral legitimeerde met 
het eigendom van de burger, terwijl de radicaal-liberalen de nadruk legden op de 
productieve bijdrage van een burger aan de gemeenschap. In de ogen van de laatsten 
droegen ‘de paupers en de vagebonden niet bij aan de produktie, maar de landjon-
kers en de couponknippers evenmin […] De conceptie van politiek burgerschap op 
basis van produktieve arbeid was […] gericht op een toekomstige toestand waarin 
de brede middenlagen de grote meerderheid zouden uitmaken, de radicaal-liberale 
utopie van een samenleving die uitsluitend uit zelfstandige, arbeidzame en rationele 
burgers zou bestaan’ (Stuurman 1992: 371).

Van belang is te onderstrepen dat burgerschap ook gestoeld werd op de arbeid 
die iemand verrichtte en waarmee hij zijn bijdrage leverde aan de gemeenschap. Niet 
zozeer eigendom of inkomen, maar de arbeid die iemand leverde ‘in termen van 
persoonlijke bekwaamheid, morele inzet en maatschappelijk nut’ (Stuurman 1992: 
370) vormde de basis voor zijn burgerschap en daarmee voor zijn kiesrecht. Hiermee 
werd de samenleving ook verdeeld in zij die werkten en zij die dat niet deden. ‘Wie 
er op eigen kracht niet kon komen, viel buiten de politieke gemeenschap, werkloos-
heid werd gezien als het gevolg van de zedelijke onbekwaamheid van het individu’ 
(Stuurman 1992: 371).

De Grondwet van 1848 was evenwel onder meer bedoeld om de betrokkenheid van 
de burgers bij de politiek te vergroten, hun deelname aan het publieke debat te sti-
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muleren en de groei van een gemeenschap te bevorderen. Een gemeenschap die zou 
bestaan uit beschaafde individuen, goed opgeleid, en in staat om in eigen levenson-
derhoud te voorzien. Zo ver was het op dat moment voor grote delen van de bevolking 
nog niet, maar dat was nog geen reden het algemeen kiesrecht niet vast te leggen in 
de Grondwet. In zijn essay Over�het�hedendaagsch�staatsburgerschap�(1844) had Thorbecke 
de gedachte uitgewerkt dat de positie van de burger tegenover de staat versterkt 
moest worden. Hij schreef dat de staat zich ‘het bijzondere leven der ingezetenen, 
hunne veiligheid, huishoudelijke welvaart, zedelijke beschaving, onvergelijkelijk 
meer, dan vroeger “aantrok” ’.

Hoewel in de Grondwet van 1848 het algemeen kiesrecht was verankerd, had een 
groot deel van de bevolking in de ogen van de liberalen nog niet het noodzakelijke 
stadium van beschaving bereikt dat nodig was om het kiesrecht te kunnen uitoefe-
nen, waarmee in feite de basis was gelegd voor een beschavingsoffensief. Het begin-
sel van algemeen staatsburgerschap en de feitelijke beperking van het kiesrecht van 
een groot deel van de bevolking leidden in de tweede helft van de negentiende eeuw 
tot het zoeken naar een antwoord op de vraag hoe hiermee om te gaan: wanneer kon 
aan een burger het kiesrecht worden toegekend? Waaraan moest hij voldoen? Hoe 
‘beschaafd’ moest hij zijn? De conservatieven konden zich goed vinden in de beper-
king van het kiesrecht, de vooruitstrevende liberalen rondom Thorbecke eveneens, 
omdat beide stromingen het erover eens waren dat uitoefening van politieke rechten 
bepaalde capaciteiten en vermogens vereiste waarover (nog) niet iedereen beschikte. 
De liberalen pleitten om die reden voor opvoeding van het volk. Thorbecke had dat 
ook met zoveel woorden duidelijk gemaakt in het parlement bij de verdediging van 
de Grondwet: algemeen kiesrecht kan pas wettelijk worden vastgelegd wanneer de 
bevolking daartoe is opgevoed. Dat zou nog ruim een halve eeuw in beslag nemen. 
Het leidde in elk geval in de tweede helft van de negentiende eeuw tot enorm veel 
activiteiten in het kader van volksopvoeding. Daaraan heeft de aloude Maatschappij 
tot Nut van het Algemeen, zoals we hiervoor hebben laten zien, actief meegedaan 
met haar initiatieven voor volksbibliotheken, ‘volksonderwijs’, tekenonderwijs, 
gymnastiek en lichamelijke opvoeding, maatschappelijke zorg, spaarbanken en 
verzekeringen.

De erkenning van staatsburgerschap ging gepaard met een afwijzing van de lokale 
verankering van het burgerschap, zo schrijft De Haan (2003: 93). Hij citeert Tydeman 
die in zijn magazijn voor het Armenwezen opmerkt:

‘wij zijn […] geene Burgers van den�Haag,�Leyden of een andere stad maar Bur-
gers van Nederland.’

Niettemin bleef de lokale context in politieke zin nog wel van belang, omdat politiek 
nog heel lang in de negentiende eeuw lokale politiek was, in elk geval in de eerste 
helft. Toch werd langzamerhand de relatie tussen stedelijkheid en burgerschap 
losser omdat het staatsburgerschap in de tweede helft van de eeuw belangrijker 

Een goede burger.indd   38 2-12-2005   14:19:19



39Deugdzaam�staatsburgerschap:�de�negentiende�eeuw

werd. Het staatsburgerschap kreeg ook steeds meer status. Met de Grondwet van 
1848 werd de spanning tussen het staatsburgerschap en de feitelijke beperking van 
de politieke rechten bij grote delen van de bevolking voelbaar. Kiesrecht was immers 
voorbehouden aan hen die economisch onafhankelijk waren. Aan armen en andere 
afhankelijken kon men geen kiesrecht toevertrouwen, terwijl in de Grondwet wel 
sprake was van algemeen kiesrecht. Bovendien waren de liberalen en de conservatie-
ven het erover eens dat die staatsburgers die nog niet zover waren dat het kiesrecht 
aan hen kon worden toevertrouwd de nodige vaardigheden, normen en waarden 
(‘beschaving’) moesten worden bijgebracht. Zolang dat beschavingsoffensief nog 
onvoldoende resultaat had geboekt, moest het censuskiesrecht gehandhaafd blijven. 
Laten we de rechtsgeleerde Opzoomer aan het woord die handhaving van het census-
kiesrecht steunde:

‘niet omdat geld en kennis gewoonlijk hand aan hand gaan, maar omdat toch 
de grote meerderheid van hen, wier vermogen beneden een zekere maat is, voor 
onbeschaafd en politisch voor willeloos moet worden gehouden.’
(Opzoomer 1848: 19).

Beschaving, fatsoen, deugdzaamheid en dergelijke werden zo tot eigenschappen van 
de staatsburger benoemd en tot voorwaarden voor de toekenning van zijn politieke 
rechten geformuleerd.

In dit verband is de Kieswet die minister Van Houten in 1895 bij het parlement 
indiende illustratief voor het toenmalige maatschappelijke klimaat van staatsburger-
schap. Artikel 1 van die wet somt de eisen op waaraan burgers dienden te voldoen om 
in aanmerking te komen voor het kiesrecht. Allereerst werd het kiesrecht toegekend 
aan alle mannelijke onderdanen van 25 jaar en ouder die belasting betaalden. Deze 
leeftijdsgrens was gekozen omdat de meeste op die leeftijd een gevestigde maat-
schappelijke positie hadden, zo was de veronderstelling van Van Houten. Degenen 
die niet aan deze eisen voldeden, konden het kiesrecht aanvragen indien zij aan de 
volgende kwalificaties voldeden (Taal 1980: 415-416): 
1 sedert een half jaar een huis of gedeelte daarvan dan wel een vaartuig te bewonen 

voor een huur, waarvan de minima per woonplaats werden vastgesteld;
2 sedert dertien maanden bij dezelfde werkgever in dienst te zijn voor minstens een 

per woonplaats bepaald loon, dan wel een pensioen van een openbare instelling 
ter dezelfde grootte te genieten;

3 sedert een jaar een inschrijving van minstens ƒ 100,- op het Grootboek Natio-
nale Schuld of een inleg van minstens ƒ 50,- bij de Rijkspostspaarbank ter vrije 
beschikking te hebben; 

4. te hebben voldaan aan de eisen van bekwaamheid, door of krachtens de wet 
gesteld voor de benoembaarheid tot een ambt, de vervulling van een betrekking of 
de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Bedoeling van Van Houten was om een kiesrechtstelsel te ontwikkelen dat in lijn was 
met de grondwet, maar tegelijk beoogde ‘de geschikten en economisch zelfstandi-
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gen naar de stembus te roepen en de ongeschikten en onzelfstandigen te weren’ (bij 
Taal 1908: 416).

Wat dit artikel nu zou betekenen voor de omvang van het potentiële kiezercorps 
was niet echt duidelijk: in 1890 waren 560.000 mensen fiscaal aangeslagen omdat 
zij personeel in dienst hadden en 400.000 mensen die meer dan ƒ1,- grondbelasting 
betaalden, maar voor het merendeel waren dat natuurlijk dezelfde mensen. 

Van Houten heeft veel verzet ontmoet bij de behandeling van de Kieswet. De 
negatieve commentaren kwamen van vooruitstrevende liberalen, die de wet niet ver 
genoeg vonden gaan, en van conservatieve katholieken die de wet juist wel te ver 
vonden gaan. Met name de conservatieven vreesden dat de kieswet zou leiden tot 
‘eene blinde en ruwe volksheerschappij’ en de politieke macht zou geven aan ‘eene 
onkundige onbeschaafde meerderheid’, hetgeen dan weer zou leiden tot ‘eene zóó 
ondragelijke dwingelandij, dat eindelijk het volk zijn heil moet zoeken in een krach-
tig éénhoofdig bestuur’ (geciteerd bij Taal 1980: 417).

De Kieswet werd uiteindelijk in 1896 zonder al te grote wijzigingen van artikel 1 
door de Eerste Kamer aangenomen en heeft gegolden tot de invoering van het alge-
meen kiesrecht in 1917. Zonder de wet veel te veranderen was het aantal kiezers in die 
jaren flink gegroeid: van ongeveer 577.000 in 1897 naar ruim 1 miljoen in 1917, ofwel 
van 52% naar 71% van alle mannen boven de 25 jaar (Taal 1908: 417).

3.�� De�burgerlijke�negentiende�eeuw

De Britse socioloog T.H.Marshall (1950) onderscheidde drie vormen van burger-
schap: civiel, politiek en sociaal. Het eerste was gebaseerd op de individuele vrij-
heidsrechten, de tweede verzekerde het recht op participatie aan de democratie en 
de laatste garandeerde het recht op materiële voorzieningen. De negentiende eeuw 
was vooral de tijd van het politieke burgerschap en kende drie perioden (De Haan, 
2002: 234). Tot het midden van de eeuw werd het staatsburgerschap scherp afgezet 
tegen het lokale burgerschap ten tijde van de Republiek, om daarna plaats te maken 
voor een sterk morele conceptie van burgerschap (‘trouwe onderdaan’). De jaren 
1848-1870 worden gekenmerkt door het liberalisme waarbij de liberale burger wordt 
gezien als de kern der natie aan wie het staatsburgerschap is voorbehouden. De uit-
oefening van het kiesrecht werd voorbehouden aan hen die belasting betaalden (het 
censuskiesrecht). Dat kiesrecht was niet zozeer verbonden met particulier eigendom, 
maar met de bijdrage in de belastingen en de hoogte ervan was volstrekt willekeurig 
en liep plaatselijk uiteen. Het bedrag lag tussen 20 en 160 gulden per jaar. Slechts 
11% van de mannen van 23 jaar en ouder konden hierdoor hun kiesrecht uitoefenen 
(in 1850), in 1900 was dit opgelopen tot 49% (zie www.parlement.com). Vanwege die 
willekeur was het ook vaak niet duidelijk waarom de ene burger wel het kiesrecht kon 
uitoefenen en de andere niet. Terugkijkend op die periode doet de categorisering van 
kiezers enigszins bekrompen aan, maar in het licht van het burgerlijke beschavings-
offensief van die jaren was dit het enige bereikbare.

De derde periode, vanaf 1870 wordt gekenmerkt door de opkomst van de verschil-
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lende politieke stromingen waarbij steeds sterker werd gemorreld aan dat census-
kiesrecht vanwege de sociaal onrechtvaardige uitwerking. Ook de andere politieke 
stromingen als de confessionele en de socialistische gingen zich steeds sterker 
maken voor feitelijke invoering van het algemene kiesrecht. 

Hier wordt tot slot de rol hierin van ’t Nut gememoreerd, omdat de bijdrage van 
de Maatschappij aan de ‘emancipatie’ van de burger van groot belang is geweest Veel 
van de activiteiten waren uiteindelijk gericht op de burgerlijke klasse zelf en niet 
zozeer op de lagere klasse, hoe zeer aanvankelijk ook de bedoeling. Zoals Kruithof 
(1990: 243) terecht constateert ‘heeft het burgerlijke beschavingsoffensief aan het 
einde van de negentiende eeuw zijn omvattende en algemene karakter verloren’.

De invoering van het algemeen kiesrecht in 1917 voor mannen en twee jaar later 
voor vrouwen kan als het eindpunt van die ontwikkeling worden gezien. Het bescha-
vingsoffensief van de negentiende eeuw was daarmee in politieke zin ten einde.
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4� Pretpark�Hollandia:�over�enkele�veranderingen�in�het�
burgerlijke�waardepatroon

Joep�de�Hart

4.1� Lekker�boeiend

Beroepshalve werd ook in de dagen van P.C. Hooft (1581-1647) de wereld al in uit-
gebreide tochten verkend. Maar sinds de dagen van de Grand�Tour van de drost van 
Muiden (helemaal naar Italië) is er voor de gewone Nederlander nogal wat veranderd. 
In de tweede helft van de vorige eeuw komt – na de voltooiing van de wederopbouw 
– onder de Nederlanders het massatoerisme op gang, die zich vanaf de jaren zeventig 
in steeds wijdere kringen over de aardbol gaan verplaatsen. De afgelopen decennia 
zijn buitenlandse vakanties waarbij wordt afgereisd naar de verste uithoeken van de 
wereld een gewone zaak geworden.

Ook thuis wordt niet stilgezeten. Een boek als Pret! van Tracy Metz schetst het 
beeld van de metamorfose van Nederland tot een soort pretpark. Het is een land waar 
rustieke bungalowparken uitzien op weidse recreatieplassen, waar cartbanen en ski-
hellingen oprijzen naast gemillimeterde golfterreinen. Daartussendoor rept zich een 
volkje van genotzoekers van de meubelboulevard naar de tot restaurant omgebouwde 
ruïne, om vervolgens het nachtleven van de mega-dancing in te duiken. Tot de vrije-
tijdshobby’s behoort ook levensbeschouwing. Steeds meer kerken mogen dan omge-
bouwd zijn tot tapijtenhal, voor het oude geloof is een spirituele boulimia in de plaats 
gekomen, waarbij het cursusboek bij De�Celestijnse�Belofte en de workshop over Een�
Cursus�in�Wonderen al weer zijn opgevolgd door een volledig verzorgde excursie langs 
alle locaties van De�Da�Vinci�Code. In een soort synopsis van Huxleys Brave�New�World 
formuleerde de Franse edelman Alexis de Tocqueville (1805-1859) ruim honderdvijftig 
jaar terug zijn angstvisioen over de toekomst als volgt: ‘Boven de mens strekt zich een 
soort immense, betuttelende macht uit [...]. Die macht is absoluut, bezorgd om elk 
detail, stopt nooit, is vooruitziend en zacht. Ze zou op paternalisme lijken, als zij de 
bedoeling had om de mens op de volwassenheid voor te bereiden, maar ze wil inte-
gendeel de mens onherroepelijk in de kindsheid vasthouden. Deze macht heeft graag 
dat men plezier maakt, op voorwaarde dat het het enige is waaraan men denkt.’1

Maar hoe realistisch is het beeld van een land van Lotofagen eigenlijk? Zijn de 
Nederlanders echt massaal ten prooi gevallen aan de sirenenzang van de recre-
atie-industrie? Hebben zij hun burgerlijke erfenis wel zo volledig omgezet in een 
pretpakket? In deze beschouwing beperken we de vraag tot veranderingen in het 
waardepatroon. Worden burgerlijke waarden als een warm gezinsleven en financiële 
zekerheid gaandeweg meer vervangen door het lang-leve-de-lol van het hedonisme? 
Die vraag staat hier centraal. 
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Het gaat in dit hoofdstuk dus niet over staatsburgerschap of concepties van de 
societas�civilis, niet over burgerzin, burgerrechten of burgerplichten. ‘Burgerlijk’ ver-
wijst hier naar het normen- en waardenstelsel dat sinds het einde van de achttiende 
eeuw in ons land verbreid raakt, dat gaat gelden als een catalogus van typisch Neder-
landse deugden en waarvan huiselijkheid en properheid, eenvoud en ordelijkheid, 
arbeidzaamheid en spaarzaamheid, nuchterheid en praktische godvruchtigheid deel 
uitmaken. Pas toen kregen ‘goed burgerschap’ en burgerlijk zelfbewustzijn ook het 
karakter van een programma dat onder andere zijn uitdrukking vindt in de idealen 
van de Maatschappij tot nut van ’t algemeen en (later) in de strevingen van zowel 
kerkelijk-religieuze als seculiere organisaties die ontstaan onder de paraplu van de 
verzuiling.

Al eerder hadden de deugden van de opkomende middenklassen een exemplari-
sche uitdrukking gekregen bij de puriteinen2 en deze deugden waren eerst en vooral 
gezinsdeugden, met een nadruk op arbeidzaamheid, soberheid en morele zuiver-
heid. Ze werden gesanctioneerd vanuit de godsdienst, waarbij de kerken konden 
voortborduren op het evangelie als inspiratiebron.3 Hier te lande geldt Jacob Cats 
(1577-1660) (‘vader Cats’) als de spreekwoordelijke calvinistische familialist. Het 
gezin, de kerk en de staat waren in de puriteinse beleving drie geïntegreerde domei-
nen waarop Gods koninkrijk op aarde gestalte diende te krijgen. Daarbij vervulde het 
gezin een sleutelrol. Het werd niet alleen beschouwd als het samenlevingsverband 
waarnaar mensen (als sociale wezens) van nature streven, maar ook als prototypi-
sche en kleinste eenheid van de societas�civilis. Het gold tevens als de basis van de ook 
verder strikt geordende, grotere burgerlijke samenleving, het kerkelijk leven en het 
staatsbestel. De ethiek voor de mens als deelnemer aan het maatschappelijk leven en 
de normen waardoor dit wordt gereguleerd, zijn bij Cats onverbrekelijk verbonden 
met de grondregels die gelden voor gehuwden (ofwel ‘gehoude lieden van Huyselicke 
saken’).4

In de volgende paragraaf volgen we eerst het spoor terug en worden de veranderingen 
samengevat die zich in pakweg de afgelopen honderd jaar in het burgerlijke waarde-
patroon hebben voorgedaan. We nemen daarvoor een aanloop die begint in de acht-
tiende eeuw. Vervolgens wordt de blik gericht op het hedendaagse Nederland. Aan de 
hand van bevolkingsenquêtes wordt in paragraaf 4.3 de stand van zaken beschreven 
in de afgelopen decennia. Paragraaf 4.4 bevat een korte slotbeschouwing.

4.2� Tweehonderd�jaar�burgerlijkheid

Aanloop:�de�achttiende�en�negentiende�eeuw. In de tweede helft van de achttiende eeuw 
brokkelde de macht van de Republiek zichtbaar af en in zulke tijden van verval pleegt 
al snel een appèl op morele herbronning te worden gedaan. Dat geldt voor cultuur-
critici al niet anders dan voor moderne voetbaltrainers, die soms beide hoedanig-
heden in zich verenigen (denk bijvoorbeeld aan de ‘patatgeneratie’ van voormalig 
Ajax trainer Leo Beenhakker5). In de strijd tegen de verwekelijking, karakterloosheid 
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en lamlendigheid fungeert een groots gedroomd verleden als referentiekader. In 
de achttiende eeuw – dezelfde eeuw waarin de futloze jansaliegeest (voorloper van 
de ‘patatgeneratie’) ons land volgens Potgieter in zijn greep had6 – ontstond zo de 
mythe van de Gouden Eeuw, toen de bewoners van de Lage Landen nog een gods-
vruchtig, huiselijk, spaarzaam en arbeidzaam volk vormden, vervuld van burgerzin.7 
De opgewaardeerde zeventiende-eeuwse mentaliteit functioneert vooral in de vorm 
van een catalogus van typische burgerdeugden als identificatiemodel.

Tot aan de laatste decennia van de negentiende eeuw (maar vooral tussen 1840-
1880) bleef ‘burgerlijk’ overwegend positieve connotaties houden. Tijdens het groot-
ste deel van de eeuw vormden deugdzame eenvoud, verdraagzaamheid en knusse 
huiselijkheid de peilers van het nationale zelfbeeld. De vaderlandse letterkunde werd 
gedreven door Potgieters befaamde ‘kopijeerlust des dagelijkschen levens’ en Van Sas 
spreekt van het negentiende-eeuwse huiselijkheidssyndroom.8 Via vooral de jonge 
liberale beweging krijgt de vrome vader Biedermeier vanaf de jaren veertig in het 
burgerlijke ideaalbeeld gezelschap van een geëngageerde, actief bij de publieke zaak 
betrokken evenknie.9 Van kerkelijke en particulier burgerlijke zijde worden zedelijk-
heids- en beschavingsoffensieven gestart waarin men de stedelijke arbeidersbevol-
king probeert te doordringen van de zegeningen van een geregeld gezinsleven.

Tegen de eeuwwisseling ontstaat een snelle devaluatie in de kringen van uiteen-
lopende maatschappelijke elites (een avant-garde van kunstenaars en intellectue-
len), emancipatoire bewegingen (van de confessionelen en van de arbeiders) en de 
hoogste burgerlijke lagen, die afstand wensen te scheppen ten opzichte van de kleine 
burgerman. Vooral de invloed van de socialisten, met hun nieuwe, positieve waar-
dering van ‘het arbeidende volk’ en hekeling van de ‘bourgeoisie’ en burgerklasse is 
aanzienlijk geweest.

Wat de tachtigers betreft: zij streefden individualiteit, authenticiteit, hartstocht 
en estheticisme na, en hadden slechts verachting voor de in hun ogen platte smaak, 
het conventionalisme en de schijnheilige obsessie met fatsoen van de Spiessbürger. 
Het werk van auteurs als Van Deysel, Van Eeden en Emants is doortrokken van deze 
tegenstelling tussen kunstenaar en ‘filister’, waarbij de mildheid van de Camera�
Obscura ver te zoeken was.10

De�jaren�twintig�en�dertig.�Ondanks de ketelmuziek van een artistieke elite hanteren de 
diverse geledingen van de burgerij in de periode tot aan de Tweede Wereldoorlog het 
eerder genoemde normen- en waardenstelsel in hoge mate als richtsnoer voor een 
‘fatsoenlijk’ leven. Ze conformeren zich ook in hun gedrag sterk aan de ermee cor-
responderende regels en zetten vanuit een moreel superioriteitsbesef bovendien hun 
pogingen voort om via een beschavingsoffensief de lagere standen tot acceptatie te 
brengen. Aan de ene zijde dus de wil tot verheffing en disciplinering van het volk; aan 
de andere kant ook een grote zuigkracht die uit gaat van de ‘burgerlijke leefwijze’ op 
velen uit de lagere standen.11

Na 1920 vonden ontspanning en sociaal verkeer meer dan voorheen in gezinsver-
band plaats.12 Het harmonische gezin vormt de kern van het burgerlijke waardepa-
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troon (andere belangrijke elementen zijn: gevoel voor orde en gezag, standsbesef, 
nationaal sentiment, arbeidszin, spaarzaamheid, ((zelf ))beheersing). Een reeks 
van volksopvoeders neemt dat harmonische gezin en de wereld van Ot en Sien als 
ideaalbeeld en richtsnoer van zijn vormingsarbeid – zoals eerder Gerard Jan Ligthart 
(1859-1916). In zijn Antirevolutionair�ook�in�uw�huisgezin (1880) had Abraham Kuyper 
(1837-1920) in de jaren tachtig van de voorafgaande eeuw ‘een compleet huisgezin, 
dat normaal ontwikkeld is’ tot voedingsbodem van belangrijke maatschappelijk 
functies verklaard. Naast politieke voegzaamheid en patriottisme betrof het volgens 
hem onder andere: ‘het besef van burger te zijn’, ‘eerbied voor gezag en zin voor 
gerechtigheid’, ‘moed om vrij te zijn’, ‘onderling vertrouwen, zin voor inschikkelijk-
heid en solidariteit van eerbesef’, ‘rechtspraak, geen geweld’.

De nadruk op ‘de rijkste van alle primordiale instellingen’ (Kuyper) is wijdverbreid 
tijdens het interbellum. Kees Boeke (1884-1954), de idealistische opvoeder van de 
arbeidersjeugd, meent: ‘De geheele menschelijke samenleving zal voor mijn gevoel 
pas een sámen-leving worden als de geest die in een echte familiekring, zooals wij 
Hollanders die juist zo heerlijk kennen, de geheele menschheid gaat doortrekken.’

Werklust, zelfbeheersing en standvastigheid staan hoog aangeschreven in de 
deugdenhiërarchie. In de kunst figureren strakke koppen (Pyke Koch, Carel Wil-
link) en hoekige persoonlijkheden, die door roeien en ruiten gaan vanuit granieten 
principes (bijvoorbeeld Dreverhaven, Bint en De Bree in de romans van Bordewijk). 
Tegelijkertijd blijft in deze jaren een keur van intellectuelen en kunstenaars uitva-
ren tegen de mentaliteit van ‘de burger’ die als het volstrekte tegendeel van de ware 
artistieke roeping wordt voorgesteld.13 Menno ter Braaks Carnaval�der�burgers (1930) 
is exemplarisch voor het pogen om ruimte te scheppen voor de fantasie, artistieke 
creativiteit, oorspronkelijkheid en vrijheidsdrang in een onpersoonlijke, verstarde en 
overgereglementeerde samenleving. 

De�jaren�vijftig. Tot na de oorlog zit de kerk van Jorwerd nog elke zondag vol. Daarna 
begint God geleidelijk uit het dorpsleven te verdwijnen, zoals hij dat al eerder in de 
steden had gedaan.14 Kerkelijke leiders en pedagogen zien het toenemende bios-
coopbezoek, dansen en flaneren van de ‘onmaatschappelijke massajeugd’ verbonden 
met grote zedelijke gevaren. Via een herstel van de vooroorlogse zuilen proberen 
zij tijdens de Wederopbouw opnieuw greep te krijgen op de vrijetijdsbesteding van 
het jongste deel der natie en zijn ‘maatschappelijke verwildering’ tegen te gaan.15 
Zorgen over de morele effecten van de oorlog zijn wijd verbreid en een restrictieve 
moraal is ook in de jaren vijftig van de vorige eeuw nog behoorlijk dominant. Ze 
manifesteert zich in periodieke morele paniek over de jeugd.16 Het door ‘nozems’ 
aan diggelen geslagen meubilair bij een Amsterdams concert van Lionel Hampton in 
1954 en de hevige rellen te Apeldoorn – twee jaar later – in het kielzog van Bill Haleys 
optreden in de muziekfilm Rock�around�the�clock leiden tot veel bezorgde commentaren 
over de danszucht van ‘brooddronken jongeren’ en de uitwassen van de ‘rock ’n roll 
razernij’. Haley zelf was niet eens lijfelijk aanwezig. Hij komt twee jaar later pas, met 
in het voorprogramma Tonny Eyk en zijn zus.17 
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Wat betreft het gezinsleven heeft men dezelfde idealen voor ogen als die die vóór 
de oorlog golden (‘Gezinsherstel brengt Volksherstel’ luidde de leus waarmee de 
kerken in 1946 campagne voeren). Het gezin fungeert als de maatschappelijke een-
heid bij uitstek waarmee een dam kan worden opgeworpen tegen de bedreigingen 
van de massacultuur en de verlokkingen van de massaconsumptie bij het jongste deel 
der natie. Vader heeft een drukke baan, terwijl moeder het huishouden met vaste 
hand in goede banen leidt. Op de radio groeit de familie-Doorsnee uit tot nationale 
icoon.

De krachtige economische groei van die jaren en de stijgende individuele welvaart, 
de toename van de vrije tijd en het opleidingsniveau (ook van meisjes) knagen aan de 
economische basis van de restrictieve (arbeids)moraal. Er begint zich een ‘markt van 
welzijn en geluk’ te ontwikkelen waarop een almaar omvangrijker leger aan profes-
sionals actief is: maatschappelijke werkers, psychologen, pedagogen, sociologen, 
artsen, leraren en volksopvoeders, instituten als de nvsh. De neiging om zich in 
een zuil te voegen of aan de traditioneel burgerlijke normen te conformeren begint 
aan het eind van het decennium af te nemen, al blijft het voorlopig nog bij tendensen 
en vinden de radicalere veranderingen pas 10-15 jaar later plaats. Tussen 1950 en 
1960 verdubbelen de leerlingenaantallen van het algemeen vormend onderwijs en 
beroepsonderwijs. In het daaropvolgende decennium gaat ook de deelname aan het 
wetenschappelijk onderwijs – via de toestroom van babyboomers – sterk toenemen.

Sprong:�de�jaren�zestig�en�zeventig.�In de jaren zestig wordt de individuele financiële 
armslag nog ruimer. Geld moet rollen: in korte tijd maken in de meeste gezinnen 
een wasmachine, koelkast, televisie en auto hun entree en komt een (buitenlandse) 
vakantie voor het eerst binnen het bereik van grote delen van de bevolking. De vrije 
tijd neemt toe, ook het opleidingspeil stijgt verder en het wordt dringen voor de 
poorten van de universiteiten. Het aantal expressieve jeugd(sub)culturen neemt sterk 
toe en de horizon wijkt: geografisch (Nederland blijkt over zeer veel buitenland te 
beschikken), psychologisch en cultureel.18 Een woud van televisieantennes verspreidt 
zich in luttele jaren over de daken. In de interieurs groepeert het gezin zich steeds 
minder rondom de tafel en steeds vaker in het bankstel, geplaatst voor het blauwe 
oog. Nederland gaat in snel tempo ontzuilen, gezagsverhoudingen binnen en buiten 
het gezin veranderen, evenals de seksuele moraal. Vooral de tweede helft van de jaren 
zestig zijn waarschijnlijk cruciaal geweest bij het massale afscheid van ons land als 
preutse natie.19 Maximaal vrije, persoonlijke ontplooiing werd in brede kring als eis 
aanvaard en een speerpunt van overheidsmaatregelen.20 In dit permissieve culturele 
klimaat vindt een emancipatie van de zelfontplooiing en de ontspanning plaats, 
waarmee het Grote Genieten kon beginnen.

‘Burgerlijk’ groeide in de jaren zestig en zeventig in ijltempo en ditmaal in brede 
kring (een verschil met de situatie omstreeks 1900) uit tot een negatief geladen 
begrip. Tijdens de veel geproclameerde ‘culturele revolutie’ van die mythische jaren 
zestig komt ‘burgerlijk’ (met als toenmalige overtreffende trap ‘kleinburgerlijk’) in 
sommige kringen te staan voor benauwde behoudzucht en de grijze-muizenmen-

Een goede burger.indd   47 2-12-2005   14:19:21



48 Pretpark�Hollandia:�over�enkele�veranderingen�in�het�burgerlijke�waardepatroon

taliteit van het geestloze ‘klootjesvolk’.21 Daarvoor zijn historische precedenten te 
vinden in de al genoemde houding van kunstenaars en intellectuelen uit de bewe-
ging van tachtig, die al evenzeer gekant waren tegen de benepen kleingeestigheid en 
schrale bekrompenheid die zij verbonden met het burgermansfatsoen (zoals gezegd 
had het woord ‘burgerlijk’ tot aan hun dagen doorgaans een positieve klank gehad). 
Maar hoe burgermans ook over de hekel wordt gehaald en de pen in gif gedoopt: 
naar objectieve criteria gemeten neemt het burgerlijke karakter van de Nederlandse 
samenleving – zowel qua omvang als qua invloed – tussen 1880 en 1960 alleen maar 
sterk toe: het aandeel van de middengroepen onder de beroepsbevolking stijgt sterk 
(onder andere door de groei van de dienstensector).

Ondanks alle verschuivingen blijft het gezin de overheersende samenlevingsvorm. 
Een ‘harmonisch gezin(sleven)’ gaat wel iets anders betekenen. Het wordt niet langer 
gekoppeld aan strikte roltoewijzingen voor de leden vanuit traditionele overwegin-
gen, maar laat ruimte voor vrijere en gevarieerdere omgangsvormen als uitkomst van 
overleg en respect.22

4.3� Recente�ontwikkelingen�en�verbreiding�van�het�hedonisme

Oude waarden worden periodiek afgewisseld door nieuwe. Tot de ‘oude’ waarden 
worden klassieke elementen van het burgerlijke waardepatroon gerekend, zoals: 
hard werken, spaarzaamheid en soberheid, tucht, discipline en gehoorzaamheid, 
zelfbeheersing, maatbesef en goede manieren, gezagsgetrouwheid, conformisme, 
respect voor regels en tradities, standsbewustzijn, goede manieren en trouw, eer-
baarheid, kuisheid en trouw, verantwoordelijkheidsgevoel voor de publieke zaak 
en dienstbaarheid. Het zijn waarden die tot zo’n vijftig jaar terug in kerkelijke 
vermaningen, pedagogische adviezen, zedenlessen, moraliteiten en allegorieën 
frequent terugkeren en een uitgewerkte deugdencatalogus opleverden waarmee 
de schapen van de bokken konden worden gescheiden. Tot die catalogus behoor-
den niet de ‘nieuwe’ waarden, die op zijn gunstigst gereserveerd tegemoet werden 
getreden, vaker als ronduit moreel bedenkelijk werden voorgesteld en die menige 
zedenmeester belichaamd meende te zien in de ‘moderne jeugd’. Te denken valt aan 
bijvoorbeeld: onbevangenheid en spontaniteit, gelijkheid en vrijheid, mondigheid en 
assertiviteit, individualiteit en zelfontplooiing, democratie, openheid en tolerantie, 
authenticiteit en empathie, creativiteit en fantasie, onafhankelijkheid, presteren, 
flexibiliteit en mobiliteit, genieten, rijkdom en etaleren van succes. In het navolgende 
deel van deze tekst concentreren we ons, zoals gezegd, op waarden die betrekking 
hebben op respectievelijk het gezinsleven, arbeid en financiële zekerheid, en het 
genieten van het leven. 

In de vorige paragraaf werden ontwikkelingen in het burgerlijk waardepatroon kort 
getypeerd met een accent op de periode van de vorige eeuwwisseling tot en met de 
jaren zeventig. Hoe staat het daarmee na de ideologische turbulentie van de voor-
afgaande een à twee decennia? Zijn de blaadjes toen weer gaan liggen? In het reste-
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rende deel van dit essay zal de populariteit van centrale elementen van het burgerlijke 
waardepatroon worden nagegaan voor de periode daarna. Met die centrale elemen-
ten doelen we op enerzijds de gerichtheid op gezin en huiselijkheid, anderzijds de 
gehechtheid aan materiële zekerheid en de beroepsplicht. Als grote tegenhanger van 
deze traditioneel burgerlijke waarden geldt het hedonisme, dat zich uit in het streven 
naar genot, consumptie en exuberante prikkeling der zinnen. Qua methodiek gaan 
we anders te werk. We baseren ons niet langer op typeringen van tijdgenoten en 
historici, maar geven de ontwikkelingen weer op basis van uitkomsten van sociaal 
wetenschappelijk onderzoeken, in de vorm van bevolkingsenquêtes. Voor de periode 
sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw hebben we de beschikking over zulke 
grootschalige enquêtes naar de waardeoriëntaties die onder de bevolking leven. 
Nadat enkele ontwikkelingen naast elkaar zijn beschreven, brengen we ze vervolgens 
met elkaar in verband.

Een eerste, ruwe indruk geven de uitkomsten van de zogenaamde World�values stu-
dies. Tabel 4.1 laat zien dat die voor de jaren negentig duiden op een onverminderde 
gehechtheid aan het gezin en dat dit bovendien een internationaal verschijnsel is. 
Dat geldt niet voor de waardering van ‘werk’ en ‘vrije tijd’. Nederlanders vinden die in 
zowel 1990 als 2000 ongeveer even belangrijk, maar elders worden ze sterk verschil-
lend beoordeeld.

Tabel 4.1
Percentage dat zes onderwerpen voor zichzelf als ‘zeer belangrijk’ beoordeelt, 1990 en 1999/2000 

Nederland België Duitslanda Frankrijk Groot-Brittannië
1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000 1990 2000

gezin 82 80 84 87 71 88 82 81 88 89

werk 49 48 58 63 35 69 61 45 51 42
vrije tijd 51 53 41 40 40 37 31 32 45 51

vrienden en bekenden 63 60 46 48 37 50 41 48 48 58

religie 19 17 15 18 13 11 14 9 16 13

politiek 11 10 6 9 9 8 8 9 10 5
a In 1990 West-Duitsland.

Bron: World values studies (1990, 1999-2000) (gewogen resultaten)

Aan de hand van de data die in het Nijmeegse socon-onderzoek zijn verzameld, 
kunnen we ons een gedetailleerder beeld vormen van het belang dat Nederlanders 
aan de drie terreinen van gezin, werk en ontspanning toekennen. De Socon surveys 
proberen sinds eind jaren zeventig de belangrijkste waardepatronen onder de Neder-
landse bevolking en verschuivingen daarin te registreren. In 1979 gebeurde dit door 
een zeer uitgebreide lijst van waarden aan een steekproef voor te leggen, in de latere 
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edities is die lijst fors ingekrompen. Tabel 4.2 bevat drie centrale waardeoriëntaties 
die in het onderzoek worden onderscheiden (en die na uitvoerige deelanalyses op een 
veel grotere verzameling waarden naar voren kwamen).23 Het is al vaak opgemerkt 
dat de omslag in het waardepatroon waarvan in het bovenstaande werd gesproken 
vooral plaatsvond in de periode tussen halverwege de jaren zestig en halverwege de 
jaren zeventig.24 Dat is vijf tot vijftien jaar voordat het eerste socon-onderzoek werd 
gehouden. De socon-surveys (gehouden vanaf 1979) laten in elk geval een vrij rustig 
beeld zien, al vallen er wel enkele verschuivingen waar te nemen.

Tabel 4.2
Afzonderlijke waarden en waardeoriëntatiesa onder de bevolking van 18-70 jaar,  
1979-2000 (procenten en gemiddelden)

1979 1985 1990 1995 2000

familiaal-burgerlijke waardeoriëntatie
gemiddelde score 3,7 3,5 3,5 3,5 3,5
hoge score schaal 62 54 55 54 54
schaal items:

getrouwd zijn 21 22 25 28 25
kinderen hebben en opvoeden 40 30 32 35 36
leven voor je gezin 55 35 36 38 41

economisch-burgerlijke waardeoriëntatie

gemiddelde score 3,6 3,7 3,7 3,7 3,7
hoge score schaal 53 57 59 63 60
schaal items:

vooruitkomen in het leven 24 21 21 22 18
je beroep uitoefenen 28 25 25 29 25
het f inancieel goed hebben 15 18 17 19 17
maatschappelijke zekerheid 28 26 26 27 23

hedonistische waardeoriëntatie

gemiddelde score 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0
hoge score schaal 56 61 65 70 73
schaal items:

van het leven genieten 40 42 41 47 52
plezier maken 20 25 28 31 38
nieuwe dingen beleven 17 19 21 24 22

a De items zijn aan de respondenten voorgelegd met als inleidende zin: ‘Op dit moment vind ik in mijn leven belang-
rijk:…’ met daarna ‘getrouwd zijn’, ‘kinderen hebben en opvoeden’ etc... De vijf antwoordmogelijkheden waren: 
1: heel erg belangrijk, 2: erg belangrijk, 3: belangrijk, 4: daar ben ik onzeker over, en 5: onbelangrijk. Bij de items 
zijn de percentages met het eerste antwoord (heel erg belangrijk) weergegeven. De waardeoriëntaties zijn gecon-
strueerd als Likertschalen en hier zijn de percentages vermeld met een score van 2,5 of lager .

Bron: SOCON 1979-2000 (gewogen resultaten)
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De ‘familiaal-burgerlijke waardeoriëntatie’ (waarbij belangrijk worden gevonden: 
getrouwd zijn, kinderen hebben en opvoeden, leven voor je gezin) is tussen 1979 en 
1985 gedaald in de hiërarchie van waarden. De populariteit van de ‘hedonistische 
waardeoriëntatie’ (waar het gaat om: plezier maken, van het leven genieten, nieuwe 
dingen beleven) is daarentegen sinds eind jaren zeventig voortdurend gestegen. 
In mindere mate geldt dit tot halverwege de jaren negentig voor de ‘economisch-
burgerlijke waardeoriëntatie’ (verwijzend naar: vooruitkomen in je leven, je beroep 
uitoefenen, het financieel goed hebben, maatschappelijke zekerheid). Zoals we nog 
zullen zien, hoeven de waardeoriëntaties elkaar bepaald niet uit te sluiten.25

Het zal niets te maken hebben met de uil van Minerva, maar in het avondrood van 
de vorige eeuw begon zich een hernieuwde nadruk op het gezinsleven aan te dienen. 
Aan verschillende kanten wordt sindsdien gesuggereerd dat er een herwaardering 
plaatsvindt van de huiselijkheid en van een nostalgie naar het aloude gezinsleven. 
Het Amsterdamse onderzoeksbureau Motivaction constateert ‘dat Nederlanders in 
toenemende mate verlangen naar de geborgenheid van de huiselijke omgeving’ als 
een ‘haven in een rusteloze wereld’. Met werk en carrière zouden we ons daarentegen 
steeds minder identificeren en ook streven we minder naar materieel prestige of 
economische status.

Over een nieuwe hang naar burgerlijke waarden schrijft ook het onderzoeksbu-
reau Trendbox. In zijn trendmonitor Life�&�Living stelt Trendbox vast dat de bevolking 
zich vaker identificeert met spaarzaamheid, en streeft naar gezelligheid in en om 
de woning. Stil getuige is de onmiskenbaar stijgende verkoop van broodbakma-
chines.26 Niet alleen uit onderzoeken als de World Values studies, maar ook uit de 
Permanente leefsituatie (pols) onderzoeken van het cbs komt naar voren dat top-
waarden nog altijd gecentreerd zijn op gezin en kinderen. Het Permanente Onder-
zoek Leefsituatie van het cbs laat voor de jaren 1999-2002 eveneens een stijgende 
betrokkenheid bij familiale waarden zien.

Tabel 4.3
Samenhangen van familiaal-burgerlijke en hedonistische waardeoriëntatie met andere waardeoriëntaties, 
1979-2000 (bevolking van 18-70 jaar)

1979 1985 1990 1995 2000

familiaal-burgerlijke waardeoriëntatie met:

economisch-burgerlijke waardeoriëntatie 0,47 0,04 0,10 0,21 0,22

hedonistische waardeoriëntatie 0,12 0,30 0,25 0,08 0,06

economisch-burgerlijke waardeoriëntatie met:

hedonistische waardeoriëntatie 0,31 0,27 0,32 0,39 0,44

Bron: SOCON 1979-2000 (gewogen resultaten)
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Ooit waren burgerlijke waarden en hedonisme een antagonisme, maar vandaag 
de dag is dat niet langer het geval; ze zijn naar elkaar toegegroeid (tabel 4.3). In de 
loop van de jaren tachtig was de relatie tussen familialisme en hedonisme vrij sterk, 
sindsdien staan de twee op zichzelf en hebben noch een positief noch een negatief 
verband. Het hedonisme is steeds sterker gerelateerd geraakt aan de economisch-
burgerlijke waardenoriëntatie De relatie van het famialisme met economische 
burgerlijkheid lijkt zich te ontwikkelen als het spiegelbeeld van zijn relatie met hedo-
nisme: als de eerste stijgt (zoals tussen 1979 en 1985) dan daalt de ander, als de eerste 
daalt (tussen 1990 en 1995) dan geldt voor de ander het omgekeerde.

Tegen de overgang van de jaren tachtig vertoonden de familiale en de economische 
burgerlijkheid een dusdanig sterke samenhang (r= 0,47) dat gesproken kon worden 
van twee componenten binnen een algemeen burgerlijk waardepatroon. Sindsdien is 
het verband tussen beide componenten echter aanzienlijk verzwakt en het burgerlijk 
waardepatroon uiteengevallen in twee duidelijk verschillende oriëntaties. Een der-
gelijke ontvlechting is niet de dominante trend. Al sinds 1979 blijken economische 
burgerlijkheid en hedonisme heel goed en steeds beter te kunnen samengaan (r= 
0,44 in 2000) en dat geldt ook voor maatschappijkritische en hedonistische waarden 
(r= 0,30 in 2000). De relatie tussen een economisch-burgerlijke houding en het stre-
ven naar meer maatschappelijke gelijkheid is sindsdien duidelijk toegenomen (van 
r= 0,10 in 1979 naar r = 0,29 in 1995 en 2000). De schotten tussen de verschillende 
waardedomeinen lijken dus poreuzer. Aldus combineert de moderne Nederlander 
waarden die nog niet zo lang geleden naar duidelijk verschillende oriëntaties verwe-
zen: een nadruk op huwelijk en gezin met maatschappijkritiek, prestatiegerichtheid 
en financiële welstand met een grotere gelijkheid als maatschappelijk ideaal.

Omtrent de Sitz�im�Leben van de waardeoriëntaties kan worden vastgesteld dat de fami-
liale burgerlijkheid minder als een algemeen ideaal fungeert: zij is sinds 1979 sterker 
gaan samenhangen met burgerlijke staat en het wel-of-niet-hebben van kinderen.

Zwak zijn in alle jaren de samenhangen met denominatie, geboortecohort, oplei-
ding, sociale klasse, geslacht en urbanisatiegraad. Het hedonisme vertoont enige 
samenhang met geboortecohort en denominatie, maar met alle overige kenmerken 
bestaat nauwelijks enig verband (opleiding, sociale klasse, burgerlijke staat, wel of 
geen kinderen, geslacht en urbanisatiegraad).

4.4� Huisje,�boompje,�pretparkje?

‘Of we hoog of laag springen, wij Nederlanders zijn allen burgerlijk, van den nota-
ris tot den dichter en van den baron tot den proletariër. Onze nationale cultuur is 
burgerlijk in elken zin, dien men aan het woord hechten wil,’ aldus Huizinga, en hij 
bedoelde het niet als een pejoratief.27 Een praktisch moralisme, getemperde emo-
ties, ordelijkheid, nuchterheid: het is de wereld van vadertje Cats en Batavus Droog-
stoppel (makelaar in koffie) die oprijst uit veel stereotyperingen van het Nederlandse 
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volkskarakter, ook uit de zelfrepresentatie van de ingezetenen zelf. De Gouden 
Eeuw heeft daarbij voor een hele stoet historici als het burgerlijke epoche bij uitstek 
gegolden, hoewel ook is vastgesteld dat de begrippen ‘burger’ en ‘burgerlijk’ voor de 
zeventiende-eeuwers zelf geen belangrijke rol speelden.28

Binnen het burgerlijke zelfbeeld vormde een harmonisch gezinsleven (met daarin 
zeer specifiek gedefinieerde rollen voor de leden van het gezin) gedurende lange tijd 
een centrale waarde in ons land. Bij zijn terugkeer zei Willem i zich te voelen ‘als een 
Vader in het midden van zijn huisgezin’; Willem van Oranje gold als de ‘Vader des 
Vaderlands’, in dezelfde tijd werd de nationale zedenmeester Jacob Cats gecanoni-
seerd als ‘vader Cats’. In tal van traktaten werd betoogd dat de maatschappij inge-
richt zou moeten worden als een huisgezin. De hoge waardering voor het gezin als 
toonbeeld en kiemcel voor het ware maatschappelijke leven bleef ook in latere jaren 
ongebroken en werd ten tijde van het verschijnen van het Nederlandsch�Gezinsboek (in 
1936), maar ook in de jaren van de Wederopbouw nog altijd in brede bevolkingslagen 
gedeeld. Hoewel het gezin sindsdien de dominerende samenlevingsvorm bleef, is de 
brede normatieve consensus over gezinswaarden en de positie van man, vrouw en 
kinderen daarbinnen inhoudelijk duidelijk van karakter veranderd. Voor het onder 
alle omstandigheden nastreven van gezinsharmonie kwam voor alle gezinsleden het 
‘gezonde egoïsme’ van de zelfontplooiing.29

Volgens de socon-onderzoeken hadden familiale waarden en hedonisme in 1995 en 
2000 niet zoveel met elkaar te maken en zijn die familiale waarden ook niet meer zo 
nauw verstrengeld met beroep en streven naar welstand als voorheen. Familialisme, 
carrièregerichtheid en gehechtheid aan financiële zekerheid: ze kenden de afgelopen 
vijfentwintig jaar allemaal hun ups�and�downs. Dat geldt niet voor het hedonisme. Aan 
pret en genot gingen we in dezelfde periode alsmaar meer belang toekennen, daarbij 
steeds minder gehinderd door religieus geïnspireerde visioenen van hel en verdoe-
menis. De hedonisering van het geloof der vaderen is al geruime tijd aan de gang; het 
zijn bovenal de zonnige kanten van de christelijke leer die in het snel ontkerkelijkte 
Nederland populair blijven. Doch�alle�Lust�will�Ewigkeit – en inderdaad: in tegenstel-
ling tot de angst voor zonde, duivel en hellevuur vertoont het geloof in een hemel en 
voortbestaan na de dood weinig slijtage. Waarbij het natuurlijk wel de vraag is hoe 
mensen dit voortbestaan voor zichzelf concipiëren. (‘Natuurlijk is er een Gene Zijde,’ 
sprak Woody Allen, de grote documentalist van het postmoderne leven. ‘De vraag is 
alleen: is het niet te ver van de binnenstad en kun je er na sluitingstijd nog terecht?’). 
In elk geval leidt in het hedendaagse Nederland de belangstelling voor het hierna-
maals er niet toe dat plezier in het hiernumaals wordt gezien als het najagen van 
louter ijdelheid en de door rechtgeaarde calvinisten gehekelde Kreaturvergötterung. 
Ook het kerkelijke deel der natie laat zich in zijn vrije uren niet langer stichten door 
de lijst die de Dordtse Synode in 1618-1619 opstelde van ‘schandelycke misbruycken, 
waer door de menschen van de ware Godsalicheyt tot de ydelheyt ende ongebon-
denheyt deser werelts afgetrokken worden.’30 Zeker, gereformeerden staan van alle 
christenen nog altijd het meest terughoudend tegenover ongeremd vertier. Maar 
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afgezien van enkele godsdienstige Archeons op de Veluwe en de Zuid-Hollandse 
eilanden zijn de verschillen niet zo heel groot met de rest van de bevolking. Dat geldt 
wat meer voor de onderschrijving van familiale waarden.31

Huiselijkheid en een warm gezinsleven (gezellig!), anderzijds matigheid, soberheid, 
evenwichtigheid, stabiliteit, ingetogenheid en een getemperd gemoed (zuinigheid 
met vlijt!): ze hebben enige tijd gegolden als pijlers van het burgerlijke waardepa-
troon – van de Camera�Obscura tot De�avonden. In deze beschouwing zijn we nagegaan 
hoe het daarmee staat in het moderne Nederland. Uit menige journalistieke repor-
tage rijst het beeld op van avond- en weekendnomaden, niet ontvankelijk voor pan-
toffels bij de open haard en rusteloos reizend tussen de centra van een hedendaagse 
pretcultuur – weg met Herr Biedermeier! Maar heeft de Bohémien het uiteindelijk 
wel gewonnen van de Bourgeois? Dat lijkt afhankelijk van de locatie en het tijdstip 
waar we elkaar tegen het lijf lopen. Levensgenieter en burgerman: beide zielen 
wonen, ach!, in de borst van de moderne Nederlander. Genieten van het leven is erg 
belangrijk geworden, maar bijvoorbeeld het taboe op overspel is nog volledig intact 
en op de tippelzone aan de Theemsweg achten wij geen wethouders aan te treffen.

Als de geschiedenis van de menselijke samenlevingen de geschiedenis van de 
menselijke onderdrukking van driften is, zoals Freud betoogde, zijn we dan inmid-
dels een keerpunt gepasseerd? Of schuilt, zoals Elias heeft gesteld, achter al het 
tomeloos genieten en de ogenschijnlijke hedendaagse ongeremdheid juist een strak-
kere regie (Selbstzwang) over de emotionele opwellingen? De ‘obsessie met de morele 
dubbelzinnigheid van de voorspoed’ is door de historicus Schama benadrukt als 
gedurende lange tijd een kernelement van het Nederlandse collectieve bewustzijn.32 
Die obsessie lijkt in het hedendaagse Nederland toch wel verdwenen. Of duidt onze 
vrijgevigheid bij inzamelingsacties voor een goed doel en ontwikkelingshulp op het 
tegendeel? Iets wat je je ook kan afvragen bij bijvoorbeeld de – internationaal gezien 
– zeer ruime steun in ons land voor internationale hulporganisaties en natuur- en 
milieuorganisaties.33 Het zijn interessante vragen, die in deze beschouwing open 
bleven. Verder onderzoek is geboden.
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Noten

1 De Tocqueville (1981): deel iv, hfst. vi, pp.385-386.
2 De combinatie van godsdienst en familialisme kwam geprononceerd naar voren in de 

mentaliteit en praktijken van de puriteinse pilgrims in de Nieuwe Wereld. Geïnspireerd 
door dit familialisme als basiswaarde schiepen zij in New England tal van instituties 
(rondom o.a. pachtregelingen, standsverschillen en de toetreding tot een geloofsge-
meenschap) (Morgan 1944: 79 e.v.; vgl. bijv. Bremer 1995). 

3 Burgess en Locke 1945: 730 e.v. Allerlei metaforen getuigen van de nauwe band van 
het christendom met het gezinsleven: God de Vader, Moeder Maria, broederschap etc. 
Jezus’ ideaal, zoals opgetekend in het Nieuwe Testament, is dat van een levenslange 
band tussen man en vrouw, een band die alle andere te boven gaat: ‘Daarom zal een 
mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een 
vlees zijn; Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar een vlees. Hetgeen dan God samenge-
voegd heeft, scheide de mens niet.’ (Mattheüs 19: 5-6).

4 Duurzame liefde en emotionele voldoening zijn als huwelijksidealen van betrekkelijk 
recente datum. De puriteinen accentueerden kameraadschap in het huwelijk als een 
groot goed. Maar tot aan de zeventiende eeuw werd het huwelijk als niet veel meer 
gezien dan ‘de troostprijs voor wie niet de hogere roeping van het celibaat voelden’, de 
‘doctrinair goedgekeurde wijze om de zonde van ontucht te vermijden’ of ‘de belangrijk-
ste manier om nageslacht te krijgen en bezit over te dragen’ zoals Greenblatt de opties 
samenvat (Greenblatt 2004: 121).

5 De term werd door hem gelanceerd in de jaren tachtig. Vgl. Peter Giesen en Bart Jung-
mann, ‘Patatgeneratie en Generatie Nix bestaan niet meer’, in: de�Volkskrant 2003/04/26.

6 De romanfiguur Jan Salie figureert in Potgieters boek Jan,�Jannetje�en�hun�jongste�kind uit 
1842 als de vleesgeworden slapheid in het achttiende-eeuwse Nederland, die een nieuwe 
Gouden Eeuw in de weg stond.

7 Van Sas 2004.
8 Van Sas 2004: 125.
9 Aerts 2001.
10 Het dédain waarmee de artistieke elite van het fin-de-siècle op de middenklassen 

neerkeek, bleef bepaald niet tot ons land beperkt. Dezelfde houding, variërend van 
meewarigheid tot regelrechte walging en haat, vinden we ook bij bijvoorbeeld Stendhal, 
Flaubert en Baudelaire (‘een nuttige persoon te zijn heeft mij altijd iets uitzonderlijk 
afschuwelijks geleken’, gecit. in Graña 1964: 93).

11 Blom 1996: 227.
12 Damsma 1986; vgl. De Hart 2003.
13 Graña 1964; Aerts 2002.
14 Mak 1997.
15 De Hart 2003. Let wel: dit beschavingsoffensief vond plaats in een tijd waarin de jeugd 

zo ongeveer het meest kerkgetrouw was van alle leeftijdsgroepen onder de bevolking, 
een positie die zij waarschijnlijk pas na de tweede helft van de jaren zestig opgaf.

16 Meijers en Du Bois-Reymond 1987; Tillekens 1990.
17 Janssen van Galen et al. 1999: 53-54; Schuyt en Taverne 2000: 387 e.v.
18 Righart 2003.
19 Righart 1995: 63.
20 Met een beperkte reikwijdte had de individuele ontplooiing overigens steeds tot het 

burgerlijke waardepatroon behoord.
21 Righart 1995; Kennedy 1995.
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22 Blom 1996.
23 Zie Felling et al. 1983. Felling c.s. legden een lijst van waarden voor aan bevolkings-

steekproeven die gewaardeerd konden worden als: heel erg belangrijk, erg belangrijk, 
belangrijk, daar ben ik onzeker over en onbelangrijk. De afzonderlijke waarden bleken 
samen te clusteren tot in het totaal vier algemene waardeoriëntaties, waarvan de ‘maat-
schappijkritische waardeoriëntatie’ hier is weggelaten. Voor elk is een (Likert) schaal 
geconstrueerd en tabel 4.2 brengt de scores daarop in beeld.

24 Bijv. Kapteyn 1980, Righart 1995, Schuyt en Taverne 2000.
25 Felling et al. 2000: 185 e.v., Felling 2004.
26 Motivaction 2001, Het Nationaal Vrijheidsonderzoek in samenwerking met het Comité 

4 en 5 mei: http://www.motivaction.nl/overig/media/knipsels/4&5mei_text1.htm; 
http://www.trendbox.nl/ openactivepage.php?pg=news; Giesen en Jungmann, in: de�
Volkskrant 2003/04/26.

27 In Nederland’s�geestesmerk�(Huizinga 1935). Vgl. zijn Nederland’s�beschaving�in�de�zeventiende�
eeuw (1941). Voor een relativering van Huizinga’s typering: zie o.a. Aerts en Te Velde 
(1998: 283 e.p.).

28 Meijer Drees 2002.
29 Brinkgreve & Korzec 1978.
30 Zie G.J. Schutte (1992). De publieke kerk en de cultuur: theocratie van calvinistische 

stempel? De�zeventiende�eeuw 8: 33-39.
31 Uit cijfers van het cbs blijkt dat ruim 40% van de gereformeerden de huwelijkse status 

voor zichzelf als ‘heel erg belangrijk’ typeert, tegen zo’n 20% van de buitenkerkelijken 
en ongeveer 30% van de Nederlands hervormden en katholieken. Het gereformeerde 
volksdeel is ook het meest geporteerd van andere familiale waarden (zoals leven voor 
het gezin, een goede toekomst voor je kinderen en een gelukkig gezinsleven) (cbs 
2000).

32 Schama 1988: 619.
33 scp 2000: 129-140.
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Jos�Becker

�.1� Waarden�en�burgerschap

Een goede burger leidt een fatsoenlijk leven. Hij werkt. Hij houdt van zijn land 
zonder in fanatiek patriottisme te vervallen. Hij draagt in redelijke mate kennis van 
de nationale geschiedenis en cultuur. Hij keert zich in elk geval niet af van gemeen-
schapstaken en van de politiek. Vrijwel iedereen zal zich de goede burger zo voorstel-
len. Deze kleine catalogus van deugden laat zien dat een goede burger bijdraagt aan 
de waarden van zijn de samenleving. Er bestaat dus een nauwe relatie tussen goed 
burgerschap en maatschappelijke waarden. 

In navolging van een eerdere publicatie worden waarden hier opgevat als ‘sociale 
wenselijkheden levend in samenlevingen, groepen of individuen. Zij zijn merkbaar 
in verbale of geschreven uitingen of afleidbaar uit de handelingen van instituties, 
organisaties of personen’ (Becker en Nauta 1983: 28). 

Ook al is een waarde algemeen erkend en dus universeel van aard, de precieze 
inhoud zal afhankelijk zijn van degene die de waarde formuleert. In deze bijdrage 
gaat de aandacht uit naar de waardendefinitie door de overheid. Deze verschilt in 
vele opzichten van de opvattingen die het individu er op na houdt. De overheid zal 
bijvoorbeeld sociale harmonie opvatten als bevredigende groepsverhoudingen, het 
individu zal eerder denken aan vriendschap of aan het gezinsleven.

Waarden verdwijnen alleen op zeer lange termijn definitief. Op korte termijn, die 
overigens nog vrij lang kan duren, worden waarden centraal of minder centraal. In 
de afgelopen decennia werd er weinig over nationalisme gepraat. Deze oriëntatie 
gold zelfs als ouderwets of als schadelijk. De laatste jaren komt het ideaal onder 
invloed van de voortschrijdende Europese eenwording en de toestroom van migran-
ten weer naar voren. De plaats en de interpretatie van waarden veranderen dus onder 
druk van de omstandigheden. 

Goede burgers, zeker volgens de visie van de overheid, zijn conformisten in de 
positieve zin van het woord. Het zijn de actieve, gezagsgetrouwe, goed geïntegreerde 
leden van de samenleving, die de overgrote meerderheid van de bevolking uitmaken. 
Zij zijn ervan overtuigd dat de waarden juist zijn. Zij gebruiken legitieme middelen ze 
te bereiken en al lukt het hen niet altijd om de waren volledig te realiseren, zij blijven 
doorgaan. In deze bijdrage gaat het om dit conformisme, waarbij er in de troonredes 
van 1945-2005 naar invulling zal worden gezocht. Er is daarbij voortgebouwd op 
twee eerdere publicaties: de reeds geciteerde studie van Becker en Nauta uit 1983 en 
een update in het Sociaal en Cultureel Rapport van 1998 (Becker en Nauta 1983; scp 
1998). Wat bleef er sinds de Tweede Wereldoorlog gelijk, welke opvattingen over het 
burgerschap kwamen naar voren en welke werden naar de achtergrond verplaatst?

Een goede burger.indd   59 2-12-2005   14:19:22



�0 Het�burgerschap�in�de�troonredes,�194�-200�

�.2� Troonredes�en�burgerschap

Troonredes zijn programma’s van regeringen waarin zij voorwaarden en waarborgen 
voor een goede gang van zaken in de samenleving opsommen en de belangrijkste 
beleidsvoornemens noemen. De regeringen formuleren daarbij een aantal voorwaar-
den waaraan Nederlanders moeten voldoen om goede leden van de gemeenschap te 
zijn.

De tekst die vanaf de troon weerklinkt, is verheven van karakter. Men zou het 
ook niet anders verwachten. De documenten zijn geformuleerd in waardentaal. De 
opstellers concentreren zich op de algemene opvattingen, die aan het concreet beleid 
ten grondslag liggen. Nadere uitwerkingen zijn te vinden in de begrotingen van de 
departementen en in de stortvloed van afzonderlijke nota’s, wetten en regelingen. 
In de documenten neemt de regering afstand van de waan van de dag. Het straatru-
moer dringt slechts spaarzaam door tot de Haagse Ridderzaal. Deze eigenschap-
pen maken de troonredes tot een goede bron om op het vlak van de waarden zowel 
continuïteit als belangrijke veranderingen te achterhalen.

Niet alles uit de troonredes is van belang voor opvattingen van goed burgerschap. 
In het vervolg van deze bijdrage gaat de auteur in op de passages die handelen over 
de relatie tussen het individu en de collectiviteit. Concreet is er gezocht naar uitspra-
ken van de overheid over de inhoud van normen, de naleving van normen en sociale 
cohesie. De bijdrage vormt daarmee een aanvulling op die van Dekker en De Hart, 
die plaats inruimen voor publieksenquêtes.

Volgens de grote lijn van de beschouwing vormen de jaren omstreeks 1980 een 
keerpunt. In de periode daarvoor wil de overheid haar burgers in vele opzichten 
verzorgen. Daarna vraagt zij veel meer van het eigen initiatief. Binnen deze algemene 
ontwikkeling zijn op grond van nuanceringen in de standpunten van de achtereen-
volgende regeringen perioden van ongelijke lengte onderscheiden. 

�.3� De�periode�194�-19�0

Schaarste en wederopbouw hebben hun stempel gedrukt op de troonredes van de 
tweede helft van de jaren veertig en de vroege jaren vijftig. Het herstel van de econo-
mie had een belangrijke plaats in de beschouwingen. Naast de zorg om het materiële 
ging het de overheid echter ook om de verheffing van de burger in moreel, cultureel 
en sociaal opzicht.

De troonrede van 1945 zet de aanval in op normloosheid en ontwrichting die als 
nasleep van de oorlog optraden. Die van 1946 stelt bestrijding van de verwildering 
onder de jeugd in het vooruitzicht. De overheid is verder bezorgd over lichtvaardige 
echtscheidingen en over het gehalte van de openbare zedelijkheid in het algemeen. 
De overheid kende zich bij de handhaving van de moraal overigens een beperkte taak 
toe. Zij deed vooral een beroep op het gezin en op de kerken.

In 1948 wijst de regering op het belang van het onderwijs, niet alleen als instituut 
om kennis en vaardigheden op te doen, maar ook als medeverantwoordelijke bij 
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opvoeding en vorming. In dat jaar vermeldt de troonrede: ‘Bij verschillende typen van 
onderwijs heeft het opvoedings- en vormingsaspect de bijzondere belangstelling van 
de regering.’ Verder moet uitzonderlijke aanleg vroegtijdig worden onderkend . ‘Er 
(moet) meer gelegenheid (worden) geboden om (die) begaafdheid tot ontplooiing te 
brengen.’

In 1953 en in 1954 wordt het belang van interesse in kunst en wetenschap extra 
onderstreept. Steun aan de wetenschap en bevordering en spreiding van de kunst 
moesten bijdragen tot de versteviging van geestelijke waarden van het Nederlandse 
volk (1954). Kamergeleerden moesten de mensen nu ook weer niet worden, want 
sport en lichamelijke opvoeding kregen eveneens aandacht. Dit geheel van strevin-
gen valt als culturele verheffing te interpreteren.

Het streven naar sociale verheffing komt naar voren als de bestrijding van achter-
stand. In 1953 signaleert de troonrede sociale achterstanden: ‘Bijzondere aandacht 
zal (de regering) besteden aan die gebieden in Nederland waar achterstand aanwezig 
is op maatschappelijk, cultureel en hygiënisch terrein.’

Aan het eind van de jaren vijftig is de welvaart in Nederland gegroeid. De regering 
heeft echter het gevoel dat het daarmee toch niet helemaal pluis is. De mens leeft 
immers niet van brood alleen. Waar blijft het welzijn? In 1959 schrijft de regering: 
‘Waakzaamheid is geboden, opdat de toeneming van de materiële welvaart de in de 
hedendaagse maatschappij dreigende verzakelijking niet versterke. Veeleer behoort 
zij (de materiële welvaart) dienstbaar te zijn aan de geestelijke verheffing van ons 
volk. In dit verband ware onder andere te denken aan maatschappelijk werk, aan 
kennisneming van ons oude cultuurbezit en van uitingen van de hedendaagse kunst 
en aan zinvolle vrijetijdsbesteding, waaronder de sport.’ De combinatie van ver-
schijnselen, die het tegenwicht tegen verzakelijking en materiële welvaart moeten 
zijn, vormen een begin van het welzijnsdenken. Ook is nieuw dat tegelijkertijd met 
het begrip ‘verzakelijking’ tersluiks het begrip ‘vervreemding’ zijn intrede doet. 

De troonrede van 1959 onderscheidt zich verder door bedenkingen aangaande de 
centralisatie van beleid en bestuur. De sterke ontwikkeling van de volkshuishouding 
ging vergezeld van centralisatie in het bestuursapparaat, die op haar beurt nadelige 
gevolgen voor de verantwoordelijkheid van de burgers heeft gehad. De conclusie 
luidt als volgt: ‘(De regering) is ervan overtuigd dat decentralisatie tot een verster-
king van ons democratisch bestel zal kunnen leiden.’

In de troonrede van 1960 krijgt het welzijnselement nog wat meer nadruk. Het 
beleid blijft gericht op de creatie van een maatschappelijke en bestuurlijke orde, die 
de mens in staat stelt om zich zo goed mogelijk te ontplooien. Verder hebben alle 
sectoren van de maatschappij behoefte aan goed opgeleide mensen ‘die in staat zijn 
eigen verantwoordelijkheid te dragen en die eerbied hebben voor de persoon en het 
belang van de ander’.

Volgens de troonredes die tussen 1945 en 1960 werden uitgesproken, is de goede 
burger iemand die fatsoenlijk leeft, zich ontplooit en bekwaamt, kennis draagt van 
het nationale cultuurgoed en die in deze zaken niet te ver achterblijft bij de andere 
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burgers. Hij neemt zijn verantwoordelijkheden serieus en respecteert anderen. Eco-
nomische groei en gecentraliseerd beleid waren noodzakelijk om de burger na de 
chaos van de tweede wereldoorlog te verheffen, maar zij wekken bij hem ook onlust 
en vervreemding op. Deze doen afbreuk aan het individuele welzijn en zij dreigen de 
relatie tussen individu en samenleving te verstoren. Mede in verband met het behoud 
van de sociale cohesie wil de overheid haar burgers voor vervreemding behoeden. 

�.4� De�periode�19�1-197�

De economische welvaart en optimisme over de toekomst kleuren verreweg de 
meeste troonredes van de periode 1961-1975. Tegen deze achtergrond worden the-
ma’s uit de voorafgaande periode herbevestigd. In het document van 1962 staat te 
lezen: ‘Het beleid van de regering blijft niet alleen gericht op het scheppen van betere 
mogelijkheden voor ieders materiële welzijn, maar ook op een evenwichtige sociale 
opbouw van de maatschappij en op de bevordering van een zo ruim mogelijke sprei-
ding van verantwoordelijkheid.’ Er is daarnaast aandacht voor bepaalde gevaren, 
die de burger bedreigen. De economie groeit wellicht te snel, de macht is gecentra-
liseerd, de samenleving kenmerkt zich door grootschaligheid en massificatie. In de 
beschouwing van de technologische ontwikkeling zijn de risico’s van kernenergie 
belangrijk geworden. Milieuvervuiling bedreigt de gezondheid van de burger en 
zijn recreatiegenot. Vanuit het oogpunt van de macht gezien kan de burger worden 
gemanipuleerd en wordt zijn privacy geschaad. Al deze risico’s zijn doorgaans vaag 
omschreven, de dreiging is diffuus, maar blijft niet zonder gevolgen. ‘Onze voor-
spoed kan niet verhullen, dat in onze maatschappij gevoelens van verontrusting, 
bedreiging en vervreemding toenemen,’ zo wordt er in 1974 geschreven. 

Gedurende de gehele periode ligt de nadruk op vernieuwing in het algemeen en op 
democratisering in het bijzonder. In de troonrede van 1966 staat te lezen dat de rege-
ring recht wildoen aan ‘het streven naar vernieuwing dat zich op geestelijk en sociaal 
als op politiek gebied steeds sterker openbaart’. De tekst vervolgt dan met: ‘Ook al 
uit de vernieuwingsdrang zich niet zelden in felle kritiek op gevestigde meningen en 
instellingen, in een democratische gemeenschap moet deze tot ernstige bezinning 
leiden.’

Daarnaast wordt de mate van gelijkheid in de samenleving aan een kritische 
beschouwing onderworpen. In 1973 treedt het eerste kabinet Den Uyl aan, dat de 
spreiding van kennis, inkomen en macht als slogan had. In de troonrede maakt het 
kabinet zijn bedoelingen duidelijk. Het beleid wil ‘inhoud geven aan de gelijkwaar-
digheid van alle leden van de samenleving’. Het beoogt de verkleining van de inko-
mensverschillen. De uitgaven voor welzijnsvoorzieningen zullen meer dan evenredig 
worden verhoogd. ‘Een beleid gericht op welzijn en op een actieve deelneming aan 
het maatschappelijk leven vereist vernieuwing van onze onderwijsvoorzieningen.’ En 
zo gaat het door. De troonrede van 1974 ademt dezelfde geest, al is de toon in verge-
lijking met het voorafgaande jaar gedempt geworden. Terugkijkend is het interessant 
dat terrorisme – de gijzeling in de Franse ambassade – en het geweld op straat toen 
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al een bron van zorg waren. De troonrede kondigt aan dat ‘het onderzoek naar de 
oorzaken van de verruwing zal worden verdiept’.

Welk algemeen beeld rijst er op uit de troonredes van 1961 tot 1975? De zorg voor het 
welzijn van de burger, die in de voorafgaande periode al naar voren kwam, intensi-
veert zich. Dat welzijn wordt van verschillende kanten bedreigd, door de versnelde 
economische groei, milieuverontreiniging, gecentraliseerd bestuur en schendingen 
van de privacy. 

Ook is er veel minder sprake van volksverheffing. Eerder is het zo dat de maat-
schappelijke instituties niet met de burger zijn meegegroeid. Zij verschaffen hem te 
weinig middelen om de machten tegenover hem te beïnvloeden. De burger moet, nu 
hij gezond en ontwikkeld is geworden, zich ook mondigheid verwerven. Mondigheid 
is zowel een recht als een plicht. 

Tenslotte ziet de regering de burger als een wezen voor wie zij zich wil inspan-
nen. Zij wil de voorwaarden voor zijn welzijn scheppen, zo niet het actief bevorderen. 
De overheid zal de burger helpen om mondig te worden. Hij hoeft daar zelf weinig 
voor te doen. Afgezien van het vervullen van fundamentele verplichtingen mag hij 
afwachten totdat de zegenrijke resultaten van het overheidsbeleid hem als gebraden 
duiven in de opengesperde mond vliegen. Dat zal in de volgende jaren gaan veran-
deren. In het begin van de eenentwintigste eeuw zal er weinig van deze visie op de 
burger over zijn.

�.�� De�late�jaren�zeventig

In de tweede helft van de jaren zeventig komen dezelfde thema’s aan de orde als in 
de eerste helft van het decennium werden aangesneden, maar de teksten worden 
sober, de toon is terughoudend. Grotere maatschappelijke gelijkheid, de bestrijding 
van achterstanden en de emancipatie van bepaalde groepen blijven belangrijk. In 
de maatschappelijke betekenis van het onderwijs begint bevordering van de gelijk-
heid de plaats in te nemen van bevordering van de cultuur. In 1976 constateert de 
regering: ‘Minder ongelijkheid is vooral ook afhankelijk van de mogelijkheden die 
het onderwijs biedt.’ En op de aankondiging van een verbetering der onderwijsvoor-
zieningen volgt: ‘Met voorrang wordt daarbij aandacht geschonken aan groepen die 
om sociale of economische redenen tot dusver het minst profijt van het onderwijs 
hebben gehad.’ De emancipatie van de vrouw wordt genoemd. In de verlaging van de 
leeftijdsgrens voor de meerderjarigheid tot 18 jaar verwijst naar de emancipatie van 
de jeugd. 

Bij alle continuïteit treden er ook nieuwe thema’s aan de dag. Op een enkele 
vermelding van de repatrianten uit Indonesië na schonken eerdere troonredes geen 
aandacht aan immigratie. In de rede 1979 komt voor het eerst een expliciet gefor-
muleerde passage voor waarin staat te lezen dat in Nederland het aantal mensen 
van vreemde taal en cultuur – let op de formulering! – snel toeneemt. Vooral in de 
grote steden leidt deze toevloed tot problemen, waar beleid voor nodig is. De passage 
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vervolgt dan met: ‘Maar het is ook een geestelijke opgave: in het leven van alle dag de 
verdraagzaamheid te betrachten die we anderen plegen voor te houden.’

In de tweede helft van de jaren zeventig blijft de zorg voor de burger van belang. Als 
het om de privacy gaat, wordt daar misschien wat aan geknabbeld. In 1979 wil de 
regering de levenssfeer van de burger nog steeds veiligstellen, maar zij zegt tevens 
dat de overheid steeds meer informatie nodig heeft om haar groeiende taken naar 
behoren te kunnen vervullen. In hetzelfde jaar klinkt er toch ook een nieuw geluid. 
Die verwijzing is in deze troonrede echter nog verpakt in een ‘welzijnsargumentatie’: 
de zorg voor de waardigheid van de mens houdt meer in dan de zorg voor zijn wel-
zijn. De overheid dient de mensen in staat te stellen persoonlijke verantwoordelijk-
heid te dragen voor het eigen welzijn en dat van anderen. Dan komt het: ‘Het besef 
van die verantwoordelijkheid verschraalt wanneer te gemakkelijk en uitsluitend de 
gemeenschap wordt aangewezen om in tekorten aan welzijn te voorzien.’

�.�� De�periode�1980-1999

In de jaren tachtig behoudt het welzijn zijn belang. Zo schrijft de regering in 1986 dat 
‘de cijfers – wij kunnen nu eenmaal niet zonder – [ons niet mogen] doen vergeten dat 
het gaat om de mens en zijn welzijn. Daarop is het geheel van inspanningen gericht.’ 
Het laatste mag dan waar zijn, de eigen verantwoordelijkheid blijft eveneens belang-
rijk.

Het wil wel eens fout gaan met de uitoefening daarvan. In 1980 geeft de regering 
blijk van ontevredenheid over de mate waarin burgers en bedrijfsleven de langs 
democratische weg tot stand gekomen regels respecteren. Aanvankelijk steekt de 
overheid de hand in eigen boezem: er zijn te veel regels en zij zijn te ingewikkeld. In 
1983 staat het volgende te lezen: ‘Burgers en bedrijfsleven hebben recht op een over-
heid die sober is in haar regelgeving, strikt waar het moet, maar niet alomvattend en 
bureaucratisch.’ Zeven jaar later, in 1990 is de toon veranderd. Zij is van verontschul-
digend tot kregel geworden: ‘[…] op het terrein van de rechtshandhaving [is] een 
paradoxale situatie ontstaan. Terwijl aan de ene kant voor steeds meer aspecten van 
het maatschappelijk leven om regels wordt gevraagd, blijkt aan de andere kant dat de 
samenleving zich steeds minder aan regels wenst te houden.’ 

Niet alleen als het gaat om eerbiediging van geldende regels worden de troonredes 
strenger van toon. Alleen al de wijze waarop de categorie migranten wordt aange-
duid, verandert op veelzeggende wijze. In het begin van de jaren tachtig is er nog 
sprake van ‘culturele minderheden’ of zoals eerder werd vermeld: van ‘personen van 
andere taal en cultuur’. De beleving van de eigen cultuur en het onderwijs in de eigen 
taal werden aanbevolen. In 1993 is men niet meer zo ruimhartig: ‘Is men [echter] 
tot ons land toegelaten, dan moet het komen tot spoedige inburgering.’ Inburge-
ring heeft betrekking op ‘het leren van Nederlands en van de in onze samenleving 
geldende regels, waarden en normen.’ Van Pim Fortuijn had nog bijna niemand 
gehoord.
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Beduchtheid voor anomie en vervreemding blijft bestaan. In 1983 wordt, net als in 
1959 en 1974, nog steeds gesproken over het gevoel van onzekerheid, een gebrek aan 
geborgenheid en een gevoel van stuurloosheid. Eigenlijk zou de samenleving moeten 
zijn: ‘[…] een weefsel van gezin tot wijk, van eigen vereniging tot rijk geschakeerde 
media, waarmee men zich verwant kan weten, waar men zich thuis voelt.’ De burger 
heeft nadrukkelijk een opdracht bij het bereiken van dit ideaal: ‘de kwaliteit van de 
samenleving moet worden bepaald door de instelling en inspanning van de burger.’ 
Hier begint de burger van het object van welzijnsbeleid in de bewaker van het welzijn 
te veranderen.

Aan het eind van de periode – in 1999 – voegen de opstellers van de troonrede 
bekende elementen tot één geheel samen. Nieuwe technologieën veroorzaken grote 
maatschappelijke veranderingen, die een beroep doen op het aanpassingsvermogen 
van de burger en die hem onzeker maken. Het vermoeden dat de gebrekkige inbur-
gering van de migrant tot sociale desintegratie leidt, versterkt het beroep dat de over-
heid op de waarden en normen doet. ‘Gezamenlijk gevoelde en gedragen waarden en 
normen zijn een voorwaarde voor sociale samenhang in onze maatschappij,’ staat er 
te lezen. De overheid dient zich hier niet passief op te stellen. Zij moet de kwaliteit 
van het openbaar bestuur handhaven en waar nodig verbeteren: ‘Goed openbaar 
bestuur inspireert tot actief burgerschap. Het stimuleert de betrokkenheid bij de 
publieke zaak.’ De overheid moet ‘zelf waarden en normen hanteren en moet ook 
anderen daarop kunnen aanspreken.’

Veel ideeën uit eerdere troonredes keren terug in de periode 1980–1999: het welzijn, 
het onbehagen, de decentralisatie, de democratisering. De documenten gaan echter 
verschillen van de voorafgaande, doordat zij strenger van toon worden. De burger is 
niet alleen maar het object van zorg en bezorgdheid, maar dient zelfstandig en met 
anderen aan de kwaliteit van de samenleving bij te dragen. Het is belangrijk dat hij 
zich daarbij aan regels houdt. Buitenlanders moeten zich aanpassen bij de Neder-
landse samenleving. De bescherming van allerlei persoonsgegevens mag worden 
beperkt om de samenleving te beschermen tegen misdaad, misbruik en ontduiking 
(1988). Veel van de ‘nieuwe strengheid’ staat in dienst van de sociale cohesie. Een 
thema dat in de volgende jaren nadruk zal krijgen.

�.7� De�periode�2000-200�

Opzienbarende gebeurtenissen bepalen het beeld van de korte periode van 2000 
tot 2005: internationaal terrorisme, politieke moord, veeziekten, andere rampen, 
gebreken van het Nederlandse zorgstelsel, spanningen tussen autochtonen en 
allochtonen, dalende beurskoersen en conjuncturele teruggang. Soms worden deze 
gebeurtenissen genoemd in de troonredes, soms niet. In elk geval blijven de thema’s 
van de normhandhaving, het eigen initiatief van de burgers en van de cohesie actu-
eel. De regering blijft hameren op normstelling en normhandhaving. In het docu-
ment van 2001 staat: ‘Voor een goede balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid 
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is een overheid nodig die richting geeft en ruimte biedt, die resultaten verlangt en 
rekenschap aflegt; een overheid die normen stelt en handhaaft, daadkracht toont 
en daarmee gezag heeft.’ Over het eigen initiatief van de burgers zegt de troonrede 
van 2002: ‘Burgers zijn de dragers van de maatschappij. Te vaak wordt naar de over-
heid gekeken om problemen en risico’s in het dagelijks leven te voorkomen of weg te 
nemen.’

In 2003 en 2004 wordt het accent naar de cohesie verlegd. ‘Er zijn ook grote 
zorgen om de cohesie in onze samenleving,’ laat de regering het staatshoofd in 2003 
verzuchten. De tekst vervolgt met: ‘De waarden van de verschillende bevolkingsgroe-
pen blijken soms ver uit elkaar te liggen en de integratie verloopt niet voorspoedig.’ 
De troonrede van 2004 staat in het teken van het vertrouwen dat op vele terreinen 
versterkt moet worden. Het grote aantal keren dat het woord ‘vertrouwen’ in de tekst 
voorkomt, doet vermoeden dat de regering beducht is voor sociale desintegratie en 
politieke vervreemding. Met nog meer nadruk dan gewoonlijk belichten de auteurs 
van deze troonrede de relatie tussen culturele pluriformiteit en cohesie. Vele inwo-
ners van Nederland staan in hun eigen levensbeschouwelijke traditie: christelijk, 
humanistisch, joods, islamitisch of een andere. In een dergelijk pluriform land is het 
noodzakelijk dat allen de grondrechten en de rechtsstaat respecteren. ‘Een gedeelde 
basis van taal, actief burgerschap en gedeelde waarden en normen kunnen dat ver-
sterken. Hier hoort wederzijds respect onmiskenbaar bij.’

Het document van 2005 verschilt van thematiek eigenlijk niet van de rede die 
er onmiddellijk aan vooraf ging, maar de toon is van kritisch meer bemoedigend 
geworden. De regering legt nadruk op de sterke punten van de Nederlandse samen-
leving. Dat begint al in de eerste zin. Het staatshoofd noemt de Ridderzaal ‘het 
symbool van onze democratie’, een verstolen verwijzing naar het feit dat Nederland 
dat stelsel toch maar heeft. De Koningin vervolgt dan met ‘De kracht van Nederland 
ligt van oudsher in de manier waarop wij samen weten in te spelen op veranderende 
omstandigheden.’ Komaan, het valt allemaal niet mee, maar we zijn dankzij onze 
saamhorigheid de moeilijkheden al eerder te boven gekomen! De bevolking wordt 
moed ingesproken, zij krijgt zelfs een schouderklopje. Op deze wijze reageert de 
regering op het sterk gedaalde vertrouwenin het kabinet dat ‘[de regeerders] niet 
onberoerd laat’. Verder blijft de regering hameren op de bekende thema’s: Europese 
samenwerking, veiligheid en bestrijding van de armoede. De laatste twee doelstel-
lingen worden zowel nationaal als internationaal opgevat. Nog eenmaal wordt de 
cohesie aan de orde gesteld: ‘Samenwerking, begrip en kennis van onze cultuur zijn 
bindende krachten in onze maatschappij.’ Sociale pluriformiteit is echter minder 
dan in eerdere redes werd voorgesteld een bedreiging van de cohesie. De volksver-
tegenwoordiging wordt namelijk aangesproken met: ‘U bent de representanten van 
de grote en rijke verscheidenheid die ons land kent.’ In een klimaat van groeiende 
animositeit jegens buitenlanders gaat de regering aan de rem hangen.
Een grote mate van continuïteit blijft het kenmerk van de troonredes. In die van de 
laatste jaren zal de lezer veel ideeën, argumenten en stellingen uit eerdere afleverin-
gen herkennen. Het is echter niet overdreven om te zeggen dat veel van de lijnen toe-
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gebogen zijn naar cohesie en nationale saamhorigheid. Dat is in een onveilige wereld 
en een samenleving die in opschudding verkeert, niet verwonderlijk.

�.8� Terugblik

De overheid wil de welvaart bevorderen en de modernisering van de samenleving 
begunstigen. Zij betoont zich echter keer op keer bezorgd over de gevolgen voor 
welzijn en mentaliteit van de burger. In vrijwel elke troonrede – de politieke kleur 
van het kabinet doet er niet eens zoveel toe – wordt de vraag of de mens zich in de 
moderne samenleving echt geborgen kan weten, voorzichtig ontkennend beant-
woord. De regering toont zich bezorgd over atomisering van de samenleving en de 
mogelijke vervreemding van de mensen. Tegelijkertijd spoort zij de individuen aan 
om zich aan de collectiviteit te blijven hechten. ‘Neem de normen in acht, volg zoveel 
mogelijk onderwijs, participeer in de politiek, respecteer elkander!,’ dat is eigenlijk 
de leus.

Tegen de achtergrond van deze preoccupatie met de sociale cohesie doet zich 
een belangrijke verschuiving in accent voor. Tussen 1945 en 1979 is de goede burger 
vooral iemand voor wie de overheid goede dingen wil doen. Aanvankelijk moet de 
burger in moreel, cultureel en sociaal opzicht verheven worden. Daarna, in de eerste 
helft van de jaren zeventig moet hij mondig worden, zodat hij zijn belangen zelf kan 
bevorderen. De overheid schept de voorwaarden voor beide doeleinden en zal burger 
helpen om ze te bereiken. De goede burger is als een goede leerling met de overheid 
als welwillende onderwijzer. Als hij diens aanwijzingen opvolgt, zal alles in orde 
komen. Na ongeveer 1980 verandert de houding van de overheid. De overheid gaat 
meer eisen aan de burger stellen. De overheid is niet langer de aangewezen instantie 
om voor de leniging van allerlei noden bij aan te kloppen. De goede burger beseft dat 
hij veel van zijn problemen zelf moet oplossen. Als hij dat doet, draagt hij bij aan de 
kwaliteit van de samenleving. Hij kan die bijdrage nog vergroten door met anderen 
aan de realisatie van maatschappelijke doelen samen te werken. Geconfronteerd met 
de overheid is de goede burger aanvankelijk als passief en later, na ongeveer 1980, als 
actief gedefinieerd. 

De minderheden of migranten nemen een speciale plaats in. Omstreeks 1980 
mogen zij zich nog aan eigen taal en cultuur blijven hechten. Als zij zich door getal 
en optreden sterker gaan manifesteren, mogen zij dat niet meer en moeten zij 
inburgeren. Na 1990 komt steeds meer naar voren dat zij zich de Nederlandse cultuur 
eigen moeten maken en dat zij zich moeten conformeren aan het Nederlandse model 
van de goede burger. De goede burger is een Nederlandse burger! Op deze wijze 
wil de overheid voorkomen dat de coëxistentie van groepen met sterk verschillende 
stelsels van normen en waarden de cohesie gaat bedreigen.

Een goede burger.indd   67 2-12-2005   14:19:23



�8 Het�burgerschap�in�de�troonredes,�194�-200�

Literatuur

Becker, J.W. en A.P.N. Nauta (1983). ‘Enkele gegevens over waarden in Nederland na 1945’. 
In: J.W. Becker et al. Normen�en�waarden.�Verandering�of�verschuiving? Den Haag: vuga.

scp (1998). Sociaal�en�Cultureel�Rapport�1998.�2��jaar�sociale�verandering. Den Haag: Sociaal en 
Cultureel Planbureau.

Een goede burger.indd   68 2-12-2005   14:19:24



�9

�� Goed�burgerschap�in�enquêtes

Paul�Dekker

�.1� Wat�vinden�ze�er�zelf�van?

Het debat over burgerschap is zelden een discussie tussen mensen die het over zich-
zelf hebben. De boventoon wordt gevoerd door politici, bestuurders en ambtenaren 
die zich richten tot kiezers, onderdanen en klanten; door commentatoren die dit 
aanschouwen en zich bij gelegenheid graag opwerpen als zaakwaarnemers van de 
burgers; en door politieke filosofen die dit alles dan weer duiden in het licht van bijna 
een eeuwigheid van voor onze jaartelling tot voorbij de moderniteit. Over burgers 
spreken zij allen vooral in relatie tot de overheid en de politiek. Burgers zijn primair 
staatsburgers, soms van de staat als belichaming van gemeenschappelijke belangen 
en collectieve strevingen en soms van de staat als onderdrukker en uitbuiter, vaak 
van iets daar tussenin: de staat als een conglomeraat van afstandelijke en betwete-
rige politici, bureaucraten en dienstverleners, al of niet door een kloof gescheiden 
van zijn burgers. Zonder staat is het lastig om de burgers te lokaliseren. Ze vormen 
in ieder geval geen homogene massa meer. De vraag wat ze wel zijn, is in de debatten 
over burgerschap vooral een discussie over de vraag wat ze zouden moeten zijn en 
hoe ze zich tot elkaar dienen te verhouden. Daarover bestaan verschillende ideeën, 
zoals aangestipt in de inleiding van deze bundel en historisch nader beschouwd in 
de voorafgaande hoofdstukken. Hoewel door immigratie en andere globaliserings-
ontwikkelingen in het huidige Nederland de behoefte groot is aan antwoorden op 
de vraag wat het betekent om een burger te zijn, is de huiver om expliciet over zoiets 
als goed burgerschap te spreken nog altijd aanzienlijk (vgl. Kennedy 2005). Ironisch 
genoeg wordt het ongemak van publiek gemoraliseer over de goede burger wordt 
tegenwoordig wel vermeden door onomwonden te gaan spreken over een extra goede 
burger: de actieve burger. Deze is niet slechts goed in passieve en reactieve zin, als 
behulpzame buur, voorkomende medereiziger, vriendelijke vreemdeling en plichts-
bewuste milieubeschermer en deelnemer aan verkiezingen, maar ook nog onder-
nemend en initiatiefrijk. Zelfredzaamheid en actieve sociale betrokkenheid zijn de 
belangrijkste elementen van actief burgerschap (vgl. Steyaert et al. 2005). 

Of het nu gaat om de ‘good neighbor’ (vgl. Schudson 1998, Wuthnow 1998) of om 
het actieve burgerschap en hoe impliciet of expliciet de morele dimensie ook is, het 
debat over de goede burger blijft toch altijd vooral een discussie over de anderen, 
de mensen in het land. Met andere woorden: ‘Largely neglected are citizens’ own 
conceptualisations of good citizenship: what do people themselves think it means 
to be a good citizen?’ (Theiss-Morse 1993: 355). In dit hoofdstuk komen de burgers 
zelf als ondervraagden in bevolkingsenquêtes aan het woord. Enquêteren is niet de 
meest diepgravende methode om achter beleden en gepraktiseerde burgerschapside-
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alen te komen, maar wel een goede manier om veel burgers aan het woord te laten.1 
Twee vragen leiden de tocht door eerder onderzoek en nieuw enquêtemateriaal. Ten 
eerste de vraag wat burgers goed burgerschap vinden. Wat zijn de meest onderschre-
ven en omschreven eigenschappen van goede burgers in enquêtes en met name: hoe 
politiek en actief is het idee van burgerschap dat daaruit oprijst? Ten tweede de vraag 
welke verschillen zich daarbij voordoen tussen bevolkingsgroepen. Zijn hoger opge-
leide of politiek betrokken mensen bijvoorbeeld meer geneigd om burgerschap in 
politieke termen te omschrijven? Willen juist vrijwilligers een actiever burgerschap? 
Op basis van eerder onderzoek valt te verwachten dat participanten ambitieuzer zijn 
in de omschrijving van goed burgerschap (Theiss-Morse en Hibbing 2005).

Na een overzicht van enkele bevindingen uit eerder onderzoek naar ideeën van 
burgers over goed burgerschap (6.2) ga ik afzonderlijk in op de reacties op ‘gesloten’ 
enquêtevragen waarmee kenmerken van goed burgerschap worden voorgelegd (6.3) 
en op de antwoorden op open vragen naar wat een goede burger wel en niet doet 
(6.4). Paragraaf 6.5 biedt een reflectie op de bevindingen.

�.2� Eerder�onderzoek

Het eerste grote enquêteonderzoek waarin goed burgerschap centraal stond, was 
waarschijnlijk het onderzoek van Almond en Verba (1963) naar de politieke cultuur 
in Mexico, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, West-Duitsland en Italië 
aan het eind van de jaren vijftig van de vorige eeuw. Na een omschrijving van het 
ideaal van de politiek betrokken burger stellen ze de vraag: ‘If the model democratic 
citizen is active, participating, and influential, is this what the ordinary man aspi-
res to be?’ (Almond en Verba 1963: 119). Om dat na te gaan vroegen ze in enquêtes 
naar de gewenste actieve betrokkenheid van burgers bij de lokale gemeenschap en 
politiek. De aanhang voor een actieve rol van de burger (‘vergaderingen bezoeken’, 
‘lid worden van een organisatie die zich bezig houdt met plaatselijke belangen’ 
e.d.) varieerde van 10% bij de Italiaanse respondenten tot 51% bij de Amerikaanse. 
Slechts passieve participatie (‘zich interesseren voor’ en ‘informeren over’ plaatse-
lijke aangelegenheden, ‘gaan stemmen’) wordt verlangd door 22% van de Italiaanse 
en 27% van de Amerikaanse respondenten. Opgeteld zijn dat 32% van de Italianen 
en 78% van de Amerikanen en daartussen zitten de Mexicanen (59%), West-Duitsers 
(60%) en inwoners van het Verenigd Koninkrijk (70%). Invloed uitoefenen en deel-
name aan besluitvorming waren terugkerende begrippen in de ideeën over actief 
burgerschap. Een enkeling noemde ook informele sociale participatie, zoals het 
helpen van buren (Almond en Verba 1963: 126-130). Dat vergde wel enig eigen initia-
tief want de vraagstelling van het onderzoek was toch vooral politiek.

Lane (2000: 241 e.v.) deed in de Verenigde Staten in de jaren vijftig interviews met 
arbeiders in het kader van een kwalitatief onderzoek naar burgerschapsideeën. Hij 
ondervroeg ze vooral over hun ervaringen met stemmen. De positieve gevoelens 
overheersten: door te gaan stemmen had je je verantwoordelijk gedragen, je had een 
daad van vrijheid verricht, bijgedragen aan de democratie en zelfs aan de welvaarts-
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groei en een goede toekomst van het land. Volgens Lane zijn die positieve gevoelens 
aan het einde van de vorige eeuw grotendeels verdwenen. De intrinsieke beloning 
van het stemmen zou verdwenen zijn en er resteert nog slechts het plichtsbesef.2 
Dat laatste wordt in ander onderzoek in twijfel getrokken. Doppelt en Shearer (1999: 
218-219) schrijven dat van de dertig Amerikaanse niet-stemmers die zij hadden 
geïnterviewd slechts een enkeling zich voelde tekortschieten. De meesten vonden het 
gaan-stemmen minder een blijk van goed burgerschap dan het de-wet-gehoorzamen, 
belasting-betalen, vrijwilligerswerk-doen of naar-de-kerk-gaan. 

Conover et al. (1991) legden in bevolkingsenquêtes en focusgroepen Amerikanen 
en Britten de volgende vraag voor: ‘The term “citizen” means different things to dif-
ferent people. When you hear the word “citizen” what do you think of first: a person 
who is a member of the community, or, a person who has legal rights and duties?’ 
De enquêtes toonden dat zo’n tweederde van de Amerikanen in de eerste plaats aan 
de rechten en plichten dachten en tweederde van de Britten in de eerste plaats aan 
het lidmaatmaatschap van de gemeenschap. Dit verschil zou volgens de onderzoe-
kers veroorzaakt kunnen worden door de geringe omvang en grotere culturele 
homogeniteit van Groot-Brittannië. Interessanter vonden ze het verschil in reacties 
op de vraag in de focusgroepen. De meeste Britten konden weinig met het begrip 
beginnen: het deed ze denken aan de Franse revolutie en het werd de laatste jaren 
wel veel gebruikt, maar het was geen gangbaar of veelzeggend begrip. In de Ameri-
kaanse focusgroepen echter gebruikte men het burgerschapsbegrip vanzelfsprekend 
en was men bekend met het in de vraag gemaakte onderscheid. Gevraagd naar wat 
burgers moeten doen, kwamen de Amerikaanse focusgroepen vooral met concrete 
staatsburgerlijke verantwoordelijkheden als het betalen van belastingen, het land 
helpen verdedigen in het geval van oorlog, stemmen, en ook wel het protesteren 
tegen een slechte wet. De Britten hielden het vaker algemeen op een zich houden aan 
normen en regels en op beleefdheid. Naast deze breed onderschreven basisverplich-
tingen, werden in beide landen door minderheden morele verplichtingen naar voren 
gebracht zoals het zorgen voor medeburgers, vrijwilligerswerk doen en initiatief 
nemen als er iets fout gaat in de gemeenschap. De Britten maakten vaker de kant-
tekening dat men ook in de privé-sfeer, bij voorbeeld als opvoeder, een goede burger 
kon zijn. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek was dat er geen liberale en 
communitaristische burgertypen waren, maar wel accentverschillen: Britten waren 
meer op de gemeenschap georiënteerd dan Amerikanen en over lokale kwesties werd 
meer in termen van een gemeenschap gesproken dan over nationale kwesties.

Wuthnow (1998), tot slot van deze selectie van eerdere onderzoeken, stelde in een 
enquête Amerikanen de vraag wat er nodig is om een goede burger te zijn. Van de 
respondenten gaf 90% aan dat het erg belangrijk was ‘to be a person of strong moral 
character’, waarmee dit het meest onderschreven kenmerk was. Het belang van een 
sterke persoonlijke morele zekerheid werd ook naar voren gebracht in de interviews 
die de auteur hield. Mensen maakten zich zorgen over een toenemende morele 
onzekerheid ten gevolge van de vele veranderingen en de overvloed van tegenstrijdige 
informatie in het moderne bestaan. Tegenover het door ‘political scientists and com-
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munity leaders’ verkondigde idee dat goed burgerschap zou vereisen dat iedereen 
meedoet aan vrijwilligerswerk, politieke campagnes en het verenigingsleven, stellen 
geïnterviewden dat iedereen moet handelen overeenkomstig zijn of haar specifieke 
gaven. Ook de inzet in de opvoeding of het beroepsleven kan een vorm van goed 
burgerschap zijn (Wuthnow 1998: 157-178). 

Samenvattend komt uit de bovenstaande studies wat de goede burger betreft een 
hogere waardering voor sociale betrokkenheid dan voor politieke. De ondervraagden 
vragen aandacht voor het goede burgerschap in de privé-sfeer en de buurt. Als er 
actief burgerschap wordt verwacht, dan eerder ten aanzien van de lokale gemeen-
schap dan in de officiële politiek.3

�.3� Voorgelegde�kenmerken�van�goede�burgers

In internationale enquêtes van de afgelopen jaren is gevraagd naar kenmerken van 
goede burgers. In deze paragraaf worden allereerst gegevens voor Nederland en 
21 andere landen (twintig Europese en Israël) gepresenteerd uit de eerste module van 
de European�Social�Survey. In tabel 6.1 wordt vermeld hoe belangrijk de bevolking van 
de 22 landen zes kenmerken vindt voor een ‘goede burger’. Aangegeven is hoeveel 
mensen een score van 9 of 10 op een schaal van 0 (‘zeer onbelangrijk’) tot 10 (‘zeer 
belangrijk’) hebben gegeven. Aanvullend is in tabel B6.1 in de bijlage van dit hoofd-
stuk becijferd wat het relatieve belang van de kenmerken is. Dat is gedaan omdat 
mensen op verschillende toonhoogten spreken en meer of minder geneigd zijn tot 
het gebruik van superlatieven en extreme antwoordcategorieën bij het invullen van 
enquêtes. Als een respondent alle zes kenmerken als heel belangrijk classificeert, kan 
dat uitdrukking zijn van een gepassioneerd oordeel over veelomvattend burgerschap, 
maar ook van de neiging om altijd alles best wel belangrijk te vinden. De burgers van 
de 22 landen verschillen ook in hun gemiddelde oordelen. Op de 0-10 schaal geven 
Tsjechen gemiddeld een magere zes en Grieken een ruime zeveneneenhalf (Neder-
landers een 6,8). Het kan geen kwaad om het gemiddelde oordeel van alle respon-
denten gelijk te stellen en te kijken naar het relatieve belang dat ze aan de kenmerken 
toekennen. Tabel B6.1 in de bijlage laat zien in welke mate kenmerken gemiddeld 
hoger of lager werden gewaardeerd dan gemiddeld. Deze informatie wijkt ook af van 
die in tabel 6.1 omdat de hele range oordelen in beschouwing wordt genomen. De 
beide benaderingswijzen blijken echter nagenoeg hetzelfde beeld op te leveren. 

Evenals in de meeste andere landen scoort onafhankelijke oordeelsvorming in 
Nederland volgens beide metingen het hoogst van de zes voorgelegde kenmerken. 
Gaan stemmen staat in ons land op de tweede plaats. In veel andere landen is dat 
ook het geval, maar gemiddeld scoort het zich houden aan wetten en voorschriften 
toch iets hoger. Actief lidmaatschap en vooral politieke activiteit worden nergens 
belangrijk gevonden. 

Historische en regionale patronen zijn er niet direct te ontdekken in het mate-
riaal. Zo scoort bij voorbeeld politieke activiteit wel relatief hoog in Griekenland, 
Portugal en Polen, maar dat is toch te weinig om te veronderstellen dat het hier een 
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gewaardeerde deugd van relatief nieuwe democratieën zou zijn. Dan zouden Spanje, 
Tsjechië, Hongarije en Slovenië immers hoger moeten scoren. 

Tabel 6.1 
Groot belanga van zes kenmerken van een goede burger, 2002/3, in procenten van de bevolking van 18 jaar 
en ouder in 22 landen

eigen 
meningb 

wetten 
volgenb stemmenc

mensen 
helpend actief lide 

politiek 
actieff 

Finland 57 61 44 37 8 3
Zweden 67 53 61 31 6 3
Noorwegen 58 45 51 34 9 3
Denemarken 67 59 71 35 9 4
Ierland 52 55 47 36 14 5
Verenigd Koninkrijk 52 54 39 20 9 2
Nederland 42 23 36 20 7 2
België 38 32 27 19 11 3
Luxemburg 77 60 57 41 28 4
Duitsland 68 35 46 25 7 3
Polen 51 74 45 33 15 13
Tsjechië 50 56 27 17 7 4
Hongarije 49 75 60 25 11 8
Slovenië 56 50 35 38 17 9
Oostenrijk 68 41 56 32 12 5
Zwitserland 60 28 36 25 10 4
Italië 43 57 41 38 20 4
Frankrijk 42 49 59 25 9 1
Spanje 36 29 26 36 13 2
Portugal 56 37 40 46 23 16
Griekenland 63 68 59 58 21 17
Israël 60 73 56 57 29 7

landengemiddelde 55 51 46 33 13 6
a Plaatsing als 9 of 10 op een schaal van 0 (‘zeer onbelangrijk’) tot 10 (‘zeer belangrijk’) in reactie op de vraag ‘Om 

een goed burger te zijn, hoe belangrijk is het volgens u voor iemand om …?’. Per land is het meest frequent als 9 of 
10 geplaatste kenmerk vet gedrukt.

b … zijn eigen mening te vormen, onafhankelijk van anderen
c … altijd wetten en voorschriften na te volgen
d … te stemmen bij verkiezingen
e … mensen te helpen die er slechter aan toe zijn dan zijzelf
f … actief te zijn in organisaties waarvan je vrijwillig lid kunt worden
g … actief te zijn in de politiek

Bron: ESS 2002/2003; sociaaldemograf isch gewogen resultaten

Op een enkele uitzondering na hangen alle scores van individuen op de zes eigen-
schappen positief samen.4 Relatief sterk is de samenhang tussen het belang van 
actief zijn in organisaties waarvan je vrijwillig lid kunt worden en van politieke acti-
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viteit, en ook tussen stemmen bij verkiezingen en wetten en voorschriften volgen. 
Deze paren keren ook terug in onderscheiden dimensies als factoranalytisch wordt 
gezocht naar dimensies in de oordelen. De posities van het helpen van anderen en 
van onafhankelijke oordeelsvorming verschillen tussen de landen, maar in de ver-
schillen is weer geen regionaal patroon te ontdekken. Het is niet zo dat noord en 
zuid of west en oost of oude en nieuwe eu-lidstaten stelselmatig van elkaar verschil-
len. Er is nergens een duidelijke polariteit van burgerrollen te ontdekken in de zin dat 
bijvoorbeeld grote steun voor het idee van goede burgers als politieke activisten vaak 
gepaard gaat met de afwijzing van het idee van goede burgers als stemmers en loyale 
onderdanen die de wetten navolgen.

De internationale overeenkomst in de volgorde van het belang van kenmerken van 
goede burgers is de belangrijkste conclusie die getrokken kan worden uit de ess-
gegevens. Sommige scores van sommige landen vallen op (het grote belang van gaan 
stemmen in Denemarken en Frankrijk, mensen helpen in Spanje, politiek activisme 
in Portugal en Griekenland). Nederland is geen opvallend land.

Tabel 6.2 
Groot belanga en relatief belangb van tien kenmerken van een ‘goede burger’, 2004,  
bevolking van 16 jaar en ouder in Nederland

% groot relatief
1 proberen mensen met andere meningen te begrijpen 70 13
2 altijd gaan stemmen bij verkiezingen 66 11
3 altijd de wetten en regels van je land opvolgen 64 10
4 goed in de gaten houden wat de overheid doet 59 9
5 nooit proberen belastingen te ontduiken 59 6
6 mensen in Nederland die het minder hebben helpen 54 6
7 mensen helpen die het in de rest van de wereld minder hebben 46 0
8 producten kopen vanwege politieke, morele of 

milieuoverwegingen, ook al kost dat wat meer 26 –14
9 bereid zijn in het leger te gaan wanneer dit nodig is 21 –25
10 actief zijn in sociale of politieke organisaties 17 –18
a Plaatsing als 6 of 7 op een schaal van 1 (‘helemaal niet belangrijk’) tot 7 (‘heel erg belangrijk’) in reactie op de 

vraag: ‘Er zijn veel verschillende opvattingen over wat belangrijk is om een goed burger van je land te zijn en wat 
niet. Kunt U op een schaal van 1 tot 7 aangeven wat volgens U hiervoor belangrijk is?’ De kenmerken zijn in volg-
orde van afnemend grootste belang gezet.

b Gemiddelde afwijkingen van het gemiddelde belang dat aan minimaal vier kenmerken is toegekend op een gereco-
deerde schaal van 0 (‘helemaal niet belangrijk’) tot 100 (‘heet erg belangrijk’).

Bron: ISSP 2004; sociaaldemograf isch en op politieke voorkeur gewogen resultaten (gewicht Harry Ganzeboom)

In tabel 6.2 wordt gerapporteerd over de antwoorden op een vergelijkbare vraag met 
andere kenmerken, die werd gesteld in de 2004-module van het International Social 
Survey Programme (issp). Van dit internationale onderzoek zijn op het moment van 
schrijven alleen de Nederlandse data direct beschikbaar.5 Evenals in tabel 6.1 worden 
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zowel de percentages respondenten gemeld die de kenmerken heel belangrijk vinden 
als de scores voor hun relatieve belang. 

De tien kenmerken laten zich niet allemaal eenvoudig samenvatten in enkele dimen-
sies, maar voor een kleine verkennende vervolganalyse kunnen er wel drie schaaltjes 
uit worden gedestilleerd om drie burgerschapsrollen te onderscheiden: een onder-
danenrol, een sociale rol en een politieke rol. In tabel 6.3 wordt met gemiddelden op 
een schaal van 0-100 vermeld in hoeverre diverse groepen de ideale burger een onder-
daan, politiek actief en hulpvaardig vinden.

Tabel 6.3 
Steun voor drie burgerrollen,a 2004, bevolking van 16 jaar en ouder in Nederland:  
gemiddelde scores en afwijkingen daarvan

onderdanenrol sociale rol politieke rol
allen 76 69 69
afwijkingen

sekse
man –3 –2 (+0)
vrouw +3 +2 (–0)

leeftijd
16 – 39 jaar (–1) (–1) –3
40 – 54 (–1) (–0) (–1)
55+ (+2) (+1) +5

opleiding
laag (t/m vmbo(b) +2 (–0) (–0)
midden (vmbo(t) t/m vwo/mbo) (–1) (–2) (–2)
hoog (hbo/wo) (–1) +3 +2

politiek actief b

niet (+0) –5 –3
1 van 8 activiteiten (–1) (–0) (–1)
2 of meer van 8 activiteiten (+0) +6 +5

a Samengesteld uit items van tabel 6.2: de onderdanenrol = gemiddelde van 3 en 5 (schaalbaarheidscoëff iciënt alfa = 
0,67), de sociale rol = gemiddelde van 1, 6, 7 en 8 (alfa = 0,74) en de politieke rol = gemiddelde van 2, 4 en 10 (alfa = 
0,60). Niet signif icante afwijkingen (p<0,05 tweezijdig) staan tussen haakjes.

b Het afgelopen jaar hebben deelgenomen aan handtekeningenacties, productboycot, demonstratie, politieke bijeen-
komst, contact met politici, geld gegeven, contact met media, politiek forum op internet. 

Bron: ISSP 2004; sociaaldemograf isch en op politieke voorkeur gewogen resultaten (gewicht Harry Ganzeboom)

De verschillen tussen de onderscheiden bevolkingsgroepen zijn gering. De grootste 
verschillen doen zich tussen de leeftijdgroepen en tussen mensen die politiek niet 
actief zijn en mensen die meerdere activiteiten ondernemen. De laatsten vinden 
zowel de sociale rol als de politieke rol van goede burgers belangrijker. Ouderen 
vinden de politieke rol van goede burgers belangrijker dan jongeren.
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�.4� Goede�burgers�in�eigen�woorden

In een scp-onderzoek van eind 1996, begin 1997 legden we aan kleine steekproeven 
burgers van vier plaatsen op een schriftelijke vragenlijst de volgende vraag voor: 
‘Mensen hebben verschillende ideeën over wat een mens tot een goede burger maakt. 
Kunt u met enkele woorden aangeven wat een goede burger wel en wat een goede 
burger niet doet?’ Onder de kopjes: ‘Wat doet een goede burger wel?’ en ‘En wat doet 
een goede burger niet?’ was er ruimte om twee maal drie antwoorden te noteren. 
Over de frequenties van de achteraf gecodeerde antwoorden informeert tabel 6.4. 

Tabel 6.4 
Kenmerken van goede burgers, 1996/7, bevolking van 16 jaar en ouder in vier plaatsen (in procenten)a

Wat doet de goede burger wel? Wat doet de goede burger niet? 
sociaal gedrag, verantwoordelijkheid  
tonen tegenover medemens 57

burenoverlast / geen rekening 
houden met medemens 29

hulpvaardig zijn voor anderen / burenhulp 40 asociaal gedrag of leven / egoïstisch zijn 29

gemeente netjes houden / beter milieu 24 het milieu vervuilen / hondenpoep etc. 13

vernielingen (in woonomgeving) 8

aan regels en normen en waarden houden 22 wet niet naleven / overtreden 14

onverschilligheid / geen normen en waarden 11

respect tonen / niet discrimineren 21 discrimineren / mensen in hun waarde laten 13

eerlijkheid / betrouwbaar zijn / niet stelen 16 oneerlijkheid / misbruik sociale uitkeringen 13

wetgeving handhaven / aan wet houden 15 stelen / diefstal / oplichting / inbraak 22

interesse in politiek, stemmen 7

belasting betalen 5 belasting ontduiken / niet betalen 3

werken 5

vandalisme / criminaliteit 25

ruzie zoeken 2

anders 14 anders 15
a Codering door het NIPO i.o.v. het SCP. De antwoordcategorieën zijn geordend naar frequentie van positieve 

antwoorden en daarnaast verwante negatieve antwoorden. Antwoorden van 487 personen uit de gemeente 
Asten en delen van de plaatsen Dordrecht, Heerenveen en Hoorn. Zie Dekker en De Hart (2002: 27)

Bron: Lokale bestanden Civil society en vrijwilligerswerk 1997 (SCP)

Niet geheel onverwacht bleek dat de ondervraagde burgers minder aan politiek hech-
ten dan politieke theoretici dat doen. Voor de burgers zelf is de goede burger bovenal 
een sociaal ingesteld mens en vervolgens iemand moreel besef en aandacht voor 
leefbaarheid en milieu. Activisme en deelname aan collectieve acties zijn duidelijk 
minder belangrijk. Voor een verdere analyse daarvan en voor een beschouwing over 
de ongecodeerde antwoorden zij verwezen naar een eerder verschenen artikel van 
Dekker en De Hart (2002).
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De vraag uit de lokale onderzoeken van 1996/7 hebben we herhaald aan het 
einde van de mondelinge enquête van het onderzoek ‘Culturele veranderingen in 
Nederland’ van 2004: ‘Tot slot nog een vraag waarbij u niet hoeft te kiezen tussen 
antwoordmogelijkheden, maar waarbij u zelf een antwoord kan geven,’ dit keer met 
de enquêteursinstructie maximaal tweemaal drie antwoorden te noteren. In veel 
gevallen werden er per vraag minder dan drie antwoorden gecodeerd en in enkele 
gevallen meer dan drie. Bij de vraag naar wat de goede burger wel doet, werden meer 
antwoorden gegeven dan bij de vraag naar wat hij niet doet.6 

Box 6.1 geeft een indruk van de diversiteit van antwoorden. Sommige responden-
ten – of hun interviewers! – beperken zich tot een paar trefwoorden, anderen formu-
leren wat uitgebreider algemene kenmerken of juist heel specifieke gedragingen die 
de goede burger sieren of waarop deze nooit betrapt zal worden. De ontkenningen 
van kwalijk gedrag die nogal eens voorkomen onder het kopje ‘wat doet de goede 
burger niet?’ zijn ongetwijfeld niet bedoeld en kunnen worden genegeerd.

Box 6.1 
Voorbeelden van antwoorden van tien respondenten van Culturele veranderingen in Nederland 2004 (SCP) 

Wat doet de goede burger wel? Wat doet de goede burger niet?
rechten en plich-
ten respecteren

op tijd belasting 
betalen

afval scheiden verkeersregels 
naleven

geen grof vuil op 
straat

goed de auto 
parkeren

houd rekening met 
mensen om hem 
heen

leeft zich in de 
gedachten en 
omstandigheden van 
medeburgers

let op situaties 
in zijn woonom-
geving

steekt niemand 
dood

gaat niet voor 
iedere kleinigheid 
de straat op om te 
protesteren

loopt niet voor-
bij aan anders-
denkende

zich houden aan 
de regels en de 
wetten

  alles wat de wet 
overtreedt

  

houdt zich aan 
de wet

is vreedzaam is beleefd gooit nooit rotzooi 
op straat

steekt zijn mid-
delvinger niet 
omhoog

probeert zichzelf 
te redden

goed zijn voor 
andere mensen

eerlijkheid betrach-
ten

aangenaam 
leven

moorden en stelen oordelen en 
veroordelen van 
anderen

altijd de hel-
pende hand 
bieden en 
mensen niet 
afvallen

zorgt voor zijn 
eigen levenson-
derhoud

respecteert zijn 
medemens en zijn 
omgeving

heeft zorg en 
aandacht voor 
de minderbe-
deelden in de 
samenleving

asociaal gedrag 
zowel in woon-
omgeving als op 
de weg

beledigend 
optreden naar 
buitenlanders 
die in Nederland 
wonen

zijn kinderen 
slaan en seksu-
eel misbruiken

goede kontakten 
met iedereen

politiek actief zijn  geen criminele 
dingen doen

geen misbruik 
maken van de 
sociale diensten

wetsgetrouw tolerant behulpzaam wet overtreden intolerant verder niet
gaat op tijd naar 
zijn werk

hij zorgt voor zijn 
gezin

en dat er geld 
binnen komt

stelen uitschelden criminaliteit 
uithalen

mensen accepte-
ren zoals ze zijn

geen idee
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Anders dan bij het onderzoek uit 1996/7 hebben we dit keer de positieve en negatieve 
antwoorden in identieke categorieën laten onderbrengen.7 Tabel 6.5 toont de catego-
rieën en antwoordfrequenties. Opvallend is weer de geringe frequentie van politieke 
kenmerken, terwijl de categorie ruim is geïnterpreteerd door de codeurs en er ook 
zaken als ‘de maatschappij verbeteren’, ‘gebruik maken van rechten’ in terecht-
kwamen. Overigens zijn formuleringen waarin wordt geduid op de gebruikmaking 
van de rechten die men als burger heeft, uiterst schaars. Hoewel voor rechten in de 
burgerschapsliteratuur een grote plaats is ingeruimd, blijken ze in de opvattingen 
van burgers over goed burgerschap nauwelijks een rol te spelen (Dekker en De Hart 
2002: 33; vgl. Lister et al. 2003).

Tabel 6.5
Kenmerken van goede burgers, 2004, bevolking van 16 jaar en ouder in Nederland (in procenten)a

kenmerk
voorbeelden van  
positieve kenmerken

voorbeelden van  
negatieve kenmerken

positief 
genoemd

negatief 
genoemd

totaal 
genoemd

1 voor zichzelf zorgen ‘werken’, ‘de hand niet 
ophouden’

bewust werkloos zijn, van de 
staat prof iteren 20 11 25

2 overlast vermijden ‘geen rotzooi maken’, ‘niet 
dealen’

 ‘agressief rijgedrag’, ‘te 
veel alcohol’, ‘vuil op straat’ 11 33 38

3 fatsoen, conventies, 
omgangsvormen 

‘elkaar groeten’, ‘aanpassen 
aan de samenleving’ 

‘onbeschoft zijn’, ’roddelen 
en kwaadspreken’ 24 10 31

4 positieve houding tegen-
over andere mensen 

‘respect’, ‘tolerantie’, 
‘vertrouwen’

‘discrimineren’, ‘elkaar niet 
respecteren’ 37 23 46

5 solidariteit, hulp-
vaardigheid 

‘behulpzaam zijn’, ‘vrijwil-
ligerswerk’

‘egoïsme’, ‘mensen aan hun 
lot overlaten’ 48 17 54

6 milieu, natuur, dieren ‘afval scheiden’, ‘zorg voor 
leefmilieu’ 

‘milieu verpesten’, ‘dieren 
mishandelen’ 3 2 5

7 politiek ‘gaan stemmen’, ‘maat-
schappelijk betrokken’ 

‘niet stemmen’, ‘klagen 
zonder te stemmen’ 6 0 6

8 aan wetten en 
regels houden

‘belasting betalen’, ‘je aan 
de regels houden’

‘overtredingen’, ‘dronken 
achter het stuur’ 35 24 44

9 geen ernstige nor-
moverschrijdingen

‘steelt niet’, ‘moordt niet’, 
‘je vrouw niet slaan’

‘criminaliteit’, ‘moord en 
doodslag’, ‘agressie’ 6 47 49

10 andere en algemene 
normen en waarden

‘eerlijk zijn’, ‘tien geboden’, 
‘vrijheid van meningsuiting’

‘bedriegen’, ‘de normen en 
waarden in de wind slaan’ 14 11 21

11 het tegenovergestelde – ‘wie dat niet doet’ e.d. na 
positieve kenmerken 0 2 2

12 anders ‘goed leven’, ‘zich informe-
ren’, ‘niet staken’

‘morren’, ‘vrouwen’, ‘sleu-
telkinderen’ 13 12 22

a Codering door GfK i.o.v. het SCP. De antwoordcategorieën 1-5 zijn geordend naar toenemende sociale betrokkenheid, 
zie verder de toelichting in de tekst. De percentages betreffen het aantal mensen van wie één of meer antwoorden in de 
vermelde categorie vallen.   

Bron: Culturele veranderingen in Nederland 2004 (SCP); sociaaldemograf isch gewogen resultaten
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Bij wat de goede burger niet doet, blijken veel antwoorden te kunnen worden gerang-
schikt onder het afwijzen van ernstige normoverschrijdingen. In uiteenlopende 
formuleringen wordt erop gewezen dat de goede burger niet moordt en steelt. Aan de 
positieve kant is de best gevulde categorie die van antwoorden die duiden op solida-
riteit en hulpvaardigheid. Neemt men de positieve en negatieve antwoorden samen, 
dan blijkt meer dan de helft van de respondenten minstens één antwoord te hebben 
gegeven dat in deze categorie past.

Evenals in tabel 6.3 worden in tabel 6.6 weer enkele bevolkingsgroepen verge-
leken om na te gaan in hoeverre ze verschillende burgerschapsidealen hebben. 
Geselecteerd zijn gezagsgetrouwheid (categorie 8 in tabel 6.5), fatsoen (2 en/of 3) en 
zelfredzaamheid (1) en sociale betrokkenheid (5). Zoals aangegeven in de inleiding, 
kunnen de twee laatstgenoemde kenmerken gezien worden als de kern van actief 
burgerschap.

Tabel 6.6 
Steun voor vier kenmerken van goede burgers,a 2004, bevolking van 16 jaar en ouder in Nederland: allen in 
procenten en afwijkingen daarvan

gezagsgetrouw fatsoenlijk zelfredzaam sociaal betrokken 
allen 44 57 25 54
afwijkingen

sekse
man +4 (–1) (+1) (–1)
vrouw –4 (+1) (–1) (+1)

leeftijd
16-39 jaar (–2) (–2) +9 (+1)
40-54 (+1) (–1) (–2) (–0)
55+ (+2) +3 –8 (–1)

opleiding
laag (t/m vmbo(b) (–2) (+2) (–2) (–2)
midden (vmbo(t) t/m vwo/mbo) (–0) (–2) +3 (–0)
hoog (hbo/wo) (+2) (+1) (–2) (+2)

verricht vrijwilligerswerk
nee –2 (–1) (+1) –2
ja +5 (+1) (–2) +6

nam deel aan collectieve actieb

nee (+0) (–1) (+1) –2
ja (–1) (+3) (–2) +6

a Samengesteld uit de kenmerken van tabel 6.5 (gezagsgetrouw = 8; fatsoenlijk = 2 en 3, zelfredzaam = 1 en sociaal 
betrokken = 5). Niet-signif icante afwijkingen (p<0,05 tweezijdig) staan tussen haakjes.

b Nam in de afgelopen twee jaar met anderen deel aan een actie voor een lokale of (inter)nationale kwestie.

Bron: Culturele veranderingen in Nederland 2004 (SCP); sociaaldemograf isch gewogen resultaten
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Over de hele linie zijn de verschillen weer betrekkelijk gering. Bij sekse doet zich wel 
het vreemde verschijnsel voor dat mannen hier gezagsgetrouwheid iets belangrijker 
vinden dan vrouwen, terwijl ze in tabel 6.3 iets minder hechtten aan de onderdanen-
rol. Wie actief is in vrijwilligerswerk of collectieve acties is volgens de verwachting 
(Theiss-Morse en Hibbing 2005) ook meer gehecht aan een actieve sociale rol van 
de goede burger. Dat gaat echter geenszins samen met een grotere afwijzing van 
gezagsgetrouwheid. Het meest opvallende verschil in de tabel is dat tussen jongeren 
en ouderen bij zelfredzaamheid: jongeren formuleren twee maal zo vaak kwalitei-
ten van goede burgers die daarop duiden dan ouderen (25 + 9% bij de 16-39-jarigen 
versus 25 – 8% bij de 55-plussers). Bij gebrek aan vergelijkbare gegevens uit eerdere 
jaren is helaas niet uit te maken of het hier om kenmerk van de jeugd gaat of veeleer 
een generationele verschuiving, laat staan of het verschil een uiting is van jeugdig 
enthousiasme over de regeringsboodschap van eigen verantwoordelijkheid’ (zie 
hoofdstuk 5) of veeleer van voortschrijdende individualisering.       

�.�� Besluit

Zowel peilingen met gesloten vragen van de steun voor kenmerken van goede bur-
gers alsook de eigen formuleringen van goed burgerschap in enquêtes laten zien 
dat Nederlandse burgers weinig belang hechten aan politieke activiteiten. Daarin 
vormen ze Europees geen uitzondering (tabel 6.1) en, afgaande op het beperkte lite-
ratuuroverzicht in paragraaf 6.2, zijn ze in de westerse wereld geen uitzondering. 
Als er expliciet naar gevraagd wordt, wordt het gaan-stemmen bij verkiezingen nog 
wel van belang geacht, maar als men zelf gaat formuleren wat een goede burger wel 
en niet doet, verdwijnt zelfs dit electorale element van burgerschap gemakkelijk uit 
het zicht. Het idee van politicologen en andere professionele vrienden van de politiek 
dat mensen in principe graag in de politiek actief zouden willen zijn, ligt al langer 
onder vuur (Theiss-Morse en Hibbing 2005), de gegevens in dit hoofdstuk laten zien 
dat de overgrote meerderheid van burgers haar politieke abstinentie geeneens als 
een tekortkoming ervaart. Men kan als goede buur een goede burger zijn en er zijn 
mensen voor wie zelfs dat niet nodig is en die volstaan met de eis dat men de eigen 
huisgenoten niet mishandelt. Deze minimalistische opvatting is slechts een minder-
heid toegedaan. Bij welk soort meting dan ook is er een grote groep of meerderheid 
van respondenten aan te wijzen die van de goede burger sociale betrokkenheid eist 
en inzet voor de gemeenschap en voor mensen die het minder hebben. Dat is op zich 
mooi en het biedt ook nog wel een sprankje hoop voor politicologen die ervan over-
tuigd zijn dat een democratie niet kan functioneren met alleen maar aardige buren 
(‘the good citizen does not equal the good man’ (Almond en Verba 1963: 119)). De 
sociale aspiraties doen de goede burger al uitstijgen boven de rol van privé-persoon 
en onderdaan; het gaat er nu nog slechts om de politiek aantrekkelijk te maken voor 
goede burgers. 
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Noten

1 Voor alternatieve informatieverzameling op dit terrein, zie Conover en Searing (2002) 
en Lister at al. (2003) voor interviews en groepsgesprekken, en Eliasoph (1998) en Lich-
terman (2005) voor participerende observatie in situaties waarin burgerschapsidealen 
tot uitdrukking worden gebracht (of juist niet). 

2 Verondersteld dat het een het ander uitsluit. Verba et al. (1995: 360-361) stellen echter 
dat ‘je plicht gedaan hebben’ bij uitstek de beloning is van het gaan-stemmen. De 
burgerplicht als overheersende drive en beloning maakt volgens hen stemmen tot een 
unieke activiteit in het politieke participatierepertoire van burgers. Bij andere partici-
patiebronnen spelen individuele hulpbronnen en instrumentele overwegingen een veel 
grotere rol.

3 De samengevatte onderzoeken zijn wat Angelsaksisch gebiased. Er is ook wel onder-
zoek met afwijkende resultaten. Zo komen Ichilov en Nave (1981) op basis van Q-sorts 
van 36 politieke en niet-politieke kenmerken van ‘goede burgers’ in een steekproef 
14-18-jarige Israëlische scholieren tot de conclusie dat loyaliteit aan de staat verreweg 
het belangrijkst is. Het gaat hier om een bijzondere groep in een bijzonder land, maar 
er is vast meer te vinden. 

4 Van de 660 (6 x 5 x 22) relaties zijn er 657 significant positief (p < 0,005 eenzijdig). Dat 
significatieniveau wordt niet gehaald in Luxemburg bij de relaties tussen het belang 
van politieke activiteit en het belang van onafhankelijke meningsvorming, en niet in 
Luxemburg en Italië bij de relatie tussen het belang van politieke activiteit en het volgen 
van wetten en voorschriften. 

5 Zie Carton en Pauwels (2005: 127) voor een rapportage over de Vlaamse issp-gege-
vens. Ze rapporteren niet over alle tien kenmerken en ze zijn deels anders vertaald. Bij 
de vergelijkbare kenmerken scoren de Vlamingen minder vaak de hoogste scores. In 
Vlaanderen en Nederland scoren stemmen en wetten opvolgen hoog en bungelt het 
actief-zijn in organisaties onderaan. In Vlaanderen scoort het helpen van mensen elders 
in de wereld duidelijk lager dan in Nederland.

6 Van de 2300 respondenten 1% geen codering voor wat de goede burger wel doet (3% bij 
wat hij niet doet), 15% een codering (25%), 26% twee (29%), 54% drie (42%), 3% vier 
of vijf (1%).

7 De antwoordcategorieën 1-5 zijn geordend naar toenemende sociale betrokken-
heid, maar de grenzen zijn vaag en de indeling zal daarom soms wat arbitrair zijn 
(uit de richtlijnen voor de codeurs: bij 2 heeft de ander er altijd last van, bij 3 zou de 
ander kunnen proberen er zich niet aan te storen […] bij 4 zal het positieve kenmerk 
doorgaans passief geformuleerd zijn en het negatieve actief, bij 5 omgekeerd). Dat 
geldt ook voor het onderscheid tussen 8 en 9 (uit de richtlijnen: zo mogelijk de intentie 
meewegen; ‘dronken achter het stuur’ als overtreding omdat het hier de intentie niet is 
een ander te beschadigen (of erger), maar sec ‘agressie’ heeft die intentie eerder (lijkt 
me een synoniem voor (“bereidheid tot”) geweld); ‘agressief rijgedrag’ hoort overigens 
eerder bij 2 omdat het meer asociaal is dan een overtreding van regels). Over de zinvol-
heid van deze onderscheidingen en ook over de feitelijke indeling van respondenten is 
discussie mogelijk. Zo lijkt de toedeling van antwoorden die iets zeggen over ‘rekening 
houden met anderen’ nogal toevallig. Mogelijk wordt de categorisering nog eens her-
zien en worden antwoorden opnieuw ingedeeld.
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Bijlage

Tabel B6.1 
Relatief belanga van zes kenmerken van een goede burger, 2002/3, scores van de bevolking van 18 jaar en 
ouder in 22 landen

eigen 
meningb 

wetten 
volgenb stemmenc

mensen 
helpend actief lide 

politiek 
actieff 

Finland 14 15 5 9 –16 –27
Zweden 19 13 14 6 –23 –30
Noorwegen 14 9 10 6 –14 –25
Denemarken 15 12 15 5 –20 –27
Ierland 12 14 8 8 –11 –31
Verenigd Koninkrijk 17 18 7 3 –14 –31
Nederland 14 6 8 6 –9 –25
België 15 12 3 7 –9 –28
Luxemburg 19 12 7 3 –5 –35
Duitsland 21 8 0 6 –19 –25
Polen 10 18 5 3 –16 –21
Tsjechië 20 22 0 2 –15 –31
Hongarije 12 24 16 0 –22 –31
Slovenië 15 12 –1 7 –9 –25
Oostenrijk 19 8 12 6 –16 –28
Zwitserland 19 5 6 6 –11 –24
Italië 9 15 5 8 –6 –30
Frankrijk 11 16 17 5 –13 –36
Spanje 11 7 1 14 –5 –29
Portugal 12 3 0 10 –8 –17
Griekenland 10 12 6 8 –15 –21
Israël 10 14 5 9 –7 –32

landengemiddelde 14 12 7 6 –13 –28
a Gemiddelde afwijkingen van het gemiddelde belang dat aan minimaal vier kenmerken is toegekend op een gere-

codeerde schaal van 0 (‘zeer onbelangrijk’) tot 100 (‘zeer belangrijk’). Per land is het belangrijkste kenmerk vet 
gedrukt.

b … zijn eigen mening te vormen, onafhankelijk van anderen
c … altijd wetten en voorschriften na te volgen
d … te stemmen bij verkiezingen
e … mensen te helpen die er slechter aan toe zijn dan zijzelf
f … actief te zijn in organisaties waarvan je vrijwillig lid kunt worden
g … actief te zijn in de politiek

Bron: ESS 2002/2003; sociaaldemograf isch gewogen resultaten
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Flip�de�Kam1

7.1� Inleiding

Probleemstelling
Deze bijdrage scheert langs het snijvlak van sociologie, economie en belastingrecht 
en start met een simpele vraag: betekent goed burgerschap dat mensen met plezier 
belasting betalen? Dat zou mijns inziens wel zo moeten zijn, tenminste wanneer de 
belastingdienst niet corrupt is en hij de burgers met voorkomendheid behandelt. 
Maar hoever moet de offerbereidheid van burgers gaan? Stel dat iemand louter door 
enkele dagen te schuiven met de datum van een financiële transactie 5000 euro 
belasting kan besparen. Is dat verwerpelijk? Al lang geleden heeft de Hoge Raad 
beslist dat burgers de goedkopere weg mogen kiezen, uiteraard mits deze legaal is. 
Maar neem nu het geval dat iemand veel geld aan zijn fiscale en financiële adviseurs 
betaalt om een uiterst gekunstelde belastingbesparende constructie op te zetten, die 
hem een groot belastingvoordeel kan opleveren. Behalve wanneer sprake is van fraus�
legis zal de rechter niet snel een streep door de constructie zetten. Het is echter discu-
tabel of juridisch zo scherp mogelijk aan de wind zeilen in voorkomende gevallen de 
morele test van goed burgerschap kan doorstaan.

In laatste instantie bepaalt elke burger zelf wat – binnen de grenzen van de wet 
– voor hem of haar nog aanvaardbaar is. De beslissingen van de burgerij in dezen 
bepalen de stand van de belastingmoraal. Die hangt van veel factoren af, waaronder 
het vertrouwen in de overheid, een klantvriendelijke bejegening door de fiscale auto-
riteiten, opvattingen van de sociale omgeving, de gepercipieerde ‘pakkans’ en straf-
rechtelijke sanctie, persoonlijke normen en waarden (Slemrod 1992). Het onderzoek 
Culturele veranderingen geeft onder andere een beeld van het vertrouwen dat Neder-
landse burgers in de overheid hebben (scp 2005: 344). Dat na de eeuwwisseling sterk 
gedaalde vertrouwen (Becker 2005: 42) spelt weinig goeds voor de belastingmoraal. 
Verder peilt de Belastingdienst (2005: 16) regelmatig het (redelijk positieve) oordeel 
van belastingplichtigen over de manier waarop zij de dienstverlening door de fiscus 
ervaren. Dat geeft dan weer hoop voor de belastingmoraal. 

Deze bijdrage belicht een andere bouwsteen van de belastingmoraal. De vraag is 
hoe burgers oordelen over het belastingpeil (van anderen). Wanneer de fiscale pres-
sie vrijwel algemeen als te hoog wordt ervaren, staat de belastingmoraal onder druk. 
Bovendien is het belangwekkend na te gaan in hoeverre het oordeel over het belas-
tingpeil samenhangt met vier achtergrondkenmerken van burgers, te weten hun (1) 
leeftijd, (2) opleidingsniveau, (3) inkomen en (4) politieke oriëntatie.
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Gegevens�
De voor dit hoofdstuk gebruikte enquêtegegevens komen uit het onderzoek Cultu-
rele veranderingen van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Indeling
Na een bespreking van welbekende problemen met enquêtes – kwaliteit van de respons 
(§7.2), consistentie van gegeven antwoorden (§7.3) en onbenul van respondenten (§7.4) 
– geeft §7.5 een indruk van opvattingen onder de Nederlandse bevolking over de belas-
tingdruk (van anderen) in de periode 1992-2004. Paragraaf 7.6 concludeert.

7.2� Enquêtes:�responsprobleem

Sociale wetenschappers en statistici die zich bedienen van enquêtes onder een steek-
proef uit de bevolking hebben het niet altijd gemakkelijk. Als mensen al bereid zijn 
aan dergelijk onderzoek mee te werken – en die bereidheid loopt in het algemeen 
gesproken terug – gooien respondenten er soms met de pet naar. Ze zijn domweg 
weinig geïnteresseerd, ze geven gretig sociaal wenselijke antwoorden of ze betrach-
ten geen openheid bij vragen over gevoeliggeachte onderwerpen, zoals die naar het 
eigen inkomen en zijn bestanddelen. Dus wordt bij kiezersonderzoek de opkomst 
steevast overschat en de aanhang van extremistische partijen nogal eens onderschat. 
En afgaande op budgetonderzoek bij gezinnen consumeren Nederlanders slechts 
de helft van wat tabaksfabrikanten en drankenindustrie als binnenlandse afzet aan 
het Centraal Bureau voor de Statistiek rapporteren. Zulke responsproblemen doen 
afbreuk aan de kwaliteit van door sociale wetenschappers gerapporteerde resulta-
ten. Dat nijpt te meer nu massamedia vrijwel kritiekloos aandacht plegen te besteden 
aan uitkomsten van sommig opinieonderzoek. Wat te doen? 

Om de deelnemingsgraad bij enquêtes op te voeren kunnen respondenten inten-
sief worden bewerkt dan wel lekker worden gemaakt met kleine geschenken (Stoop 
2005). De kwaliteit van de toegenomen respons blijft echter ook in dit geval een punt 
van aanhoudende zorg. Het verdient daarom de voorkeur bij onderzoek naar maat-
schappelijke ontwikkelingen waar mogelijk terug te vallen op objectieve gegevens, 
die zijn geput uit redelijk betrouwbare administraties van de overheid en bedrijven, 
bijvoorbeeld inkomensdata van de Belastingdienst en ‘scans’ van goederen die de 
winkelkassa’s passeren. 

Al meer dan dertig jaar geleden is het cbs deze weg ingeslagen. In 1971 vond de 
laatste volkstelling plaats, waarbij de gehele burgerij verplicht was een uitgebreide 
vragenlijst in te vullen. Daarna is het cbs overgestapt op de creatie van een ‘syn-
thetische’ bevolking met hulp van statistische gegevens uit diverse administratieve 
bronnen. Deze op zichzelf tamelijk succesvolle aanpak schiet evenwel tekort bij 
onderzoek naar opvattingen die leven in het land. Hierbij ontkomen onderzoekers 
er niet aan antwoorden van respondenten voor zoete koek te rapporteren, tenzij ont-
hulde voorkeuren (‘revealed preferences’) directe controle van ‘stated preferences’ 
mogelijk maken. 
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7.3� Enquêtes:�consistentieprobleem

Een geheel ander probleem is dat via enquêtes gepeilde meningen soms weinig con-
sistent zijn, net als trouwens opvattingen die op de treurbuis en aan de stamtafel 
worden geventileerd. Om consistentieproblemen te bezweren kunnen onderzoekers 
hun vraagstelling aanpassen. Eerst wordt bijvoorbeeld gevraagd hoeveel extra geld 
consumenten voor een bepaald artikel over hebben. Daarna wordt gevraagd op welke 
andere uitgaven zij het genoemde bedrag zouden bezuinigen om met hun huishoud-
geld uit te komen. Op deze manier is de budget�constraint van gezinnen in de enquête 
zelf verwerkt. Consistentieproblemen zijn zeker te verwachten bij het meten van 
opvattingen over de hoogte van de overheidsuitgaven en de zwaarte van de belas-
tingdruk. Uitgaande van evenwicht op de begroting zouden voorkeuren voor uitga-
venpeil en belastingdruk – beide bijvoorbeeld uitgedrukt als aandeel van het bruto 
binnenlands product (bbp) – grofweg met elkaar moeten stroken. Dit is conform wat 
de welvaartstheorie leert. Een optimale allocatie van middelen tussen de publieke 
sector en de particuliere sector is bereikt wanneer het nut dat burgers ontlenen aan 
de laatst toegevoegde eenheid overheidsvoorzieningen gelijk is aan het nutsverlies 
dat zij lijden door het bijkomende belastingoffer dat nodig is om die extra eenheid te 
financieren.

De praktijk zou anders kunnen zijn dan de theorie veronderstelt. Burgers staan 
positief tegenover veel – niet alle – door de overheid tot stand gebrachte voorzienin-
gen. Zij ervaren de gevorderde belasting daarentegen als (erg) bezwaarlijk. Het is dus 
denkbaar dat respondenten in een en dezelfde enquête aangeven dat de overheids-
uitgaven omhoog moeten en dat de belastingen te hoog zijn. Deze positiebepaling 
hoeft op zichzelf genomen nog niet inconsistent te zijn. Ondervraagden kunnen 
immers van mening zijn dat anderen meer belasting moeten betalen om de door hen 
gewenste uitbreiding van het voorzieningenpeil te bekostigen.2

Tabel 7.1 geeft eerst een beeld van de opvattingen over de overheidsuitgaven. In de 
eerste helft van de jaren negentig – wanneer de economie in een forse dip zit – ver-
dubbelt het aantal voorstanders van een hoger uitgavenpeil tot 17%. In deze econo-
misch moeilijke tijden wint kennelijk de mening terrein dat de overheid méér moet 
doen. In de tweede helft van de jaren negentig – een periode met uitbundige eco-
nomische groei – neemt de steun voor hogere overheidsuitgaven verder toe tot 28% 
van alle ondervraagden. Mogelijk manifesteert zich hier de opvatting dat ‘publieke 
armoede’ en ‘private rijkdom’ slecht samengaan. Tijdens de langdurige recessie in 
de eerste helft van deze eeuw stabiliseert de steun voor verhoging van de overheids-
uitgaven vervolgens op ongeveer 25%. Na 1994 vindt de opvatting dat de overheids-
uitgaven gelijk moeten blijven onafgebroken de meeste aanhang: 45% à 50% van de 
ondervraagden is deze mening toegedaan. 

De aan respondenten voorgelegde vraag is weinig nauwkeurig. Heeft de vraag 
betrekking op de absolute hoogte van de overheidsuitgaven of op de uitgavenquote 
– de bruto collectieve uitgaven als aandeel van het bbp? De onderste regel van tabel 
7.1 toont als memoriepost het beloop van de uitgavenquote. In de loop van de jaren 
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negentig is die quote met 12%-punten gedaald, om vervolgens min of meer te sta-
biliseren.3 Een ruwe vergelijking leert dat het in de jaren negentig gevoerde beleid 
inzake de overheidsuitgaven haaks stond op gepeilde voorkeuren van de bevolking. 
Een (kleine) meerderheid wenste het uitgavenpeil immers gelijk te houden of zelfs te 
verhogen. In het eerste quintennium van deze eeuw strookt de beleidsinzet veel beter 
met de uitgesproken preferenties van een meerderheid van de respondenten. 

Tabel 7.1
Wat er met de overheidsuitgaven moet gebeuren (procenten)

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

stijgen 9 15 17 . 28 . 24
gelijk blijven 43 40 49 . 52 . 44
dalen 48 45 34 . 21 . 32
pro memorie

uitgaven/bbp 58 56 51 48 46 46 46
Bron: SCP (CV’92-’04)

Jammer genoeg bevat het onderzoek Culturele veranderingen geen vraag naar de 
opvatting van respondenten over de hoogte van de belastingdruk in het algemeen. 
De consistentie van opvattingen over uitgavenniveau en belastingpeil valt dus niet 
rechtstreeks te toetsen. Wel bevatten sommige jaargangen van de enquête vragen 
over de belastingdruk voor bepaalde inkomensgroepen, te weten (1) hogere inko-
mens, (2) middeninkomens – alleen in 2004 – en (3) lagere inkomens. Al in de jaren 
negentig is de helft van de ondervraagden van oordeel dat de hogere inkomens meer 
kunnen bijdragen aan het vullen van de schatkist. In 2004 krijgt deze beleidsoptie 
steun van zelfs 71% van de ondervraagden. De verklaring lijkt niet ver te zoeken: 
exorbitante stijgingen van de beloning van topmensen uit het bedrijfsleven wekken 
sinds enkele jaren wrevel in brede lagen van de samenleving. Door de belastingen 
voor de top�dogs te verzwaren kan een deel van hun buitensporige inkomensstijging 
worden afgeroomd.

Deze vraag uit de enquête is opnieuw weinig nauwkeurig. Gaat het bij het afpa-
len van de drie onderscheiden inkomensklassen om individuele inkomens of om 
het inkomen van huishoudens? Door de sterke groei van het aantal tweeverdieners 
maakt dit een aanzienlijk verschil. Respondenten mogen zelf uitmaken tot welk 
grensbedrag een inkomen ‘laag’ is en vanaf welk grensbedrag een inkomen als 
‘hoog’ telt. Hoe dit verder zij, de uitkomsten in tabellen 7.1 en 7.2 staan in eerste 
aanleg de conclusie in de weg dat ondervraagden inconsistente antwoorden geven. 
Een in de periode 1992-2004 toegenomen voorkeur voor verhoging van de overheids-
uitgaven strookt met groeiende steun voor het zwaarder belasten van de hogere 
inkomens. Daar staat tegenover dat in alle jaren dat deze vraag meeliep ongeveer 
driekwart van de respondenten de belastingdruk voor de lagere inkomens wil 
verzachten (zie ook tabel 7.5). Omdat er – gezien de vorm van de inkomensverdeling 
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– meer lage dan hoge inkomens zijn, vergt verlichting van de fiscale pressie voor lage 
inkomens meer budgettaire middelen dan lastenverzwaring voor de hogere inko-
mens in redelijkheid kan opbrengen. Dit in aanmerking nemend, lijken de opvattin-
gen over uitgaven en ontvangsten van de overheid uiteindelijk toch weinig consistent 
te zijn.4

Tabel 7.2
Wat er met de belastingen van de hogere inkomens moet gebeuren (procenten)

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

verhogen 52 55 49 . . . 71
gelijk blijven 35 34 37 . . . 22
verlagen 12 11 14 . . . 7
pro memorie

collectieve lasten/bbpa 46 43 41 40 42 38 38
a Zie §7.5 voor een toelichting op het begrip collectieve lasten(druk).

Bron: SCP (CV’92-’04)

Zo’n vermoedelijk gebrek aan consistentie is niet vreemd. Opspelende onderbuikge-
voelens kunnen in opdracht van het scp ondervraagde ‘maagmensen’ (De Kadt 1980: 
84) tot de eis brengen dat de verzorgingsstaat brood en spelen als free�lunch aanbiedt.5 
Die wordt echter – zoals bekend – niet geserveerd. 

7.4� Enquêtes:�informatieprobleem

Fiscale�pressie�wordt�mogelijk�onderschat
De afweging van baten van overheidsvoorzieningen tegen het daarvoor vereiste 
belastingoffer en het oordeel over de fiscale pressie worden vertroebeld, wanneer 
burgers bij hun meningsvorming de eigen belastingdruk en die van anderen verkeerd 
inschatten. Vooral op onderschatting van de fiscale pressie bestaat een gerede kans. 
De overheid vergaart inmiddels een groot deel van de belastingopbrengst via hef-
fingen die voor de contribuabelen weinig zichtbaar zijn, zoals kostprijsverhogende 
belastingen die zijn begrepen in de winkelprijzen en inhoudingen op loon, sociale 
uitkering en pensioen. Zou de overheid voor al deze heffingen aanslagen opleggen, 
dan zou de belastingweerstand onder de bevolking aanzienlijk toenemen. Typerend 
is de onlust die de uiterst zichtbare, want via een aanslag geheven gemeentelijke 
onroerendezaakbelastingen oproepen, terwijl hun budgettaire betekenis betrekke-
lijk gering is.

Zoals opgemerkt, roepen overheidsvoorzieningen en belastingen tegenstrijdige 
emoties op. Een kiene strategie voor politici die de voorzieningenkool en de fiscale 
geit willen sparen, is het aandeel van weinig zichtbare heffingen in de belastingmix 
te vergroten. Zij speculeren dan op het feit dat bepaalde heffingen leiden tot belas-
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tingillusies bij de kiezers. Deze hypothese wordt bevestigd door cijfers uit de jaarlijks 
gepubliceerde Revenue�Statistics van de Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling (oeso). Tabel 7.3 toont het aandeel van de omzetbelasting (btw) 
en van premies voor de sociale verzekeringen in de totale belastingopbrengst. Dit 
aandeel is sinds 1970 gestegen van krap 40% tot ruim 47%. Hierdoor is de kans 
toegenomen dat kiezers/respondenten de belastingprijs van overheidsvoorzieningen 
onderschatten. In dat geval spreken zij voorkeur uit voor een hoger peil van de over-
heidsuitgaven, dan wanneer zij op de hoogte zouden zijn van de werkelijke belasting-
prijs van daarmee bekostigde voorzieningen.

Tabel 7.3
Grotere kans op belastingillusies in de EU-15a

1970 1980 1990 2000 2003

omzetbelasting 15,6 16,0 18,1 18,3 18,5
premies sociale verzekeringen 24,2 29,2 28,3 27,7 28,8
totaal 39,8 45,2 46,4 46,0 47,3
a Procentueel aandeel van enkele belangrijke ‘verborgen’ belastingen in de totale belastingopbrengst.

Bron: OESO (2005: 74 en 81)

Politici�en�illusies�over�overheidsfinanciën
In een democratie beschikken politici – op zoek naar zoveel mogelijk zetels in verte-
genwoordigende lichamen en geconfronteerd met tegenstrijdigheden in de boezem 
van het electoraat – over twee andere strategieën om de spanning tussen de roep om 
voorzieningen en de weerstand tegen belastingen te verminderen. Ten eerste kunnen 
zij beloven dat de overheid onder hun bewind een stuk doelmatiger gaat functione-
ren. De overheid wordt ‘anders’. Vele duizenden ambtenaren kunnen de laan uit. De 
overheid huurt ook minder externe adviseurs in. Dezelfde hoeveelheid voorzieningen 
kan dan worden aangeboden in combinatie met belastingverlaging. Of kandidaten 
voor een gekozen ambt stellen het electoraat extra voorzieningen in het vooruitzicht 
bij een gelijkblijvende belastingdruk. 

Klinkt bekend? Inderdaad is het zittende kabinet bezig met een ‘grote operatie’ 
langs deze lijnen. De praktijk is evenwel weerbarstig. Het blijkt vaak uiterst lastig te 
zijn de (totale) productiviteit van de overheid te verbeteren (scp 2002: 104). Zelfs wan-
neer de gemeten output per overheidswerknemer stijgt, is het de vraag of het grotere 
volume van de dienstverlening niet ten koste van de kwaliteit van de overheidspro-
ductie is gegaan (scp 2004: 48-50).

De andere strategie is dat politici hun doelgroep onder de kiezers voorspiegelen 
dat een groter deel van de bestaande overheidsuitgaven zal worden gefinancierd via 
belastingen die door anderen (dan de doelgroep) moeten worden opgebracht. Het 
motto luidt bijvoorbeeld: laat de rijken de crisis betalen. Hogere toptarieven van de 
inkomstenbelasting en een fors successierecht bij vererving van grotere vermogens 

Een goede burger.indd   89 2-12-2005   14:19:28



90 Goed�burgerschap�en�belastingen

vormen geen bedreiging voor het vrij beschikbare inkomen van de modale kiezer, die 
zich allicht aangesproken voelt door de in het vooruitzicht gestelde nivellering van 
bestaande inkomens- en vermogensverschillen (zie ook tabel 7.2).

De bijna onbegrensde verplaatsbaarheid van financieel kapitaal en de toenemende 
mobiliteit van hoogopgeleide werknemers hebben de laatstgenoemde strategie 
echter achterhaald. Sinds het midden van de jaren tachtig verlaagden de meeste van 
de dertig landen die lid zijn van de oeso juist de nominale toptarieven voor veelver-
dieners, dit onder invloed van in een stroomversnelling geraakte belastingconcur-
rentie tussen nationale overheden. Tabel 7.4 illustreert deze trend. Het gaat hier 
om de hoogste all-in tarieven op het arbeidsinkomen van werknemers, chief�executive�
officers daaronder begrepen. Bij de becijfering van deze tarieven is rekening gehou-
den met de inkomstenbelasting van de centrale overheid, de inkomstenbelasting 
geheven door decentrale overheden (Denemarken, België en de Verenigde Staten) en 
werknemerspremies voor sociale verzekeringen zonder premieplafond (Frankrijk). 
In vijf van de zeven vergelijkingslanden is het all-in toptarief voor arbeidsinkomsten 
in de afgelopen twintig jaar met meer dan 10%-punten verlaagd, in Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk zelfs met omstreeks 20 punten.

Tabel 7.4
Toptarief en ingangsinkomen van inkomensheff ingena

landb toptarief mutatie (%-punt) ingangsinkomen

1986 2003 1986 2003

Denemarken 63c 62 –1 1,2 0,9
België 71 60 –11 5,8 2,3
Nederland 72 52 –20 5,9 1,9
Duitsland 56 51 –5 3,3 1,8
Frankrijk 58 45 –13 2,5 2,2
Verenigde Staten 56c 43 –12 n.b. 9,3
Verenigd Koninkrijk 60 41 –19 4,8 2,6
a All-in toptarief in procenten van het brutosalaris. Ingangsinkomen als fractie van het brutoloon van de average 

production worker; zie hoofdtekst voor toelichting. 
b Landen gerangschikt op basis van af lopend all-in toptarief in 2003. 
c Bij benadering. 

Bron: OESO (1987; eigen bewerking) en OESO (2004: 20).

Wordt de verlaging van nominale tarieven voor een deel gefinancierd door het bereik 
van vrijstellingen en aftrekposten in te perken en bijzondere, verlaagde tarieven 
af te schaffen, dan zal het effectieve tarief van de inkomstenbelasting dankzij deze 
grondslagverbreding (aanzienlijk) minder dalen dan de verlaging van de nominale 
tariefpercentages suggereert. Het is in dit verband veelzeggend dat het aandeel van 
de inkomstenbelasting in de totale belastingopbrengst in de eu-15 in 1970 nagenoeg 
even groot was als in 2003 (oeso 2005: 72), namelijk ongeveer een kwart. 
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De opbrengst van de inkomstenbelasting heeft mede weinig van tariefdalingen 
te lijden gehad doordat het verlaagde toptarief vanaf steeds lagere inkomensniveaus 
verschuldigd is. Halverwege de jaren tachtig lag het ingangsinkomen, van waaraf het 
toptarief geldt, in België en Nederland ongeveer zesmaal zo hoog als het brutoloon 
van de gemiddelde blauweboorden-werker in de industrie, door de oeso aangemerkt 
als de average�production�worker. In de overige landen werd het ingangsinkomen al 
(veel) eerder bereikt, met name in Denemarken en Frankrijk; zie nogmaals tabel 7.4. 
In de daaropvolgende zeventien jaar is het cijfer voor de verhouding tussen het bru-
toloon van de average�production�worker en het ingangsinkomen van het toptarief grof-
weg gehalveerd, mede doordat lang niet alle landen de lengte van de tariefschijven 
volledig indexeerden voor de geldontwaarding. In Nederland kelderde de verhouding 
tussen het brutoloon van de average�production�worker en het ingangsinkomen van 5,9 
tot 1,9. Nu wat meer bemiddelde inkomensontvangers veel eerder met het (verlaagde) 
toptarief worden geconfronteerd, is hun effectieve belastingtarief minder gedaald 
dan de verlaagde nominale tariefpercentages suggereren.

7.�� Opvattingen�over�de�belastingdruk

Lastendruk:�twee�begrippen
Deze paragraaf rapporteert oordelen van de Nederlandse bevolking over de belas-
tingdruk (van anderen). Deze opvattingen worden idealiter afgezet tegen de feitelijke 
ontwikkeling van de lastendruk. Straks wordt duidelijk dat deze rechtstreekse con-
frontatie van oordelen en feiten onmogelijk is, door gebrek aan voldoende gegevens. 
Daaraan voorafgaand is het nodig het begrip lastendruk te expliciteren. In beleids-
stukken worden twee begrippen naast elkaar gebruikt, te weten: de collectievelas-
tendruk en de microlastendruk.

De collectievelastendruk (cld) wordt als volgt berekend:

 

cld =
totale opbrengst belastingen en sociale premies (teller)

bruto binnenlands product (noemer)
x 100%

Voor 2005 wordt de cld nu geraamd op 38,9% van het bbp. Sinds het begin van de 
jaren negentig is de cld met bijna 9%-punten gedaald (zie figuur 7.1). Ongeveer een 
derde van de gemeten drukdaling valt toe te schrijven aan herzieningen van de Nati-
onale rekeningen in 1995 en in 2001. Bij gelegenheid van deze herzieningen is het 
bbp op grond van internationale afspraken en verbeterde statistische informatie 
opwaarts bijgesteld. De belasting- en premieopbrengst werd door deze aanpassingen 
nauwelijks geraakt. Dus was sprake van een omvangrijk ‘noemereffect’; dit bracht de 
gemeten collectievelastendruk met circa 3%-punten omlaag.

Een belangrijk bezwaar van de cld is dat deze grootheid geen goed beeld geeft van 
de door burgers en bedrijven ervaren veranderingen in de fiscale pressie. Zo kan de 
cld stijgen, terwijl geen sprake is van hogere belastingtarieven, bijvoorbeeld wanneer 
de Belastingdienst overgaat tot versnelde inning van vennootschapsbelasting. De cld 
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wijzigt eveneens wanneer de samenstelling van de bestedingen verandert. Groeit het 
aandeel van relatief zwaar belaste bestedingen (zoals auto’s) in de totale consumptie 
van gezinnen, dan leidt dit ook bij ongewijzigde tarieven tot in verhouding hogere 
opbrengsten. Dus stijgt de cld. Dit gebeurt eveneens wanneer de arbeidsinkomens-Dus stijgt de cld. Dit gebeurt eveneens wanneer de arbeidsinkomens-Dit gebeurt eveneens wanneer de arbeidsinkomens-
quote oploopt.6 De belastingdruk op inkomsten uit arbeid is namelijk hoger dan die 
op opbrengsten van de factor kapitaal. Neemt het aandeel van de lonen in de toege-
voegde waarde toe, dan stijgen dus de belastinginkomsten van de overheid en de cld, 
ook bij gelijkblijvende tarieven.

Gezien de beperkingen van de cld geldt sinds het midden van de jaren negentig 
de microlastendruk (mld) als beste graadmeter voor de lastenontwikkeling die gezin-
nen en bedrijven feitelijk ervaren. Deze grootheid geeft veranderingen in de belas-
tingopbrengst weer die het gevolg zijn van tariefwijzigingen en aanpassingen van 
de heffingsgrondslagen waarop de tarieven worden toegepast. De microlastendruk 
laat dus zien hoeveel de belastingopbrengsten door diverse wetswijzigingen lager of 
hoger uitvallen. De mld vormt daarmee een betere indicator voor veranderingen in 
de lastendruk, zoals gezinnen en bedrijven die werkelijk ervaren. 

Figuur 7.1 maakt duidelijk dat cld en mld zich na 1990 bepaald niet parallel 
hebben ontwikkeld. Een gedetailleerde verschillenanalyse van de gehele periode 
sinds 1990 valt ver buiten het bestek van deze bijdrage. Volstaan wordt hier met 
een analyse van de jaren 2002-2004. Afgaande op de min of meer stabiele cld (bijna 
38% van het bbp) was in deze periode geen sprake van grote lastenverzwaringen. 
Dat beeld is onjuist. De mld laat namelijk zien dat de microlasten voor gezinnen en 
bedrijven in deze periode met meer dan 6 miljard euro stegen, doordat een aantal 
tarieven is verhoogd en bepaalde fiscale faciliteiten zijn afgebroken. 

Figuur 7.1
Collectieve lastendruk en microlastendruk, 1991-2004

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
30

35

40

45

50

55

60

−4

−3

−2

−1

0

1

2

3

4

5

6

collectievelastendruk (niveau, % bbp) microlastendruk (mutatie, mld euro)

Bron: Centraal Planbureau

niveau, % bbp mutatie, mld euro

Een goede burger.indd   92 2-12-2005   14:19:29



93Goed�burgerschap�en�belastingen

Het verschillende beloop van beide grootheden valt goed te rijmen. De sterke stijging 
van enkele aftrekposten (pensioenpremie, hypotheekrente) holde de grondslag van 
de inkomstenbelasting en sociale premies uit, waardoor de meeropbrengst van deze 
heffingen ondanks tariefverhogingen (mld stijgt) bescheiden bleef (cld daalt of blijft 
stabiel). Ook verschoven consumenten die krap bij kas zaten hun bestedingen ten 
gunste van goederen onder het verlaagde btw-tarief (drukt de cld, bij een ongewij-
zigde mld).

Het ligt gezien het vorenstaande voor de hand veranderingen in het oordeel over 
de hoogte van de belastingdruk te relateren aan mutaties van de door de bevolking 
ervaren microlastendruk. Het beloop van de cld zegt immers weinig of niets over de 
gevoelswaarde van de fiscale pressie. Het Centraal Planbureau berekent het beloop 
van de mld sinds 1991. Jammer genoeg vraagt het onderzoek Culturele veranderin-
gen niet naar het oordeel van respondenten over de fiscale pressie als zodanig. Het 
onderzoek informeert wel naar opvattingen van respondenten over de belastingdruk 
voor lagere inkomens, middeninkomens en hogere inkomens, zij het niet in alle 
jaren waarin de enquête is gehouden.7 Door het ontbreken van voldoende tijdreeks-
gegevens kunnen veranderingen in het oordeel over de belastingdruk niet recht-
streeks worden gerelateerd aan mutaties van de mld, die – zoals gezegd – slechts 
voor de periode vanaf 1991 beschikbaar zijn. Daarom blijft de analyse hier noodge-
dwongen beperkt tot opvattingen over de belastingdruk (van anderen) in het meest 
recente jaar (2004) waarvoor deze gegevens beschikbaar zijn.8

Opvattingen�over�belastingdruk
Tabel 7.5 vat het oordeel van de bevolking samen wat er met de belastingdruk moet 
gebeuren. De resultaten zijn volstrekt volgens verwachting. Slechts 7% wil de belas-
tingen voor mensen met een laag inkomen verhogen. Bijna drie kwart wenst deze 
groep juist lastenverlichting toe. Ruim drie van de vijf ondervraagden stemmen in 
met de belastingdruk voor de middeninkomens. Nagenoeg drie kwart van de respon-
denten wenst de belastingdruk voor genieters van hoge inkomens op te voeren.9

Tabel 7.5
Wat er met de belastingdruk moet gebeuren, 2004 (procenten)

voor mensen met: lage inkomens middeninkomens hoge inkomens

(sterk) verhogen 3 8 71
gelijk blijven 25 63 22
(sterk) verlagen 72 29 7

Bron: SCP (CV’04)

In tabel 7.6 is het oordeel wat er met de belastingdruk van de middengroepen moet 
gebeuren, uitgesplitst naar vier achtergrondkenmerken van respondenten, te weten 
leeftijd, opleidingsniveau, inkomen en politieke oriëntatie.10 In het laatste geval gaat 
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het om het antwoord op de vraag of men zich in politiek opzicht als links, midden of 
rechts beschouwt.

Tabel 7.6
Wat er met de belastingdruk van de middeninkomens moet gebeuren, 2004  
(allen in procenten en afwijking daarvan in procentpunten) 

(sterk) verhogen gelijk (sterk) verlagen

allen 8 63 29
leeftijd 

16-30 jaar –3 +2 0
31-50 jaar –1 –2 +3
> 50 jaar +2 +2 –2

opleidingsniveau

laag (t/m lbo) +1 –4 +3
midden (t/m mbo) –1 0 +1

hoog (hbo, universitair) 0 +3 –4
bruto huishoudensinkomen (euro)

laag (< 20.500) 0 0 0
midden (20.500-45.000) 0 –2 +2
hoog (> 45.000) 0 +4 –3

politieke oriëntatie (zelfplaatsing)

links +1 +2 –2
midden +2 –2 +1
rechts –3 +1 0

Bron: SCP (CV’04)

Bij de tabel past een leeswijzer. Van alle ondervraagden vindt 8% dat de belasting-
druk van de middeninkomens (sterk) omhoog kan. Van de jongeren (16-30 jaar) is 
slechts 5% deze mening toegedaan (8 minus 3), van de 50-plussers 10% (8 plus 2). De 
cijfers in de andere kolommen en rijen kunnen op dezelfde manier worden gelezen. 
Uit tabel 7.6 blijkt dat de opvatting over de belastingdruk voor de middeninkomens 
slechts in geringe mate varieert met de onderscheiden achtergrondkenmerken van 
respondenten. Zelfs de inkomensdimensie doet weinig of niets: van de 37,5% die in 
het onderzoek wordt gerekend tot de middengroep (met een jaarinkomen van 20.500 
tot 45.000 euro) en die als direct belanghebbenden zijn te beschouwen, vindt 31% dat 
de belastingdruk van de middeninkomens (sterk) omlaag moet, tegen 29% van alle 
respondenten.

7.�� Finale

De goede burger betaalt graag belasting, althans: hij of zij zou dat zonder morren 
moeten doen. In ruil voor deze langs democratische weg vastgestelde ‘prijs van de 
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beschaving’ genieten ingezetenen van Nederland immers een mate van bestaans-
zekerheid en rechtsbescherming die gunstig afsteekt tegen wat burgers in veel 
andere industrielanden gewoon zijn. De belastingen (met inbegrip van de premies 
voor de verplicht gestelde sociale verzekeringen) drukken in ons land bovendien 
niet onevenredig zwaar. Wat betreft belastingpeil hoort Nederland in de eu-15 tot 
de middenmoters: de fiscus roomt circa 39% van het bbp af. De belastingmix – die 
wordt bepaald door het aandeel van afzonderlijke belastingen in de totale belas-
tingopbrengst – wijkt nauwelijks af van het gemiddelde in de eu-15 (De Kam 2005: 
33).11 De doorsnee-burger heeft deze kennis van de overheidsfinanciën ongetwijfeld 
niet paraat. Dit kan invloed hebben op het oordeel van de bevolking over het belas-
tingpeil. Dat is niet onbelangrijk, want wanneer de fiscale pressie in brede kring 
als te hoog wordt ervaren, staat de belastingmoraal onder druk. Overigens bestaat 
een aanzienlijke kans dat burgers het belastingpeil onderschatten, door de toegeno-
men betekenis van weinig zichtbare belastingen, die betrekkelijk ‘pijnloos’ kunnen 
worden geheven.

Op basis van vijf jaargangen van het onderzoek Culturele veranderingen is hier 
eerst gerapporteerd hoe een representatieve steekproef van Nederlandse burgers 
oordeelt over het niveau van de overheidsuitgaven en de belastingdruk. Wij vinden 
aanwijzingen dat een deel van de respondenten inconsistente antwoorden geeft: 
zij wensen de overheidsuitgaven te verhogen, zonder te aanvaarden dat dit gepaard 
zal moeten gaan aan een dienovereenkomstig hoger belastingpeil. Jammer genoeg 
ontbreekt in het onderzoek een vraag naar de mening over het belastingpeil in zijn 
algemeenheid. Het verdient stellig overweging in toekomstige onderzoeken zo’n 
vraag op te nemen, het liefst zo geformuleerd dat respondenten niet aan consis-
tente beantwoording van vragen over de overheidsfinanciën kunnen ontkomen. 
Het onderzoek Culturele veranderingen bevatte de afgelopen twaalf jaar wel vragen 
over wat er moet gebeuren met de belastingdruk van twee of drie (overigens niet 
nader gedefinieerde) inkomensklassen: laag, midden en hoog. De antwoorden van 
respondenten op deze vragen in 2004 zijn conform de verwachting: drie kwart acht 
de belastingdruk voor gezinnen met een laag inkomen te hoog, en eveneens drie 
kwart vindt de belastingdruk voor gezinnen met een hoog inkomen te laag (tabel 
7.5). Verrassender is dat het oordeel over de belastingdruk voor de middengroepen 
– 63% van alle ondervraagden vindt dat deze gelijk kan blijven – nauwelijks varieert 
met vier achtergrondkenmerken: (1) leeftijd, (2) opleidingsniveau, (3) inkomen en (4) 
politieke oriëntatie (tabel 7.6). 

Tot slot nog dit. Alom in Den Haag rukt newspeak op. De opstellers van het 
bestuurlijk druk(te)werk van sommige departementen schrijven inmiddels serieus 
over het ‘concern’ rijksoverheid. Ahum. Maar de grondgedachte dat de overheid dien-
sten produceert en het haar klanten naar de zin moet maken, deugt vanzelfsprekend. 
Betere kennis van opvattingen van de burgerij, bijvoorbeeld over overheidsuitgaven 
en belastingen, kan een meer klantgericht optredende rijksoverheid inspireren. 
Goede burgers zijn goede klanten, die er recht op hebben dat hun stem niet alleen bij 
periodieke verkiezingen wordt gehoord.
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Noten

1 Werkzaam bij de Faculteit Economische Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen. 
Een groot deel van de jaren tachtig werkte ik bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. 
Vanuit het standpunt van de glazenwasser gezien, was Jos Becker daar mijn rechter-
buurman. Aan onze ochtendgesprekken en gedeelde sigaren bewaar ik heel goede 
herinneringen. Jos ontsloot voor mij (fiscalist) onder andere de schatkist van het langlo-
pende onderzoek naar culturele veranderingen in Nederland. Ik ben de redactie van 
deze bundel erkentelijk dat ik via mijn bijdrage kan onderstrepen hoe plezierig het was 
Jos zeven jaren als naaste collega mee te maken.

2 Respondenten kunnen ook van oordeel zijn dat de overheid geld mag lenen om haar 
hogere uitgaven te financieren, zodat de belastingen (op dit moment) niet omhoog 
hoeven. Belastingverhoging (voor extra rentebetalingen en aflossing van de aangegane 
schuld) wordt in dit scenario naar toekomstige generaties doorgeschoven. Ik laat deze 
mogelijkheid hier verder buiten beschouwing. 

3 Ongeveer een kwart van de quotedaling valt toe te schrijven aan herzieningen van de 
Nationale rekeningen en staat dus los van het gevoerde beleid.

4 De gegevens uit Culturele veranderingen voor 2004 maken een ruwe check mogelijk 
in welke mate ondervraagden volstrekt inconsistent antwoorden op vragen over de over-
heidsfinanciën. Dat lijkt mee te vallen. Slechts 5% van alle respondenten spreekt zich 
uit vóór hogere overheidsuitgaven, terwijl zij voor geen enkele inkomensgroep (laag, 
midden, hoog) de fiscale druk willen verzwaren.

5 De Kadt doelde met dit begrip op consumptiegerichte, materialistische individuen die 
niet investeren in hun geestelijke ontplooiing.

6 De arbeidsinkomensquote geeft het aandeel van de arbeidskosten in de toegevoegde 
waarde (van een onderneming, bedrijfstak of de gehele economie). 

7 Na 1990 is de vraag naar het oordeel over de belastingdruk voor hogere en lagere 
inkomens meegenomen in de onderzoeken 1992, 1994, 1996 en 2004. De vraag naar het 
oordeel over de belastingdruk voor middeninkomens loopt alleen mee in het onderzoek 
2004. Voor oudere jaren waarin deze vragen deel van de enquête uitmaakten (1975, 
1980) is geen mld-cijfer beschikbaar.

8 Dit jaar is gekozen, omdat het gaat om het meest recente onderzoek, waarin voor het 
eerst in lange tijd weer een vraag meeliep over de belastingdruk voor middeninkomens.

9 Merk op dat de cijfers in de laatste kolom van tabellen 7.2 en 7.5 identiek zijn.
10 Merk op dat de cijfers op de bovenste regel van tabel 7.6 en die in de middelste kolom 

van tabel 7.5 identiek zijn.
11 Hierbij zijn alle heffingen op het inkomen van gezinnen (inclusief werkgeverspremies 

voor de sociale verzekeringen) als één type heffing beschouwd.
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8� Goed�burgerschap�in�het�amateurvoetbal

Jeroen�Devilee

8.1� Inleiding

Na�enig�prutsen�wist�Gerrit�Wildenboer�het�hangslot�van�het�hoge�stalen�hek�dat�de�toegang�tot�het�
sportcomplex�bewaakte�te�sluiten.�Condens�stond�in�kleine�druppels�op�de�lange�verticale�buizen.�
Hij�draaide�zich�om�en�liep�richting�straatzijde.�In�het�schemerdonker�vond�hij�zijn�fiets�die�hij�
vanochtend�vroeg�net�buiten�het�complex�in�de�meterslange�stalling�geparkeerd�had.�Zijn�zwarte�
Gazelle�was�–�inclusief�een�wrak�met�een�sticker�van�de�reinigingspolitie�erop�–�de�enige�fiets�die�
nog�in�het�rek�stond.�Het�was�een�lange�dag�geweest�en�Gerrit�vond�het�wel�welletjes.�Hij�verlangde�
naar�de�warme�knusheid�van�zijn�woning�in�één�van�de�buitenwijken�van�de�stad.�Hij�wist�dat�er�
vanavond�een�leuke�wedstrijd�op�de�televisie�zou�zijn.�Hij�haalde�de�fiets�uit�het�rek.�Met�een�ferme�
zwaai�stapte�hij�op�zijn�rijwiel�en�zette�het�in�beweging.

Onderweg�naar�huis�liet�hij�in�gedachten�de�dag�nog�eens�passeren.�Det�voetbalvereniging�waar-
voor�hij�sinds�een�jaar�of�zes�de�jeugdafdeling�trainde,�had�goede�zaken�gedaan�vandaag.�Twee�van�
de�drie�gespeelde�wedstrijden�waren�met�winst�afgesloten�en�het�eerste�was�in�de�competitie�twee�
plaatsen�geklommen.�Met�het�nodige�kabaal�passeerde�er�een�scooter.�Met�name�een�actie�van�de�
Marokkaanse�spits�uit�de�C3�stond�hem�nog�goed�op�het�netvlies,�tjonge�wat�een�talent!�De�laatste�
jaren�is�er�steeds�meer�jeugd�van�allochtone�afkomst�bij�de�vereniging�komen�spelen.�Hij�vond�het�
best.�Het�is�wel�erg�jammer�dat�de�ouders�van�die�‘gassies’�niet�te�bewegen�zijn�om�iets�voor�de�club�
te�doen,�dacht�Gerrit.�Op�de�één�of�andere�manier�lukte�het�maar�niet�om�de�allochtone�ouders�bij�
de�vereniging�te�betrekken.�Gelukkig�konden�ze�het�met�‘het�oude�kluppie’�nog�wel�rooien.�Het�ver-
keerslicht�op�de�kruising�vlakbij�zijn�flatje�sprong�op�rood.�Langzaam�uitrijdend�bracht�Gerrit�zijn�
fiets�tot�stilstand�en�wachtte�totdat�hij�het�laatste�stukje�naar�zijn�huis�kon�afleggen.

Trainer Gerrit in het bovenstaande voorbeeld levert als vrijwilliger een bijdrage aan 
de maatschappij. Uit de resultaten van een onderzoek onder Gerrits medeburgers 
(Dekker en De Hart 2002) blijkt dat zij vinden dat een goede burger maatschappelijk 
actief behoort te zijn. Als we hen zouden vragen of Gerrit een goede burger is, dan 
zullen ze dit dus naar alle waarschijnlijkheid bevestigen. Het handelen van burgers 
als Gerrit staat echter niet op zichzelf. Het heeft invloed op de mogelijkheden voor 
anderen om aan de maatschappij kunnen deelnemen en de wijze waarop zij dit doen. 
In het geval van de voetbalclub van Gerrit is bijvoorbeeld de wijze waarop hij vrijwil-
ligers werft van grote invloed op de mogelijkheden tot maatschappelijke participatie 
van andere burgers. Het werven van vrijwilligers, wat bij de voetbalclub van Gerrit 
als het gaat om allochtone ouders niet zo goed loopt, maakt deel uit van het vrijwil-
ligersbeleid van organisaties. Dit vrijwilligersbeleid bestaat naast het rekruteren van 
nieuwe vrijwilligers uit de wijze waarop de organisatie voor het vrijwilligerswerk 
ingericht wordt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het geven van begelei-
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ding, het verstrekken van een vergoeding en het afsluiten van verzekeringen. Het is 
dus dit vrijwilligersbeleid dat een insluitende en hiermee tegelijkertijd uitsluitende 
werking heeft. Dit hoeft geen weloverwogen strategie te zijn, maar kan bijvoorbeeld 
het gevolg zijn gescheiden netwerken. 

Omdat tegenwoordig alle zeilen bijgezet moeten worden om de vraag naar en het 
aanbod van vrijwilligers op elkaar af te stemmen en burgers in principe niet van de 
deelname aan vrijwilligerswerk uitgesloten mogen worden, is dit uitsluiten een actu-
eel onderwerp. In het meest recente trendrapport vrijwilligerswerk met de titel ‘Uit-
sluiten of uitnodigen’ (civiq 2004) wordt gesteld dat vrijwilligersorganisaties meer 
kunnen doen om specifieke groepen vrijwilligers bij het vrijwilligerswerk te betrek-
ken. Het gaat dan bijvoorbeeld om jongeren, werkenden met weinig tijd, (geestelijk) 
gehandicapten, taakcombineerders, ouderen en allochtonen. In dit hoofdstuk zal 
worden nagegaan hoe het vrijwilligersbeleid van organisaties van invloed is op het 
betrekken van burgers bij het vrijwilligerswerk.

Met name de problemen die amateurvoetbalverenigingen hebben om allochtone 
deelnemers bij de organisatie te betrekken worden in de pers breed uitgemeten.1 Het 
Algemeen�Dagblad van 14 september 2004 kopt zelfs: ‘knvb-voorzitter Sprengers doet 
beroep op allochtone vrijwilligers.’ Deze voorzitter meldt in de Bondsraadvergade-
ring één dag eerder dat de toename van het aantal allochtone leden bestuurlijke pro-
blemen veroorzaakt. Hij roept deze nieuwe leden en hun ouders op zich te melden als 
vrijwilliger. De evidente problemen bij amateurvoetbalverenigingen zijn de aanlei-
ding om het hoofdstuk te beperken tot het vrijwilligersbeleid van deze organisaties. 
De hiertoe benodigde gegevens zijn verzameld bij amateurvoetbalverenigingen in 
Zwolle en in Den Haag. Voor het noodzakelijke contrast zal ook het vrijwilligersbe-
leid van een korfbalvereniging in de laatstgenoemde stad in beschouwing genomen 
worden. De gegevens zijn verzameld in het kader van een groter scp-onderzoek, 
waarover eerder gerapporteerd is (Devilee 2005). Gezien het beperkte aantal organi-
saties is dit hoofdstuk exploratief van karakter. 

Na een korte introductie van de organisaties (§ 8.2) begint de verkenning in paragraaf 
8.3 met een bespreking van de vaardigheden van zowel organisaties als allochtone 
burgers. Deze burgerlijke competenties zijn bepalend bij het werven van allochtone 
vrijwilligers en daarom van invloed op het in- of uitsluitingsproces. De nadruk op de 
competenties van allochtone burgers en van de bestuurders van organisaties is niet 
vanzelfsprekend. Nauta (2000: 107) betoogt dat de vereiste competenties binnen de 
verschillende opvattingen over burgerschap vaak impliciet zijn. In het sociaal-liberale 
burgerschapsvertoog gaat men er bijvoorbeeld vanuit dat burgers uit eigenbelang 
zullen handelen en de communitaristen stellen dat je alleen een fatsoenlijk burger 
kan zijn als er waarden met elkaar gedeeld worden. Over wat voor een vaardigheden 
burgers moeten beschikken om dit te kunnen, is een vraag die een republikein of 
een communitarist niet snel zal stellen. In de neorepublikeinse visie op burgerschap 
wordt er wel expliciet belang gehecht aan competenties. Welke competenties nu pre-
cies van belang zijn, blijft echter ook in dit burgerschapsbetoog onbesproken.
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Paragraaf 8.4 voert een tweede factor ter verklaring van de beperkte insluiting 
van allochtonen ten tonele. Het betreft hier de voorkeuren van zowel allochtone 
als autochtone burgers. Niet alle sportorganisaties zijn even aantrekkelijk voor 
allochtonen. Uit de bevindingen blijkt dat het aansluiting-zoeken bij burgers met 
een gedeelde achtergrond een belangrijk motief is voor de keuze van een vereni-
ging. Deze hang naar een eigen identiteit is ook een onderdeel van burgerschap. 
Het sluit het beste aan bij het communitaristische burgerschapsvertoog dat stelt dat 
een goede burger een burger is die deel uitmaakt van een gemeenschap (binnen de 
Nederlandse gemeenschap) en hieraan zijn identiteit ontleent.

In paragraaf 8.5 komt aan de orde dat amateurvoetbalverenigingen pas als ze in 
de problemen geraken of reeds geraakt zijn, starten met de ontwikkeling van een 
aanpak om allochtone vrijwilligers te werven. Paragraaf 8.6 schetst dat dit een meer 
algemeen verschijnsel is en gaat in op de oorzaken die hieraan ten grondslag zouden 
kunnen liggen. Paragraaf 8.7 geeft een korte slotbeschouwing. Nu is het echter hoog 
tijd om de drie sportorganisaties voor te stellen. 

8.2� Sporten�in�het�Haagse�Morgenstond�en�in�voormalig�Zwollerkerspel

De Haagse voetbalvereniging in dit onderzoek is opgericht in 1920 tijdens een 
spelletje kaart, Pandoer, om preciezer te zijn. Er werd gespeeld om geld, maar de 
opbrengst ging in de pot om uiteindelijk een voetbal te kunnen kopen. Net na de 
Eerste Wereldoorlog is er een toenemende belangstelling voor vermaak en sport. 
Het voetbal is bijzonder populair. Het is de tijd dat men start met het verpakken van 
foto’s van bekende voetballers bij sigaretten en andere artikelen. Na het werven van 
de eerste leden en het huren van een veld van de gemeente bij de Westduinen kon de 
vereniging van start. De prestaties van het eerste elftal zijn altijd bescheiden geble-
ven. De vereniging heeft in de loop van haar bestaan echter duizenden, vooral jonge 
inwoners van Den Haag en omgeving jarenlang voetbalplezier gegeven.

De vereniging kenmerkt zich door een bijzondere opbouw van het ledenbestand. 
De jeugdafdeling bestaat tegenwoordig vrijwel geheel uit allochtone jongens. De 
vereniging heeft een structureel tekort aan vrijwilligers op vrijwel alle fronten. Dat 
wil zeggen dat men te weinig mensen heeft voor het trainen en het begeleiden van 
teams, en voor het bestuur. Ook heeft men een tekort aan scheidsrechters, een te 
kort aan mensen voor commissies en een tekort aan barmedewerkers. De vereniging 
draait in feite op een relatief kleine groep vrijwilligers.

Een deel van de problemen wordt veroorzaakt door de concurrentie van de vele 
andere voetbalverenigingen in de wijk die leden en vrijwilligers werven. Uit een 
artikel in de Haagsche�Courant (Bindels 2004a) blijkt dat in Den Haag veel voetbalver-
enigingen het water tot de lippen staat. De knvb verwacht dat er de komende jaren 
twintig voetbalverenigingen zullen gaan verdwijnen.

In dezelfde Haagse wijk is ook een korfbalvereniging gevestigd. De vereniging is 
ontstaan in 1992 uit een fusie tussen twee oude Haagse korfbalverenigingen die in 
1919 en 1920 zijn opgericht.De aanleiding voor de fusie was het verwerven van een 
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sporthal. Eén van de twee oude Haagse verenigingen lag naast een sporthal en de 
gemeente Den Haag wilde deze kwijt. Na wat uitruil van velden en een fusie was de 
nieuwe vereniging een feit. In tegenstelling tot de voetbalvereniging in dezelfde wijk 
kent deze club niet overmatig veel allochtonen. De vereniging is altijd op zoek naar 
vrijwilligers, maar van een structureel tekort is geen sprake.

De tweede voetbalvereniging waarvan we het vrijwilligersbeleid beschrijven, ligt in 
Zwolle, in de wijk Berkum. De vereniging is opgericht in 1961. In die tijd was Berkum 
nog een kleine woonkern van de inmiddels opgeheven gemeente Zwollerkerspel. Tot 
die gemeente behoorden onder andere de plaatsen Westenholte en Ittersum. In de 
begintijd was er slechts sprake van een kleine buurtvereniging. Toen echter aan het 
eind van de jaren zestig Berkum verder werd uitgebouwd, groeide ook de voetbalver-
eniging in een snel tempo. Deze is tegenwoordig een jonge, middelgrote club met 
ongeveer zeshonderd leden. Het is een succesvolle vereniging waarin het eerste elftal 
op hoog niveau acteert, waarin de jeugd prestatief bezig kan zijn, maar waarin ook 
ruimte is voor mindere spelers en een goede derde helft. Van de drie verenigingen 
heeft deze organisatie het minste gebrek aan vrijwilligers.

8.3� Sociale�competenties�als�verklaring

Nu er enigszins een indruk is gegeven van de drie organisaties in deze beschouwing, 
kan het vrijwilligersbeleid en de mate waarin dit succesvol is bij de werving van 
allochtonen aan bod komen. Van allochtonen is het bekend dat zij naar verhouding 
beperkt aan vrijwilligerswerk deelnemen. Uit recent onderzoek naar allochtonen en 
vrijwilligerswerk (Klaver et al. 2005) komt naar voren dat de oorzaken hiervan zowel 
bij de organisaties als bij de allochtonen gezocht dienen te worden. Zo zijn allochto-
nen vanuit de eigen cultuur vaak niet bekend met het verschijnsel vrijwilligerswerk. 
Soms is er sprake van taalproblemen. Verder speelt hun lage sociaal-economische 
status hen parten: allochtonen zouden het te druk hebben met reguliere arbeid om 
ook nog te kunnen participeren aan vrijwilligerswerk. Aan de andere kant houdt het 
vrijwilligersbeleid van organisaties vaak te weinig rekening met deze doelgroep.

In de verklaring van de geringe deelname van allochtonen wordt in het onderzoek 
door Klaver et al. nogal de nadruk gelegd op de vaardigheden van allochtonen en 
organisaties. Hieronder zal nagegaan worden in welke mate een gebrek aan vaardig-
heden voor de drie sportorganisaties een relevante factor vormt.

Burgerlijke�vaardigheden�bij�de�Haagse�voetbalvereniging
Een probleem waar de Haagse voetbalvereniging bij het werven op stuit, is dat een 
deel van de allochtone ouders niet of nauwelijks Nederlands spreekt. Dit maakt dat 
er niet begrepen wordt wat de club van hen wil en dat hen een essentiële vaardigheid 
voor het verrichten van vrijwilligerswerk ontbreekt. Een tweede probleem is dat de 
allochtone ouders vaak niet bekend zijn met het verschijnsel vrijwilligerswerk binnen 
Nederlandse sportverenigingen. Het komt dan ook regelmatig voor dat zij van 
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mening zijn dat er voor het verrichten van ‘werk’ een geldelijke vergoeding moet zijn; 
zij zijn niet bereid zich belangeloos in te zetten. Aan de andere kant zijn de bestuur-
ders blijkbaar niet in staat om goed uit te leggen wat het vrijwilligerswerk voor een 
amateurvoetbalvereniging inhoudt en dat het normaal is om vrijwilligerswerk te 
verrichten.

Om het probleem van gebrek aan vrijwilligers op te lossen wil de Haagse voetbalver-
eniging al geruime tijd fuseren met een andere vereniging. Dit hoeft niet perse een 
voetbalvereniging te zijn, hetgeen zou betekenen dat het sportaanbod in het stads-
deel Escamp met een omnisportvereniging verrijkt zou kunnen worden. Hoewel 
een fusie in het amateurvoetbal wel vaker gebruikt wordt om uit twee noodlijdende 
verenigingen één bloeiende vereniging te smeden is het de vraag of dit de juiste 
aanpak is. Het belangrijkste probleem van de organisatie is immers een gebrek aan 
allochtone vrijwilligers. Er is geen reden om te veronderstellen dat een fusie hier op 
de lange termijn een oplossing voor biedt.

Sinds kort biedt de gemeente Den Haag steun bij het vinden van een oplossing. 
Zij levert voor een periode van twee jaar een verenigingsondersteuner aan de voet-
balvereniging (Gemeente Den Haag 2004). Teneinde meer vrijwilligers voor de club 
te werven begint de verenigingsondersteuner met het informeren van de ouders en 
jeugd zelf over de werkwijze van de vereniging. Er worden informatieavonden voor 
de ouders belegd, voor elk team een aparte avond. Het idee is om met de ouders aan 
tafel te gaan zitten en ze in de eigen taal aan te spreken. Er wordt dan uitgelegd hoe 
uniek de Nederlandse clubcultuur is en dat dit vooral zo moet blijven. De Nederlan-
ders wordt gevraagd om begrip en de allochtone ouders worden aangesproken op 
hun verantwoordelijkheid. De verenigingsondersteuner moet dan proberen een brug 
te bouwen tussen het bestuur en de ouders (Bindels 2004b).

Omdat er externe hulpverlening nodig is om de stagnatie bij de vrijwilligers vlot 
te trekken kan voor deze voetbalvereniging geconcludeerd worden dat er zowel bij 
de allochtone ouders als de bestuurders van de organisatie vaardigheden ontbreken. 
Een deel van de problemen met allochtonen ligt overigens eerder in de voorwaarde-
lijke sfeer. Veel allochtone ouders zijn kleine middenstanders die ook in het weekend 
werken, wellicht om het hoofd boven water te houden. Er kan aan worden getwijfeld 
of dit een afdoende verklaring is: het is goed mogelijk dat weg gewoonweg niet wíl 
participeren.

Een andere belemmerde factor is de positie van de vrouw in de islamitische cul-
tuur, waardoor het potentieel aan vrouwelijke vrijwilligers voor achter de kantinebar 
geringer is.

Burgerlijke�vaardigheden�bij�de�voetbalvereniging�in�Zwolle
Bij de voetbalvereniging in Zwolle heeft de voorzitter affiniteit met vrijwilligers-
beleid. De club is er dan ook al jaren mee aan het experimenteren. Een belangrijk 
aspect hiervan is het aanpassen van de bestuursstructuur. Deze bestaat inmiddels 
– naast een zogenoemd kernbestuur – uit een aantal zelfstandig werkende bestuurs-
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groepen. Veel van het bestuurlijke werk is daarmee gedecentraliseerd en gedele-
geerd. Bijzonder is dat er een aparte bestuursgroep zich bezighoudt met werving, 
behoud en waardering van vrijwilligers. De voetbalvereniging heeft een methode 
ontwikkeld voor het werven van vrijwilligers. In samenwerking met de gemeente 
Zwolle en roc Landstede heeft men een jaarlijkse belronde die binnen de verening 
was ontstaan, geoptimaliseerd. Deze methodiek staat bekend als ‘De Methode 
Berkum’.

Naast deze belmethodiek hanteert de bestuursgroep ‘vrijwilligers’ bij de opgave 
van een nieuw lid een vragenlijstje, waarin geïnventariseerd wordt of het nieuwe lid of 
zijn/haar ouders vrijwilligerswerk voor de vereniging wil doen. Ook kent de vereniging 
een zogenoemd applausbeleid: vrijwilligers krijgen op hun verjaardag een verjaar-
dagskaart die ze in de kantine van de vereniging kunnen inleveren voor een cadeautje. 
Verder wordt er éénmaal in de twee jaar een feest voor vrijwilligers gegeven.

Ondanks een geavanceerd en effectief wervingssysteem slaagt de organisatie er 
niet in om allochtone vrijwilligers te werven. De telefonische wervingsmethodiek 
sluit niet aan bij de behoefte van allochtonen om persoonlijk voor vrijwilligerswerk 
gevraagd te worden. Ook is het lastig om in een kort telefoongesprek uit te leggen 
hoe het Nederlandse verenigingsleven georganiseerd is en dat belangeloze partici-
patie aan vrijwilligerswerk door (ouders van) leden hier een essentieel onderdeel van 
uitmaakt. Ten slotte stelt een telefonische werving hoge eisen aan de taalvaardigheid 
van de beoogde vrijwilligers. Vanwege het kleine aandeel allochtone vrijwilligers is 
men niet van hen afhankelijk voor het functioneren van de vereniging. Daarom is de 
organisatie ondanks deze tekortkoming zeer te spreken over de methodiek.

Burgerlijke�vaardigheden�bij�de�Haagse�korf balvereniging
Bij de korfbalvereniging in Den Haag vind je een bestuurslid dat een specifieke visie 
heeft op het werken met vrijwilligers. Deze persoon werkt nauw samen met hof, de 
Haagse ondersteuner van het vrijwilligerswerk, maar zoekt net zo makkelijk contact 
met Sportsupport in Den Haag of de Korfbalbond.

De benadering van de organisatie is zeker in het begin heel informeel. Het enige 
formulier dat de club gebruikt, is het aanmeldingsformulier. Het idee hierachter is 
dat de nieuwe leden eerst maar eens aan de organisatie moeten wennen. Pas na een 
paar maanden begint men leden te benaderen met de vraag of ze vrijwilliger willen 
worden. Dit wordt gedaan door de commissie ‘werving en behoud’. Men realiseert 
zich echter dat het voor de continuïteit, de borging van het vrijwilligersbeleid, 
belangrijk is dat men een aantal zaken gaat vastleggen. Men benadert potentiële 
vrijwilligers per telefoon of spreekt hen aan op het veld. Ook als men terloops iets 
hoort over mogelijk relevante capaciteiten voor de vereniging dan wordt hier een 
aantekening van gemaakt in het ledenbestand. Het kan dan gaan om beroepsma-
tige ervaring, maar soms ook om zaken die mensen voor hun hobby doen. Wat ook 
gedaan wordt, is dat men jeugdleden in de leeftijdscategorie 16-17 jaar stimuleert 
tot het geven van trainingen door hier scholing in aan te bieden. Als gevolg hiervan 
heeft men nu in ruime mate de beschikking over jeugdtrainers.
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Een andere wijze van werven van vrijwilligers is het geven van verantwoordelijk-
heid aan ‘lastige’ jeugdleden.

Naast vrijwilligers maakt men gebruik van stagiaires, die voor het studiehuis op 
de middelbare school studiepunten moet halen. De begeleiding van de vrijwilligers 
vindt plaats in de diverse technische commissies van de vereniging. In het begin 
volgt de functionaris van werving en behoud hoe één en ander verlopen is. Verder 
biedt de korfbalvereniging de mogelijkheid om op het sportcomplex te tennissen. De 
leden van de korfbalvereniging krijgen korting op het tennisabonnement.

Een ander initiatief is het openen van een satellietlocatie in een wijk in aanbouw, 
die men wil gaan gebruiken voor jeugdwedstrijden van kinderen die in de directe 
omgeving wonen. Door deze laatste twee activiteiten is het waarschijnlijk dat de 
diversiteit van het ledenbestand zal gaan toenemen. 

De korfbalvereniging vindt het belangrijk om de waardering voor de vrijwilligers 
te laten blijken. Dit doet men via de vrijwilligersmand en een vrijwilligersfeest. Ook 
maakt men gebruik van de voorzieningen die door hof geboden worden. Bij deze 
organisatie kan je voor vrijwilligers een zogenoemde stadspas aanvragen. Pashou-
ders kunnen met korting naar activiteiten en evenementen in en om Den Haag. 
Voor de vrijwilligers in Den Haag bestaat er een krantje, het Applaus-magazine, dat 
op verschillende punten in de stad te verkrijgen is. In deze uitgave vindt men het 
aanbod aan kortingen, en interviews met Haagse vrijwilligers. Voor vrijwilligers die 
zich minstens tien jaar voor de vereniging verdienstelijk gemaakt hebben, vraagt de 
vereniging de stadsspeld aan.

Ondanks het feit dat de vereniging in een wijk ligt met een aanzienlijk aandeel 
allochtonen kent ze geen problemen met allochtone vrijwilligers. De functionaris die 
verantwoordelijk is voor de werving zegt hierover dat de vereniging sowieso weinig 
allochtone leden kent, maar dat zij die wel lid zijn gewoon vrijwilligerswerk doen. 
De gehanteerde informele, persoonlijke benadering is overigens geschikt voor de 
werving van allochtone vrijwilligers.

8.4� De�identiteit�van�organisaties�als�verklaring

De voorgaande paragraaf behandelde de vaardigheden van allochtone burgers en 
bestuurders van organisaties en besprak wat de invloed hiervan was op de werving 
van allochtone vrijwilligers. Een tweede factor die voor de deelname van allochtone 
vrijwilligers van belang is, is het zich-kunnen-identificeren met een organisatie. 
Van Daal (1995) wijst erop dat het met name in stadswijken waarin allochtonen een 
aanzienlijk deel van de bevolking zijn gaan uitmaken voor de autochtone bevolking 
noodzakelijk wordt om rekening met hen te houden. De confrontatie tussen beide 
groepen leidt vaak tot een bezinning op de eigen identiteit. Een deel van de organisa-
ties heeft dan de neiging om allochtonen buiten te sluiten, terwijl andere juist arran-
gementen tot inburgering opzetten.

Allochtonen op hun beurt moeten bij deelname aan maatschappelijke organi-
saties soms een deel van hun etnische identiteit opgeven. Hun reactie hierop kan 
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zijn dat zij dit niet acceptabel vinden en dat er liever aansluiting wordt gezocht bij 
een organisatie waarvan de deelnemers ook allochtoon zijn. Deze afweging is wat 
minder belangrijk voor jeugdigen. Anthonissen en Van Eekeren (2000) constateren 
dat veel jonge allochtone sporters naarmate ze ouder worden (12-16 jaar) overstappen 
naar organisaties met voornamelijk Turkse of Marokkaanse leden. Het sporten met 
‘eigen mensen’ en een groter respect en hogere waardering voor allochtonen bij deze 
organisaties spelen hierbij een rol.2 Volgens de journalisten Dotulong en Westbroek 
(2005) worden als een gevolg van de behoefte om met ‘eigen’ mensen te sporten som-
mige amateurvoetbalverenigingen in de grote steden overgenomen door allochtonen 
en vindt er uit het amateurvoetbal een ‘witte vlucht’ plaats. De samenstelling van het 
ledenbestand is van groot belang voor de mate waarin burgers zich met een sportver-
eniging kunnen identificeren. Laten we eens bezien welke rol dit identificatieproces 
in onze drie cases speelt.

Het belang van het willen-sporten-met-‘eigen’-mensen wordt bij de voetbalver-
eniging in Den Haag al snel duidelijk uit de opbouw van het ledenbestand. Zoals 
gezegd bestaat vrijwel de gehele jeugdafdeling van de Haagse voetbalvereniging 
uit allochtone jongens. Dit wordt veroorzaakt door de veranderde bevolkingssa-
menstelling van de wijk en doordat allochtone jongeren graag lid worden van een 
vereniging waar al andere allochtone jongeren voetballen. In andere voetbalver-
enigingen in Den Haag kent men in de jeugd een veel lager aandeel uit deze bevol-
kingsgroep.

Voor de seniorleden van de vereniging geldt dat zij al bij de club speelden toen het 
een vereniging voor mensen van een goede komaf (net onder de middenklasse) was. 
Zij komen oorspronkelijk uit de wijk Escamp maar zijn in de loop der tijd hieruit 
weggetrokken en wonen nu bijvoorbeeld in andere delen van Den Haag, Zoetermeer 
of Berkel en Rodenrijs. Zij hebben het met hun vertrouwde makkers nog prima naar 
hun zin bij de vereniging. De zonen van de seniorleden spelen echter niet, zoals vroe-
ger wel gebruikelijk was, bij dezelfde voetbalvereniging als hun vader. Vanwege het 
grote aantal allochtone jeugdleden zijn zij uitgeweken naar verenigingen met meer 
autochtone leden, waar zij zich beter thuis voelen.

Het komt ook regelmatig voor dat de zonen hebben gekozen voor een andere 
sport, vaak hockey of tennis. Bij de seniorleden is er sprake van ‘consumptie-voetbal’; 
de betrokkenheid bij de vereniging is niet (meer) dusdanig dat ze vrijwilligerswerk 
voor de vereniging willen verrichten. Dit komt door het veranderde karakter van de 
organisatie.

Het bestuur van de vereniging ziet liever niet dat de organisatie een migranten-
voetbalvereniging wordt, blijkt uit de visie die zij op de organisatie heeft. De Haagse 
voetbalvereniging ziet al geruime tijd als oplossing voor de problematiek van het 
gebrek aan vrijwilligers – zagen wij – de fusie met een andere vereniging. Sinds kort 
probeert men ook meer allochtone vrijwilligers te trekken. Opvallend genoeg is dat 
voorheen nauwelijks geprobeerd. Dit conservatisme is waarschijnlijk het gevolg van 
het streven zittende vrijwilligers en de seniorleden niet van de de organisatie te laten 
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vervreemden. De conclusie is dat de organisatie in eerste instantie niet voldoende 
gemotiveerd was om allochtone vrijwilligers te werven.

De organisatie is inmiddels gefuseerd met twee andere Haagse voetbalvereni-
gingen. De gefuseerde voetbalvereniging heeft een stappenplan opgesteld dat moet 
leiden naar een gedeelde cultuur binnen de nieuwe vereniging. Voor het vrijwilligers-
beleid is relevant dat men vindt dat spelers en andere deelnemers binnen deze cul-
tuur moeten passen. Men is daarom voornemens om de instroom van nieuwe spelers 
door een selectiecommissie te laten beoordelen.

Na een fusie is het streven naar een gedeelde clubcultuur een gebruikelijke gang 
van zaken. Dit is noodzakelijk, omdat anders een deel van de leden het lidmaatschap 
opzegt. Hoewel dit nergens zwart-op-wit staat, zal de selectie bij de Haagse vereni-
ging waarschijnlijk ook gebruikt worden om te voorkomen dat men te veel alloch-
tone jeugdleden krijgt wier ouders niet bereid zijn om vrijwilligerswerk te doen.

Hoewel de korfbalvereniging in dezelfde wijk ligt als de voetbalvereniging heeft 
ze vrijwel geen problemen met allochtone vrijwilligers. Dit komt met name doordat 
korfbal, in tegenstelling tot voetbal en vechtsporten, niet populair is onder alloch-
tone jongens (Elling 2002). Korfbal is een gemengde sport. Vanwege de positie van 
de vrouw in de islamitische cultuur zijn er echter vrijwel geen allochtone vrouwen lid 
van de vereniging. Er is bij deze organisatie dus sprake van zelfgekozen uitsluiting 
van allochtonen.

Ondanks het feit dat de voetbalvereniging in Zwolle een geavanceerd wervings-
systeem heeft, slaagt men er niet in om allochtone vrijwilligers te werven. We zagen 
eerder al dat het vrijwilligersbeleid niet echt geschikt is voor de werving van alloch-
tonen en dat sommige allochtonen de Nederlandse taal niet voldoende machtig 
zijn. De vraag of het vrijwel volledig autochtone vrijwilligerskorps een reden is voor 
allochtonen om niet als vrijwilliger te participeren kan op basis van de beschikbare 
gegevens niet beantwoord worden. 

8.�� Ontwikkeling�van�burgerlijke�competenties�als�laatste�redmiddel

Nu voor de drie cases zowel de burgerlijke competenties als de identiteit als verkla-
rende factor voor de deelname van allochtonen aan vrijwilligerswerk beschreven 
zijn, is het tijd voor enkele conclusies. In deze paragraaf betreffen de bevindingen 
met name de sociale competenties. In de paragraaf hierop worden verscheidene fac-
toren in ogenschouw genomen en wordt ook het effect van identiteit op de deelname 
aan vrijwilligerswerk besproken.

De wijze waarop de Haagse voetbalvereniging allochtone vrijwilligers werft, 
is inmiddels exemplarisch voor de wijze waarop een groot tekort aan allochtone 
vrijwilligers in het amateurvoetbal wordt aangepakt. Over het algemeen lost men het 
probleem op door, net als de Haagse voetbalvereniging, met hulp van externe onder-
steuners informatieavonden voor ouders te organiseren. De ouders worden dan 
allemaal opgebeld en, desnoods in de eigen taal, gevraagd om naar deze avond te 
komen (Stap Twee 2004). Dat organisaties in het amateurvoetbal ondersteuning van 
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buitenaf nodig hebben, geeft aan dat de sociale competenties van zowel de bestuur-
ders als de beoogde allochtone vrijwilligers vaak niet voldoende zijn om bruggen 
tussen netwerken te slaan.

Ten gevolge van de externe ondersteuning nemen de vaardigheden van bestuur-
ders van sportorganisaties toe. Doordat de wervingstechnieken nu beter toegesne-
den zijn op allochtonen weten zij hen beter te bereiken en groeit bij de allochtone 
ouders het begrip van Nederlandse sportverenigingen en wat er van deelnemers aan 
deze organisaties wordt verwacht. Ook bij de allochtone burgers nemen aldus de 
vaardigheden toe.

Opvallend is echter dat er een zekere noodzakelijkheid nodig is om tot de ontwik-
keling van deze burgerlijke competenties te komen. Zoals de titel van de paragraaf 
al aangeeft, is in het amateurvoetbal het ontwikkelen van vaardigheden om andere 
doelgroepen te bereiken vaak de laatste strohalm waar men zich aan kan vastklam-
pen. Er bestaat doorgaans al geruime tijd een groot gebrek aan vrijwilligers voordat 
men deze koers inzet.

Verder zijn het voornamelijk organisaties met een groot aandeel allochtone leden 
die extra moeite doen om deze doelgroep te werven. Als organisaties het hoofd 
boven water kunnen houden zonder dat men extra moeite hoeft te doen om alloch-
tonen te betrekken, dan verricht men hier vaak geen extra inspanning voor. Dit blijkt 
wel uit de wijze van werven bij de voetbalvereniging in Zwolle.

8.�� Terughoudendheid�in�het�verwerven�van�speciale�groepen

Het hierboven beschreven verschijnsel beperkt zich niet tot de werving van alloch-
tonen, maar heeft een breder karakter. De terughoudendheid bij het werven van 
speciale doelgroepen geldt voor heel het vrijwilligerswerk. In de Monitor�Lokaal�
Vrijwilligerswerk is aan organisaties gevraagd of zij extra vrijwilligers uit specifieke 
doelgroepen zouden kunnen gebruiken. Als we de behoefte aan jongere vrijwilligers 
buiten beschouwing laten, heeft slechts 3 tot 8 % van de organisaties hier behoefte 
aan.3 Ook uit casestudies naar de wijze van werven van sportorganisaties, organisa-
ties in de sector welzijn en organisaties die vrijwillige thuiszorg verzorgen (Devilee 
2005) blijkt dat organisaties vaak geen doelgroepenbeleid voeren. Bekkers (2004) 
constateert dat vrijwilligersorganisaties zich bij hun werving niet richten op hoger 
opgeleiden, of hogere inkomens, hoewel dit uit overwegingen van efficiëntie wel 
verstandig zou zijn.

Het is waarschijnlijk dat deze terughoudendheid bij de rekrutering beïnvloed 
wordt door de bewaking van de identiteit van een organisatie en de vaardigheid 
van bestuurders om bruggen te slaan naar andere netwerken. Dit geldt zelfs als de 
verschillen tussen potentiële vrijwilligers minder zichtbaar zijn. Volgens Meijs (Jans-
sen Groesbeek 2004) kunnen het bij het rekruteren van vrijwilligers bij wijze van 
spreken je schoenen zijn die de doorslag geven. De organisatie moet er namelijk van 
overtuigd zijn dat een vrijwilliger bij een organisatie past. Dit geldt in het bijzonder 
bij het werven van bestuurders, omdat die invloed hebben op de te varen koers van 
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een organisatie. Anderzijds geldt voor vrijwilligersbeleid dat bestuurders dit vaak zo 
minimaal mogelijk uitwerken. Als simpele informele werving goed blijkt te functio-
neren dan heeft dit de voorkeur. Dit ‘minimale-inspanning-model’ biedt een aanvul-
lende verklaring voor het uitsluiten van specifieke groepen vrijwilligers. Informele 
werving in het eigen netwerk is bijvoorbeeld in het geheel niet geschikt voor het 
betrekken van specifieke doelgroepen bij de organisatie.

Hoewel het niet precies duidelijk is welke van de drie factoren de belangrijkste 
is bij de terughoudendheid in de werving van speciale groepen, kan er wel gecon-
cludeerd worden dat het vrijwilligersbeleid van amateurvoetbalverenigingen op het 
punt van in- en uitsluiting te wensen over laat. Dit geeft tevens aan dat er aan de 
mogelijkheden tot maatschappelijke participatie door speciale groepen nog wel wat 
bijgeslepen kan worden.

8.7� Tot�slot

De berichtgeving in kranten dat sommige amateurvoetbalverenigingen in de grote 
steden worden overgenomen door allochtonen en dat er sprake zou zijn van een 
‘witte vlucht’ uit het amateurvoetbal (Dotulong en Westbroek 2005) komt nogal 
paniekerig over. De auteurs lijken ons te willen waarschuwen voor naderend onheil. 
De vraag is echter of het gegeven dat allochtone jongens elkaar bij een voetbalver-
eniging opzoeken wel echt verontrustend is. Een feit is dat zij participeren in een 
organisatie die op Nederlandse leest is geschoeid en dat ze veelal meespelen in de 
reguliere competitie van de knvb.

Volgens Verweel (Tai 2004) verwerven ook de leden van allochtone sportverenigin-
gen relevante burgerlijke competenties. Ook Van Daal (2001, 2002) stelt dat de deel-
name aan maatschappelijke organisaties een positieve invloed heeft op de integratie 
van allochtonen. Dit geldt zijns inziens ook voor organisaties waarvan de deelnemers 
louter een allochtone achtergrond hebben. Dat een deel van de voetbalverenigingen 
in de grote steden door allochtonen ‘overgenomen’ zal worden, is vanuit deze optiek 
dus geen groot probleem. 

Sterker nog: waarschijnlijk kunnen we beter verheugd zijn over deze vorm van 
maatschappelijke participatie. Als een gevolg van de gebrekkige competenties van 
zowel bestuurders als allochtone ouders, het uitsluitende effect van de identiteit van 
organisaties en het vaak minimaal uitgewerkte vrijwilligersbeleid is de participatie 
van allochtonen bij reguliere amateurvoetbalverenigingen namelijk helemaal niet 
vanzelfsprekend.
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Noten

1 Zie bijvoorbeeld: Van der Walle (2004), De Vries (2004) en Bindels (2004a, 2004b).
2 Tevens geldt dat de allochtone ouders vanaf deze leeftijd hun kinderen wat losser laten 

en dat vanwege de toegenomen mobiliteit van de jongeren (scooter, fiets) de nabijheid 
van een sportvereniging minder belangrijk geworden is.

3 Gevraagd werd of organisaties behoefte hadden aan extra mannen, vrouwen, allochto-
nen, hoger opgeleiden of overige groepen.
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9� (Goed)�burgerschap�van�mensen�met�een�beperking

Herma�Koops�en�Rick�Kwekkeboom

9.1� Inleiding

Burgers als ingezetenen van een staat of stad zijn, zoals in de voorgaande hoofdstuk-
ken ook is beschreven, in principe aan elkaar gelijk. Met de Franse Revolutie is in de 
westerse wereld een einde gekomen aan het verschil in rechten en plichten op grond 
van afkomst. Burgers verschillen echter wel van elkaar: in achtergrond, opvoe-
dingssituatie, leeftijd, sociaal-economische positie, verstandelijke en lichamelijke 
vermogens, seksuele voorkeur, etniciteit, etc. Dit roept de vraag op wat iemand van 
een ‘burger’ in algemene zin tot een ‘goede burger’ maakt. Wat is goed burgerschap 
precies en houdt voor iedere burger, ondanks de onderlinge verschillen, ‘goed bur-
gerschap’ hetzelfde in? In het verlengde daarvan kan dan de vraag worden gesteld of 
dit ‘goede burgerschap’ ook voor iedereen bereikbaar is en wat dat dan betekent voor 
mensen die om wat voor reden dan ook niet aan de eisen voor ‘goed burgerschap’ 
kunnen voldoen. 

In dit hoofdstuk wordt geprobeerd een antwoord te vinden op deze vragen, waar-
bij dan specifiek wordt ingegaan op het burgerschap voor mensen met beperkingen. 
Het is immers beleid dat mensen met beperkingen een zo gewoon mogelijk leven 
leiden en als ieder ander deelnemen aan de samenleving; burgers zijn. Als uitvloeisel 
van dit beleid wordt momenteel een nieuwe wet, de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (wmo), voorbereid. Deze wet voorziet in diverse maatregelingen die de maat-
schappelijke participatie door mensen met beperkingen zouden moeten bevorderen. 
Uit de voorgestelde maatregelen kan worden afgeleid welke opvattingen over burger-
schap en de daaraan verbonden rechten en plichten er op dit moment bij de overheid 
leven. Zij rechtvaardigen echter ook de vraag of deze opvattingen over burgerschap 
zonder meer van toepassing kunnen worden geacht op mensen met beperkingen.

Om die vraag te kunnen beantwoorden zal in de tweede paragraaf van deze bij-
drage eerst kort worden ingegaan op de verschillende stromingen in het actuele bur-
gerschapsdiscours en de daaraan verbonden opvattingen over (goed) burgerschap. 
Deze beschrijving wordt vervolgens toegespitst op het burgerschap van mensen met 
beperkingen en de mensbeelden die de opvattingen daarover beïnvloeden. De daar-
opvolgende paragraaf gaat over het huidige overheidsbeleid en het mensbeeld dat 
uit de aandachtspunten van het huidige beleid naar voren komt. Dit geeft aanleiding 
tot een nadere beschouwing van het communitarisme en de daarin besloten opvat-
tingen over burgerschap door mensen met beperkingen. In paragraaf 9.4 wordt dan 
beschreven hoe dit mensbeeld tot uiting komt in het voorstel voor de Wet maat-
schappelijke ondersteuning en welke veronderstellingen over (goed) burgerschap en 
participatie door mensen met beperkingen hieruit kunnen worden afgeleid. Bespro-
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ken wordt welke gevolgen deze veronderstellingen en dus de invoering van de wmo 
kunnen hebben op de positie van mensen met beperkingen in de samenleving. 

9.2� ‘Goed’�burgerschap

In discussies over burgerschap zijn verschillende invalshoeken mogelijk. In grote 
lijnen is er in de debatten een tweedeling te maken tussen formeel burgerschap en 
normatief burgerschap (vgl. Dekker en de Hart 2002).

Bij formeel�burgerschap gaat het om de rechten en plichten die horen bij het staats-
burgerschap. Volgens de huidige opvattingen over het staatsburgerschap zijn alle 
burgers formeel en juridisch gelijk en hebben zij dus niet alleen dezelfde plichten 
maar ook dezelfde rechten. Deze formele en juridische gelijkheid is er niet altijd 
geweest. In het verleden waren bepaalde politieke en economische rechten voorbe-
houden aan een elite. In de loop van de tijd hebben steeds meer groepen mensen, 
zoals arbeiders, vrouwen, homo’s etc., hun rechten opgeëist. Daarbij ging het niet 
alleen om politieke en economische rechten, maar ook sociale rechten en het recht 
op een gelijke behandeling. 

Burgerschap verleent rechten, maar schept ook verplichtingen, zoals het moeten 
betalen van belastingen en het zich houden aan de wet (Oudenampsen en Nieborg 
2002).

Bij normatief�burgerschap gaat het over de vraag wat van burgers verwacht mag 
worden. Deze vraag is maar een kleine stap verwijderd van de vraag ‘wat is een goed 
burger?’. Het antwoord op de vraag wat van burgers verwacht mag worden en dus 
ook op de vraag wanneer men een ‘goed burger’ is, wordt mede bepaald door de visie 
die men heeft op de samenleving en de rol van burgers daarin.

Als in deze visie het individu als uitgangspunt wordt genomen, bestaat (goed) 
burgerschap er in dat dit individu zich zo goed mogelijk conformeert aan alle rech-
ten en plichten die het formele (staats)burgerschap hem toekent. Deze opvatting over 
burgerschap wordt gehuldigd in het sociaal-liberale burgerschapsvertoog. 

Als het uitgangspunt het functioneren van de democratie en de toewijding aan 
de publieke zaak is, zal van burgers verwacht worden dat ze actief meedoen in de 
(politieke) gemeenschap waarvan ze deel uitmaken. Dit uitgangspunt wordt de repu-
blikeinse invalshoek genoemd. 

Wanneer de sociale gemeenschap het uitgangspunt is, staat het participeren van 
de burger in een sociale structuur, met gemeenschappelijke waarden en normen, 
centraal. Dit uitgangspunt komt terug in de communitaristische visie (vgl. Dekker en 
De Hart 2002).

Wat burgers zelf onder (goed) burgerschap verstaan, zal niet zozeer (expliciet) 
deductief worden geformuleerd vanuit een bewuste keuze voor een theoretisch kader 
en een visie op de mens, zoals hierboven gebeurt, maar eerder inductief worden 
beantwoord. Dit kan worden geïllustreerd aan de hand van een onderzoek van 
Dekker en De Hart naar de ideeën die burgers zelf hebben over goed burgerschap 
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(Dekker en De Hart 2002; zie ook hoofdstuk 6). Eén van de uitkomsten is dat bij 
burgerschap volgens burgers niet zozeer de rechten centraal staan, maar dat burger-
schap juist veel verplichtingen met zich brengt. Bovendien worden de eisen aan een 
goed burger als algemeen geldend voorondersteld: het is geen persoonlijke aangele-
genheid waarbij eenieder kan doen wat hem of haar goeddunkt. Inhoudelijk wordt 
goed burgerschap het meest geassocieerd met sociale kenmerken, en de verplich-
tingen van burgers liggen dan ook vooral op sociaal gebied. Dit varieert van ‘zich 
aanpassen aan de samenleving’ tot ‘vriendschappen onderhouden’ en ‘opkomen voor 
anderen’. Naast sociale kenmerken bestaat goed burgerschap ook uit morele zaken; 
een burger is fatsoenlijk, eerlijk, oprecht en heeft verantwoordelijkheidsgevoel.

Het mensbeeld dat aan deze formulering van goed burgerschap ten grondslag 
ligt, is dat van een sociaal wezen dat probeert het goede te doen.

Burgerschap�voor�mensen�met�beperkingen
Het wordt nergens geëxpliciteerd, maar zowel in de republikeinse als in de commu-
nitaristische visie wordt er vanuit gegaan dat elk mens, elke ingezetene in staat is een 
actieve bijdrage aan de gemeenschap te leveren en dus een (goede) burger te zijn. In 
het bestaande burgerschapsvertoog wordt er dus aan voorbij gegaan dat er mensen 
zijn die dit om wat voor reden ook niet kunnen, ook al zouden zij het willen.

Deze impliciete uitsluiting van het goed burgerschap van mensen met beperkin-
gen is van verschillende kanten aan de orde gesteld. Zo legt de Raad voor maatschap-
pelijke ontwikkeling (rmo) in zijn advies over ‘aansprekend burgerschap’ er wel de 
nadruk op dat elke burger een ‘actieve verantwoordelijkheid’ heeft voor de publieke 
omgeving, maar signaleert hij tegelijkertijd dat niet elke burger hierin even compe-
tent is (rmo 2000). De Raad zegt hierover letterlijk: ‘Mensen met een verstandelijke 
handicap zijn op een ander niveau competent dan niet-gehandicapten.’ Daarom 
moet, aldus de Raad, ieder ‘in zijn eigen context […] worden aangesproken op de 
voor hem of haar optimale competentie en verantwoordelijkheid’. Het idee dat het 
kunnen-meedoen in de samenleving bepaald wordt door capaciteiten van individuen 
zelf, spreekt ook uit het in 2002 door de Raad voor de volksgezondheid en zorg (rvz) 
uitgebrachte advies over het zorgaanbod voor mensen met verstandelijke beperkin-
gen (rvz 2002: 10): ‘De nadruk ligt op kwaliteit van bestaan: wat dat is en hoe dat 
bereikt wordt, bepaalt ieder mens voor zichzelf. Ook burgers met een beperking 
moeten zo veel mogelijk zelf kunnen bepalen hoe zij hun leven inrichten.’

Ook de belangenbehartigingsorganisaties van mensen zelf hebben zich actief 
gemengd in de discussie over de (goede) burger die actief verantwoordelijkheid 
neemt voor de gemeenschap. Tegenover het goede burgerschap dat een bijdrage 
levert aan de samenleving stellen zij het volwaardig burgerschap dat optimale deel-
name aan die samenleving mogelijk maakt. 

Het gebruik van het bijvoeglijk naamwoord ‘volwaardig’ geeft meteen wel een 
geheel andere invulling aan burgerschap.1 In het meer algemene burgerschaps-
discours gaat het immers om zowel de rechten als de plichten van individuen ten 
opzicht van elkaar en ten opzichte van de staat. In het opeisen van volwaardig bur-
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gerschap voor chronisch zieken en mensen met beperkingen ligt het accent echter 
vooral op de rechten: mensen met beperkingen mogen niet worden achtergesteld op 
mensen zonder beperkingen en dienen dus op dezelfde manier toegang te hebben 
tot de diverse voorzieningen die de samenleving biedt. Als en voorzover het hun 
niet lukt op eigen kracht van de voorzieningen gebruik te maken moeten zij daarbij 
ondersteund worden (Van Gennep, 2000).

Daarnaast verwijst de term ‘volwaardig burgerschap’ ook naar ‘feitelijke gelijke 
kansen en mogelijkheden om in de samenleving op allerlei fronten te participeren 
en een bijdrage te leveren op basis van de eigen voorkeuren en mogelijkheden, om 
in vrijheid en gelijkwaardigheid als burger in de samenleving te leven’ (http://www.
kantel.nl, augustus 2005). In deze formulering staan de kansen en mogelijkheden 
die geboden worden om te participeren centraal. Het lijkt bij volwaardig burger-
schap vooral te gaan om emancipatie of empowerment van mensen met een beperking. 
De ‘samenleving’ is daarbij initiatiefnemer, de burger is de benutter van kansen die 
geboden worden. 

De noodzaak om in de discussie over burgerschap onderscheid te maken wordt ook 
gezien door Kal en Onstenk (2002). Zij wijzen erop dat er ruimte moet zijn in de 
samenleving voor mensen die anders zijn2, de zogenoemde kwetsbare burgers, en 
dat de samenleving ook een actieve rol moet spelen in het vormgeven van het burger-
schap van mensen met een beperking. De maatschappij zal daarvoor ‘iets van haar 
normaliteit moeten prijsgeven om de patiënt (degene die lijdt) de kans te geven zich 
te voegen zonder zichzelf in te leveren’. (p. 65) Dit betekent dat zorg een nadruk-
kelijke plaats krijgt in de maatschappij en ook onderdeel wordt van burgerschap. 
Kal en Onstenk komen zo uit op twee soorten burgerschap, namelijk kwetsbaar en 
zorgzaam burgerschap, waarbij de zorgzame burgers zorgdragen voor de kwetsbare 
burgers.

De pogingen die gedaan worden om de spanning op te heffen tussen de ‘eis’ van 
‘goed burgerschap’ om het vermogen te hebben een actieve bijdrage te leveren aan 
de samenleving en het onvermogen van sommige mensen om hieraan te voldoen, 
zijn niet helemaal bevredigend. Het lijkt erop dat mensen met beperkingen die 
geen actieve bijdrage kunnen leveren ietwat gekunsteld bij de groep ‘goede bur-
gers’ betrokken moeten worden. Misschien is dit zo vanwege een gedachtegang dat 
mensen die niet kunnen meedoen door hun beperkingen, hier niet zelf voor hebben 
gekozen en dus ook niet zomaar uitgesloten mogen worden van, al dan niet goed, 
burgerschap. Ook het naast elkaar bestaan van definities van ‘goed burgerschap’ en 
‘volwaardig burgerschap’ of ’kwetsbaar burgerschap’ impliceert een zekere span-
ning. Immers, het feit dat het nodig gevonden wordt om voor mensen met een beper-
king een apart soort burgerschap te definiëren, kan er op duiden dat ze toch anders 
gewaardeerd worden dan mensen zonder beperking.
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9.3� De�overheidsvisie�op�goed�burgerschap�

Welke invulling er gegeven wordt aan burgerschap en welke (normatieve) opvat-
tingen er ten grondslag liggen aan het begrip ‘goed burgerschap’ hangt, zo blijkt 
uit de vorige paragraaf, sterk samen met de visie op de relatie tussen het individu 
en de samenleving. Het hangt ook samen met het mensbeeld dat men hanteert en 
met de opvattingen over wat van een maatschappij wel en wat juist niet gevraagd 
mag worden. Voordat ingegaan wordt op de opvattingen over (goed) burgerschap 
van de overheid zal daarom eerst aandacht worden besteed aan de visie op mens en 
maatschappij zoals deze uit het regeerakkoord voor het tweede kabinet-Balkenende 
naar voren kwam. Dit mensbeeld lijkt sterk geïnspireerd te zijn door het communita-
risme. Daarom zal in het tweede deel van deze paragraaf nogmaals worden ingegaan 
op deze stroming en de daaruit af te leiden opvattingen over de rol van mensen met 
beperkingen in de samenleving. 

De�visie�van�de�overheid
Het regeerakkoord uit 2003 van de huidige coalitie heeft als titel: ‘Meedoen, meer 
werk, minder regels.’ Deze drie centrale termen drukken een opvatting uit over hoe 
burgers zouden moeten functioneren in de maatschappij. Burgers moeten in alle 
opzichten actief zijn: zich niet afhankelijk opstellen van de overheid, maar zelf ini-
tiatieven nemen en verantwoordelijkheid nemen en een sociale en een economische 
bijdrage leveren aan de maatschappij; ze moeten ‘meedoen’.

Deze overheid legt met deze visie veel nadruk op het nemen van eigen verant-
woordelijkheid en zo weinig mogelijk regels opleggen van ‘bovenaf’; ‘minder regels’ 
impliceert dat burgers onderling met elkaar moeten uitmaken hoe ze willen samen-
leven. De term ‘meer werk’ tenslotte legt nadruk op (economische) participatie van 
burgers. Dit is goed voor de economie, de concurrentiepositie van Nederland ten 
opzichte van andere landen, etcetera.

In dit regeerakkoord staat een visie op de mens centraal als actief, zelfregulerend 
en participerend wezen. Dit alles gebeurt binnen het kader van de samenleving of 
gemeenschap. 

Voor het formuleren van een visie op (goed) burgerschap steunt de regering onder 
andere op adviezen hierover van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe-
leid (wrr) en de Onderwijsraad. Uit de definities van burgerschap die in elk van de 
adviezen wordt gegeven, blijkt een verschil in ideologische opvattingen over burger-
schap. De definitie uit de voorstudie voor het wrr-rapport is die uit de (neo-) repu-
blikeinse opvattingen over burgerschap, terwijl de definitie die de Onderwijsraad 
hanteert, terug te voeren is op het communitaristische gedachtegoed (Van den Brink 
2004; Onderwijsraad 2003).3

Volgens Van den Brink verwijst burgerschap naar ‘het vermogen en de bereidheid 
om op verschillende levensgebieden rekening te houden met anderen’ (Van den Brink 
2004).

Burgerschap handelt hier over de omgang van mensen met elkaar en heeft 
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hiermee een sterk sociale dimensie. Bovendien is er in deze definitie sprake van het 
wíllen en kúnnen uitoefenen van burgerschap. Bereidheid om rekening te houden 
met anderen verwijst volgens Van den Brink naar betrokkenheid tussen mensen. Het 
lijkt erop dat het niet alleen gaat om rechten en plichten, maar ook op een interne 
motivatie om iets voor anderen te betekenen. Daarnaast moeten burgers volgens Van 
den Brink beschikken over een aantal cognitieve inzichten en sociale vaardigheden 
om een goed burger te kunnen zijn. Het gaat hier volgens hem bijvoorbeeld om het 
kunnen oplossen van conflicten of om het kunnen-omgaan met andere menin-
gen. De verschillende levensgebieden ten slotte die Van den Brink in zijn definitie 
gebruikt, verwijzen naar de gehele publieke en privé-sfeer waarin mensen zich 
bevinden. In tegenstelling tot vroeger is burgerschap niet beperkt tot de publieke 
sfeer, maar heeft het nadrukkelijk ook te maken met de omgang tussen individuen. 

In deze definitie is het mensbeeld dat van een redelijk wezen: laten we rekening 
met elkaar houden, dan kunnen we zo prettig mogelijk met elkaar samenleven.

De Onderwijsraad (2003: 10) definieert in zijn advies over de rol van het onderwijs 
bij burgerschapsvorming ‘burgerschap’ als ‘de bereidheid en het vermogen onder-
deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren’. 
Centraal in deze definitie staat de participatie van (actieve en competente) burgers in 
een gemeenschap. Net als in de definitie van Van den Brink zit ook in deze definitie 
een aspect van wíllen en kúnnen, een aspect dat in de formulering van burgers zelf 
ontbreekt. In de definitie van de Onderwijsraad komt daar nog een aspect bij, name-
lijk: doen. Er staat een mens centraal die onderdeel is van een gemeenschap en als 
taak heeft daar een actieve rol in te vervullen.

Communitarisme�en�de�plaats�daarin�voor�mensen�met�beperkingen
Het centraal-stellen van eigen verantwoordelijkheid en de zelfwerkzaamheid van de 
gemeenschap zijn uitgangspunten die ook centraal staan in het communitarisme 
(Van Seeters 2001).4 In de termen van het regeerakkoord gaat het, negatief gesteld, 
om een samenleving waarin mensen niet vrij zijn om niet te werken, om niet mee te 
doen. 

In paragraaf 2 van dit stuk werd al genoemd dat het uitgangspunt van het com-
munitarisme de sociale gemeenschap is. De socioloog Amitai Etzioni geldt als één 
van de grondleggers van het communitarisme en is één van de inspiratiebronnen van 
Balkenende. 

Over het communitarisme wordt gesteld dat het een normatieve theorie is, die 
wijst op de gevaren van individualisme en op het belang van maatschappelijke 
participatie. Begrippen als sociale controle, publieke moraal en openbare orde staan 
hierbij centraal. De grootste zorg van communitaristen is het verval van waarden als 
gevolg van het liberale individualisme. Het antwoord hierop zou gevonden moeten 
worden in de versterking van de positie van het informele domein waarbij de rol van 
staat zou moeten worden gereduceerd (http://www.vpro.nl, september 2005).

Het communitarisme baseert zich op vier uitgangspunten: Allereerst ligt het 
primaat niet bij individu, maar bij de groep of de gemeenschap. Ten tweede kan het 
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individu niet worden los gezien van zijn sociale context, het is onverbrekelijk verbon-
den aan andere individuen, met wie het samen een netwerk vormt. Ten derde laat het 
communitarisme door zijn nadruk op de rol van het individu in de groep ruimte voor 
verschillen tussen individuen. Hun status is immers een afgeleide van hun posities 
in de groep. Daar staat dan tegenover, en dat is tevens het vierde uitgangspunt, dat 
de vrijheid van individuen, dus ook die van individuen met een hoge status, beperkt 
wordt door de doelstellingen en de belangen van de groep als geheel (Roovers 2004). 

Uit het regeerakkoord en de daarin opgenomen opvattingen over de samenleving en 
haar leden blijkt dat het kabinet-Balkenende zich beter kan vinden in de definitie van 
burgerschap zoals de Onderwijsraad die heeft gegeven dan in de omschrijving door 
Van den Brink. En hoewel de visie van het kabinet niet helemaal overeenkomt met de 
opvattingen van het communitarisme lijkt zij toch nadrukkelijk uit dit gedachtegoed 
voort te komen.5 Dit roept de vraag op of bij de kabinetsvisie op goed burgerschap 
dezelfde kanttekeningen zijn te plaatsen als bij het communitarisme als het gaat om 
zorg. Hiervoor werd immers al aangegeven dat de rol van mensen met een beperking 
in het communitarisme niet helder is en dat binnen dit mens- of maatschappijbeeld 
weinig ruimte lijkt te zijn voor zorgvragers.

Waar binnen het communitarisme mensen met een beperking min of meer 
worden genegeerd, levert een burgerschapsopvatting die sterk door het communita-
risme is geïnspireerd expliciete problemen op voor mensen met beperkingen. Want 
als mensen dusdanige beperkingen hebben dat ze geen actieve bijdrage kunnen leve-
ren aan de maatschappij, betekent dat dan ook dat zij geen goed burger kunnen zijn? 
Bij het communitarisme en zijn aannamen over de relatie tussen het individu en de 
groep en de wederzijdse verplichtingen worden dan ook vanuit verschillende hoek 
kanttekeningen geplaatst. Zo stelt Van Houten vast dat het communitarisme niet 
zozeer uitgaat van een mensbeeld, als wel van een maatschappijbeeld en wel het 
beeld van een maatschappij waarin mensen in een gemeenschap ‘als van nature’ voor 
elkaar zorgen (Van Houten 1999). Als het gaat om dit zorgen voor elkaar vreest Van 
Houten echter dat de communitaristen meer traditionele zorg veronderstellen dan er 
ooit is geweest. Bovendien is hij bang dat de traditionele gemeenschappen worden 
geromantiseerd. Ook Kwekkeboom is verontrust over de veronderstelling van het 
communitarisme dat mensen zonder meer voor anderen zorgen, ook als het niet 
direct om een ‘naaste’ gaat. Ze geeft aan dat het maar de vraag is of een dergelijke 
ontwikkeling daadwerkelijk in het belang van deze kwetsbaren zou zijn. ‘De geschie-
denis leert ons dat de samenleving als geheel zich nooit erg vriendelijk heeft betoond 
ten opzichte van mensen die, door hun gedrag, hun uiterlijk of om welke reden dan 
ook, afweken van “de norm” ’ (Kwekkeboom 2005). De kritiek die ook Oudenampsen 
en Nieborg (2002) hebben op het communitarisme sluit hierbij aan. Zij wijzen erop 
dat ‘zorg’ in het communitarisme wordt opgevat als een zaak van belangeloze toe-
wijding. Dit betekent dat er geen oog is voor machtsrelaties, die onherroepelijk met 
zorg zijn verbonden, zoals die tussen zorgverlener en -vrager. 

Doordat in het communitarisme in principe iedereen verantwoordelijk is voor 
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iedereen, lijkt er voorbij te worden gegaan aan verschillen tussen burgers, vooral 
aan het verschil in het vermogen om die verantwoordelijkheid ook echt te dragen. 
Het is lastig om binnen het communitarisme een plaats te vinden voor mensen met 
beperkingen of zorgvragende burgers, omdat het lijkt of alle burgers even competent 
zijn. Dit betekent dat er bijvoorbeeld onderscheid kan zijn in de gemeenschap tussen 
burgers die vooral zorgen en burgers die vooral zorg ontvangen. Maar nog steeds 
lijkt het communitarisme zich dan alleen te richten op mensen die wel het vermogen 
hebben om zorg te bieden. Mensen met een beperking vallen buiten de scoop en 
worden daarmee vooral lijdend voorwerp. Hun ‘bijdrage’ aan de samenleving lijkt 
zich te beperken tot het zich zo goed mogelijk zelf redden, opdat zij geen beroep 
hoeven te doen op de kostbare tijd van een ander (Etzioni 2001).

9.4� Goed�burgerschap�in�de�Wet�Maatschappelijke�Ondersteuning

In de vorige paragrafen is beschreven hoe de definitie van (goed) burgerschap die 
overheid lijkt te hanteren, nl. het actief deelnemen aan de samenleving en daar een 
bijdrage aan leveren, in feite impliceert dat mensen die vanwege hun beperkin-
gen niet kunnen participeren van dit goede burgerschap zijn uitgesloten. In deze 
paragraaf wordt aan de orde gesteld of de opvatting van goed burgerschap van de 
overheid ook consequenties heeft voor het beleid voor mensen met beperkingen en 
daarmee voor hun levenssfeer. Hiervoor wordt nader ingegaan op de doelen die zijn 
verwoord in de nieuw in te voeren Wet maatschappelijke ondersteuning (wmo) en 
wordt vooral gelet op de manier waarop in deze wet burgerschap wordt gedefinieerd. 

Participatie�volgens�de�wmo
Volgens de plannen van het kabinet wordt de wmo in de loop van 2006 ingevoerd 
en komen met deze invoering bestaande wetten als de Welzijnswet en de Wet voor-
zieningen gehandicapten (deels) te vervallen. Doel van de wmo is, zo blijkt uit de 
Memorie van Toelichting, om te komen tot een ‘samenhangend lokaal beleid dat 
participatie van alle burgers mogelijk maakt’ of, huiselijker gezegd: alle burgers 
moeten, zo nodig door de lokale overheid, in staat worden gesteld om ‘mee te doen’. 
In de formulering van het doel zit besloten dat het (nog) niet voor iedereen vanzelf-
sprekend of mogelijk is om mee te doen in de maatschappij. Bovendien blijkt hieruit 
dat participatie niet alleen vanuit de burgers zelf moet komen, maar ook dat de 
(lokale) overheid daar mogelijkheden voor moet bieden. 

De wmo is in principe gericht op alle burgers. Maar in de toelichting op de wet 
worden enkele specifieke doelgroepen genoemd in verband met participatie�aan�het�
maatschappelijk�verkeer. Deze doelgroepen zijn o.m. mensen met een beperking of een 
chronisch psychisch probleem en mensen met een psychosociaal probleem, mensen 
met beperkingen dus.6

In de wet wordt gesproken over burgers in formeel juridische zin; burgers zijn 
inwoners van Nederland. Uit de wettekst zelf en uit de toelichting erop wordt duide-
lijk wat van die burgers wordt verwacht en welke inhoudelijke connotatie aan burgers 
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en burgerschap wordt gegeven. Over ‘goede’ burgers of ‘volwaardige’ burgers rept de 
wet niet. Wel wordt uit de formulering van het doel van de wet duidelijk dat nu niet 
iedereen (voldoende) participeert. Als er daarom al een onderscheid zou zijn tussen 
burgers, zou dit moeten bestaan in de mate waarin zij participeren. Dit roept de 
vraag op wat in de wmo precies onder participatie, onder ‘meedoen’ wordt verstaan. 
Afgaand op de tekst van de memorie van toelichting op de wet blijkt ‘meedoen’ ook 
een connotatie van ‘geven’ en van dienstbaarheid te hebben. In één adem worden 
‘deelname aan de samenleving’ en ‘zich inzetten voor anderen’ genoemd. In deze 
betekenis heeft participeren duidelijk een relationeel aspect: het gaat om jezelf en de 
ander en een gedeelde ervaring. In het geval van de wet is er ook duidelijk een geza-
menlijke omgeving waarin geparticipeerd wordt, namelijk de samenleving. 

In de Memorie van Toelichting gaat het over maatschappelijke participatie en over 
sociale participatie. Ook deze bijvoeglijke naamwoorden accentueren het belang van 
de samenleving, de maatschappij. Later wordt ‘elkaar ondersteunen’ als synoniem 
gebruikt voor maatschappelijk participeren. Dit betekent dat mensen die deze actieve 
rol niet kunnen vervullen, niet een ander ondersteunen, niet ‘meedoen’. Betekent dit 
dan ook dat zij geen deel uitmaken van de samenleving en daar geen rol in spelen?

Participatie lijkt in de wmo echter niet alleen een doel, maar ook een middel. 
(Meer) deelname aan de samenleving door burgers zou een antwoord moeten geven 
op vraagstukken van culturele integratie, individualisering en vergrijzing. Het 
achterliggende doel van de wet is daarmee het leefbaar-maken en houden van de 
samenleving. En het participeren van alle burgers in de samenleving, het ondersteu-
nen van elkaar, kan hier een bijdrage aan leveren. De formulering dat ‘de regering 
[…] van mening (is) dat een krachtige sociale structuur nodig is, waar zelforganisa-
tie, maatschappelijke binding en eigen verantwoordelijkheid een belangrijke plaats 
in innemen, die voorliggend is aan professionele arrangementen van zorg, cultuur, 
ontspanning en welzijn’ doet vermoeden dat participatie van alle burgers ook een 
middel is om onder andere de zorg betaalbaar te houden.

Burgerschap�in�de�wmo
Burgerschap heeft in deze wet te maken met participatie in de samenleving. Zoals al 
eerder is opgemerkt, spreekt uit de wet dat niet iedereen evenveel participeert. Men 
kan zich daarom afvragen ‘hoeveel’ iemand eigenlijk moet participeren wil er sprake 
zijn van maatschappelijke participatie. Met andere woorden: wanneer begint par-
ticipatie en daarmee burgerschap? Maakt de mate waarin geparticipeerd wordt het 
onderscheid tussen ‘gewone’ en ‘goede’ burgers? 

Het doel ‘participatie van burgers’ wordt genoemd als noodzakelijk antwoord op 
de veranderende samenleving. Daarom is het van belang dat zoveel mogelijk mensen 
actief blijven of nog actiever worden dan ze nu zijn. Participatie is hiermee gericht op 
mensen die zich actief zouden moeten inzetten voor andere mensen. Dit blijkt ook 
uit de memorie van toelichting, waarin de de wetgever zich richt op de mensen die 
zorgen voor andere mensen, de actieven, de zorgers. Er wordt gerefereerd aan vrij-
willigerswerk en mantelzorg, zonder welke de maatschappij niet zou kunnen functi-
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oneren. Er wordt expliciet aangegeven dat ‘zonder mantelzorgers [...] veel chronisch 
zieken, gehandicapten en ouderen hun eigen omgeving (zouden) kwijt raken’. De 
actieve burgers die voor anderen zorgen, vormen het sociaal kapitaal dat gekoesterd 
moet worden, behouden moet blijven en versterkt moet worden. Het idee daarachter 
is: als we deze burgers maar voldoende toerusten, dan zorgen zij (in eerste instantie) 
voor mensen die kwetsbaar zijn, voor mensen die zorg nodig hebben. Wanneer dit 
niet succesvol is, kan er een beroep worden gedaan op de lokale overheid, die profes-
sionele zorg regelt. 

Een ‘maat’ voor participatie kan niet uit deze wet worden gehaald. Positief gefor-
muleerd lijkt het erop dat iedereen moet meedoen in de maatschappij voor zover hij 
of zij dat kan. Maar er wordt niet ingegaan op de mogelijkheid dat mensen dit niet 
kunnen. De wmo gaat uit van competente burgers, het sociaal kapitaal, de vrijwil-
liger, de mantelzorger, etc. Mensen met een beperking komen in dit wetsvoorstel 
vooral aan bod als degenen voor wie gezorgd wordt en krijgen in die zin een passieve 
rol toebedeeld. 

Hoewel het in deze wet niet gaat over burgerschap of goed burgerschap, komen de 
aspecten die aan goed burgerschap door het kabinet worden toegekend in deze wet 
terug. Zo zou goed burgerschap naar aanleiding van dit wetsvoorstel geformuleerd 
kunnen worden als actief participeren in de maatschappij. Daarmee zouden mensen 
het predikaat goed burger kunnen krijgen door te zorgen voor mensen die niet actief 
aan de samenleving kunnen deelnemen. 

De positie van de mensen met beperkingen die – voor hun deelname aan de 
samenleving – afhankelijk worden van de bereidheid tot belangeloosheid van 
anderen komt in deze wet niet aan de orde. Daarmee lijkt de wet, met zijn nadruk op 
participatie als actieve, gevende attitude, een onderscheid te maken tussen burgers: 
de bedrijvige, deelnemende dus goede burger en de passieve, ontvangende burger. 
Dit roept de vraag op of de wmo, die juist onder meer tot doel heeft het maatschap-
pelijk verkeer van mensen met beperkingen te bevorderen, niet alleen impliciet een 
onderscheid maakt tussen typen burgers: de actieve, gevende burger en de passieve, 
ontvangende burger, maar deze burgers ook ongelijk waardeert. Degenen voor wie 
een actieve bijdrage als gevolg van hun beperkingen niet mogelijk is, lijken hierdoor 
te worden uitgesloten van wat in het communitarisme onder ‘goed’ burgerschap 
wordt verstaan. Dit goede burgerschap lijkt daardoor voor mensen met beperkingen 
net zo ontoegankelijk te worden als de samenleving zelf. Mensen met beperkingen 
kunnen dus, zeker als het om ernstige beperkingen gaat, geen ‘goede burger’ zijn. 
De maatschappelijke participatie die de wmo zou moeten bevorderen, krijgt daar-
mee sterk de connotatie van ‘meedoen voor spek en bonen’.
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Noten

1 Het begrip volwaardig burgerschap wordt overigens ook gehanteerd in de discussie 
rond de integratie van allochtonen en culturele minderheden en staat daar symbool 
voor een volledige en in ieder geval succesvolle integratie.

2 In hun artikel gaat het specifiek over mensen met psychiatrische problematiek. Het is 
echter verdedigbaar de noties over zorgzaam en kwetsbaar burgerschap ook betrekking 
te laten hebben op mensen met andersoortige beperkingen en de verantwoordelijkheid 
van de samenleving voor hen. 

3 Van den Brink geeft overigens aan dat het geven van een sluitende omschrijving van 
burgerschap niet erg zinvol is. ‘De vraag wat men verstaat onder zaken als democratie, 
overheid en politiek is namelijk bij uitstek een politieke aangelegenheid. Afhankelijk 
van de eigen visie op mens en maatschappij zal men dergelijke begrippen anders opvat-
ten. Dat geldt eveneens voor burgerschap’ (2004, p.99).

4 Het centraal-stellen van eigen verantwoordelijkheid past ook goed binnen het individu-
alisme. Dan is eigen verantwoordelijkheid verbonden met vrijheid. In de visie van deze 
regering ligt het primaat echter bij de gemeenschap, waar individuen deel van uitmaken 
en als zodanig eigen verantwoordelijkheid hebben.

5 In de kabinetsvisie lijkt ook een aspect van individualisme te zitten: mensen hebben 
blijkbaar de keuze om geen deel uit te maken van de gemeenschap. In een werkelijk 
communitaristische visie kan deze keuzemogelijkheid geen plek hebben, domweg 
omdat in deze visie mensen een bepaalde positie in een groep hebben, zonder dat dat 
iets is waar ze gecontroleerd invloed op hebben.

6 De groepen mensen die genoemd worden in het kader van�maatschappelijke�ondersteuning, 
zoals jeugdigen met problemen met opgroeien en ouders met problemen met opvoe-
den, worden hier buiten beschouwing gelaten.
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10� Goed�Europees�burgerschap�en�maatschappelijke�
organisaties

Esther�van�den�Berg

In deze bijdrage staat de relatie tussen goed Europees burgerschap en maatschappe-
lijke organisaties centraal. Via een beknopte uitleg van het begrip burgerschap wordt 
de overstap gemaakt naar Europees burgerschap. Zowel de juridische definitie als de 
normatieve invulling komen aan bod (§ 10.2 en § 10.3). Vervolgens wordt bepaald wat 
onder goed Europees burgerschap kan worden verstaan (§ 10.4 en § 10.5). In het res-
terende deel van de bijdrage wordt onderzocht in hoeverre maatschappelijke organi-
saties de mogelijkheid hebben goed Europees burgerschap in de praktijk te brengen 
(§ 10.6), in hoeverre de ‘burgerdeugden’ van het goed Europees burgerschap kunnen 
worden toegeschreven aan Nederlandse maatschappelijke organisaties (§ 10.7) en of 
de inzet van maatschappelijke organisaties een ondersteuning vormt van het goed 
Europees burgerschap van individuen (§ 10.8).

10.1� Krijgt�het�nationaal�burgerschap�concurrentie?

Het begrip burgerschap kan op verschillende manieren worden ingevuld. Grofweg 
kan een onderscheid worden gemaakt tussen een formeel juridische invulling en 
een normatieve betekenis. Volgens de juridische invulling van burgerschap hebben 
burgers formele rechten en plichten. In de normatieve betekenis gaat het om ver-
bondenheid met de gemeenschap en de publieke zaak. Dekker en De Hart (2002: 22) 
onderscheiden een (1) liberale visie op burgerschap: de burger heeft vooral rechten, 
een (2) communitaristische uitleg waarin burgers banden van solidariteit dienen te 
hebben en een gezamenlijke identiteit, en een (3) republikeinse invulling volgens 
welke burgers betrokkenheid dienen te tonen met de publieke zaak. Zowel de juridi-
sche als de normatieve betekenis worden in deze bijdrage behandeld.

Zoals eerder in deze publicatie beschreven, door Van Dixhoorn en Veldheer, ver-
schoof in de loop van de geschiedenis het lokale burgerschap meer in de richting van 
het nationaal gerichte staatsburgerschap. In de daaropvolgende eeuw zien auteurs 
een nieuwe verschuiving. Naast het nationale burgerschap ontstaat volgens som-
migen een internationaal burgerschap, terwijl ook het lokaal gerichte burgerschap 
geldig blijft.

Door ontwikkelingen zoals een grotere internationale vervlechting (globalise-
ring) en sociale differentiatie op het regionale en lokale niveau zien wetenschappers 
het belang van nationale staten afnemen, zowel in functionele zin (de staat is soms 
niet bij machte om een probleem op te lossen) als in affectieve zin (mensen voelen 
zich niet alleen verbonden met de (belangen van de) nationale staat). Daarmee zou 
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ook het belang van de nationale identiteit en van nationaal burgerschap slinken. 
De verbondenheid van mensen met de nationale staat heeft concurrentie gekregen 
van internationale en subnationale verbindingen. Daarnaast leeft het idee in aca-
demische kring dat mensen zich gebonden hebben aan specifieke onderwerpen of 
belangen. Ze ontlenen hun identiteit en betrokkenheid niet louter aan de nationale 
staat, maar aan speciale onderwerpen die hen aan het hart gaan zoals de zorg om 
het milieu. Als vervolgens blijkt dat de nationale staat op de problemen die burgers 
zien geen afdoende antwoord heeft, zoeken zij remedies op andere, meer geschikte 
niveaus dan de nationale staat: bijvoorbeeld bij internationale netwerken en inter-
nationale gouvernementele organisaties. Daarbij gebruiken zij ook andere middelen 
dan een eeuw geleden om hun doelen te bereiken.

Sociale, economische en politieke ontwikkelingen in de afgelopen eeuw, kortom, 
hebben geleid tot een verandering van de locatie (van nationaal naar internationaal 
en lokaal) en de praktijk (verschillende vormen van collectieve actie, zoals campag-
nes, lobbyen doen hun intrede) van nationaal burgerschap (Bellamy en Warleigh 
2001: 4-7). Er zou een soort ‘meervoudig burgerschap’ gegroeid zijn. 

In lijn met deze gedachtegang zou de Europese eenwording ruimte kunnen bieden 
aan het ontstaan van een Europees burgerschap. De term Europees burgerschap is 
sinds 1992 formeel vastgelegd in het juridische bouwwerk van de Europese Unie. 
Naast de vraag wat de juridische inhoud van het Europees burgerschap is, is het de 
vraag of het Europees burgerschap ook in normatieve zin betekenis heeft gekre-
gen. Met andere woorden: in hoeverre is er bij burgers en organisaties van burgers 
(maatschappelijke organisaties) werkelijk sprake van verbondenheid met Europese 
volken en instellingen en een gevoel van Europese identiteit? Deze onderwerpen 
worden behandeld in het huidige en het volgende hoofdstuk van de bundel. In deze 
bijdrage zal het begrip goed Europees burgerschap verder worden verkend en wordt 
aandacht besteed aan de eventuele bijdrage van maatschappelijke organisaties aan 
goed Europees burgerschap. In de volgende bijdrage van Wennekers (hoofdstuk 11) 
wordt ingegaan op de vraag in hoeverre bij individuele Nederlanders sprake is van 
goed Europees burgerschap.

10.2� Europees�burgerschap:�een�bundeling�rechten

De term Europees burgerschap is formeel geïntroduceerd in het Verdrag van Maas-
tricht (ondertekening 1992). Iedere onderdaan met de nationaliteit van een van de 
lidstaten van de Europese Unie maakt aanspraak op het Europees burgerschap. Het 
Europees burgerschap voorziet in het recht vrij te reizen en te verblijven in andere 
lidstaten, het actief en passief kiesrecht bij verkiezingen voor gemeenteraad en het 
Europees Parlement in de lidstaat van verblijf, bescherming van de diplomatieke en 
consulaire instanties van iedere andere lidstaat in derde landen en het recht om een 
verzoekschrift in te dienen bij het Europees Parlement en de Europese Ombudsman.
Het betreft hier een opsomming van rechten, een juridische definitie. In volgende 
verdragen van de Europese Unie is het burgerschap bestendigd. Zo komt het terug in 
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het Verdrag van Amsterdam. Daarin wordt ook gesteld dat het Europees burgerschap 
niet de plaats inneemt van het nationaal burgerschap, maar een aanvulling daarop 
is. Ook in het Handvest van de Grondrechten, dat tijdens de Europese Raad van Nice 
(2000) werd afgekondigd, kwam het Europees burgerschap terug. Toen werden aan 
de rechten die in het Verdrag van Maastricht waren toegekend, nog twee rechten toe-
gevoegd: het recht op behoorlijk bestuur door de Europese instellingen en het recht 
op toegang tot documenten van het Europees Parlement, de Commissie en de Raad 
van de Europese Unie (Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Hoofd-
stuk V, Artikel 41 en 42, Vink 2002: 12).1

Bij de introductie van het Europees burgerschap heerste er onder juristen scepsis 
over de toegevoegde waarde van het begrip. Veel rechten, zoals de EG verkeersvrij-
heden of het kiesrecht voor het Europees Parlement, bestonden namelijk al vóór de 
introductie van de term in het Verdrag van Maastricht (Eijsbouts 2003: 4, Lawson 
2003: 44). In de loop van de jaren is de scepsis echter verminderd. Naast de besten-
diging in Europese verdragen zien juristen een ontwikkeling van het concept in de 
rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Het Europees burgerschap heeft via 
jurisprudentie van het Hof van Justitie meer inhoud gekregen dan aanvankelijk bij de 
introductie in het Verdrag van Maastricht werd vermoed (Timmermans 2004: 20).

10.3� Europees�burgerschap:�een�‘gezindheid’

Naast de juridische invulling van het begrip Europees burgerschap heeft het begrip 
ook een normatieve betekenis. Met de introductie van het Europees burgerschap in 
het Verdrag van Maastricht hoopten de Europese regeringsleiders het ontstaan van 
een Europese ‘gezindheid’ te bevorderen. Het moest leiden tot meer legitimiteit voor 
de Europese Unie doordat het de voordelen van de Europese Unie voor de burgers 
meer tastbaar zou maken (Bellamy en Warleigh 2001: 3). Meer cynische waarnemers 
zien de introductie van het Europees burgerschap dan ook als een soort public-rela-
tions-initiatief,2 dat niet toevallig samenviel met de oplaaiende discussie over het 
democratisch tekort van de Europese Unie, dat bestaat uit institutionele onvolko-
menheden die maken dat de Europese Unie niet voldoet aan de criteria die aan par-
lementaire democratieën worden gesteld. Een ander aspect van het democratisch 
tekort is het gebrek aan betrokkenheid bij de instellingen van de Unie en het gebrek 
aan solidariteit of gemeenschapsgevoel tussen de verschillende volken van de Unie.

Of de introductie van het Europees burgerschap moet worden gezien als een 
public-relations-initiatief of een oprechte poging de burger in het Europees recht een 
steviger positie te geven, blijft in deze bijdrage buiten beschouwing. Feit is wel dat 
ondanks dat het Europees burgerschap in juridische zin aan gewicht heeft gewon-
nen, veel auteurs de introductie van het concept vooral van symbolische waarde 
vinden. Vink (2002:12) noemde het voornamelijk een vorm van ‘politieke kitsch’. Veel 
auteurs betwijfelen of het toekennen van het Europees burgerschap aan de onder-
danen van de Unie heeft geleid tot een Europese gezindheid bij burgers. Zij vinden 
het ook niet reëel veel te verwachten van de introductie van het begrip omdat het 
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Europees burgerschap de onderdanen van de lidstaten geen belangrijke uitbreiding 
van hun democratische rechten heeft gebracht. Daarnaast is men van mening dat een 
vooral op de interne markt gebaseerd Europees burgerschap niet toereikend is om 
betrokkenheid bij de Europese Unie aan te wakkeren. En de Europese Unie heeft ook 
geen kans gezien om de harten van de burgers te stelen via het verlenen van sociale 
voorzieningen (Bellamy en Warleigh 2001: 12).

10.4� Goed�Europees�burgerschap

Na de introductie van het concept Europees burgerschap wordt in deze paragraaf 
de overgang gemaakt naar ‘goed Europees burgerschap’. In juridische termen gaat 
het bij burgerschap om het hebben van rechten en plichten. Bij goed Europees bur-
gerschap in juridische zin kan men denken aan een situatie waarin aan formele 
voorwaarden voor participatie en representatie in het Europese verkeer en besluit-
vorming is voldaan. In de normatieve discussies over wat goed burgerschap inhoudt, 
komen twee aanvullende elementen regelmatig terug: de voorwaarde dat burgers 
betrokkenheid dienen te voelen met de publieke zaak, en de bepaling dat burgers 
banden van onderlinge solidariteit dienen te hebben en een gezamenlijke identiteit 
(zie bijvoorbeeld Wiener, zoals aangehaald door Warleigh 2001: 35; Dekker en De 
Hart 2002: 22). Wanneer deze voorwaarden worden doorgetrokken naar het Euro-
pese niveau, dan moet er sprake zijn van betrokkenheid bij Europa. Dit houdt in dat 
mensen relevante kennis over Europa moeten bezitten, dat ze een beargumenteerde 
mening over Europa hebben, dat ze participeren binnen Europese politieke en maat-
schappelijke organisaties, en dat ze zich identificeren met de Europese instituties 
en andere Europese burgers (Wennekers, nog te verschijnen3). Identificatie met 
Europese instellingen wil niet zeggen dat burgers het altijd eens moeten zijn met de 
Europese instellingen en de door de instellingen uitgezette koers van de Europese 
integratie moeten onderschrijven. Maar wel dat burgers Europese instellingen als 
een relevante factor zien in politieke discussies over Europese vraagstukken.

Er is sprake van goed Europees burgerschap wanneer burgers de mogelijkheid 
hebben om optimaal gebruik te maken van de rechten die het Europees burgerschap 
biedt en wanneer ze betrokken zijn bij Europese burgers en instituties. 

In het vervolg van deze bijdrage zal worden ingegaan op de vraag in hoeverre er 
sprake is van ‘corporatief’ goed Europees burgerschap. Dat betekent dat wordt geke-
ken naar de rol van Nederlandse maatschappelijke organisaties bij het in de praktijk 
brengen van goed Europees burgerschap. In de volgende paragraaf volgt eerst een 
korte duiding van de term corporatief burgerschap.

10.�� Corporatief�burgerschap

De term corporatief burgerschap wordt vaak gebruikt voor de invulling van burger-
schap door bedrijven. Het gaat dan om het nemen van maatschappelijke verantwoor-
delijkheid door bedrijven op terreinen zoals milieubescherming, sociaal beleid of 
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mensenrechten (Bakker, Burger en Schuyt 2002: 107-108). Ook bij ideële maatschap-
pelijke organisaties kan gesproken worden van corporatief burgerschap, daar waar 
zij opkomen voor bepaalde belangen die de samenleving als geheel aangaan. Onder 
ideële maatschappelijke organisaties wordt verstaan: organisaties die onafhankelijk 
opereren van de overheid, geen winstoogmerk hebben en zich inzetten voor deelbe-
langen van het algemeen belang.

In de context van de Europese Unie zijn duizenden maatschappelijke organisa-
ties actief. Hoewel die met commerciële belangen veruit in de meerderheid zijn, zijn 
ook ideële maatschappelijke organisaties in Brussel een veelvuldig voorkomend 
verschijnsel. Zij zijn actief op terreinen als de bescherming van natuur en milieu, 
anti-discriminatie wetgeving, ontwikkelingssamenwerking of gemeenschappelijk 
vluchtelingenbeleid. In deze gevallen brengen niet zozeer individuele burgers maar 
maatschappelijke organisaties als collectief Europees burgerschap in de praktijk. 
Daarom kun je spreken van corporatief burgerschap.4 Van Schendelen (2003: 290) 
onderkent dat corporatief burgerschap, in de vorm van alerte en participatieve maat-
schappelijke organisaties in Europa, in hoge mate is ontwikkeld.

In de rest van de bijdrage wordt ingegaan op de relatie tussen Nederlandse ideële 
maatschappelijke organisaties en wat in de vorige paragraaf werd genoemd: goed 
Europees burgerschap. Drie vragen worden behandeld. Allereerst: in hoeverre 
hebben maatschappelijke organisaties in de Europese Unie de mogelijkheid te 
participeren in de Europese besluitvorming? Deze vraag verwijst naar het juridische 
aspect van de definitie van goed Europees burgerschap betreffende de formele voor-
waarden voor participatie en representatie in de Europese politiek. Ten tweede: in 
welke mate kunnen de ‘burgerdeugden’ van het goed Europees burgerschap worden 
toegeschreven aan Nederlandse maatschappelijke organisaties? Deze vraag verwijst 
naar het normatieve aspect van de definitie van goed Europees burgerschap: de 
voorwaarde dat ‘corporatieve’ burgers betrokken dienen te zijn bij Europese burgers 
en instituties. Een derde vraag is of de inzet van maatschappelijke organisaties een 
ondersteuning vormt van het goed Europees burgerschap van individuen.

Hoewel ieder van deze vragen een uitgebreide studie verdient, zal in deze bijdrage 
worden volstaan met een beknopte beantwoording van de vragen aan de hand van 
enkele empirische illustraties.

10.�� Participatiemogelijkheden

In deze paragraaf wordt kort stilgestaan bij de vraag in hoeverre ideële maatschap-
pelijke organisaties de mogelijkheid hebben te participeren in de Europese besluit-
vorming. Er is sprake van goed Europees burgerschap wanneer aan de voorwaarden 
voor optimale participatie door en representatie van maatschappelijke organisaties 
is voldaan. Deze vraag raakt aan een lopende discussie in wetenschappelijke en 
maatschappelijke kring over de rol van maatschappelijke organisaties in de Europese 
Unie. Binnen deze bijdrage kan onmogelijk recht worden gedaan aan deze omvang-
rijke discussie, maar aan de hand van een actuele illustratie is wel een beperkt ant-
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woord mogelijk op de vraag hoeveel ruimte de maatschappelijke organisaties binnen 
de Europese politiek wordt gegund.

De participatiemogelijkheden van ideële maatschappelijke organisaties in de 
Europese Unie worden groot geacht, maar zijn nog verre van optimaal. Een van de 
veelbelovendste besluitvormingstrajecten van de afgelopen jaren was de Conventie 
over de toekomst van Europa. In deze ‘Europese Conventie’ hadden regeringsver-
tegenwoordigers en parlementariërs uit de lidstaten en vertegenwoordigers van 
Europese instellingen (het Europees Parlement en de Europese Commissie) zitting. 
Zij moesten een ontwerp-Grondwet voor de Europese Unie formuleren ter voorbe-
reiding van een Intergouvernementele Conferentie waar regeringsleiders over een 
nieuw verdrag zouden besluiten. Het middel van een Conventie werd gekozen om 
‘een zo breed en transparant mogelijke voorbereiding van de volgende Intergou-
vernementele Conferentie te waarborgen’ (Verklaring van Laken). Onder andere 
de Europese sociale partners werden als waarnemers uitgenodigd deel te nemen 
aan de Conventie. Daarnaast werd in de vorming van een Forum voorzien, waarin 
maatschappelijke organisaties hun bijdrage zouden kunnen leveren aan het debat en 
geïnformeerd zouden worden over de vorderingen van de Conventiebesprekingen. 
Ten tijde van de Conventie is door maatschappelijke organisaties gebruik gemaakt 
van de participatiemogelijkheden die het proces hen bood om invloed uit te oefenen. 
Ze hebben hun mening geplaatst op de website van het Forum, in juni 2002 deelge-
nomen aan openbare hoorzittingen van de Conventie en ze waren present tijdens 
enkele voorbereidende bijeenkomsten. Desalniettemin is er van zowel maatschap-
pelijke organisaties als commentatoren kritiek gekomen: er was onvoldoende ruimte 
om bij te dragen aan de Conventie. Het algemene manco van het Conventieproces 
was dat de deelnemers van de Conventie niet verplicht waren in contact te treden met 
de maatschappelijke organisaties, de opvattingen van maatschappelijke organisaties 
mee te nemen in de beraadslagingen, en te verantwoorden wat er met de inbreng van 
de organisaties was gebeurd. Van een geregelde, geformaliseerde dialoog vanaf het 
prille begin was geen sprake. Maatschappelijke organisaties bleven in dat opzicht 
afhankelijk van de goede wil van de deelnemers aan de Conventie. Andreev (2004) 
concludeert dat burgers en maatschappelijke organisaties tijdens de Conventie over 
de toekomst van Europa enigszins gemarginaliseerd waren, in vergelijking met de 
voorgaande conventie over het Grondrechtenhandvest. Ook Lombardo (2004: 2, 
21) komt na bestudering van het Conventieproces tot de slotsom dat de algemene 
retoriek van de Europese Unie over de belangrijke rol van maatschappelijke organi-
saties niet in overeenstemming was met de beperkte ruimte hen tijdens de Conventie 
toebedeeld.

Deze korte beoordeling van het Conventieproces is een illustratie van de gedachte 
dat de participatiemogelijkheden voor maatschappelijke organisaties in de Europese 
Unie nog niet optimaal zijn. Met het ontbreken van formele bepalingen voor een 
regelmatige dialoog met maatschappelijke organisaties biedt de Europese Unie ook 
geen garanties dat de stem van ideële maatschappelijke organisaties een structurele 
plaats in het besluitvormingsproces heeft. Daarmee is aan het juridische aspect van 
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goed Europees burgerschap: voorwaarden voor optimale participatie door en repre-
sentatie van maatschappelijke organisaties, niet voldaan.

10.7� Europese�‘burgerdeugden’�en�Nederlandse�maatschappelijke�organisaties�

In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre de ‘burgerdeugden’ van goed Euro-
pees burgerschap kunnen worden toegeschreven aan Nederlandse maatschappelijke 
organisaties. De burgerdeugden van goed Europees burgerschap duiden op betrok-
kenheid bij Europese burgers en instituties. Met het ontleden van de definitie van 
betrokkenheid (Wennekers, zie § 10.4) worden de ‘burgerdeugden’ duidelijk. Hieron-
der wordt voor elk van deze ‘deugden’ nagegaan in hoeverre Nederlandse maatschap-
pelijke organisaties eraan beantwoorden.

Allereerst de ‘deugd’ van het hebben van relevante kennis en een beargumen-
teerde mening over Europa. De gegevens uit deze en de volgende paragraaf zijn 
ontleend aan een kwalitatief onderzoek onder een aantal Nederlandse maatschappe-
lijke organisaties.5 Daaruit blijkt dat alle bestudeerde organisaties aandacht hebben 
voor Europese ontwikkelingen op hun beleidsterrein. Zij hebben relevante kennis 
verzameld en zich voor hun vakgebied een beargumenteerde mening gevormd hoe 
Europees beleid eruit zou moeten zien. Met uitzondering van politieke partijen rich-
ten de maatschappelijke organisaties zich niet op het ontwikkelen van een visie over 
Europa als geheel, maar op de specifieke onderwerpen die voor hun werkterrein van 
belang zijn. Zo richt Novib/Oxfam Nederland zich op het handelsbeleid van de Euro-
pese Unie, aspecten van het landbouwbeleid en de begroting voor ontwikkelings-
samenwerking van de Europese Unie. Een organisatie als Scouting Nederland richt 
zich op het jeugdbeleid, terwijl Natuurmonumenten zich bezighoudt met onderwer-
pen op het snijvlak van natuur en milieu en landbouwbeleid. Veel maatschappelijke 
organisaties hebben formeel geen mening over het al dan niet gerechtvaardigde 
proces van de Europese integratie. Amnesty International bijvoorbeeld, hecht veel 
waarde aan de eigen politieke neutraliteit en zal dan ook geen uitspraken doen over 
de (on)wenselijkheid van het integratieproces. De vakcentrale fnv daarentegen stelt 
zich in de beleidsnota Koersbepaling�Europa ‘constructief’ op ten aanzien van de Euro-
pese integratie (fnv 2004).

Hoewel alle bestudeerde organisaties aandacht hebben voor Europa, is de aan-
dacht niet bij alle organisaties even groot. Dat is onder andere af te lezen aan de 
stafkracht die is vrijgemaakt voor Europese zaken. Terwijl binnen organisaties als 
de Ouderenbond anbo of Scouting Nederland het Europese werk wordt gedaan door 
vrijwilligers en (vrijwillige) bestuursleden, hebben organisaties als de Consumenten-
bond, Novib of Greenpeace betaalde krachten in dienst die – naast de Nederlandse 
politiek – ook de Europese politiek voor hun rekening nemen. Het Europese werk is 
daarmee geïntegreerd in het reguliere werk van de organisaties. De vakcentrale fnv 
heeft zelfs een kleine permanente staf in Brussel gestationeerd.

De ‘burgerdeugd’ van de identificatie met Europese instituties wordt vertaald als 
het (proberen te) participeren in Europese besluitvorming. Er is sprake van goed 
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Europees burgerschap wanneer maatschappelijke organisaties zich bij het nastreven 
van hun belangen richten op Europese besluitvorming. De voorwaarde is níet dat 
organisaties een positieve houding innemen ten aanzien van de Europese instellin-
gen. Een kritische of afwijzende houding ten aanzien van beleid van Europese instel-
lingen of het functioneren van Europese instellingen is evenzeer een uiting van goed 
Europees burgerschap als een positieve houding tegenover Europese instellingen.

Twee aspecten van participatie in Europese besluitvorming worden verkend: de 
toegang tot Europese instituties en de deelname aan formele structuren van overleg 
met Europese instellingen.

Van de Europese instellingen is het Europees Parlement een relatief eenvoudig 
te bereiken instelling. Vertegenwoordigers van de Europese Commissie en Perma-
nente Vertegenwoordigingen gelden als minder bereikbaar. Contacten met deze 
instellingen kunnen dan ook als geavanceerder worden gezien (Beyers 2002). Uit 
het onderzoek onder Nederlandse maatschappelijke organisaties is gebleken dat 
alle onderzochte organisaties contacten onderhouden met vertegenwoordigers van 
Europese instellingen. Maar terwijl alle organisaties toegang hebben tot Neder-
landse vertegenwoordigers in het Europees Parlement, worden de contacten met de 
Commissie vaak overgelaten aan de Europese koepelorganisatie. Een organisatie 
als de fnv, met haar permanente staf in Brussel, komt wel zelf toe aan deze meer 
‘geavanceerde’ contacten.

De bestudeerde organisaties verschillen niet alleen van elkaar in de contacten die 
men onderhoudt, maar ook in de deelname aan formele medezeggenschapstructu-
ren van de Europese Unie. Met name de Nederlandse vakcentrales en de Consumen-
tenbond hebben op de andere bestudeerde organisaties voor dat ze zitting hebben 
in het formele adviesorgaan van de Europese Unie op sociaal-economische onder-
werpen: het Europees Economisch en Sociaal Comité (eesc). De betekenis van het 
lidmaatschap van het eesc voor de invloed die het hen oplevert in besluitvormings-
trajecten moet echter worden gerelativeerd vanwege het feit dat het een tripartiet 
orgaan is. De uitkomsten van het overleg zijn compromissen die bovendien niet 
bindend zijn voor de Europese instellingen.

Tenslotte wordt de ‘burgerdeugd’ van de identificatie met andere Europese bur-
gers in deze bijdrage vertaald als alliantievorming met zusterorganisaties in andere 
Europese lidstaten. Onderzoek naar de Europeanisering van Nederlandse maat-
schappelijke organisaties laat zien dat alle bestudeerde groepen zich hebben aan-
gesloten bij Europese koepels. Nederlandse organisaties die onderdeel zijn van een 
internatonale organisatie, zoals de Nederlandse afdeling van Amnesty International 
of Greenpeace, maken daarnaast onderdeel uit van de Europese tak van de interna-
tionale ‘familie’. De Europese allianties zijn in verschillende opzichten van groot 
belang voor het Europese werk van Nederlandse maatschappelijke organisaties. Veel 
organisaties, van de anbo tot de  Consumentenbond, leunen zwaar op de informatie 
en expertise die op de Brusselse kantoren van de koepels aanwezig is. Tevens wordt 
binnen veel Europese koepels een werkverdeling gemaakt om een maximaal effect te 
hebben op Europese besluitvormingsprocessen. Bijvoorbeeld: Nederlandse afdelin-
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gen verzorgen de lobby richting Nederlandse Europarlementariërs, terwijl staf van 
de koepels in Brussel de sleutelfiguren in het Europees Parlement en de Commissie 
benaderen. Daarnaast worden onderlinge contacten onderhouden om van elkaar te 
leren en best�practises te ontdekken. Hoewel bij een enkele organisatie, bijvoorbeeld 
de fnv, het ideaal van Europese solidariteit tussen burgers een rol speelt bij allian-
tievorming, is het merendeel van de allianties uit pragmatische overwegingen van de 
grond gekomen. Maatschappelijke organisaties merkten dat het nodig was om Euro-
pese verbanden aan te gaan teneinde hun belangen adequaat te kunnen behartigen 
op het nationale en Europese niveau. Het ideaal van verbondenheid met zusterorga-
nisaties als aanleiding voor Europese samenwerking speelt een geringe rol binnen de 
bestudeerde Nederlandse maatschappelijke organisaties.

Resumerend: de ‘burgerdeugden’ van goed Europees burgerschap kunnen worden 
toegeschreven aan Nederlandse maatschappelijke organisaties. Uit kwalitatief 
onderzoek bij een beperkt aantal organisaties kwam naar voren dat zij voor hun 
specifieke terrein kennis hebben vergaard en zich een beargumenteerde mening over 
Europees beleid hebben gevormd. Gezien hun inspanningen richting het Europees 
Parlement en de bemoeienis met de andere instellingen via hun Europese koepels 
kun je spreken van een identificatie met Europese constituties.

Tenslotte kwam de alliantievorming tussen zusterorganisaties aan het licht. Hoewel 
alliantievorming vaker door pragmatische dan door idealistische overwegingen is inge-
geven, duidt dit op identificatie met andere Europese (organisaties van) burgers.

10.8� Maatschappelijke�organisaties�en�goed�Europees�burgerschap�van�individuen

De derde vraag van deze bijdrage is of de inzet van maatschappelijke organisaties 
een ondersteuning vormt van het goed Europees burgerschap van individuen. Er zijn 
auteurs die maatschappelijke organisaties een bijdrage zien leveren aan de ‘politieke 
inburgering’ van hun leden. Doordat maatschappelijke organisaties vormingsac-
tiviteiten aanbieden, bepaalde waarden uitdragen en burgers laten deelnemen aan 
belangenbehartiging, zouden deze betrokkenheid bij de publieke zaak kunnen ont-
wikkelen (Meireman 2001: 161, Huyse 2001:142). In deze paragraaf wordt onderzocht 
in hoeverre Nederlandse maatschappelijke organisaties inspanningen doen die goed 
Europees burgerschap bij burgers kunnen bevorderen. Omdat geen gegevens voor-
handen zijn over het effect van de inspanningen van maatschappelijke organisaties 
op de Europese gezindheid van burgers, zal deze paragraaf zich beperken tot een 
overzicht van de Europese activiteiten die maatschappelijke organisaties onderne-
men richting hun eigen achterban.

In §10.4 werd een inventarisatie gegeven van de ‘burgerdeugden’ die onder goed 
Europees burgerschap worden geschaard. In lijn met die opsomming zal in deze 
paragraaf worden nagegaan (1) in hoeverre Nederlandse maatschappelijke organi-
saties hun achterban informatie verstrekken over Europese aangelegenheden, zodat 
zij relevante kennis en een beargumenteerde mening kunnen ontwikkelen, (2) in 
hoeverre Nederlandse maatschappelijke organisaties Europese activiteiten openstel-
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len voor participatie door leden of sympathisanten, en (3) in hoeverre maatschap-
pelijke organisaties de faciliteiten bieden voor het doen ontstaan van een gevoel van 
verbondenheid met andere Europese burgers, zoals het organiseren van grensover-
schrijdende contacten tussen leden.

Uit het eerder genoemde onderzoek naar Nederlandse maatschappelijke organi-
saties bleek dat de bestudeerde maatschappelijke organisaties veel meer aandacht 
besteden aan het behartigen van de belangen van de organisatie op het Europese 
niveau, dan aan het betrekken van de achterban bij Europese zaken. In de weten-
schappelijke literatuur is al eerder gewezen op de logica van deze scheefgroei. Een 
algemeen kenmerk van de Europese politiek is het specialistische karakter. Belan-
genbehartiging in de Europese Unie is een spel van informatie vergaren, rapporten 
schrijven, lobbyen en resoluties aannemen. Dit sterk geprofessionaliseerde spel leent 
zich minder goed voor het in groten getale betrekken van individuele leden bij de 
belangenbehartiging. Della Porta en Kriesi (1999: 20) noemen de bemoeienis van 
maatschappelijke organisaties in een supranationale omgeving als de Europese Unie 
dan ook een vorm van ‘gedelegeerd activisme’.

Naast dat Nederlandse ideële maatschappelijke organisaties meer inspanningen 
doen ten behoeve van de belangenbehartiging dan voor het betrekken van de achter-
ban bij Europese zaken, komt uit het onderzoek naar voren dat de activiteiten in de 
laatste categorie vooral in het teken staan van het informeren van leden over rele-
vant Europees beleid en de wapenfeiten van de organisatie in Brussel. Maatschap-
pelijke organisaties rapporteren over Europa in hun ledenbladen. Bij de bladen van 
de meeste onderzochte organisatie is de aandacht voor Europa niet erg intensief en 
structureel. Alleen van een politieke partij als GroenLinks is bekend dat zij in iedere 
editie van het ledenblad een vast aantal pagina’s voor Europese zaken reserveert. 
Sommige organisaties zoals de vakcentrales, politieke partijen of het Nederlands 
Platform Ouderen en Europa, publiceren daarnaast voor de achterban informerende 
brochures over Europese zaken. Ook brengt een deel van de organisaties, waaronder 
opnieuw de vakcentrales en de politieke partijen, over Europa elektronische nieuws-
brieven uit waarop geïnteresseerde leden zich kunnen abonneren.

Ledenparticipatie in Europese zaken heeft bij Nederlandse maatschappelijke 
organisaties een lagere prioriteit dan het informeren van de achterban. Uit inter-
views met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties blijkt dat het 
Europese werk van de bestudeerde organisaties vaak wordt uitgevoerd door enkele 
specialisten, professionele stafkrachten en bestuursleden, die in veel gevallen 
moeite moeten doen de collega-stafkrachten mee te krijgen in de Europese belan-
genbehartiging; het betrekken van individuele leden bij die activiteiten wordt als nog 
lastiger ervaren. Het gebeurt dan ook relatief weinig. Toch blijven leden niet overal 
en altijd passief: leden en sympathisanten van organisaties als Greenpeace of Amne-
sty International worden in staat gesteld petities te ondertekenen ter ondersteuning 
van campagnes gericht op de Europese Unie. En leden van politieke partijen worden 
betrokken bij de voorbereidingen van Europese verkiezingscampagnes.

Een derde type activiteit relevant voor de beoordeling van de rol van maatschappe-
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lijke organisaties bij het bevorderen van goed Europees burgerschap van individuen 
is het organiseren van grensoverschrijdende contacten tussen leden. De achterlig-
gende veronderstelling is dat het mogelijk maken van grensoverschrijdende con-
tacten een gevoel van verbondenheid met andere Europese burgers in de hand kan 
werken. Scouting Nederland is een van de belangrijkste voorbeelden uit het onder-
zoek die grensoverschrijdende activiteiten aanbiedt en contacten met leden in andere 
lidstaten stimuleert. Van jongs af aan nemen scouts deel aan internationale kampen 
en evenementen. Het bevorderen van actief Europees burgerschap is een expliciet 
beleidsdoel van de Europese Scoutingorganen (European Guide and Scout Confe-
rence 2004). Ook leden van de vakbond kunnen internationale contacten opdoen, 
bijvoorbeeld via deelname aan Europese Ondernemingsraden. Tenslotte bieden 
politieke partijen hun leden de mogelijkheid contacten te onderhouden met geest-
verwanten elders in Europa. Naast de deelname aan bijeenkomsten van de Europese 
partijfederatie en bezoeken aan congressen van zusterpartijen, onderhouden enkele 
plaatselijke afdelingen van politieke partijen zoals de PvdA en GroenLinks contacten 
met plaatselijke afdelingen van zusterpartijen over de grens.

Ondanks dat geen harde conclusies mogelijk zijn over het effect van de inspannin-
gen van maatschappelijke organisaties op de Europese gezindheid van burgers, heeft 
deze paragraaf een beeld gegeven van de Europese activiteiten die maatschappelijke 
organisaties ondernemen richting hun eigen achterban. Over het algemeen wordt de 
grootste inspanning verricht op het vlak van het informeren. Het mogelijk-maken 
van actieve participatie en het onderhouden van internationale contacten gebeuren 
in veel mindere mate.

10.9� Slot

In deze bijdrage stond de relatie centraal tussen wat werd genoemd ‘goed Europees 
burgerschap’ en Nederlandse ideële maatschappelijke organisaties. § 10.6 ging in op 
de juridische betekenis van goed Europees burgerschap in relatie tot de positie van 
maatschappelijke organisaties in Europa. Daar werd vastgesteld de mogelijkheden 
voor maatschappelijke organisaties om te participeren in de Europese besluitvor-
ming nog niet optimaal zijn. Het feit dat in de praktijk van de Europese Unie (nog?) 
niet is voldaan aan de voorwaarden voor optimale participatie en representatie van 
maatschappelijke organisaties, betekent dat maatschappelijke organisaties niet 
kunnen genieten van goed Europees burgerschap. 

In § 10.7 werd ingegaan op de normatieve invulling van goed Europees burger-
schap. Daar werd geconcludeerd dat Nederlandse maatschappelijke organisaties 
als collectief de ‘burgerdeugden’ van het goed Europees burgerschap in de prak-
tijk brengen. Zij laten Europa niet links liggen. Ze hebben zich geïnformeerd over 
Europa, zijn betrokken bij Europese instellingen en hebben zich via alliantievorming 
verbonden met geestverwanten elders in Europa. 

Tenslotte werd in § 10.8 duidelijk dat Nederlandse maatschappelijke organisa-
ties minder inspanningen verrichten op het vlak van het betrekken van leden bij de 
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Europese activiteiten dan op dat van de belangenbehartiging. Dat betekent dat de 
bijdrage van maatschappelijke organisaties aan het goed Europees burgerschap van 
individuen niet groot zal zijn.

Het is de vraag of deze bijdrage in de toekomst groter zal worden. Omdat een 
groot percentage Nederlanders lid is van een maatschappelijke organisatie, en 
omdat Nederlanders – ondanks hun nee-stem in het referendum over de Europese 
Grondwet – nog altijd relatief pro-Europa zijn, is er potentie voor een grotere rol van 
maatschappelijke organisaties bij het versterken van de normatieve aspecten van 
goed Europees burgerschap bij de leden. Maar de verwachtingen moeten niet al te 
hoog gespannen zijn. Ook in de nationale politiek is maar een gering deel van de 
bevolking bereid zich gedegen te verdiepen in politieke kwesties en actief te partici-
peren en daarmee hun ‘burgerplicht’ te vervullen.

Vervolgens is het de vraag hoe kwalijk het is dat de bijdrage van maatschappelijke 
organisaties aan het goed Europees burgerschap van individuen gering is. Bezien 
vanuit het vraagstuk van de representativiteit en interne democratie van maatschap-
pelijke organisaties moet een tekort aan aandacht voor het informeren en actief 
betrekken van de achterban bij Europese zaken kritisch worden beoordeeld. Maar 
los van deze invalshoek vormt het ‘elitaire’ corporatief burgerschap van maatschap-
pelijke organisaties in de Europese politiek een waardevolle bijdrage aan de demo-
cratisering van de Europese Unie. ‘[A]ctions undertaken by mobilised minorities‘[A]ctions undertaken by mobilised minorities 
can benefit the whole citizenry, and strengthen both administrative and political 
accountability’ (Magnette 2003: 148).
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Noten

1 In het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa (de Europese Grond-
wet) dat in oktober 2004 werd ondertekend, werd het Handvest van de Grondrechten 
opgenomen. Daarmee zou het juridisch bindend worden. Volgens de Grondwet zou de 
Europese Unie ook toetreden tot het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. 
Dat had opnieuw een verzwaring van de formele inhoud van het Europees burgerschap 
kunnen betekenen, ware het niet dat inwerkingtreding van de Grondwet op de tocht 
staat door de verwerping van de Nederlandse en Franse bevolking in de vroege zomer 
van 2005.

2 Bijvoorbeeld door Joseph Weiler in 1995, zoals geciteerd door Timmermans 2003: 12.
3 Definitie van Wennekers, geformuleerd in het kader van promotieonderzoek dat naar 

verwachting in 2008 zal worden afgerond.
4 Couwenberg (1994: 112) noemt dit institutioneel burgerschap. Hij schrijft dat hiervan 

sprake is als ‘burgers in particuliere organisaties opkomen voor bepaalde publieke 
normen en belangen die in het gedrang (dreigen te) komen en zich verzetten tegen 
wanbeleid en schadelijke ontwikkelingen’.

5 Het scp verricht onderzoek naar de Europeanisering van een 14-tal Nederlandse maat-
schappelijke organisaties, waaronder politieke partijen (cda, vvd, pvda, sp, Groen-
Links), vakbonden (fnv, cnv), ideële organisaties (Natuurmonumenten, Greenpeace, 
Amnesty International, Novib/Oxfam Nederland), recreatieve organisatie (Scouting 
Nederland), ouderenorganisatie (anbo), consumentenorganisatie (Consumenten-
bond). Publicatie verwacht begin 2006.
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Charlotte�Wennekers

11.1� Europees�burgerschap�

Aan burgerschap kan op verschillende wijze invulling gegeven worden. Componen-
ten die hierbij van belang zijn, zijn de rechten die burgerschap biedt, een gevoel van 
verbondenheid en identiteit, en betrokkenheid bij de publieke zaak. Goed Europees 
burgerschap werd in het vorige hoofdstuk gedefinieerd als een situatie waarin bur-
gers de mogelijkheid hebben om optimaal gebruik te maken van de rechten die het 
Europees burgerschap biedt en waarin ze betrokken zijn bij Europese burgers en 
instituties.

In deze bijdrage wordt gekeken in hoeverre er binnen Nederland sprake is van 
goed Europees burgerschap, en hoe Nederlanders zich op dit gebied verhouden tot 
andere Europese burgers. Ik richt me hier op het tweede gedeelte van de algemene 
definitie van goed Europees burgerschap, dat betrekking heeft op de betrokkenheid 
van burgers. Bovendien wordt aandacht besteed aan gevoelens van verbondenheid 
en gemeenschappelijke identiteit. Verder is inspiratie geput uit een aantal andere 
bronnen. De Onderwijsraad (2004:10) stelt dat Europees burgerschap kennis van de 
maatschappelijke en politieke basispraktijken van de Europese samenleving omvat, 
en de bereidheid en bekwaamheid daaraan een bijdrage te leveren. Delli Carpini en 
Keeter (1989) hameren eveneens op het belang van kennis van politiek en staatsin-
richting voor het ontstaan van goed burgerschap. Zij stellen dat ‘informed citizensZij stellen dat ‘informed citizens 
are demonstrably better citizens, as judged by the standards of democratic theory 
and practice underpinning the American system. They are more likely to participate 
in politics, more likely to have meaningful, stable attitudes, more likely to choose 
candidates who are consistent with their own attitudes, and more likely to support 
democratic norms, such as extending basic civil liberties to members of unpopular 
groups’ (1989:272).

Goed Europees burgerschap zal in deze bijdrage empirisch worden gemeten aan de 
hand van drie indicatoren: kennis over Europa, formele participatie in Europa (in de 
vorm van stemmen), en Europese identiteitsvorming. Er wordt gebruik gemaakt van 
kwantitatief en kwalitatief materiaal. Het kwantitatieve materiaal is ontleend aan 
recente Eurobarometers.

Om dieper te kunnen ingaan op het proces van meningsvorming en op beweeg-
redenen van burgers worden de kwantitatieve data aangevuld met meer kwalitatief 
materiaal. Voor dit kwalitatieve gedeelte zijn gespreksgroepen over Europa gebruikt 
die in de laatste maanden van 2004 en de eerste maanden van 2005 zijn bijeengeko-
men in het kader van een breder onderzoek naar betrokkenheid van Nederlanders 
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bij de Europese integratie.1 Een uitgebreide beschrijving van de methodiek van de 
focusgroepen wordt gegeven in Wennekers (2005). Met behulp van de kwantitatieve 
data zal worden ingegaan op verschillen tussen Nederland en andere eu-lidstaten. 
De gespreksgroepen hebben alleen in Nederland plaatsgevonden.
De vragen die beantwoord zullen worden, zijn:
1 In hoeverre hebben Nederlandse burgers kennis van de maatschappelijke en poli-

tieke basispraktijken van de Europese samenleving en verschillen Nederlanders 
op dit gebied van andere Europeanen?2

2 Zijn Nederlandse burgers bereid om op Europees niveau te participeren door 
middel van het uitbrengen van een stem bij de Europese Parlementsverkiezingen 
en verschillen Nederlanders op dit gebied van andere Europeanen?

3 Is er bij Nederlandse burgers sprake van de vorming van een Europese identiteit? 
Is het gevoel van Europese identiteit in de afgelopen 12 jaar (sinds de formulering 
van het Europees burgerschap in 1992) gegroeid?

In de volgende paragrafen zullen deze onderzoeksvragen één voor één aan de orde 
komen.

11.2� Kennis�over�Europa

Kennis over de politieke en maatschappelijke basispraktijken van de Europese 
samenleving is een onmisbare voorwaarde voor het vormen van een beargumen-
teerde en stabiele mening over Europa. Voor het ontstaan van een gevoel van betrok-
kenheid is een basis van kennis noodzakelijk. In tabel 11.1 worden verschillende 
indicatoren gebruikt om de kennis van Europeanen over Europa in kaart te brengen. 
Hiervoor is zowel een objectieve kennisquiz gebruikt als het subjectieve zelfbeeld 
dat mensen hebben van hun kennis over Europa. Ook is mensen gevraagd aan te 
geven van welke eu-instellingen zij wel eens gehoord hebben, en in hoeverre zij 
geïnteresseerd zijn in nieuws over de eu. De resultaten worden samengevat in tabel 
11.1.

Bij bestudering van tabel 11.1 valt op dat het zelfbeeld van de gemiddelde Neder-
lander op het gebied van kennis over Europa rooskleuriger is dan de werkelijkheid. 
Qua zelfbeeld zijn de Nederlanders koploper in Europa, terwijl zij met de kennisquiz 
slechts de twee-voorlaatste plaats weten in te nemen.3 Los daarvan valt op dat het 
kennisniveau in de meeste landen wat zorgelijk is: scores rond de 50% zijn niet hoog 
wanneer met gokken gemiddeld ook een score van 50% te behalen valt.
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Tabel 11.1
Kennis over Europa (in procenten)

land 1. kennis 2. zelfbeeld 3. zelfbeeld 4. interesse 5. bekendheid
België 60 27 57 14 33
Denemarken 51 31 44 29 29

Duitsland 51 35 52 15 40
Finland 62 27 41 21 43
Frankrijk 50 18 44 19 29
Griekenland 62 28 57 37 48
Ierland 45 31 42 13 42
Italië 42 22 46 35 31
Luxemburg 70 34 59 27 64
Nederland 45 41 51 10 20
Oostenrijk 54 36 47 33 43
Portugal 50 26 45 14 60
Spanje 46 17 41 16 46
Verenigd Koninkrijk 33 21 39 16 19
Zweden 52 36 46 20 23
rangordeplaats NL 12 1 5 15 14
1 Kennis: % goede antwoorden op een kennisquiz van 6 vragen, antwoordcategorieën juist/onjuist/weet niet (EB 

62.0)4 
2 Zelfbeeld: % met gunstig oordeel over de eigen kennis over de EU (% scores 10 op een schaal van 1 (laag) tot 10 

(hoog)) (EB 62.0)
3 Zelfbeeld: % dat zegt te begrijpen hoe de eu-besluitvorming werkt (% ‘ja’ in plaats van ‘nee’ en ‘weet niet’) (EB 

62.0)
4 Interesse: % mensen met veel aandacht voor nieuws over eu (antwoordcategorieën veel/weinig/geen) (EB 57.1)
5 Bekendheid met EU-instituties: % dat zegt 7 of meer van 9 EU-instituties te kennen (EB 62.0)

Bron: Eurobarometer 62.0 (najaar 2004), Eurobarometer 57.1 (voorjaar 2002)

Wanneer we de scores op de verschillende indicatoren inhoudelijk bekijken, valt op 
dat kennis over Europa op alle gebieden beperkt is. Hierbij bestaan er overigens aan-
zienlijke verschillen tussen de lidstaten. Zo weten Luxemburgers gemiddeld 70% van 
de kennisvragen correct te beantwoorden, tegen 42% van de Spanjaarden en 33% van 
de Engelsen. Ook op het gebied van interesse in de eu zijn de scores over de gehele 
linie mager. In Nederland besteedt slechts 10% van de mensen veel aandacht aan 
nieuws over de eu. Nederland is hiermee de hekkensluiter van Europa. Andere Euro-
peanen doen het echter niet veel beter. We kunnen dus concluderen dat de kennis 
van de gemiddelde Europeaan over Europa beperkt is, en dat de interesse in dit soort 
zaken gering is. Nederlanders vallen met name op vanwege de rooskleurige inschat-
ting van de eigen kennis, de lage score op de objectieve kennisquiz en een beperkte 
bekendheid met de Europese instituties, terwijl ook de interesse in het Europese 
gebeuren zeer mager is.

Uit de focusgroepen over Europa komt in grote lijnen hetzelfde beeld naar voren. 
Zowel hoger als lager opgeleide deelnemers zeggen weinig over Europa te weten. 
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Ook zijn de meeste deelnemers nauwelijks geïnteresseerd in Europa. Tegelijkertijd 
geven met name de hoger opgeleide deelnemers blijk van een plichtsgevoel: je hoort�
geïnteresseerd te zijn in en geïnformeerd over de Europese Unie: ‘Ik heb een soort 
plichtmatige interesse, omdat je weet: dit is belangrijk.’ Er is bij de meeste deelne-
mers echter geen sprake van een werkelijke, intrinsieke belangstelling voor het Euro-
pese gebeuren. Dit gebrek aan interesse en kennis wordt soms gelegitimeerd door de 
stelling dat Europa zo ingewikkeld is:�‘het is zo moeilijk om te volgen wat daar in die 
achterkamertjes gebeurt’, ‘Europa is zo log, bureaucratisch en ingewikkeld’.

Lager opgeleide deelnemers hebben er minder moeite mee om toe te geven dat 
ze Europa helemaal niet interessant vinden. De meeste lager opgeleide deelnemers 
lezen geen nationale kranten, en houden zich verre van televisienieuws over Europa: 
‘Als het over Europa gaat dan zap je weg’, ‘Er zijn weleens van die debatten op televi-
sie, maar dat is gewoon zo saai!’ (Dekker en Wennekers 2005: 35).

Wanneer de deelnemers aan het eind van de gespreksgroepen onverwacht een 
kennisquiz over Europa wordt voorgelegd, raken velen in een ongemakkelijke posi-
tie. Over het algemeen beoordelen de deelnemers de eigen score op de kennisquiz als 
onvoldoende, en vinden ze dat ze eigenlijk veel beter op de hoogte zouden moeten 
zijn. Een greep uit de reacties op de kennisquiz: ‘Je eigenwaarde heeft een deukje 
opgelopen’, ‘dit moet ik dus weten’, ‘een slecht examen’, ‘toch even opzoeken als je 
thuiskomt’, ‘ik vind het persoonlijk gênant dat ik dit soort dingen niet gewoon weet’ 
(Dekker en Wennekers 2005: 35).

Samenvattend lijkt het erop dat men over het algemeen het belang van Europa onder-
kent, maar dat men het nauwelijks boeiend kan vinden. Deze desinteresse leidt ertoe 
dat nieuws en informatie over Europa weinig aandacht krijgen, waardoor ook de 
kennis op een laag niveau blijft hangen. Al scoren Nederlanders in sommige opzich-
ten in Europees perspectief aan de lage kant, uitzonderlijk zijn ze hiermee niet.

11.3� Participatie�in�Europa

In deze bijdrage wordt participatie in Europa geoperationaliseerd op basis van stem-
intentie en opkomst bij de Europese Parlementsverkiezingen, en bij het referendum 
over de Europese grondwet. Uiteraard zijn er vele andere manieren van participatie 
binnen Europa denkbaar. Zo wordt in hoofdstuk 10 aandacht besteed aan participa-
tie via maatschappelijke organisaties.

Tabel 11.2 geeft de stemgeneigdheid van Europeanen voor de ep-verkiezingen 
weer, alsmede de daadwerkelijke opkomst bij de ep-verkiezingen 1999 en 2004.
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Tabel 11.2
Stemgeneigdheid en concreet stemgedrag (in procenten)

land 1. stemgeneigdheid 2. opkomst 1999 3. opkomst 2004
België 57 90 91
Denemarken 72 50 48
Duitsland 47 45 43
Finland 52 31 39
Frankrijk 52 47 43
Griekenland 82 75 63
Ierland 48 51 59
Italië 62 71 73
Luxemburg 57 86 89
Nederland 50 30 39
Oostenrijk 41 49 42
Portugal 48 40 39
Spanje 44 64 45
Verenigd Koninkrijk 34 23 39
Zweden 62 38 38
rangordeplaats NL 9 13 11
1 Stemgeneigdheid: % dat (vrijwel) zeker zou gaan stemmen bij EP-verkiezingen (% scores 8-10 op een schaal van 1 

(zeker niet) tot 10 (zeker wel)) (EB 61.0).
2 Feitelijke opkomst bij de EP-verkiezingen in 1999.
3 Feitelijke opkomst bij de EP-verkiezingen in 2004.

Bron: Eurobarometer 61.0 (voorjaar 2004); website Europees Parlement

Aangezien er in sommige landen (België, Luxemburg en Griekenland, en nauwelijks 
gesanctioneerd ook in Italië en delen van Oostenrijk) een opkomstplicht geldt, zijn 
de gegevens uit tabel 11.2 niet helemaal vergelijkbaar voor heel Europa. Wanneer 
we de landen met een opkomstplicht buiten beschouwing laten, geldt dat zowel de 
stemintentie als de opkomst bij de Europese Parlementsverkiezingen achterblijft 
bij landelijke parlementsverkiezingen. Nederland neemt op het gebied van stemin-
tentie geen bijzondere positie in, maar de feitelijke opkomst in 1999 was op één na 
de laagste van Europa (30%). In 2004 steeg de opkomst in Nederland tot 39%. Ook 
voor een aantal andere Europese landen geldt dat de opkomst in 2004 wat hoger lag 
dan in 1999. Nederland kwam hiermee op de elfde plaats terecht. Overigens bestaat 
er, zoals ook blijkt uit onderzoek over andere verkiezingen, een flinke discrepantie 
tussen stemintentie en werkelijke opkomst. 

Wanneer we de nieuwe toetreders buiten beschouwing laten, is iets meer dan de 
helft van de Europeanen gaan stemmen bij de laatste Europese Parlementsverkiezin-
gen. Nederland scoort nog wat lager dan dit Europese gemiddelde. 

Tabel 11.3 maakt duidelijk dat de opkomst van Nederlanders bij de ep-verkiezin-
gen over de afgelopen 25 jaar gestaag gedaald is. Na het dieptepunt van 1999 is er 
in 2004 echter wel een opleving (van 9 procentpunten) te zien. Tegelijkertijd blijkt 
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dat het niveau van de landelijke verkiezingen nooit geëvenaard wordt. Aangezien de 
Tweede-Kamerverkiezingen meestal kunnen rekenen op ongeveer driekwart van de 
kiezers, lopen de kiezers duidelijk minder warm voor Europa.

Opmerkelijk is de hoge opkomst bij het referendum over de Europese grondwet in 
juni 2005. 63 % van de Nederlanders wist toen de gang naar de stembus te maken. 
Blijkbaar hebben een politisering en een levendig binnenlands debat over een thema 
een duidelijke opkomstbevorderende werking. Tegelijkertijd geeft dit aan dat Europa 
in theorie op een flink aantal kiezers kan rekenen, wanneer het belang van de gang 
naar de stembus groot genoeg lijkt en wanneer men het gevoel heeft dat er iets te 
kiezen valt doordat verschillende partijen zich op een duidelijke en van elkaar ver-
schillende wijze over het thema uitspreken.

Tabel 11.3
Opkomst bij EP-verkiezingen 1979-2004 en bij referendum over Europese grondwet (2005) (Nederland)

jaartal opkomst in procenten

1979 58

1984 51
1989 48
1994 36

1999 30

2004 39

2005 (referendum) 63

Bron: Sociaal en Cultureel Rapport 2000; website Europees Parlement.

Ook uit de focusgroepen blijkt dat stemmen voor het Europees Parlement voor veel 
deelnemers een stuk minder vanzelfsprekend is dan stemmen bij nationale Kamer-
verkiezingen. Met name de lager opgeleide deelnemers laten het bij Europese verkie-
zingen vaak afweten. Als redenen voert men hiervoor een gebrek aan interesse en 
kennis aan, of het idee dat het allemaal toch niets uitmaakt. Dit laatste komt voort 
uit een gevoel van politieke onmacht: ‘Den Haag ziet ons niet eens staan, laat staan 
Brussel.’ Ook wordt Europese besluitvorming door veel deelnemers als ondoorzich-
tig gezien en bestaat soms het gevoel dat men in Brussel toch maar zijn gang gaat. 
Het lijkt dus van groot belang dat mensen meer het gevoel krijgen dat er op Euro-
pees niveau iets te kiezen valt. Het referendum over de Europese grondwet kan wat 
dat betreft een positief effect hebben gehad: betrokkenheid ontstaat pas wanneer 
mensen het gevoel hebben dat hun mening ertoe doet. 
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11.4� Europese�identiteit

Tabel 11.4 heeft betrekking op het identiteitsgevoel van Nederlanders. Zien zij zich-
zelf in de toekomst voornamelijk als Nederlander, of verwachten zij dat Europa 
onderdeel gaat uitmaken van hun identiteit? Tabel 11.4 geeft zowel de situatie in 1993 
als in 2004 weer. Wellicht heeft de formulering van het Europees burgerschap in 
1992 invloed gehad op de identiteitsgevoelens van Nederlanders.

Uit tabel 11.4 blijkt dat grote groepen Nederlanders hun identiteit deels of geheel 
aan hun eigen land ontlenen. Ten opzichte van 1993 is het aantal mensen dat zichzelf 
in de toekomst alleen als Nederlander ziet wel gedaald (van 40% naar 32%). Wanneer 
er ook sprake is van een Europees identiteitsgevoel, dan komt dit voor verreweg de 
meeste mensen ná het Nederlanderschap. Het aantal mensen dat verwacht zichzelf 
in de toekomst uitsluitend als Europeaan te zien, is met 2% stabiel en zeer klein. 
Tegelijkertijd geeft meer dan de helft van de Nederlanders aan dat zij Europa in de 
toekomst wel als onderdeel van hun identiteit zien, zij het dat dit ná het Nederlan-
derschap komt. Ten opzichte van 1993 is dit aandeel licht gestegen. Het lijkt er dus 
op dat er tot op zekere hoogte inderdaad identiteiten ‘gestapeld’ worden: náást het 
Nederlanderschap is er bij meer dan de helft van de Nederlanders ook ruimte voor 
een toegevoegd Europees identiteitsgevoel. Overigens verschillen Nederlanders in 
dit opzicht niet veel van andere Europeanen. Alleen Luxemburgers zijn sterk ‘Europe-
minded’ – éénderde geeft aan te verwachten dat zij zich in de toekomst meer Europe-
aan dan Luxemburger zullen voelen (Wennekers en Dekker 2004:79).

Tabel 11.4
Identiteit in procenten (Nederland)

identiteit 1993 2004

alleen Nederlander 40 32

Nederlander en Europeaan 49 58

Europeaan en Nederlander 8 7

alleen Europeaan 2 2

weet niet 1 1

Bron: EB 40.0, EB 62.0

Tabel 11.5 heeft betrekking op de landen (of werelddelen) waar Nederlanders de 
meeste affiniteit mee voelen. Onze buurlanden België en Duitsland zijn wat dat 
betreft het meest in trek. Ook het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Spanje zijn 
populair. Het lijkt erop dat onbekend onbemind maakt: de nieuwe eu-lidstaten 
scoren bijvoorbeeld bijzonder laag. Wellicht is dit een erfenis van de koude oorlog. 
De Verenigde Staten en Canada scoren daarentegen wel weer hoog. Blijkbaar voelen 
Nederlanders meer affiniteit met westerse dan met niet-westerse culturen.
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Tabel 11.5
Aff initeit: Percentages Nederlanders dat de meeste aff initeit met dit land/werelddeel heeft  
(meerdere antwoorden mogelijk)

EU-15 nieuwe toetreders overig
België 41 Estland 1 Bulgarije 1
Finland 4 Letland 1 Roemenië 2
Verenigd Koninkrijk 20 Litouwen 1 Turkije 5
Luxemburg 10 Malta 2 Zwitserland 6
Zweden 8 Polen 3 Noorwegen 8
Duitsland 31 Tsjechië 4 Verenigde Staten 18
Frankrijk 27 Slowakije 2 Canada 11
Ierland 8 Slovenië 1 Latijns-Amerika 6
Spanje 18 Hongarije 3 Noord-Afrika 4
Denemarken 6 Cyprus 1 rest van Afrika 8
Griekenland 7 Midden-Oosten 8
Italië 11 Sovjet-Unie 4

Portugal 5 Azië 9
Oostenrijk 8
totaal EU-15a 80 totaal nieuwe toetredersa 11
a Percentage van de respondenten dat minimaal één van deze lidstaten noemt als land waar hij/zij de meeste 

aff initeit mee heeft

Bron: EB 60.1 (najaar 2003)

Uit de gespreksgroepen blijkt dat er van een Europees identiteitsgevoel op dit 
moment bij de meeste deelnemers nog nauwelijks sprake is. De gespreksgroepen 
wijzen uit dat de nationale identiteit, en in sommige regio’s/groepen zelfs de lokale 
identiteit, nog steeds als vele malen belangrijker wordt gezien dan een Europese 
identiteit. De Europese identiteit komt in de meeste gevallen ná de Nederlandse 
identiteit, en is bovendien iets wat alleen binnen elitegroeperingen echt lijkt te leven. 
Desgevraagd geven de meeste deelnemers aan zich ‘gewoon Nederlander’ te voelen. 
Een aantal hoger opgeleide deelnemers geeft aan dat zij zich wel cultureel, maar niet 
politiek een Europeaan voelen: ‘Helemaal los van de Unie voel ik me wel Europeaan, 
als inwoner van het continent, met een gezamenlijke Europese geschiedenis en voor 
een groot deel een gemeenschappelijk waardepatroon.’ Deze deelnemers voelen zich 
met name Europeaan wanneer ze ver weg, buiten Europa zijn. Het lijkt er echter op 
dat er dan vooral een onderscheid wordt gemaakt tussen westers en niet-westers.

Wanneer de verbondenheid met andere Europeanen wordt afgezet tegen de ver-
bondenheid met de bevolking van andere (westerse) landen, lijkt dit voor de meeste 
deelnemers weinig verschil te maken. Zo geeft men vaak aan zich meer verbonden te 
voelen met een Amerikaan of Canadees, dan met een Pool of een Hongaar. Dit beeld 
komt overeen met wat we zagen in tabel 11.5. Gevoelsmatig roept een aanslag op de 
Twin Towers in New York dezelfde gevoelens van verbondenheid en empathie op als 
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de metroaanslagen in Londen, en hetzelfde geldt voor de tsunami. Het empathisch 
vermogen van mensen strekt zich dus verder uit dan de Europese grenzen, en Europa 
is in dit verband voor veel mensen een weinig relevante categorie. Het formeel-juridi-
sche Europese burgerschap lijkt hier weinig in te veranderen.

11.�� Conclusies

Over het algemeen blijkt de betrokkenheid van burgers bij Europa laag te zijn. 
Mensen beschikken niet of nauwelijks over relevante kennis van de eu, zijn slechts 
matig geïnteresseerd in de eu en kunnen zelfs de gang naar de Europese stembus 
vaak niet opbrengen. Europa lijkt voor veel mensen een ‘ver-van-mijn-bed-show’ te 
zijn. Mensen vinden het besluitvormingsproces op Europees niveau weinig doorzich-
tig, worden niet vaak geconfronteerd met nieuws of informatie over de eu, en als 
er al eens iets over de eu te doen is, zijn ze onvoldoende gemotiveerd om daar veel 
aandacht te besteden. De meest gehoorde klachten zijn dat het allemaal ‘zo ontzet-
tend saai’ is, of dat de belangrijke beslissingen toch door de hoge heren, buiten de 
gewone burger om, genomen worden. Sommige mensen geven aan een soort plicht-
matige interesse in de eu te hebben. Ze zijn zich bewust van de relevantie en invloed 
van het Europese project, maar tegelijkertijd kunnen zij zich niet werkelijk voor deze 
zaken interesseren. Het vaak geschetste beeld van Europa als eliteproject, waarbij 
verzuimd is de gewone burger mee te nemen, lijkt dan ook bevestigd te worden. 

Binnen Europa vormen Nederlanders geen uitzondering. Kennis over Europese 
aangelegenheden is in het gros van de lidstaten gering, en bijna overal geldt dat de 
Europese-Parlementsverkiezingen op minder stemmers kunnen rekenen dan natio-
nale verkiezingen. Binnen Europa vind je wel uitschieters. De Luxemburgers scoren 
over de gehele linie het hoogst op goed Europees burgerschap, terwijl de Britten de 
hekkensluiters zijn.

We kunnen concluderen dat een lage betrokkenheid bij Europa betekent dat 
slechts weinig Nederlanders voldoen aan het ideaalbeeld van een goed Europees 
burger. Is dit erg? Zowel door wetenschappers als door politici wordt benadrukt dat 
het wenselijk zou zijn om de betrokkenheid van burgers bij Europa te vergroten. Bij 
gebrek aan betrokkenheid bij Europese integratie zou men binnenlandse spannin-
gen weleens kunnen gaan botvieren op het grote, zowel fysiek als mentaal verder 
weg gelegen ‘Europa’. Dekker, De Hart en Van den Berg (2004: 206) stellen in dit 
opzicht dat ‘wanneer grote institutionele veranderingen, politisering en democrati-
sche hervormingen op Europees niveau uitblijven, en de betrokkenheid van burgers 
laag blijft, […] de onverschilligheid van mensen [kan] omslaan in aversie tegen 
‘Europa’, al dan niet gemobiliseerd door eurosceptische bewegingen’. 

Het referendum over de Europese grondwet heeft duidelijk gemaakt dat in een 
situatie van geringe betrokkenheid politisering van het thema Europa inderdaad 
kan leiden tot onverwachte en onvoorspelbare bewegingen in de publieke opinie. 
Wanneer mensen zich meer betrokken voelen bij Europa en meer over Europa weten, 
kunnen ze stabielere meningen vormen. De kans dat de publieke opinie een plotse-
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linge en onvoorspelbare wending neemt, wordt dan veel kleiner. In dat opzicht is de 
constatering dat slechts weinig Nederlanders voldoen aan het ideaalbeeld van een 
goed Europees burger toch wat zorgelijk. Uit de gebeurtenissen rondom het refe-
rendum over de Europese grondwet blijkt echter dat, wanneer er echt iets op het spel 
staat, Nederlanders best te motiveren zijn tot het voeren van een debat en een gang 
naar de stembus. Het is daarom te hopen dat, ook nu het stof dat het referendum 
heeft doen opwaaien weer wat is gaan liggen, Europa op veel manieren in de belang-
stelling blijft staan.
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Noten

1 Promotieonderzoek van Charlotte Wennekers, dat naar verwachting zal worden afge-
rond in 2008.

2 In vergelijkingen met andere Europeanen worden alleen de ‘oude’ lidstaten (eu-15) 
bekeken. Nieuwe toetreders worden hier dus buiten beschouwing gelaten.

3 Uit ander onderzoek (Dekker en Wennekers 2005) blijkt dat wanneer kennisvragen over 
Europese symbolen (zoals een volkslied, vlag en feestdag) buiten beschouwing gelaten 
worden, Nederlanders beter scoren op de kennisquiz.

4 Correct aangeven van de (on)juistheid van de stellingen dat de eu momenteel uit 12 
lidstaten bestaat (onjuist), de leden van het Europees Parlement rechtstreeks gekozen 
worden door inwoners van de lidstaten (juist), de president van de Europese Commissie 
rechtstreeks wordt gekozen door inwoners van de lidstaten (onjuist), de eu een eigen 
volkslied heeft (juist), er elk jaar een Europadag is in alle lidstaten (juist) en de laatste 
Europese verkiezingen in juni 2002 hebben plaatsgevonden (onjuist).
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Wennekers, C. en P. Dekker (2004). ‘Betrokkenheid bij Europa’. In: rmo, Europa�als�sociale�
ruimte. Advies�28 (p. 68-95). Den Haag: Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling.
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Werkprogramma
Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt elke twee jaar zijn Werkprogramma vast. De tekst 
van het lopende programma (2004-2005) is te vinden op de website van het scp: www.scp.nl. 
Het Werkprogramma is rechtstreeks te bestellen bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. 
isbn 90-377-0165-5

scp-publicaties
Onderstaande lijst bevat een selectie van publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau. Deze publicaties zijn verkrijgbaar bij de boekhandel (prijswijzigingen voorbehou-
den). Een complete lijst is te vinden op de website van het scp: www.scp.nl.

Sociale�en�Culturele�Rapporten�
Sociaal�en�Cultureel�Rapport�1998. isbn 90-5749-114-1
Sociaal�en�Cultureel�Rapport�2000. isbn 90-377-0015-2
Sociaal�en�Cultureel�Rapport�2002.�De�kwaliteit�van�de�quartaire�sector. isbn 90-377-0106-x
In�het�zicht�van�de�toekomst.�Sociaal�en�Cultureel�Rapport�2004. isbn 90-377-0159-0

The�Netherlands�in�a�European�Perspective.�Social�&�Cultural�Report�2000. isbn 90-377-0062-4 
(English edition 2001)
Social�and�Cultural�Report�2002.�The�Quality�of�the�Public�Sector�(Summary). isbn 90-377-0118-3

Nederlandse�populaire�versie�van�het�scr�1998
Een�kwart�eeuw�sociale�verandering�in�Nederland;�de�kerngegevens�uit�het�Sociaal�en�Cultureel�Rapport. 
Carlo van Praag en Wilfried Uitterhoeve. isbn 90-6168-662-8

Engelse�populaire�versie�van�het�scr�1998
2��Years�of�Social�Change�in�the�Netherlands;�Key�Data�from�the�Social�and�Cultural�Report�1998. 
Carlo van Praag and Wilfried Uitterhoeve. isbn 90-6168-580-x

Nederlandse�populaire�versie�van�het�scr�2000
Nederland�en�de�anderen;�Europese�vergelijkingen�uit�het�Sociaal�en�Cultureel�Rapport�2000.�Wilfried 
Uitterhoeve. isbn 90-5875-141-4

scp-publicaties�2004
2004/4 Zorg�en�wonen�voor�kwetsbare�ouderen.�Rapportage�ouderen�2004 (2004).  

  isbn 90-377-0156-6
2004/6 The�Poor�Side�of�the�Netherlands.�Results�from�the�Dutch�‘Poverty�Monitor’,�1997-2003 

  (2004). isbn 90-377-0183-3
2004/7 Achter�de�schermen.�Een�kwart�eeuw�lezen,�luisteren,�kijken�en�internetten�(2004).  

isbn 90-377-0129-9
2004/8 Public�Sector�Performance.�An�International�Comparison (2004). isbn 90-377-0184-1
2004/11 Verpleging�en�verzorging�verklaard (2004). isbn 90-377-0189-2
2004/12 Trends�in�Time.�The�Use�and�Organisation�of�Time�in�the�Netherlands�(2004).  

  isbn 90-377-0196-5
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2004/14 Performances�du�secteur�public.�Comparaison�internationale (2004). isbn 90-377-0193-0
2004/15 Prestaties�van�de�publieke�sector.�Samenvatting�in�zeven�talen (2004).  

  isbn 90-377- 0194-9
2004/16 Gezondheid�en�welzijn�van�allochtone�ouderen (2004). isbn 90-377-0191-4
2004/17 Sociale�uitsluiting�in�Nederland (2004). isbn 90-377-0160-4
2004/18 Prestaties�van�de�publieke�sector.�Een�internationale�vergelijking (2004).  

  isbn 90-377-0195-7
2004/19 Emancipatiemonitor�2004 (2004). isbn 90-377-0190-6
2004/20 Ouders�over�opvoeding�en�onderwijs (2004). isbn 90-377-0158-2

scp-publicaties�200�
2005/1 Landelijk�verenigd.�Civil�society�en�vrijwilligerswerk�IV (2005). isbn 90-377-0126-4
2005/2 Aandacht�voor�welzijn.�Inhoud,�omvang�en�betekenis�van�de�welzijnssector�(200�).  

  isbn 90-377-0204-x
2005/3 De�steun�voor�de�verzorgingsstaat�in�de�publieke�opinie,�1970-2002 (2005).  

  isbn 90-377-0157-4
2005/4 Kinderen�in�Nederland (2005). isbn 90-377-0209-0
2005/5 Vermaatschappelijking�in�de�zorg (2005). isbn 90-377-0214-7
2005/6 Culture-lovers�and�Culture-leavers.�Trends�in�interest�in�the�arts�and�cultural�heritage�in�the��

� � Netherlands (2005). isbn 90-377-0217-1
2005/7 Cultuurminnaars�en�cultuurmijders.�Trends�in�de�belangstelling�voor�kunsten�en�cultureel��

� � erfgoed.�Het�culturele�draagvlak�� (2005). isbn 90-377-0228-7
2005/8 The�Hunt�for�the�Last�Respondent (2005). isbn 90-377-0215-5
2005/9 Zorg�voor�verstandelijk�gehandicapten.�Ontwikkelingen�in�de�vraag (2005).  

  isbn 90-377-0235-x
2005/10 Bestuur�aan�banden.�Lokaal�jeugdbeleid�in�de�greep�van�nationaal�beleid (2005).  

  isbn 90-377-0210-4
2005/11 Maten�voor�gemeenten�200� (2005). isbn 90-377-0224-4
2005/12 Arbeidsmobiliteit�in�goede�banen (2005). isbn 90-377-0203-1
2005/13 Uit�elkaars�buurt.�De�invloed�van�etnische�concentratie�op�integratie�en�beeldvorming��

� � (2005). isbn 90-377-0225-2
2005/14 De�sociale�staat�van�Nederland�200� (2005). isbn 90-377-0202-3
2005/15 Kijk�op�informele�zorg (2005). isbn 90-377-0201-5
2005/16 Armoedemonitor�200� (2005). isbn 90-377-0206-6

Onderzoeksrapporten�2004
2004/1 Emancipatie�in�estafette.�De�positie�van�vrouwen�uit�etnische�minderheden (2004).  

  isbn 90-377-0162-0
2004/2 De�moraal�in�de�publieke�opinie.�Een�verkenning�van�normen�en�waarden�in��

� � bevolkingsenquetes (2004). isbn 90-377-0163-9
2004/3 Werkt�verlof ?�Het�gebruik�van�regelingen�voor�verlof�en�aanpassing�van�de�arbeidsduur  

  (2004). isbn 90-377-0144-2
2004/5 Maten�voor�gemeenten�2004 (2004). isbn 90-377-0179-5
2004/9 Moslim�in�Nederland.�Een�onderzoek�naar�de�religieuze�betrokkenheid�van�Turken�en��

� � Marokkanen.�Samenvatting (2004). isbn 90-377-0176-0 
2004/10 Unequal�Welfare�States (2004). isbn 90-377-0185-x

Werkdocumenten�
95  Voorstel�voor�de�toekomstige�ontwikkeling�van�de�landelijke�jeugdmonitor (2004).  

 isbn 90-377-0167-1
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96  Nieuwe�baan�of�nieuwe�functie?�Een�studie�naar�de�beloning�van�externe�en�interne�mobiliteit��
� (2004).�isbn 90-377-0172-8

98� � Landelijk�ramingsmodel�kinderopvang�(2003).�isbn�90-377-0148-�
99� � Sociale�uitsluiting�(2003).�isbn�90-377-01�4-x
100 Het�Nationale�scholierenonderzoek (nso) en het Health�Behaviour�in�School-aged�Children-�

� onderzoek�(hbsc) vergeleken (2004). isbn 90-377-0150-7
101  Schalen�van�fysieke�en�psychosociale�beperkingen.�Het�meten�van�hulpbehoefte�bij�de��

� indicatiestelling�verpleging�en�verzorging (2004). isbn 90-377-0151-1
102 Vertrouwen�in�de�rechtspraak;�theoretische�en�empirische�verkenningen�voor�een�monitor (2004).  

 isbn 90-377-0164-7
103 Bindingsloos�of�bandenloos.�Normen,�waarden�en�individualisering (2004).  

 isbn 90-377-0169-8
104 De�veeleisende�samenleving.�De�sociaal-culturele�context�van�psychische�vermoeidheid�(2004).  

 isbn 90-377-0170-1
105 Cijferrapport�Allochtone�ouderen (2004). isbn 90-377-0171-x
106 Moslim�in�Nederland.�Een�onderzoek�naar�de�religieuze�betrokkenheid�van�Turken�en��

� Marokkanen�(2004). isbn 90-377-0178-7 (set, 6 delen)
107 The�Social�State�of�the�Netherlands.�Summary (2004). isbn 90-377-0168-x
108 Naar�een�stelsel�van�sociale�indicatoren�voor�het�Integraal�toezicht�jeugdzaken.�Advies�in�opdracht��

� van�de�Inspectie�voor�de�Gezondheidszorg,�de�Inspectie�Jeugdzorg,�de�Inspectie�Openbare�Orde�en��
� Veiligheid�en�de�Inspectie�van�het�Onderwijs (2004). isbn 90-377-0186-8

109 Kosten�en�baten�van�extramuralisering (2004). isbn 90-377-0187-6
110  Verklaringsmodel�verpleging�en�verzorging.�Onderzoeksverantwoording (2005).  

 isbn 90-377-0199-x
111  Grenzen�aan�de�maatschappelijke�opdracht�van�de�school (2005). isbn 90-377-0213-9
112  Wijkkwaliteiten (2005). isbn 90-377-0216-3
113  Ouderen�van�nu�en�van�de�toekomst (2005). isbn 90-377-0219-8
114  Verzonken�technologie.�ict�en�de�arbeidsmarkt (2005). isbn 90-377-0205-8
115  Cijfermatige�ontwikkelingen�in�de�verstandelijk-gehandicaptenzorg.�Een�vraagmodel (2005).  

 isbn 90-377-0221-x
116  Vrijwilligersorganisaties�onderzocht.�Over�het�tekort�aan�vrijwilligers�en�de�wijze�van�werving�en��

� ondersteuning (2005). isbn 90-377-0233-3
117  Het�Actieplan�Cultuurbereik�en�cultuurdeelname,�1999-2003.�Een�empirische�evaluatie�op��

� landelijk�niveau (2005). isbn 90-377-0236-8
118  Advocaat�met�korting (2005). isbn 90-377-0240-6
119  Regionale�verschillen�in�de�wachtlijsten�verpleging�en�verzorging (2005).  

isbn 90-377-0242-2
120 De�mantelval (2005). isbn 90-377-0245-7

Overige�publicaties
  Hollandse�taferelen.�Nieuwjaarsuitgave�2004 (2004). isbn 90-377-0155-8
  Social�Europe.�European�Outlook�1.�Annex�tot�the�‘State�of�the�Union�2004’ (2004).   

 isbn 90-377-0145-0
  Does�Leave�Work?�Summary (2004). isbn 90-377-0182-5
  Destination�Europe.�Immigration�and�Integration�in�the�European�Union (2004).  

 isbn 90-377-0198-1
  Europese�tijden.�De�publieke�opinie�over�Europa�&�Arbeidstijden,�vergeleken�en�

� verklaard.�(Europese�verkenning�3).
� � Europian�times.�Public�opinion�on�Europe�&�Working�hours,�compared�and�explained.�

� European�Outlook�3.
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  Hier�en�daar�opklaringen.�Nieuwjaarsuitgave�200� (2005). isbn 90-377-0212-0
  De�jacht�op�de�laatste�respondent.�Samenvatting�(2005). isbn 90-377-0223-6
  De�grens�als�spiegel.�Een�vergelijking�van�het�cultuurbestel�in�Nederland�en�Vlaanderen (2005).  

 isbn 90-377-0222-8
  Jaarrapport�Integratie�200� (2005). isbn 90-377-0237-6
  Bestuur�aan�banden.�Samenvatting (2005). isbn 90-377-0239-2
  De�goede�burger (2005). isbn 90-377-0244-9
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