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Voorwoorden bij proefschriften plegen geregeld een trieste en tegelijkertijd opge-
luchte ondertoon te hebben. De schrijver heeft gezwoegd, geploeterd en na vele
tegenslagen de tot levenswerk verheven opdracht volbracht.
Dit is nu niet het geval. Want het vervaardigen van dit proefschrift heb ik altijd als
een, misschien enigszins uit de hand gelopen, hobby beschouwd. Het beoefenen van
een hobby – of dat nu sporten, muziek, modelbouw of wetenschap is – wordt door
de beoefenaar meestal niet als een opgave ervaren. Het is eerder de afronding van
het proefschrift die weemoedig maakt: hoe moet nu aan de vrije tijd een aangename
invulling worden gegeven?

Zeker bij een fervent uitgeoefende hobby is het een opgave om een goed midden te
vinden tussen gezin, werk en benutting van de resterende tijd. Dat is in de afgelopen
jaren inderdaad niet eenvoudig geweest. Gezegd moet worden dat de werkgever,
SGBO, Onderzoeks- en Adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten, mij steeds zeer geschikte ondersteuning heeft geboden. Zonder overdrijving kan
worden gesteld dat zonder deze steun er geen proefschrift zou zijn geweest. Ik ben de
VNG – in het bijzonder voormalig directeur dr. G.J. Fleers, voormalig hoofd-
directeur mr. K.G. de Vries en de huidige voorzitter van de directieraad, prof. dr.
J.Th.J. van den Berg – zeer erkentelijk voor het faciliteren van de promotie-
activiteiten.
Voorts gaat een speciaal woord van dank uit naar de directeur van SGBO, drs. C.D.
Mak. De steun van SGBO heeft zich immers geenszins beperkt tot ‘gedogen’. Veeleer
is er sprake geweest van zeer concrete en soms onmisbare bijdragen. Het proefschrift
heeft zich altijd in goede wisselwerking met mijn reguliere onderzoekswerkzaam-
heden bij SGBO ontwikkeld. Dit heeft er hopelijk mede toe geleid dat van tijd tot
tijd zowel de VNG als SGBO al heeft geprofiteerd van mijn voortschrijdend inzicht
in de relatie tussen burgers en lokale overheden.

Daarnaast ben ik verschillende (oud-)collega’s dank verschuldigd. Op voormalig
collega en kamergenoot Yermo Wever kon altijd een beroep worden gedaan om mij
hartstochtelijk tegen te spreken, wat mij er in elk geval toe bracht mijn schrijfsels
meer te overdenken en te verduidelijken dan ik oorspronkelijk van plan was.
Gert Both toonde keer op keer aan, als ik enkele onvoldragen gedachten over mijn

WOORD VOORAF
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onderzoek ter sprake bracht, dat elke zaak ten minste vijf andere kanten had. Ook
zijn inbreng heeft mij gestimuleerd mijn woorden weloverwogen te kiezen.
Freeke Mulder en Henk van Andel konden altijd worden gestoord om inhoudelijk
advies te geven.
De bibliotheekmedewerkers van de VNG verdienen buitengewoon veel dank voor
het geduld dat zij met mij hadden en omdat geen enkel verzoek om een buitenissige
publicatie hun te dol was. Dit heeft er zelfs toe geleid dat een half ondergelopen en
gebarricadeerd geraakt deel van het archief in een kelder ontzet moest worden. Ook
daarvoor draaiden zij hun hand niet om. Zelfs dat ik vervolgens geen boek meer
vóór verstrijking van de uitleentermijn terugbracht, deed hun het geduld met mij niet
verliezen.

De invloed van Paul Dekker op dit proefschrift is onmiskenbaar. Niet alleen wist hij
op elke vraag een antwoord, daarnaast heeft de overtuiging dat hij mij op elke
pagina zal betrappen op ten minste één onvolkomenheid in elk geval voorkomen dat
er niet meer slordigheden zijn ontstaan. Immers, dat zou mij weleens op één gulden
per ‘foutje’ kunnen komen te staan.

Twee personen verdienen een bijzonder woord van dank. Als eerste is dat Vic
Veldheer. Niet alleen heeft hij mij altijd wijze, nuttige en bruikbare adviezen gege-
ven, uit zijn steun bleek steeds dat hij als geen ander begrip had voor de soms toch
lastige positie van de promovendus die naast een drukke en volledige dag- en
gezinstaak toch probeert ‘er iets van te maken’.
Tevens heeft Jan van Deth een onmisbare rol gespeeld. Al vele jaren terug sugge-
reerde hij dat ik maar eens een proefschrift moest schrijven, terwijl ik toentertijd niet
begreep waar ik zo’n vertrouwen aan te danken had. Het werken aan het proef-
schrift heeft daardoor altijd voor mij iets van een meesterproef gehad. Ik kon hem
toch niet in de steek laten. Bij nacht en ontij – een hobby beoefen je bij voorkeur op
vreemde tijden – kon ik een beroep op hem doen. En dan kreeg ik ook prompt
antwoord. Ik hoop dat dit proefschrift voor hem bevestigt dat hij het al jaren terug
goed had gezien.

Het is de verdienste van mijn promotor dat er nu toch een product op tafel ligt.
Desgevraagd bleek Cees van der Eijk keer op keer bereid om mij te verlossen uit de
wat al te enthousiast ingeslagen doodlopende straat en mij, op unieke wijze, de juiste
weg te wijzen. Het vertrouwen dat hij van het begin af aan in mij heeft getoond en
nooit heeft verloren – hoewel hij zich vermoedelijk bij maanden van stilten mijner-
zijds, gevolgd door volstrekt nieuwe en nooit eerder doorgesproken versies, afge-
vraagd heeft waar ik toch mee bezig was –, mocht ik niet beschamen. Het moest
eens afgerond.

Daarnaast heeft Wouter van der Brug de rol als copromotor met verve vervuld. Als
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wetenschappelijk klankbord had hij niet alleen steeds tijd, zijn commentaar bracht
mij verder. Bovendien heeft hij verschillende keren mij onmisbare informatie ver-
schaft om ‘witte plekken’ in de tekst alsnog te vullen.

Een hobbyist hoort eigenlijk zijn gezin niet te bedanken. Een gezin staat immers
vooral tussen de persoon en zijn vrijetijdsbesteding. Het lijdt geen twijfel dat deze
constatering van toepassing is op alle vrouwen in mijn gezin. Alies, Yvonne, Suzanne
en Mieke, ieder van jullie heeft ten minste één jaar vertraging van dit proefschrift op
haar geweten. Maar wees gerust: als ik weer zou moeten kiezen tussen vier jaar
eerder promoveren of vier jaar met mijn gezin, besluit ik zonder enige twijfel of
hartzeer tot het laatste. Natuurlijk zijn jullie veel belangrijker voor mij dan de
pagina’s papier die hierna komen.
Direct daarmee verbonden bedank ik ook mijn moeder, die keer op keer heeft
voorkomen dat de vertraging niet verder is opgelopen.

Tot slot bedank ik graag de personen die mij op de een of andere wijze van dienst
zijn geweest bij het verzamelen van het materiaal en het verrichten van het onder-
zoek: Hans Anker, Paul van der Bel, Bas Denters, Wim Derksen, Peter Geurts, Erica
Slump, Frans Tan, Monique Westenbroek en de secretariaatsmedewerkers van
SGBO.

In de geest van dit voorwoord kan het proefschrift aan niemand worden opgedra-
gen. Als een ‘exercise in solitude’ dient het product van een hobby toch allereerst het
plezier van de hobbyist.

Delft, september 2001



10



11

1

EEN BIJZONDERE BETROKKENHEID

‘Participatie van de burgers is het belangrijkste thema.’ Dit zei de Groningse hoogle-
raar staatsrecht Elzinga, direct na zijn benoeming tot voorzitter van de Staatscom-
missie Dualisme en Lokale Democratie.1 Met de instelling van deze staatscommissie
eind 1998 beleefde het streven naar lokale bestuurlijke vernieuwing een nieuw hoog-
tepunt: verschillende staatscommissies en adviescommissies en vele artikelen, talrijke
boeken en verontruste beschouwingen over de kwaliteit van de lokale democratie
waren al aan de Staatscommissie-Elzinga voorafgegaan. De door Elzinga kernachtig
verwoorde doelstelling van de nieuwe staatscommissie is opmerkelijk. Volgens de
formele doelstelling zou immers louter geadviseerd hoeven te worden over regels,
voorschriften en procedures. Maar uiteindelijk, zo stelt Elzinga, staat de participatie
van burgers aan de basis van de veranderingen in de positie van de gemeenteraad en
‘Daaruit volgt de rest’. Veranderingen in de inrichting van het lokaal bestuur zijn in
deze redenering geen doel op zich. Allereerst gaat het om het bevorderen van de
participatie van burgers in de lokale democratie.
Participatie is, zo zegt Elzinga verder, synoniem aan het algemenere concept van po-
litieke betrokkenheid. Hij veronderstelt dat een intensieve betrokkenheid van bur-
gers bij de lokale politiek eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn. En ook: betrok-
kenheid is goed, is belangrijk en verdient het om bevorderd te worden. Is het met de
betrokkenheid in orde, dan komt het ook wel goed met het lokaal bestuur.
Elzinga staat zeker niet alleen in de gedachte dat burgers in bijzondere mate betrok-
ken zouden moeten zijn bij het lokaal bestuur. Van Poelje, die wel wordt beschouwd
als de grondlegger van de Nederlandse bestuurskunde, stelt:

Maar van de verschillende publieke bestuursorganen staan dan toch de gemeentebesturen
het dichtst bij de mensen. Zij kunnen althans de mensen onmiddellijk bereiken; zij kunnen
tal van leden der plaatselijke bevolking op de een of andere wijze onmiddellijk betrekken
bij de arbeid voor de plaatselijke gemeenschap. Zij verrichten een arbeid, waarvan de
uitkomst open vóór de mensen ligt; indien iets hun belangstelling wekken en binden kan, is
het dit werk. (VNG, 1954: 70)

1 Interview in Ng-magazine, nummer 40, 30 oktober 1998. De staatscommissie waarvan Elzinga voorzitter
was, had als opdracht advies aan de regering uit te brengen ‘over de wijze waarop de dualisering van het
lokaal bestuursmodel vormgegeven kan worden [...]’ (Staatscommissie, 2000: 16).
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Hoofdstuk 1

Wordt de belangstelling van mensen inderdaad in bijzondere mate ‘gebonden’ door
het lokaal bestuur, zoals Van Poelje dat formuleert en Elzinga nastreeft? Zeker in de
afgelopen 10 jaar is daar, vooral met het oog op dalende opkomstcijfers bij
gemeenteraadsverkiezingen, twijfel over geuit. Onderzoeken die naar aanleiding van
die dalende opkomstcijfers zijn geëntameerd, hebben die twijfel versterkt. De oor-
zaak van een ontoereikende betrokkenheid wordt veelal, waar de instelling van de
Staatscommissie-Elzinga van getuigt, gezocht in de structuur en het functioneren van
de lokale democratie.

Niet alleen in het laatste decennium van de 20e eeuw hebben beschouwers van de
lokale democratie hun twijfels geuit over de bijzondere relatie tussen burgers en
lokale overheid. Eind jaren vijftig en begin jaren zestig wezen Groenman (1957) en
Brasz (1960) op maatschappelijke ontwikkelingen die onder meer de binding van
burgers aan ‘hun’ gemeente, die aanvankelijk als sterk werd verondersteld, zouden
doen verminderen. Sinds de jaren zestig wordt vanwege de veronderstelde afne-
mende betrokkenheid van burgers bij de lokale politiek met grote regelmaat gewag
gemaakt van ‘crises’ in de lokale democratie (Castenmiller, 1994).
De veronderstelde crisis in het lokaal bestuur wordt geacht van betekenis te zijn
voor de gehele samenleving. Thorbecke poneerde tijdens de beschouwingen in de
Tweede Kamer over zijn grondwetswijziging die in 1848 is gerealiseerd: ‘Intusschen
moet staatsburgerschap bij een werkzaam plaatselijk burgerschap beginnen.’2 De
betrokkenheid bij het lokaal bestuur, zo meent Thorbecke, vormt de staatsburger.
Een goed functionerend lokaal bestuur en een grote betrokkenheid van burgers bij
hun lokaal bestuur vormen de basis voor een goede maatschappij. Dit uitgangspunt
is 150 jaar na de uitspraken van Thorbecke nog steeds actueel. Zo wordt bijvoor-
beeld in de context van beschouwingen over de civil society (zie onder meer Simonis,
Hemerijck en Lehning (red.), 1992; Dekker (red.), 1994a) aan het goede functione-
ren van lokaal bestuur en aan de intensieve betrokkenheid van burgers bij dit
bestuur eveneens een groot belang gehecht voor de gehele maatschappij.
De veronderstelling dat burgers in bijzondere mate betrokken zijn bij het lokaal
bestuur, herhaalt zich tevens in de veelgehoorde uitspraak dat de ‘afstand tussen
burgers en lokaal bestuur klein is’. Deze slogan wordt met grote regelmaat aange-
haald in discussies over de inrichting en schaal van het lokaal bestuur.

2 Dit citaat wordt in de literatuur geregeld aangehaald. Omdat Thorbecke zelf betrekkelijk weinig geschrif-
ten heeft nagelaten, is het beeld van zijn opvattingen mede gebaseerd op de inhoud van zijn professorale
colleges en, niet in het minst, op zijn bijdragen aan de discussies in de Tweede Kamer. Ook is de geci-
teerde uitspraak vastgelegd in de Handelingen van de Tweede Kamer, i.c. bij de debatten over de
herziening Grondwet 1847-1848. Deze debatten zijn door Belinfante gepubliceerd. Het citaat staat in zijn
uitgave op pagina 218.
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Een bijzondere betrokkenheid

In dit proefschrift is de aandacht gericht op de politieke binding van burgers met
hun lokaal bestuur. Het gaat, met andere woorden, om hun betrokkenheid bij de
lokale politiek.3 Is deze betrokkenheid bijzonder, in welke opzichten is er eventueel
sprake van een bijzondere betrokkenheid en hoe dient een eventuele bijzondere
betrokkenheid geïnterpreteerd en beoordeeld te worden?

In de onderzoeksvragen wordt eveneens gerefereerd aan het concept politieke
betrokkenheid. De belangstelling voor de betrokkenheid van burgers bij hun bestuur
is een centraal thema in opvattingen over het functioneren van democratische
systemen. Burgers dienen zich, zo wordt gesteld in een lijn van denken die in hoofd-
stuk 2 wordt toegelicht, in enige mate betrokken te voelen bij het bestuur van hun
samenleving. Politieke systemen kunnen alleen goed functioneren als burgers positief
staan tegenover het bestuur en de organisatie van het systeem, zich interesseren voor
de gang van zaken in het bestuur van het systeem en in het algemeen bekend zijn
met de regels en procedures in dit systeem. Tevens dienen burgers enige bekendheid
te hebben met de partijen en de politiek verantwoordelijke personen die samen het
bestuur vormen. Burgers zouden ten minste in staat moeten zijn om bij verkiezingen
het functioneren van deze partijen en deze personen te beoordelen. Naast deelname
aan verkiezingen kunnen en mogen burgers enig andere politieke activiteit binnen
het politiek systeem ontwikkelen. In sommige gevallen is politieke activiteit zelfs
gewenst. Burgers kunnen bijvoorbeeld om aandacht vragen voor zaken die zij van
belang achten of mogen pogingen in het werk stellen om – binnen de wettelijke
kaders – de beleidsvorming te beïnvloeden. Op deze wijze draagt politieke betrok-
kenheid bij aan de legitimiteit van een politiek systeem (Easton, 1965a; Weather-
ford, 1992).

Het is niet vreemd dat veelbesproken en centrale concepten in de politicologie ge-
regeld verschillende betekenissen en invullingen krijgen. Eerder is het juist inherent
aan dergelijke concepten. De betekenis die eraan wordt gehecht, heeft namelijk een
normatieve achtergrond (Van der Eijk, 1993). Dit geldt zeker voor het begrip ‘poli-
tieke betrokkenheid’. Afhankelijk van het belang dat de beschouwers van politieke
betrokkenheid aan dit concept hechten, is politieke betrokkenheid soms gelijkgesteld
aan daadwerkelijk gedrag. Politieke betrokkenheid is ook wel beschouwd als een
gedragsdispositie, een houding jegens politiek gedrag. Politieke betrokkenheid kan
ook worden gezien als een algemene houding van verbondenheid met het politiek
systeem. Deze variatie geeft de onderzoeker enige vrijheid in zijn eigen invulling van
het concept politieke betrokkenheid. Veel hangt daarbij af van de inhoud en het doel
van het onderzoek waarin politieke betrokkenheid van belang is.

3 In dit proefschrift worden de termen ‘politiek’ en ‘bestuur’ als synoniemen gehanteerd. Op het lokaal
niveau zijn de politici, de gemeenteraadsleden, tegelijkertijd ook de bestuurders van de gemeente.
Daardoor is het onderscheid lastig aan te geven en voor de meeste burgers ook niet relevant.
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In dit proefschrift wordt politieke betrokkenheid beschouwd als een uiting van
verbondenheid met het (in dit geval) lokale politiek systeem. Sigel en Hoskin formu-
leren dit zo: ‘[political involvement] signifies a sense of identification with the polity’
(Sigel en Hoskin, 1981: 42). Dit is een brede invulling van het concept politieke
betrokkenheid, dat in het volgende hoofdstuk wordt uitgewerkt. De nadruk in dit
proefschrift ligt daarmee niet alleen op politiek gedrag en evenmin uitsluitend op
politieke belangstelling. Aan politieke betrokkenheid zijn zowel affectieve, cognitieve
als gedragsaspecten te onderscheiden.
Politieke betrokkenheid is herhaaldelijk intensief bestudeerd. Onder meer is de mate
van politieke betrokkenheid in verschillende landen vergeleken (Almond en Verba,
1963), is de ontwikkeling van de politieke betrokkenheid bij kinderen en jongeren
gevolgd (Sigel en Hoskin, 1981; Wittebrood, 1995; Gemmeke, 1998), zijn de moge-
lijke verschillen in betrokkenheid tussen leeftijdsgroepen aandachtig geanalyseerd
(Inglehart, 1977; Barnes en Kaase [e.a.], 1979) en zijn de betekenis van politiek
gedrag, de achtergronden van politiek actieve en niet-actieve burgers en de effecten
van politiek gedrag op het functioneren van de samenleving intensief bestudeerd
(Verba en Nie, 1972; Verba, Nie en Kim, 1978).
In dit proefschrift gaat de aandacht uit naar de verondersteld bijzondere mate en
aard van de lokale politieke betrokkenheid. In feite wordt onderzocht of er omstan-
digheden dan wel individuele kenmerken aan te wijzen zijn die direct samenhangen
met of voortkomen uit het lokale niveau. Vervolgens zou van die kenmerken moeten
blijken dat ze bijdragen aan een bijzondere mate van betrokkenheid van burgers bij
‘hun’ lokaal bestuur. Met het onderscheiden en benoemen van deze kenmerken
wordt in hoofdstuk 3 een begin gemaakt. Dit wordt vervolgens in hoofdstuk 4
geconcretiseerd. In hoofdstuk 5 wordt uitgewerkt hoe op basis van beschikbare
empirische informatie onderzocht kan worden of burgers inderdaad in bijzondere
mate zijn betrokken bij het Nederlands lokaal bestuur. In hoofdstuk 6 en 7 wordt
dan verslag gedaan van de bevindingen die volgen uit de analyse van dit materiaal.
Hoofdstuk 8 ten slotte bevat naast een samenvatting en conclusies enkele afsluitende
opmerkingen over werkzaam plaatselijk burgerschap, bestuurlijke vernieuwing en
lokale democratie.
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2

DEMOCRATIE EN BETROKKENHEID

2.1 Inleiding

Geregeld verschillen beschouwers van democratische samenlevingen van mening
over de betekenis van individuele politieke betrokkenheid voor het functioneren van
die samenlevingen. De gewenste mate van betrokkenheid staat daarbij eveneens ter
discussie. De verschillen komen meteen al tot uiting in de wijze waarop invulling
wordt gegeven aan het concept van politieke betrokkenheid. In veel studies naar
politieke betrokkenheid wordt de aandacht geconcentreerd op de politieke participa-
tie.4 Maar het is goed mogelijk om naast actieve aspecten passieve aspecten te
onderscheiden aan het concept van politieke betrokkenheid. Dit was onder meer het
geval in de vroege empirische onderzoekingen naar houdingen, opvattingen en
gedragingen van burgers in een (westerse) democratie. In het vorige hoofdstuk werd
de voorkeur uitgesproken voor een brede benadering van politieke betrokkenheid.
Betrokkenheid kent in deze benadering affectieve, cognitieve en gedragsaspecten. In
dit hoofdstuk wordt deze keuze nader onderbouwd. Dit gebeurt door eerst in het
algemeen de (historische) achtergronden bij het concept van politieke betrokkenheid
te schetsen. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de verschillende wijzen waarop
het concept in de loop der jaren is behandeld.

2.2 Politieke betrokkenheid in historisch perspectief

2.2.1 Inleiding

Voor de wortels van denken over politieke betrokkenheid kan terug worden gegaan
tot de 19e eeuw. In die tijd ontworstelden burgers in verschillende Europese landen
zich definitief aan de macht van monarchen die pogingen in het werk stelden om de
oude tijden van absolute heerschappij te laten herleven. In plaats daarvan streefde de
overigens betrekkelijk kleine laag van welgestelde burgers ernaar om zelf de macht
uit te kunnen oefenen. Deze burgers betitelden zichzelf als ‘liberaal’. Toentertijd

4 Dit wordt mede bevorderd door het gegeven dat de Engelse term ‘involvement’ een veel actievere bijklank
heeft dan in de Nederlandse vertaling ‘betrokkenheid’ het geval is.
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werden met deze naam de aanhangers van algemene democratische rechten en
vrijheden aangeduid.5 Het feit dat één bepaalde politiek-filosofische stroming, het
liberalisme, zoveel invloed heeft gehad op de formalisering van de relatie tussen
burgers en overheden, impliceert niet dat deze relatie kort en goed weergegeven kan
worden. Er bestaat geen algemeen aanvaarde, eenduidige beschrijving van de toen-
malige liberale staatsopvattingen. Daarvoor is de variatie in opvattingen te groot.
Vanzelfsprekend zijn er wel enkele essentiële en onomstreden hoekstenen van deze
opvattingen aan te wijzen. De nadruk op de politieke vrijheid voor het individu, de
burger: de vrijheid om zelf beslissingen te mogen nemen over zaken die hem6 zelf
aangaan, is daar een van (zie bijvoorbeeld Saward, 1994: 16; Beetham, 1994: 30). In
paragraaf 2.2 worden enkele van deze opvattingen besproken die van belang zijn
voor een beter begrip van het concept politieke betrokkenheid.

2.2.2 Tot de 20e eeuw

Liberale denkers in de 19e eeuw7 stelden dat burgers, weliswaar binnen bepaalde
kaders, vrij moeten zijn in hun politiek denken en handelen. Van zo’n vrijheid
profiteren zowel de burgers zelf als de samenleving. Voor de individuele burger
wordt de participatie geacht een educatieve waarde te hebben. De burger ziet, juist
door de deelname aan het politieke leven, in dat deze inzet van waarde is voor de
gang van zaken in de maatschappij. De burger leert om ‘op fatsoenlijke wijze’ van
gedachten te wisselen over verschillen van inzicht en leert deel te nemen aan poli-
tieke besluitvorming. Bovendien zal hij merken dat de participatie hem een grotere
kans geeft op beïnvloeding van de besluitvorming. Eveneens wordt verondersteld dat
burgers die betrokken zijn geweest bij de besluitvorming, de uiteindelijke beslissin-
gen die genomen zijn door ‘een’ meerderheid eerder accepteren. En niet in het minst:
door de participatie wordt ook het gemeenschapsgevoel van burgers gestimuleerd
(Thomassen, 1979: 40).

In deze invulling van de liberale politieke filosofie is een goed staatsburger een
politiek betrokken burger. Dit uit zich in die tijd vooral in politieke activiteit, zoals
het bemannen of controleren van vertegenwoordigende organen. Deze uitgangspun-
ten zijn alle terug te vinden in het volgende citaat van De Tocqueville, wanneer hij
een beeld schetst van de 19e-eeuwse Amerikaanse samenleving. Volgens hem biedt

5 Hoewel de vrijheid een algemeen karakter had, viel het recht om invloed uit te oefenen op de politieke
besluitvorming in aanvang bijna uitsluitend toe aan welgestelde, mannelijke burgers.

6 Dat in dit proefschrift alleen grammaticaal mannelijke verwijzingen zijn naar ‘de burger’, heeft uitsluitend
grammaticale redenen.

7 Natuurlijk ontstaan dergelijke opvattingen niet ‘vanuit het niets’. Vele voorgangers in vroegere eeuwen
zijn aan te wijzen.
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de politieke activiteit van burgers niet alleen een waarborg tegen absolutisme van
vorsten. Politieke activiteit van burgers komt elke maatschappij ten goede:

De Amerikanen hebben het individualisme bestreden met behulp van het lokale politieke
zelfbestuur. Het is niet gemakkelijk mensen zó ver te krijgen, dat ze hun aandacht verschui-
ven van hun eigen particuliere belangen naar die van de gemeenschap, vermits ze niet
onmiddellijk zien in welke zin hun eigen lot met dat van anderen is verbonden. Daarom
houden ook niet zoveel mensen zich bezig met de nationale politiek. Wanneer mensen
echter constateren dat naast hun eigendom een weg wordt aangelegd, zal dat verband een
stuk duidelijker worden. Door de burgers te belasten met het beheer van zaken met een
beperkte omvang, raken ze geïnteresseerd in de publieke belangen en begrijpen ze dat ze op
elkaar zijn aangewezen. In de Verenigde Staten zijn de verkozen lokale bestuursorganen er
de oorzaak van dat een groot aantal burgers prijs stelt op de waardering van hun naaste
omgeving en zich met elkaars welzijn bezig houdt. (Stouthuysen, 1993: 47)8

De Haan (1993, 25 v.v.) schetst in zijn studie naar het debat over burgerschap en
rechtsstaat dat het actieve politieke leven gedurende de 18e eeuw in hoog aanzien
staat. Terwijl de absolute monarchieën aan het einde van de 18e eeuw in hoog
tempo aan kracht inboeten, maken de ontwikkelingen in Frankrijk in dezelfde
periode duidelijk dat al te grote en ongecontroleerde vrijheid van burgers makkelijk
in willekeur en terreur kan ontaarden. Als een reactie hierop ontstaat er meer
aandacht voor regulering door de staat en het belang van een elitaire bovenlaag bij
het leidinggeven aan de staat.
Hoewel alle liberale denkers de individuele vrijheid van burgers van groot belang
achten, verschillen zij van mening over de vraag hoe ver die vrijheid mag gaan.
Vrijheid impliceert weliswaar ook de vrijheid van activiteit, maar vele liberalen
menen dat het ‘gros’ van de burgers geacht wordt toch niet te actief te zijn. Juist het
gros (of misschien beter: het ‘grauw’) van de burgers zou niet verantwoord met de
vrijheid om kunnen gaan. Alleen een rijke, goed opgeleide, elitaire bovenlaag zou het
besef hebben dat politieke activiteit ten goede moet komen aan de samenleving.9

8 Natuurlijk worden de inzichten van De Tocqueville, over zowel de theorie als de door hem waargenomen
praktijk, allereerst bepaald door zijn eigen ervaringen – als lid van een aristocratische familie – met de
Franse revoluties aan het einde van de 18e eeuw en de periode van restauratie daarna. Tevens werden zijn
opvattingen in belangrijke mate beïnvloed door de ideeën die aan de basis staan van de Amerikaanse
republiek, in het bijzonder die van de opstellers van de Amerikaanse constitutie. Zij hebben zich op hun
beurt weer laten inspireren door verschillende politieke filosofen uit de 17e en 18e eeuw, met name Locke
(zie Van den Brink, 1994).

9 En omdat hun welstand al voldoende is, kunnen zij zich ook de ‘luxe’ veroorloven om zich nuttig te
maken voor de maatschappij.
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2.2.3 Ontwikkelingen in het denken over politieke betrokkenheid na 1900

Over het belang van individuele politieke betrokkenheid is in de 20e eeuw nog veel
gezegd (zie onder meer Rawls, 1971; Barber, 1984; Sandel, 1996). De aandacht voor
de spanning tussen het individuele recht op politieke activiteit en de gevaren die
verbonden zijn aan massale politieke activiteit, is in de 20e eeuw onder meer bevor-
derd door de opkomst van het fascisme. Schumpeter (1943), verwijzend naar de
gevolgen van de massale politieke participatie van burgers in de Weimarrepubliek,
meent dat een politieke gemeenschap veeleer gediend is met een geringe politieke
activiteit van burgers. Burgers mogen periodiek in verkiezingen hun voorkeuren
uitspreken, vervolgens moeten zij de politiek – voor een overigens wel beperkte,
vastgelegde periode – aan de politici overlaten. Eveneens benadrukt Pateman (1970;
1980) dat in verschillende liberale staatsopvattingen juist de passiviteit van burgers
als een groot goed wordt gezien voor de stabiliteit van het politiek systeem. Ook
Barber (1984: 7) wijst er met nadruk op dat het vele liberalen niet zozeer gaat om
het bevorderen van de politieke activiteit van individuele burgers, maar veeleer om
het controleren en beheersen van de vermeende overdaad aan activiteit: ‘The aim [of
liberals] is not to share in power or to be part of a community but to contain power
and community and to judge them by how they affect freedom and private interest.’

Niet alleen grote populistische volksbewegingen die zich met alle gevolgen van dien
gedurende het interbellum ontwikkelden, hebben aanleiding gegeven tot reflectie op
de gewenste en verantwoorde vrijheid van individuen. In diverse opvattingen, die
uiteindelijk herleidbaar zijn tot Hobbes, wordt er geregeld op gewezen dat vrije,
ongecontroleerde burgers eenvoudig elkaars vrijheid kunnen aantasten. Om dit te
voorkomen dient er sprake te zijn van een controlerende en soms ook
sanctionerende overheid. Barber (1984: 20-21) spreekt over ‘politics as zookeeping’,
waarbij de overheid er vooral op uit is om mensen uit elkaar te houden:

The uninspired and uninspiring but ‘realistic’ image of man as a creature of need, living
alone by nature but fated to live in the company of his fellows by enlighted self-interest
combines with the cynical image of government as a provisional instrument of power
servicing these creatures to suggest a general view of politics as zookeeping. [...] It is their
mutual incompatibility that turns men into reluctant citizens and their aggressive solitude
that makes them into wary neighbors.10

De tegenstellingen in het denken over het wezenlijke en al dan niet aantastbare
belang van individuele vrijheid stonden aan de basis van verschillende, toonaange-
vende empirische onderzoeken, tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog, naar de

10 Barber zelf is overigens met nadruk van mening dat alleen door intensieve politieke interactie gezonde
democratische samenlevingen (‘strong democracies’) kunnen ontstaan.
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politieke opvattingen en gedragingen van burgers. De politicologen die betrokken
waren bij deze vroege, grootschalige empirische onderzoeken naar het politieke
gedrag van de burgers, waren zich sterk bewust11 van de spanning tussen enerzijds
het ideaal van grote politieke activiteit door zo veel mogelijk burgers en anderzijds
de veronderstelde noodzaak van regulering van deze activiteit en de noodzaak van
sturing en controle door de staat en een politieke elite. Juist daarom waren zij
bijzonder geïnteresseerd in het politieke gedrag van burgers, hun opvattingen en
houdingen aangaande de politiek en de vraag welke motieven burgers hadden om
politiek actief te worden of juist passief te blijven (Rosenberg, 1954). Toen Berelson,
Lazarsfeld en McPhee in 1954 een van de eerste empirische politicologische studies
ondernamen, verwachtten zij die politiek actieve burger aan te treffen: ‘[A] demo-
cratic citizen is expected to be interested and to participate in political affairs.’ (Be-
relson, Lazarsfeld en McPhee, 1954: 307) In de praktijk bleek dit wel mee te vallen.
Almond en Verba publiceren in 1963 een studie naar de ‘political culture’ in vijf
landen. De politieke cultuur wordt omschreven als ‘distribution of patterns of
orientation toward political objects among the members of the nation’ (Almond en
Verba, 1963: 15). De Engelse en Amerikaanse democratie wordt getypeerd als ‘the
most stable and succesfull’ (Almond en Verba, 1963: 473), terwijl Mexico, Italië en
West-Duitsland het er wezenlijk minder van afbrengen. Een belangrijke factor in die
beoordeling is de participatie van burgers of liever: het ideaal van de ‘involved and
active citizen’: ‘The passive citizen, the non-voter, the poorly informed or apathetic
citizen-all indicate a weak democracy.’ (Almond en Verba, 1963: 474) Het credo van
de actieve burger als toetssteen voor de kwaliteit van de democratie wordt op vele
pagina’s herhaald. Maar niet alle Amerikaanse en Engelse burgers beantwoorden
aan dit ideale beeld. Volgens de onderzoekers is dit toch wel prettig. Voor het
functioneren van een stabiel democratisch systeem is het huns inziens noodzakelijk
dat grote groepen blijk geven van politiek vertrouwen en gezagsgetrouwheid, maar
niet politiek actief zijn. Dit wordt door Almond enkele jaren later in een terugblik
op zijn werk benadrukt: ‘Only when combined in some sense with its opposites of
passivity, trust, and deference to authority and competence was a viable, stable
democracy possible.’ (Almond, 1980: 16)
Met deze naoorlogse ontwikkeling in het denken over politieke betrokkenheid
nuanceren Almond en Verba het ideaal van de politiek actieve burger.12 Goed
geïnformeerde burgers die vertrouwen hebben in hun eigen politieke vermogens  –
zonder dat zij dat keer op keer in daadwerkelijk gedrag zullen testen –, die het gezag
vertrouwen en eerbiedigen, dragen eveneens of misschien zelfs beter dan de louter
(over)actieve burgers bij aan een stabiele democratie.

11 Mede omdat sommigen van hen vanwege het opkomend fascisme Europa hadden moeten verlaten.
12 Pateman (1980: 58) meent zelfs dat het onderzoek van Almond en Verba uit 1963 kan worden gelezen als

een ‘celebration of the role of political apathy and disinterest’.
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In zijn toonaangevende werk uit de jaren zestig benadrukt Easton het belang van een
affectieve mate van betrokkenheid voor de stabiliteit van ‘politieke systemen’. Hij
gebruikt daarvoor het concept ‘sense of community’, dat hij zo omschrijft:

The peculiar value of the concept is that it conveys the latent notion that, underlying the
functioning of all systems, there must be some cohesive cement- a sense or feeling of
community among the members. Unless such sentiment emerges, the political system itself
may never take shape or if it does, it may not survive. Whether it is defined as a bond
created through common traditions built up in the communication process within and
across generations or as ties created out of loyalty to a common set of central institutions,
in each case the emphasis is upon the essential ingredient of affective solidarity for the
existence of something that resembles what I have been calling a political system. (Easton
1965a: 176)

De sense of community vormt volgens Easton een van de drie hoekstenen van een
politiek systeem. De tweede hoeksteen is het vertrouwen in de politieke heersers,
degenen die aan de macht zijn. De derde hoeksteen is de steun en het vertrouwen in
de regels, afspraken en procedures, de (grond)wetten, de besluitvormings-
mechanismen, de wijze waarop machthebbers aangesteld en gecontroleerd worden.
De sense of community is het politieke cement van een gemeenschap of, zoals Easton
het omschrijft, de affectieve component in het denken van individuen over het
politiek systeem waar zij deel van uitmaken (Easton, 1965a: 183-184). Duidelijk
moet zijn, zo benadrukt Easton, dat het begrip niet doelt op affectie voor de ge-
meenschap of op ‘saamhorigheidsgevoelens’, maar op affectie voor de politieke
organisatie van de gemeenschap. Er moet bereidheid zijn om, zonder de politieke
gemeenschap ter discussie te stellen, bepaalde problemen ‘samen’ op te lossen. De
Duitse politicologe Westle vertaalt sense of community als ‘politische Gemeinschaft’
en omschrijft dit zo: ‘Für Entstehung und Bestand politischer Systeme sei zumindest
eine minimale Bereitschaft ihrer Mitglieder, an der Lösung politischen Probleme
gemeinsam zu arbeiten, unerlässlich.’ (Westle, 1989: 52) Burgers kunnen ontevreden
zijn over de machthebbers en in het extreemste geval hen afzetten. Burgers kunnen
ontevreden zijn over bepaalde wetten en ze veranderen. Maar zolang zij de politieke
gemeenschap steunen, staat de stabiliteit van het politiek systeem niet ter discussie.13

De benaderingen door Almond en Verba en door Easton zijn in deze paragraaf
gebruikt om de opvattingen aan het begin van de jaren zestig van de 20e eeuw over

13 In theorie kan een politiek systeem bestaan zonder een sense of community, zoals bijvoorbeeld het geval
kan zijn in staten die ontstaan zijn op basis van het territoir van vroegere koloniën, die gemakshalve
kaarsrechte grenzen hadden met naburige koloniën van concurrerende grootmachten. In dat geval moet
de politieke eenheid vaak worden afgedwongen door het leger of andere repressieve instanties en is het
gevaar van politieke instabiliteit groot.
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de ‘ideale’ staatsburger te illustreren. Deze ideale staatsburger is niet voortdurend
politiek actief. Passiviteit, mits gecombineerd met enige politieke interesse, politieke
kennis, politiek vertrouwen en gevoelens van politieke saamhorigheid, is misschien
wel van wezenlijker belang voor stabiele samenlevingen.
Deze benadering resulteert in een verbreding van het concept politieke betrokken-
heid. Het is niet meer alleen participatie, het wordt een concept dat passieve en
actieve politieke aspecten kent. Het is dit concept dat gedurende de jaren vijftig en
zestig steeds aan de orde is in de empirische politicologie. Maar in de loop van de
jaren zestig worden ook daar kanttekeningen bij geplaatst. De in het kader van dit
proefschrift meest relevante kanttekeningen hebben betrekking op twee impliciete
aannames die in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog in het concept
besloten liggen:
– Politieke betrokkenheid kan worden beschouwd als een uiting van steun aan een

politiek systeem.
– Hoewel de passievere aspecten van het concept politieke betrokkenheid worden

herkend en gewaardeerd, blijft de nadruk toch op participatie liggen.

Betrokkenheid als steun

Politieke betrokkenheid als een concept waarin ook passieve aspecten worden
onderscheiden, impliceert in de benadering van onder meer Easton en Almond en
Verba eveneens steun en vertrouwen. Deze aanname laat zich herleiden tot het
politieke en wetenschappelijke klimaat van de jaren vijftig. De studies in die tijd
passen in de eerder geschetste liberale traditie die een zekere mate van activiteit
noodzakelijk acht voor het optimaal functioneren van de samenleving. In de eerste
studies richt de aandacht zich vooral op activiteiten als stemmen, meehelpen in de
campagne en in contact treden met politici.
Met de toename van politiek protest gedurende de jaren zestig werd voor de politi-
cologen duidelijk dat niet alle vormen van politieke participatie zonder meer uitge-
legd kunnen worden als een ondersteuning van alle onderdelen van een politiek
systeem. Aan het onderscheiden van verschillende ‘dimensies’ van politiek gedrag
hebben met name Verba en Nie (1972) een belangrijke bijdrage geleverd. Zij maak-
ten een onderscheid tussen stemmen, campagne voeren en politieke activiteiten op
lokaal niveau enerzijds en het leggen van persoonlijke contacten met politici en
ambtenaren anderzijds. Het onderscheid tussen verschillende vormen van politiek
gedrag geeft aan dat politiek gedrag op de verschillende onderdelen van een politiek
systeem kan worden gericht, zoals de politieke gemeenschap of de machthebbers.
Met de verschillende vormen van gedrag kunnen vervolgens ook verschillende
doeleinden worden nagestreefd. Het leggen van persoonlijke contacten met politici
en ambtenaren (contacting) dient veelal slechts een persoonlijk belang, niet dat van
de hele samenleving. Ook wat de drie overige dimensies betreft hoeft de inzet van
burgers niet per definitie de gehele samenleving te dienen.
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Het benadrukken van verschillende vormen van politiek gedrag kreeg in de loop van
de jaren zestig een belangrijke impuls. Er ontstond de behoefte inzicht te krijgen in
de soms heftige uitingen van politiek protest, in de maatschappijopvattingen van de
actievoerders en in de betekenis ervan voor het functioneren van het politiek sys-
teem. Het werk van Barnes en Kaase [e.a.] (1979) is hiervan de meest toonaange-
vende uiting. Behalve tussen politieke activiteiten die direct samenhangen met
verkiezingen wordt in hun onderzoek een onderscheid gemaakt tussen conventionele
participatie en protestparticipatie. Het is door dit onderscheid dat de betrokken
onderzoekers veel belangstelling hebben voor negatieve houdingen jegens het poli-
tiek systeem, zoals bijvoorbeeld (on)tevredenheid. In de context van hun onderzoek
is het van groot belang om inzicht te krijgen in de houdingen en opvattingen aan-
gaande het politiek systeem14 van degenen die geneigd zijn tot protestparticipatie.
Daarbij wordt veel aandacht besteed aan de mogelijkheid dat zij die nieuwe vormen
van participatie niet schuwen, zich onderscheiden door een sterke voorkeur voor
‘nieuwe, postmaterialistische waarden’ (zie met name Inglehart, 1977).

In de context van dit proefschrift is het van wezenlijke betekenis dat er besef is
ontstaan dat participatie niet per definitie uitgelegd kan worden als steun voor alle
aspecten van het politiek systeem. In een herhaling van de Political Action Study,
waarin meer structureel een onderscheid wordt gemaakt tussen ‘government’,
‘authorities’ en ‘regime’, is deze bevinding nog eens benadrukt (Jennings en Van
Deth [e.a.],1990: 360-364). Tegelijkertijd blijkt in deze vervolgstudie dat niet alle
personen die geneigd zijn tot onconventioneel politiek gedrag het gehele politiek
systeem afwijzen: ‘It is the unique combination of conventional and unconventional
proclivities that registers the least support for authorities.’ (Jennings en Van Deth
[e.a.],1990: 363)
Het is niet moeilijk om te beredeneren dat ook (of juist) de afwezigheid van politiek
gedrag blijk geeft van vertrouwen in en steun voor het functioneren van de verschil-
lende onderdelen van het politiek systeem. Als alles immers goed verloopt, waarom
zou een individu dan tijd en inspanningen investeren in de politiek? Eenzelfde

14 De aandacht van Barnes en Kaase [e.a.] (1979) is nadrukkelijk gericht op politiek gedrag, in het bijzonder
politiek protest. Zij willen de achtergronden, oorzaken en omvang daarvan bepalen. Dat afhankelijk van
de verschillende aspecten van een politiek systeem ook andere vormen van politiek gedrag – voor dezelfde
mensen – opportuun kunnen zijn, komt vrijwel niet aan bod bij Barnes en Kaase [e.a.]. Protestgedrag stelt
huns inziens het volledige politiek systeem ter discussie. Het protestgedrag van de jaren zestig richtte zich
echter veelal op de machthebbers. De personen die protesteerden, streefden er onder meer juist naar om
in weerwil van de machthebbers de vrijheden te benutten die volgens hen in de politieke gemeenschap
besloten lagen. In een studie naar de actievoerders tijdens de zogenoemde Vietnam-summer van 1967 laat
Keniston (1968: 125-131) zien dat voor verschillende actievoerders de teleurstelling over de discrepantie
tussen de hun onderwezen idealen over het Amerikaanse politiek systeem en de ‘harde werkelijkheid’ een
reden is geweest om politiek actief te worden.
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afwezigheid van politieke activiteit kan echter evengoed voortkomen uit een groot
wantrouwen tegenover en ontevredenheid over het systeem (zie bijvoorbeeld Van
Deth, 1990a: 298).
Politiek betrokken burgers zullen de gang van zaken in de politiek nauwgezet én
geregeld kritisch volgen. Hun betrokkenheid uit zich daarmee niet noodzakelijker-
wijs in steun voor de gezagsdragers. Betrokken en kritische burgers wijzen er gere-
geld op dat hun activiteit misschien de belangen van gezagsdragers frusteert, maar
de gemeenschap als geheel ten goede zal komen. Te denken valt aan de activiteiten
van milieuactivisten en pacifisten.
In dit proefschrift wordt politieke betrokkenheid niet gelijkgesteld aan steun. Sigel
en Hoskin stellen:

Identifying with the polity and caring for it are not, however, synonymous with accepting
the polity uncritically. The politically involved person can be highly critical and orientated
to change, or he can be highly supportive of, and resistant to changes in, the existing
system. He is involved if the political process is relevant to him. (Sigel en Hoskin, 1981: 42)

Een onderscheid tussen steun of protest speelt niet in het minst als de aandacht
wordt gericht op de affectieve component in (een brede benadering van) betrokken-
heid: ‘An individual may love the system, take pride in it, and feel part of it; he may
resent it, feel excluded from it and want to see it changed’. (Sigel en Hoskin, 1981:
43) Boosheid en woede zijn goede voorbeelden van betrokkenheid: een individu
geeft dan immers blijk van gevoelens over een politiek systeem, die alleen niet een
positieve houding jegens dat systeem aangeven. Trots en waardering zijn voorbeel-
den van positieve affectie. Politiek vertrouwen is weer een positieve uiting van
affectie, terwijl politiek cynisme en politieke ontevredenheid negatieve uitingen zijn.
Over gedrag wijzen Sigel en Hoskin erop dat politiek gedrag een uiting kan zijn van
zowel een positieve als een negatieve of neutrale houding jegens het politiek systeem.
De parallel met de redenering van Easton is duidelijk. Er kunnen conflicten zijn
binnen een politieke gemeenschap. Burgers kunnen zich ergeren aan machthebbers
of bepaalde wetten. Zij kunnen met nadruk vragen om wijzigingen. Maar zolang de
burgers zich betrokken voelen bij de politieke gemeenschap, worden de oplossingen
ook binnen de kaders van die gemeenschap nagestreefd.

Meer dan participatie

Met het benadrukken van de nauwe samenhang tussen betrokkenheid en verbonden-
heid is het belang van gedrag wel heel sterk genuanceerd. De lastige positie van
politieke participatie in het concept van politieke betrokkenheid is eveneens waar-
neembaar in het empirisch onderzoek sinds de jaren zestig. Eerder is aangegeven dat
politieke betrokkenheid in oorsprong nauw verbonden is met het ‘ideaal’ van de
politiek actieve burger. Aan dit ideaal zijn, zo is hierboven betoogd, ook passievere
aspecten toegevoegd. In sommige gevallen is zelfs de nadruk gelegd op de passiviteit,
wat direct zijn weerslag had op de invulling van het concept van politieke betrok-
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kenheid. Al in de jaren vijftig werd onderscheid gemaakt tussen betrokkenheid en
gedrag. Betrokkenheid is door sommige onderzoekers gezien als een factor tussen
enerzijds sociale achtergronden als opleiding, sekse en leeftijd en anderzijds gedrag.
Betrokkenheid ‘bemiddelt’ tussen deze sociale achtergronden en het gedrag. De
sociale achtergronden beïnvloeden de randvoorwaarden voor gedrag, maar voordat
individuen daadwerkelijk tot gedrag overgaan, moeten zij eerst in enige mate ‘be-
trokken’ raken (zie Berelson, Lazarsfeld en McPhee, 1954: 307; Lane, 1959: 134).
Ook Verba en Nie (1972) maken dit onderscheid wanneer zij de politieke attitude
‘involvement’ als ‘source’ voor politiek gedrag beschouwen. Net als eerder Lane
(1959: 134) spreken zij over ‘psychological involvement in politics’ (Verba en Nie,
1972: 19; cursivering door auteur). Deze (psychological) involvement behoort tot
een groep van attituden waarvoor zij de verzamelnaam ‘civic attitudes’ hanteren.
Deze attitudes staan tussen sociaal-structurele kenmerken van individuen (leeftijd,
opleiding etc.) en hun politiek gedrag (Verba en Nie, 1972: 19). In hun studie
concentreren zij zich vervolgens op de participatie en niet op de betekenis van hun
‘civic attitudes’, waaronder zij naast ‘involvement’ ‘efficacy’ en ‘obligation’ scharen.
In dat opzicht heeft hun werk, zo benadrukken zijzelf, een ‘narrow focus’:

We do not include in our definition of participation, as some have, attitudes toward
participation – citizens’ sense of efficacy or civic norms. These psychological orientations
may be important as sources of participation, but we are more interested in the actual
behavior of citizens attempting to influence the government. (Verba en Nie, 1972: 3)

Zij menen dus dat het politieke gedrag op zichzelf geen deel uitmaakt van betrok-
kenheid: betrokkenheid bevordert het gedrag.

Sigel en Hoskin typeren de benadering van Verba en Nie als een narrow focus op
betrokkenheid. Betrokkenheid is in de opvattingen van Verba en Nie primair van
belang voor de totstandkoming van particpatie. Sigel en Hoskin kiezen juist voor
een brede definitie van political involvement: ‘Consequently, political involvement to
us involves everything and anything which will affect the quality and character of
our public lives – so long as it could potentially come under the aegis of govern-
ment.’ (Sigel en Hoskin, 1981: 41) Zich mede baserend op dit werk van Sigel en
Hoskin wijst Gemmeke (1998: 37) erop dat politieke betrokkenheid niet al te
beperkt moet worden ingevuld omdat met het concept ook de verbondenheid tussen
burger en gemeenschap uitgedrukt moet kunnen worden. Ook politieke gedragingen
kunnen dan als onderdeel van het concept politieke betrokkenheid worden be-
schouwd. Een politiek actief individu geeft door zijn gedrag immers onder meer aan
dat het de politieke (bijvoorbeeld lokale) context relevant genoeg acht om zich
daarvoor in te zetten.

In dit proefschrift staat de verbondenheid van burgers met hun lokaal bestuur
centraal. Vanuit die optiek wordt aangesloten bij de brede benadering van Sigel en
Hoskin. Aan betrokkenheid worden hier drie dimensies onderscheiden: affectie,
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cognitie én gedrag. Het onderscheiden van affectieve, cognitive en gedragsaspecten
kan worden geconcretiseerd in het drieluik politieke belangstelling, politieke kennis
en politiek gedrag. Een betrokken persoon kan zich voor de gang van zaken binnen
de politieke gemeenschap interesseren, hij kan er kennis over opdoen, hij kan zijn
gedrag daarop richten.

2.3 Drie aspecten van betrokkenheid

Affectie, cognitie en gedrag zijn benoemd als drie aspecten van politieke betrokken-
heid. Dat roept de vraag op wat ze enerzijds bindt en wat anderzijds het onderscheid
mogelijk maakt. Sigel en Hoskin (1981: 156 v.v.) hebben een uitgesproken mening
over de binding uitgesproken. Per definitie benoemen zij deze drie aspecten als een
deel van betrokkenheid. Bovendien blijken de drie aspecten ook in de hun beschik-
bare gegevens een empirische samenhang te vertonen. Het is zelfs goed denkbaar dat
ze elkaar positief beïnvloeden. Iemands politieke kennis kan zijn bereidheid tot
politieke activiteit bevorderen en omgekeerd draagt activiteit in de politiek bij tot
een grotere kennis van die politiek. Andere combinaties en relaties zijn evenzo
denkbaar.

Belangrijk echter is dat Sigel en Hoskin benadrukken dat elk aspect op een andere
wijze met contextuele en individuele factoren en omstandigheden samenhangt.
Anders gezegd: persoonlijke of contextuele factoren zijn van verschillende invloed
op de drie onderscheiden aspecten van politieke betrokkenheid. Alledrie de aspecten
doen dienst als indicator voor iemands betrokkenheid bij een politiek systeem. Dat
is hun inhoudelijke binding. Maar de samenhang is niet volledig. Juist vanwege de
mogelijk verschillende effecten van sociaal-structurele kenmerken van burgers of van
de context waarin zij zich bevinden wat de drie aspecten van politieke betrokken-
heid betreft, is het van belang ze apart te bestuderen. Enkele voorbeelden illustreren
dit uitgangspunt:
– Politieke affectie, zo veronderstellen Sigel en Hoskin en daar worden zij in hun

onderzoek in bevestigd, wordt maar weinig beïnvloed door sociaal-structurele
kenmerken van individuen. Ongeacht iemands leeftijd of opleiding kunnen indi-
viduen affectieve gevoelens voor een politiek systeem ontwikkelen. Daarom ty-
peren Sigel en Hoskin affectieve betrokkenheid als ‘least demanding’. Zij veron-
derstellen en worden daarin bevestigd dat de samenhang tussen affectie en de
andere twee aspecten van betrokkenheid niet sterk is.

– In het algemeen wordt de invloed van sociaal-structurele kenmerken op partici-
patie juist als sterk verondersteld. Een hoger opgeleide burger heeft meer ver-
trouwen in eigen succes, kiest eerder voor een goede aanpak en kan snel hulp-
bronnen ter ondersteuning van de participatie aanboren.

– Over contextuele factoren wordt geregeld verondersteld dat het verwerven van
kennis van de lokale politiek, vanwege de overzichtelijkheid en nabijheid,
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eenvoudig is. Juist door de nabijheid is het makkelijker om politiek actief te
worden, maar ook is de kans op gerichte sancties van de politici groter. Anders
gezegd: het is eenvoudig om met een wethouder in contact te treden, maar als je
ruzie met hem krijgt, dan ‘weet die je te vinden’.

2.4 Balans

In democratische samenlevingen worden individuele burgers geacht een zekere mate
van vrijheid te hebben. Deze vrijheid staat individuele burgers toe om politiek
gedrag te ontwikkelen, deel te nemen aan politieke discussies, belangstelling te
koesteren voor de politiek, blijk te geven van een ‘concern for political affairs’
(Thomassen en Van Deth, 1998: 141). Deze houdingen en gedragingen van de
indviduele vrije burgers passen in een civic culture, die weer bijdraagt aan de legiti-
miteit en stabiliteit van politieke systemen (Almond en Verba, 1963; Easton, 1965a;
Daemen, 1983; Weatherford, 1992).

Vanaf zijn begintijd dient het concept politieke betrokkenheid als verzamelterm voor
allerlei houdingen, opvattingen én gedragingen die alle op de een of andere wijze
verband houden met een (liberaal) ideaal van de actieve maar niet overactieve
staatsburger. Deze burger belast het politiek systeem niet al te zeer met zijn activiteit.
Hij laat wel zijn steun voor het systeem tot uiting komen in belangstelling voor,
kennis van en vertrouwen in het politiek systeem. De betrokken staatsburger acht
het politiek systeem relevant en houdt zich ermee bezig, maar dit hoeft niet uitslui-
tend en alleen te blijken uit zijn eigen, manifeste gedrag. Bovendien kent een politiek
systeem verschillende onderdelen, waarbij Easton een onderscheid heeft gemaakt
tussen de politieke machthebbers, de regels en procedures, en de politieke gemeen-
schap. De betrokkenheid van burgers kan naar aard en omvang verschillen bij de
diverse onderdelen van een politiek systeem. Maar in het algemeen geldt dat indien
een politiek systeem de burger ter harte gaat, dit mag blijken uit diens belangstelling,
kennis en vertrouwen. In deze visie is politieke betrokkenheid het gewenste midden
tussen passiviteit en desinteresse enerzijds en overmatige en systeembelastende
activiteit anderzijds.
Met het oog op het vervolg van dit proefschrift is een keuze gemaakt voor een brede
benadering van het concept politieke betrokkenheid. In zo’n brede benadering kent
politieke betrokkenheid zowel affectieve, cognitieve als gedragsaspecten, die alle –
onafhankelijk van elkaar en naast elkaar – onderzocht worden.
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3.1 Inleiding

Beschouwers van politieke betrokkenheid refereren geregeld aan politieke gemeen-
schappen. Betrokkenheid en gemeenschap hebben ‘iets’ met elkaar. Deel uitmaken
van een sociale gemeenschap bevordert de politieke betrokkenheid van burgers, zo
stellen vele auteurs over dit onderwerp (zie onder meer Van Poelje (in: VNG, 1954);
Putnam, 1966; Mabileau [e.a.], 1989). Sommige auteurs geven in het verlengde van
deze veronderstelling aan dat het omgekeerde eveneens waarschijnlijk is: intensieve
betrokkenheid bevordert het functioneren van politieke gemeenschappen (Barber,
1984; Putnam, 1993; Van Deth, 1997).
De opvatting dat politieke betrokkenheid en politieke gemeenschappen ‘iets’ met
elkaar van doen hebben, gaat eeuwen terug. Betoogd wordt dat de politieke betrok-
kenheid in kleine, overzichtelijke gemeenschappen een bijzonder karakter heeft. In
dit hoofdstuk worden de achtergronden, specifiek voor de Nederlandse situatie,
toegelicht en uitgewerkt.

3.2 Gangbaar gemeenschapsdenken

Bij het bestuur van kleine gemeenschappen wordt veelal gedoeld op ‘lokaal zelfbe-
stuur’, dat geconcretiseerd wordt in gemeentelijk bestuur. Geregeld wordt aangeno-
men dat vanwege het ‘natuurlijk karakter’ van gemeenschappen burgers ook in
bijzondere mate betrokken zijn bij hun ‘eigen bestuur’. In de inmiddels klassieke
studie van Almond en Verba uit 1963 wordt deze veronderstelling zo verwoord:

The local community seemed a good place to begin, since political and governmental
problems tend to be more understandable, the organs of the government less distant, the
chances of effective participation for the individual citizen greater on the local level than on
the level of national government. It has, in fact, often been argued that effective
participation for the individual citizen rests on the ability of the individual to participate
locally, for it is only here that he can develop some sense of mastery over local affairs.
(Almond en Verba, 1963: 164)

Het zijn niet louter de veronderstelde overzichtelijkheid en nabijheid die zoveel
enthousiasme voor de lokale politieke gemeenschap teweegbrengen. Denters en
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Geurts (1998) geven, onder verwijzing naar maatschappijfilosofen als
De Tocqueville, John Stuart Mill en de grondleggers van de Amerikaanse
grondwet, drie argumenten voor het bijzondere belang van het lokaal bestuur:

In de eerste plaats fungeert het lokale bestuur als een school voor democratisch burgerschap
[...]. In de tweede plaats zorgen de beginselen van individuele vrijheid en lokaal zelfbestuur
[...] voor een energiek, daadkrachtig bestuur, dat superieur is aan gecentraliseerde
overheidsorganisatie [...]. Tenslotte voorkomt de spreiding van het bestuur over verschil-
lende overheidslagen het ontstaan van één geconcentreerde alles bestierende en de vrijheid
verstikkende centrale overheidsmacht. (Denters en Geurts, 1998: 11-12)

Ook in andere landen worden deze argumenten ten gunste van het lokaal bestuur
aangehaald (Beetham, 1996). In de Nederlandse literatuur kan gewezen worden op
het proefschrift van Van der Top. Hij verbindt de argumenten voor het lokaal
bestuur met de veronderstelling van een bijzondere relatie tussen burgers en deze
overheidslaag:

In bestuurstechnisch opzicht kan men evenwel in een dergelijke kleine gemeente enkele
aanduidingen vinden, dat de geografische gezagseenheid een positief sociologische onder-
grond heeft, omdat alle burgers zich nog betrokken gevoelen bij de wijze waarop de lokale
belangen worden behartigd.
Als zodanig kunnen worden genoemd:
a het bestaan van een nauw contact tussen de inwoners onderling en daardoor een

groter gevoel voor verantwoordelijkheid;
b meer interesses bij de inwoners voor de zaken van het algemeen belang omdat deze

eenvoudiger van aard zijn en de individuele belangen van de inwoners er nauw mede
zijn verweven;

c de publieke controle op het doen en laten van de gemeentelijke gezagsdragers en
bestuursorganen is groter;

d een groter en informatiever contact tussen bestuur en bestuurden;
e de verhouding kiezers – verkozenen is zodanig dat de invloed van de gemeentenaren

op de keuze van de vertegenwoordigers groter is.15 (Van der Top, 1960: 45)

Deze gedachtegang staat eveneens aan de basis van een studie van Putnam uit 1966,
waarin hij zichzelf de vraag stelt op welke wijze het in een gemeenschap overheer-
sende ‘sentiment’ doorwerkt in concrete politieke keuzen. Dit ‘sentiment’ concreti-
seert hij in de term ‘community identification’, dat omschreven wordt als ‘the sense
of attachment and commitment to the local community’ (Putnam, 1966: 643-644).
Mede onder verwijzing naar de studie van Putnam hebben Mabileau [e.a.] (1989)
deze gedachtelijn, door hen aangeduid als de ‘community-identification theory’,
verwoord:

15 Van der Top poneert deze stellingen als uitgangspunten die als zodanig niet empirisch getoetst worden.
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The prime components of the theory [...] are first, the view that communities are not the
artificial constructs of central authorities, but natural units which arise out of the habitual
patterns of social life. Secondly, such units should, ideally, be small allowing people to
develop mutual knowledge and understanding. This will, thirdly, encourage a concern for
the area and its people which will result in higher levels of participation, especially, where
the community has a genuine degree of autonomous governmental control over its affairs.
(Mabileau [e.a.], 1989: 234)

Wat het ‘idealiseren’ van de kleinschaligheid in politieke organisaties betreft hebben
Dahl en Tufte (1974) de aandacht gevestigd op het volgens hen ‘romantische karak-
ter’ van deze denkbeelden:

A democratic polity must have so few citizens that all of them could meet frequently in the
popular assembly to listen, to vote, perhaps even to speak. Smallness, it was thought,
enhanced the opportunities for participation in and control of the government in many
ways. (Dahl en Tufte, 1974: 5; zie ook Thomassen, 1991: 166-167)

Voorts betogen Dahl en Tufte dat een hechte, bij voorkeur kleine gemeenschap op
sommige aspecten van de relatie tussen burgers en bestuur een positieve uitwerking
heeft, op andere echter een negatieve uitwerking. Binnen een (kleine) gemeenschap is
de deelname aan het politieke democratische proces misschien wel eenvoudiger,
maar de sociale en psychologische sancties op afwijkende opvattingen en afwijkend
gedrag worden strenger naarmate de schaal van bestuur afneemt (Dahl en Tufte,
1974: 108-109).
Het benadrukken van positieve eigenschappen van (kleine) politieke gemeenschap-
pen kent nog andere problemen. Wat is eigenlijk het gemeenschappelijke dat mensen
bindt? Wat maakt eigenlijk van een groep mensen een sociale gemeenschap? Hoe is
de relatie tussen een sociale en een politieke gemeenschap?
Tilly (1975) noemt verschillende kenmerken die geacht worden bij te dragen aan de
gemeenschappelijke binding tussen mensen, zoals een gemeenschappelijk gebied, een
gemeenschappelijke geschiedenis, een gemeenschappelijke taal en een gemeenschap-
pelijke godsdienst (waarbij sommige van die kenmerken regelmatig samen zullen
vallen). Tegelijkertijd benadrukt hij dat indien deze elk intensief worden beschouwd,
het ‘gemeenschappelijke’ maar moeilijk aan te wijzen is.
In de afgelopen jaren heeft het denken in gemeenschappen – onverwacht – nieuwe
impulsen gekregen. In reactie op de naar hun idee doorgeslagen atomisering van de
samenleving hebben zogenoemde communitaristen het belang van gemeenschaps-
vorming opnieuw benadrukt. De discussie is onder meer gestimuleerd door de
ontwikkelingen in Oost-Europa, nu ongeveer 10 jaar geleden. De ineenstorting van
de communistische systemen daar resulteerde in een intensieve discussie over de
gewenste nieuwe inrichting van het staatsbestel. In die discussie is onder meer het
belang van een brede, gezonde basis van de samenleving benadrukt. Deze landen
zouden gebaat zijn bij een levendige civil society. In een inleidende bundel van het
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Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over dit onderwerp wordt benadrukt dat de
gedachtevorming rond de civil society opnieuw een sterk normatief karakter heeft.
Om die reden is het ook niet mogelijk om een algemeen aanvaarde definitie van dit
begrip te geven.

Onder de titel civil society worden thans veel zaken verzameld die het waard zijn te worden
nagestreefd: gemeenschapsvorming en individuele autonomie, bescherming van de privé-
sfeer en publiek debat, meer spontaneïteit en meer redelijkheid, een vrijer spel van maat-
schappelijke krachten en meer collectief verantwoordelijksbesef, beperking en vermaat-
schappelijking van de staat, beperking van de betekenis van de politiek en een uitbreiding
van een sterke democratie tot alle levenssferen; dit alles met het dringende noodzaak op
basis van vrijwilligheid. (Dekker, 1994a: 16)

De paarsgewijs geordende slagwoorden lijken steeds in tegenspraak. Daarmee
worden allereerst de breedheid en veelomvattendheid van het begrip benadrukt.
Tegelijkertijd geeft het aan dat er een zekere spanning zit in het begrip: dat verenigt
ogenschijnlijk tegengestelde uitgangspunten. Daardoor wordt het ook mogelijk dat
vertegenwoordigers van velerlei politieke stromingen wel iets van hun gading in het
begrip kunnen vinden. En het is, volgens het SCP, daarmee vooral een slogan voor
het politiek midden: tussen teleurgesteld links en onzeker geworden rechts.
Inderdaad wordt door zowel conservatieven als progressieven geregeld gerefereerd
aan het belang van een civil society. In de Amerikaanse politicologie zijn er enkele
progressieve liberalen, zoals met name Barber, McIntyre en Etzioni, die in oppositie
met het in dat land gangbare conservatisme vooral de kleinschaligheid van gemeen-
schappen, de vormende democratische werking en de garantie van individuele
vrijheid die gemeenschappen bieden benadrukken. Het samenleven en samenwerken
(en het samen praten: Eliasoph, 1998) wordt binnen zo’n benadering als de hoogste
vorm van democratie beschouwd: dan is er sprake van een ‘strong democracy’. Om
het populair te zeggen: gemeenschappen zijn geen bedreiging voor individuele
vrijheid, maar veeleer een uitdaging:

It calls forth a vision of civil society as an intermediate form of association that ties
individuals together noncoercively and that mediates the harsh power relations between
atomized individuals and a monolithic government. It envisions in the activities of
pluralistic associations and groups and in the noncoercive education of civic men and
women alternatives to pure power relations and pure market relations. (Barber, 1984: 17)

Barber hecht daarbij sterk aan intensieve interactie tussen burgers:
Individuals become involved in government by participating in the common institutions of
self-government and become involved with one another by virtue of their common engage-
ment in politics. They are united by the ties of common activity and common consciousness
– ties that are willed rather than given by blood or heritage or prior consensus on beliefs
and that thus depend for their preservation and growth on constant commitment and
ongoing political activity. (Barber, 1984: 223)
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Voorts benadrukken de auteurs in deze traditie het belang van een actief ‘maat-
schappelijk middenveld’ omdat in de interactie met anderen burgers democratische
waarden in de praktijk ervaren en zich eigen maken. Een actief maatschappelijk
middenveld kan op deze wijze worden beschouwd als het sociaal kapitaal van
samenlevingen, dat een essentiële bijdrage levert aan de stabiliteit en de kwaliteit van
democratieën (Putnam, 1993; Dekker, 1994a; Lelieveldt, 1999):

Clearly working in the spirit of Tocqueville, Putnam presumes that membership of
associations is crucial to the level of civic virtue and political participation among citizens.
And, just as Tocqueville argues that the democratic strength of American society rests on
the existence of a wide variety of voluntary associations, Putnam defends the thesis that the
problems of democratic society are partly a result of a decline in active, collective
participation; people still join organizations and associations, but they are increasingly
‘bowling alone’. It is especially this decline in ‘engagement with their communities’ which is
seen as the cause of a number of serious problems, as well as of the impotence of the
political system to deal with them. (Van Deth, 1997: 6)

In het denken over de civil society wordt opnieuw een buitengewoon belang gehecht
aan de vormende en stimulerende uitwerking van samenleven in gemeenschappen.
Een directe relatie tussen gebied en gemeenschap wordt echter minder benadrukt
(zie bijvoorbeeld Barber, 1984: 218). Veeleer wordt benadrukt dat burgers zich eerst
verbonden moeten gaan voelen met een sociale gemeenschap voordat dit ook
politieke consequenties zal hebben.

Hierboven is betoogd dat vele auteurs aannemen dat gemeenschappen de politieke
betrokkenheid van burgers positief beïnvloeden. In het denken over het functioneren
van hedendaagse democratieën wordt aan activiteit in kleinschalige politieke ge-
meenschappen een grote waarde toegekend. Tegelijkertijd zijn er ook kritische
kanttekeningen bij deze veronderstellingen aangehaald. Op welke wijze gemeen-
schappen ontstaan en op welke wijze ze dan de politieke betrokkenheid bevorderen,
is nauwelijks duidelijk. Zo vanzelfsprekend is een directe relatie tussen gemeen-
schappen en politieke betrokkenheid bij nader inzien niet. Toch staat deze vanzelf-
sprekendheid aan de basis van het denken over het Nederlands staatsbestel.

3.3 Gemeente en gemeenschap in de Nederlandse context

Het is niet ongebruikelijk om een beschouwing over de inrichting van het Neder-
lands staatsbestel en in het bijzonder de positie van het lokaal bestuur te beginnen
met een referentie aan Thorbecke. Zowel de grondwetswijziging van 1848 als de
gemeentewet van 1851 wordt veelal direct aan zijn persoon toegeschreven. Dat is
niet de enige reden waarom aan Thorbecke zo’n belang wordt gehecht. De verhou-
dingen tussen bestuurslagen en de formele inrichting van deze bestuurslagen zijn
nadien nauwelijks gewijzigd. Thorbecke is daarmee in geslaagd om een ‘Huis’ in te
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richten dat al 150 jaar vele stormen heeft weten te doorstaan.
Toch is het overdreven om dit alles aan Thorbecke alleen toe te schrijven. Hij heeft
uitgebreid gebruikgemaakt van het werk van vele voorgangers en tijdgenoten
(Stuurman, 1992; Denters en De Jong, 1996; Randeraad, 1997; De Jong, 1998;
Aerts, 1999; Te Velde, 1999). Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven, leefde hij
in een tijd waarin het recht van ‘burgers’ om zelf sturing te kunnen geven aan het
politieke en sociale leven aan belang had gewonnen.
Voor Thorbecke was het vanzelfsprekend dat een samenleving bestaat uit mensen
die samen een gemeenschap vormen. Op basis van deze sociale gemeenschap ont-
staat ook een politieke gemeenschap: de mensen zijn bereid om samen te werken aan
de regeling en oplossing van de bestuurlijke, politieke problemen van de gemeen-
schap. Er ontstaat een vorm van bestuur. Dit bestuur komt op ‘natuurlijke’ wijze
voort uit de samenleving en blijft in feite deel uitmaken van die samenleving. Het
bestuur regelt zaken voor de gemeenschap, maar komt zeker niet los van of boven
die gemeenschap te staan. Het bestuur vormt een onderdeel van de sociale gemeen-
schap.
Thorbecke begint zijn beschouwing over het ‘Hedendaagsche Staatsburgerschap’, die
hij in 1844 optekende, met deze beschrijving van de ‘oervorm’ van Nederlandse
bestuurlijke organisatie: ‘De oorspronkelijke vorm, waarin de germaansche volken
zich vestigden, was gemeentelijk, op plaatselijke verbindtenis van stamgenooten
gegrond.’ (in: De Wit, 1980: 85) Direct daarna spreekt hij over de opkomst van
absolute monarchieën, die streven naar ‘eenheid der Staatsmacht’ (in: De Wit, 1980:
86). Uiteindelijk komt Thorbecke – in zijn constructie van evenwicht tussen staats-
regulering en vrije gemeenschappen en de individuen daarin – uit op een ingewikkeld
samenspel tussen individuen en samenleving. De samenleving wordt beschouwd als
een gemeenschap van vrije individuen, die gezamenlijk tot een vorm van bestuur
komen. Het bestuur van de gemeenschap is geen bedreiging voor de individuele
vrijheid. Eerder integendeel, zo stelde Thorbecke het in 1844:

‘De Staatsgeschiedenis volgde de eigen wet, die zich ook elders, op ieder ander gebied van
het leven, openbaart. Hoe hooger ontwikkeld organisch wezen, des te vrijer de leden, des te
grooter hunne medewerking tot regeling van het geheel.’ (in: De Wit, 1980: 88)

De vrijheid in gebondenheid van de kleinste eenheden van een maatschappij, de
burgers, tot aan de grootste eenheid, de nationale overheid, staat centraal in de
staatsopvatting van Thorbecke. Macht is altijd gecontroleerde en samenwerkende
macht, waarbij het geheel beter functioneert dan de som van de afzonderlijke delen.
En het geheel begint met het individu, het kleinste samenstellende deel. Dit individu
voelt zich vanuit zijn betrokkenheid bij het geheel, de gemeenschap, geroepen om te
komen tot politieke activiteit. Burgers zullen zich eerst richten op de zaken dichtbij,
die hen direct aangaan: de gemeente. Maar naarmate actieve burgers door hun
betrokkenheid bij de lokale gemeenschap ook oog krijgen voor het grotere geheel,
zullen sommigen zich eveneens geroepen voelen om op provinciaal of nationaal
niveau een bijdrage te leveren aan het bestuur van de samenleving. Op deze wijze
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functioneert de lokale politiek tevens als een leerschool voor de democratie.
Hoewel Thorbecke het recht van individuen om deel te hebben aan de ‘macht’
verdedigt, gold dat in zijn optiek lang niet voor iedereen:

Liberalen meenden dat de maatschappelijke elite een duidelijke politieke en maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid bezat. Het model was de vermeende Britse public spirit die de
basis vormde van een verantwoord en ontwikkeld selfgovernment. Liberalen wezen
vanzelfsprekende, op traditie en connecties gebaseerde autoriteit van de hand, maar
meenden dat politiek toch – in de woorden van Thorbecke – een zaak van de ‘aristocratie
van het verstand’ zou moeten zijn. Alleen wie zich economisch en intellectueel een zelfstan-
dige plek had verworven, zou kunnen meepraten in de politiek. (Te Velde, 1999: 114)

Vanuit deze optiek van een public spirit beschouwde Thorbecke het als een natuur-
lijke ontwikkeling dat in de samenleving gemeenschappen zich steeds meer organise-
ren en uiteindelijk tot een vorm van politieke organisatie komen. Dit geldt niet
alleen voor nationale staten. Ook nationale staten waren naar zijn mening opge-
bouwd uit afzonderlijke, kleinere gemeenschappen, waar op natuurlijke wijze enige
vorm van zelfregulering was ontstaan. Deze gemeenschappen vormden de bouwste-
nen van de nationale staat:

In de liberale theorie over de ideale staatsinrichting was de gemeente een organisatievorm
van het maatschappelijke leven dat, zoals het gezin, voor de staat kwam. Voor de staat was
de gemeente dan ook een gegeven eenheid; wetgeving kon haar niet naar believen creëren.
(Randeraad, 1997: 345-346)

In de uiteindelijke staatsinrichting van Nederland is de idee van samenwerkende,
onderling van elkaar afhankelijke, gedeeltelijk autonome en toch centraal georgani-
seerde gemeenschappen dominant. Gesproken wordt in dit verband van de organi-
sche eenheidsstaat. ‘De ontwikkeling van een krachtige staat is gebaat bij evenwich-
tige (machts)verhoudingen tussen wedijverende en elkaar wederzijds controlerende,
relatief zelfstandige eenheden.’ (Toonen, 1987: 58)

De tijdgenoten van Thorbecke zullen weinig twijfels hebben gehad over de vanzelf-
sprekendheid van het samenvallen van gemeenschap en gemeente. Onder meer
Derksen stelt:

In de vorige eeuw lag de gemeente-autonomie voor de hand. Niet alleen was zij een ‘histo-
risch’ gegeven, hier werden lokale gemeenschappen het recht verschaft hun eigen huishou-
ding te regelen. Met de geringe mobiliteit waren lokale gemeenschappen ook nog echte
gemeenschappen, waarbinnen zich nagenoeg alle sociale activiteiten afspeelden.
(Derksen, 1995: 10)

De vanzelfsprekendheid dat er sprake is van ‘echte gemeenschappen’, die daarom
ook recht hadden op een zelfstandig bestuur om de ‘eigen huishouding te regelen’, is
echter al snel ter discussie gesteld. Denters en De Jong (1996) geven hiervan een
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mooi overzicht, waarin zij uitgebreid ingaan op het werk van de staatsrechts-
geleerden Krabbe, Dooyeweerd en Van Poelje. In de annotaties van deze
staatsrechtsgeleerden op de opvattingen van Thorbecke wordt het belang van de
sociale gemeenschap als basis van de maatschappij onderschreven.
Dit kan gebeuren, zoals bij Krabbe, door aan te geven dat beslissingen zo veel
mogelijk moeten worden genomen door personen die kennis hebben van de zaak
waarover zij beslissen. De beslissing dient namelijk aan te sluiten bij het ‘rechtsbe-
wustzijn’ van de leden van de gemeenschap. Het is zeker niet vanzelfsprekend dat dit
het nationaal niveau is, in veel gevallen is het veel beter als de beslissingen op het
laagst mogelijke niveau worden genomen. Territoriale of functionele decentralisatie
kan dat bevorderen.
Dooyeweerd legt, met als achtergrond een calvinistische levensovertuiging, minder
de nadruk op het belang van individuele vrijheid. Hij stelt de gemeenschappen
centraal. Gemeenschappen hebben elk een specifiek gemeenschapsgevoel, dat be-
schermd dient te worden. Gemeenschappen hebben daarom recht op ‘soevereiniteit
in eigen kring’.
Van Poelje hecht een groot belang aan de taak van de gemeenten, als meest nabije
bestuurslaag, om burgers te betrekken bij de gemeenschap en de burgerschapsge-
voelens te bevorderen. Hij gebruikt hiervoor het begrip de cultuurgemeente. Hier-
mee doelt hij op een aantal aspecten van het functioneren van de lokale overheid, die
alle op de een of andere wijze verbonden zijn met een brede definitie van cultuur:

Cultuur is het sociale erfdeel van de mens en cultuur is het totaal van levensuitingen en
levensvormen van een volk. Cultuur is de kunstmatige omgeving, welke de mens zich in de
loop van de eeuwen heeft gevormd, die zijn vermogen uitbreidt buiten de grenzen van zijn
lichamelijk kunnen, de individuen verenigt tot duurzame groepen en aan deze een vaste
organisatie geeft. (Veldheer, 1994a: 13)

Met de term ‘cultuurgemeente’ wordt sterk de nadruk gelegd op bepaalde aspecten
van het takenpakket van de lokale overheid, met name het verzorgen van voorzie-
ningen qua kunst en cultuur. Maar Van Poelje noemt in deze context ook twee
politieke functies van de gemeente in de relatie met de burgers. De eerste is de ‘école
civique’: de gemeente als leerschool van ‘burgerdeugden’, waartoe ook de zorg voor
de samenleving behoort. Gemeenten hebben zo een belangrijke functie in de vorming
van democratisch burgerschap. De staatkundige opvoeding van de bevolking is een
belangrijke gemeentelijke taak. En daarnaast hebben gemeenten een taak in het
bevorderen van de lokale gemeenschapsvorming.

Tot in de 20e eeuw, zo blijkt uit de korte typering van het werk van Krabbe,
Dooyeweerd en Van Poelje, is groot belang gehecht aan de gemeenschap als bouw-
steen, als fundament van een goede samenleving. Burgers voelen zich daarbij in
eerste instantie betrokken en tegelijkertijd kunnen bij uitstek binnen een gemeen-
schap de gevoelens van burgerschap bij individuen worden gestimuleerd. Het lokaal
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bestuur, de gemeente, dient daartoe in het ideale geval samen te vallen met de sociale
gemeenschap.
Toch ontstaat er in de loop van de 20e eeuw enige twijfel aan deze uitgangspunten,
die al door onder anderen Van Poelje wordt geuit (zie Toonen, 1987: 96-97). Van
Poelje toonde zich vooral ongerust over het gebrek aan sociaal bewustzijn van de
mensen en het ontbreken van bereidheid om zich los te maken van individuele
belangen.
De twijfel kent ook andere achtergronden. In de tweede helft van deze eeuw kan
bijvoorbeeld gewezen worden op het werk van Groenman (1957) en Brasz (1960).
Zij signaleren een toenemende mobiliteit, die tegelijkertijd een geringere
gebondenheid aan de woonplaats impliceert. Deze ontwikkeling ondergraaft het
gemeenschapskarakter van gemeenten:

Bij het bestuderen van de gemeentelijke problematiek betekent dit in onze tijd, dat een
gemeente niet meer kan zijn dan een eenheid, die alle velden en rayons omvat en daarmee
samenvalt. Vroeger was dit in sterker mate het geval dan nu. Dit is het gevolg van de sociale
differentiatie en de ontwikkeling van het verkeer. De gemeente moet nu veel meer dan
vroeger gezien worden als rayon naast andere rayons, als veld naast andere velden. Rayon,
omdat de gemeente een bestuurstechnische eenheid is, waarvan de grenzen exact vastliggen,
veld, omdat de gemeente voor de burgers terrein van actie is, waarop hij werkzaam kan zijn
in het belang der gemeenschap. Daarnaast evenwel leeft deze burger in het veld van zijn
huwelijkskeuze, van zijn arbeid, van zijn verenigingen, van de kerkelijke groepering,
behoort hij tot het rayon van voorzieningen ten aanzien van gezondheid of woningtoezicht,
van controlediensten, scholen en kerken. Soms vallen die samen met een gemeente, dikwijls
echter niet. [...] Bij dit alles is het dus zo, dat ook als de gemeente meedoet met de tendentie
tot het uitdijen van de grenzen, het illusoir is, dat er ooit weer een samenvallen van alle
rayons en velden zal zijn. (Groenman, 1957: 154-155)

Brasz sluit zich in zijn proefschrift uit 1960 bij deze analyse aan. Hij behandelt de
staatskundige en sociologische ideeën over de functie en het functioneren van
gemeenten. Deze ideeën omschrijft hij met het door hem als neologisme aangeduide
begrip communalisme. Zijn definitie hiervan is:

Onder communalisme verstaan wij in dit proefschrift elke vorm van normatief denken,
waarin aan het plaatselijke politieke proces – hoe dan ook – een positief gewaardeerde rol
wordt toegekend, alsmede de verwerkelijking van deze idee in de praktijk. (Brasz, 1960: 1)

Uit zijn proefschrift blijkt dat Brasz geenszins overtuigd is van de positief gewaar-
deerde rol van het plaatselijke politieke proces. Hij wijst vooral, met gebruikmaking
van het vocabulaire van Groenman, op de ‘gemeenterayon overschrijdende kaders’
van de ‘actievelden’ van inwoners (Brasz, 1960: 156) en de vele maatschappelijke
ontwikkelingen (zoals de groei van de media) die dit proces bevorderen. Tegelijker-
tijd wil hij echter niet bij voorbaat het communalistische idee afschrijven. Behalve
dat sommige burgers fysiek sterk gebonden zijn aan de gemeente of van oudsher
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sterk gericht op de gemeente, wijst hij erop dat sommige activiteiten om praktische
redenen zich in de gemeente zullen blijven afspelen:

Zolang het Nederlandse volk voldoende burgerzin ten opzichte van de staat als geheel
opbrengt, is de kans groot dat de plaatselijke besturen als integrerende delen van het
staatsbestuur belangstelling ondervinden in de burgerschapsvelden. Deze belangstelling
berust dan primair niet meer zozeer op lokaal patriottisme of een plaatselijke gemeenschap,
maar op de rol welke in het geheel van de overheidsmacht aan de plaatselijke machthebbers
is toebedeeld en de gerichtheid op deze macht als staatsburger. (Brasz, 1960: 158-159)

In navolging van Groenman en Brasz spreekt Van den Brink (1992: 43) van een
tijdperk van onbeperkte mobiliteit en onbegrensde communicatie dat het noodzake-
lijk maakt de ‘kneuterige grensjes’ van het Nederlandse bestuursbestel open te
breken.
Toonen signaleert:

Een gevolg van deze ontwikkeling is dat de begrippen ‘lokale gemeenschap’ en staatkundige
‘gemeente’ steeds verder uit elkaar gaan lopen. Maatschappelijke samenhangen en verban-
den vallen steeds minder samen met de staatsrechtelijke begrenzing van Nederlandse
gemeenten. (Toonen, 1987: 96)

Ook Derksen sluit zich hierbij aan:
Veel sociaal-geografen hebben erop gewezen dat door die toenemende ruimtelijke mobiliteit
en die toenemende versnippering en fragmentatie van de participatie van mensen in grotere
maatschappelijke verbanden, burgers steeds meer per maatschappelijke rol banden met
uiteenlopende groepen onderhouden. (Derksen, 1995: 11)

Bovendien wijst hij erop dat de huidige maatschappelijke verbanden en relaties
minder een territoriale basis hebben. Dit maakt het lastig om tot ‘passende’ territo-
riaal georganiseerde bestuursvormen te komen.

De actuele twijfel bij de gedachte dat mensen ‘van nature’ samenleven in eenduidig
af te bakenen territoriale gemeenschappen, komt niet alleen voort uit goed gedocu-
menteerde beschouwingen van sociaal-geografen en sociologen die wijzen op de
toenemende mobiliteit, de rol van de media en dergelijke. Het geldt ook voor het
principiëlere uitgangspunt van de definitie en omschrijving van een gemeenschap.
In navolging van Ten Heuvelhof kan een onderscheid tussen ruimtelijke entiteiten en
gemeenschappen worden gemaakt:

Een ruimtelijke entiteit is een aaneengesloten gebied dat zich op minimaal één variabele
onderscheidt van andere ruimtelijke entiteiten, dat wil zeggen dat een ruimtelijke entiteit
altijd contigu en op minimaal één variabele uniform is. (Ten Heuvelhof, 1996: 120)

Welke variabele dat is, kan verschillen. Het kan een ‘fysiek, sociologisch, econo-
misch of bestuurlijk kenmerk zijn’. Onder meer wijst Ten Heuvelhof erop dat
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vanwege de technologische ontwikkelingen het ‘aaneengesloten’ karakter van het
gebied steeds minder belangrijk wordt of in elk geval dat het gebied steeds uitgebrei-
der wordt. Hoewel sommige planologen de neiging hebben om het denken in
ruimtelijke entiteiten volledig achter zich te laten, beoordeelt Ten Heuvelhof dat als
al te voorbarig.
Vervolgens wijst Ten Heuvelhof op het grote aantal definities en omschrijvingen die
er bestaan voor gemeenschap. Er zijn hoogstens gemeenschappelijke kenmerken in
al die definities en omschrijvingen aan te geven:

een bevolking, een territoriale basis, interdependentie van gespecialiseerde delen van de
arbeidsverdeling, een integrerende gemeenschappelijke cultuur en sociaal systeem, een
gemeenschappelijk besef van identiteit, het vermogen om georganiseerd te handelen.
(Ten Heuvelhof, 1996: 121)

Ook in dit kader wijst Ten Heuvelhof erop dat in recentere definities steeds minder
belang wordt gehecht aan de territoriale basis van gemeenschappen. In dezelfde
bundel waarin de beschouwing van Ten Heuvelhof is opgenomen, constateert Van
Engelsdorp Gastelaars:

Vrijwel nergens in Nederland situeren mensen hun dagelijkse bezigheden nog overweldi-
gend binnen specifieke, met omwonenden gedeelde rayons rond hun woningen, omdat zij
alleen de faciliteiten en contactpartners binnen deze rayons als voldoende beschikbaar of
nabij beschouwen. (Van Engelsdorp Gastelaars, 1996: 146)

Deze redenering maakt duidelijk dat de relatie tussen fysiek gebied en gemeenschap
van steeds minder belang wordt geacht. Dit neemt niet weg dat in het algemeen wel
wordt verondersteld dat mensen een gemeenschappelijke identiteit kunnen ervaren.
Deze kan zich echter rond heel verschillende kenmerken vormen.16 Op zichzelf
maakt alleen al deze constatering de veronderstelling dat er ‘als vanzelf’ gemeen-
schappelijke belangen worden herkend binnen een territoriaal gebonden gemeen-
schap minder aannemelijk. Immers, de betrokkenheid bij het bestuur van de ge-
meente zou – inderdaad ‘als vanzelf’ – voortkomen uit het gevoel van een gemeen-
schappelijke identiteit. Dit is aanvankelijk door verschillende (met name 19e-
eeuwse) staatsrechtsgeleerden zo vanzelfsprekend geacht dat zij zich nauwelijks
uitlaten over het hoe en waarom van deze gang van zaken. Van Reijen, in zijn
afscheidsrede als hoofddirecteur van de VNG, stelt vast:

Maar het blijft dan volslagen duister hoe de gemeentenaren de belangen die hen ‘eigenaar-
dig’ raken, gezamenlijk en spontaan zijn gaan behartigen in het kader van de (wanneer?)
bestaande gemeentelijke indeling. (Van Reijen, 1979: 12)

16 Dölle (1999: 13-14) suggereert in reactie op dergelijke opvattingen dat de veelal academische auteurs van
de bespiegelingen rond de ‘footlooseness’ van ‘de moderne mens’ hun autobiografische ervaringen
extrapoleren naar de samenleving als geheel. Naar zijn mening zijn er nog grote groepen burgers
gebonden aan hun directe omgeving.

Betrokkenheid en de gemeenschap



38

Vervolgens haalt Van Reijen (1979: 13) Brasz aan, die in dat kader spreekt over een
‘wonder’.

3.4 Twee benaderingen voor de relatie tussen gemeenschappen en betrokkenheid

In dit hoofdstuk is betoogd dat in de politicologie, zeker niet alleen in Nederland,
vaak wordt verondersteld dat deel uitmaken van een sociale gemeenschap een
bijzonder effect heeft op de betrokkenheid bij het bestuur van de gemeenschap. Hoe
vanzelfsprekend vele auteurs deze veronderstelling ook poneren, er blijkt toch
eveneens aanleiding te zijn voor twijfel. Hoe ontstaan nu eigenlijk gemeenschappen?
Bestaan er eigenlijk wel duidelijk af te bakenen sociale gemeenschappen? Hoe
beïnvloeden ze dan de politieke betrokkenheid van de leden van die gemeenschap?
In dit proefschrift wordt louter naar het Nederlands lokaal bestuur gekeken. De
aandacht gaat in feite alleen uit naar de vraag hoe deel uitmaken van een gemeente
de betrokkenheid bij het bestuur van die gemeente beïnvloedt.17 Hier worden twee
invalshoeken onderscheiden.
Allereerst is er de benadering waarin wordt verondersteld dat deel uitmaken van een
gemeenschap ‘als vanzelf’ in een bijzondere mate van betrokkenheid bij het bestuur
van die gemeenschap resulteert. Dit wordt hierna de gebiedsgebonden invalshoek
genoemd. Puntsgewijs samengevat kent de gebiedsgebonden invalshoek deze argu-
mentatie:
– Burgers wonen van nature samen in leefgemeenschappen.
– Kleinschalige leefgemeenschappen zijn ideaal voor de bescherming van de

individuele vrijheid van burgers.
– Vanwege het natuurlijke karakter van de (leef)gemeenschappen voelen burgers

zich ook van nature betrokken bij de gang van zaken in hun gemeenschap.
– Dit kan zich uiten in een grote belangstelling, een grote kennis of een hoge mate

van politieke activiteit.

In dit hoofdstuk is echter de twijfel aan deze vanzelfsprekende samenhang tussen
gemeenschap, gemeente en betrokkenheid samengevat. De natuurlijke gemeenschap-
pen, zo ze ooit bestaan hebben, zijn mogelijk door herindelingen in de huidige

17 Aan de beantwoording van de twee andere vragen (hoe ontstaan gemeenschappen? bestaan die nu nog?)
wordt daarmee grotendeels voorbijgegaan. ‘Gemakshalve’ kan worden gesteld dat het feit dat er gemeen-
ten zijn, impliceert dat ze ooit zijn ontstaan. En de gemeenten zijn er nu nog.
Het spreekt voor zich dat dit veel te makkelijk is. In zo’n formulering zou dan immers gesteld worden dat
gemeenten en gemeenschappen identiek zijn. Gemeenten, zeker in de huidige tijd, zijn niet per definitie
gelijk te stellen aan gemeenschappen. In het te ondernemen onderzoek gaat het er echter om of het wonen
in de – staatsrechtelijke – gemeente, waarvan verondersteld wordt dat ze gebaseerd is op een gemeen-
schap, bepaalde effecten heeft op de politieke betrokkenheid: effecten die veroorzaakt worden door de
gemeenschapsbasis van de gemeente.
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gemeenten teloorgegaan. De toenemende mobiliteit heeft er naar alle waarschijnlijk-
heid toe geleid dat burgers niet meer of in elk geval niet uitsluitend gebonden zijn
aan het territoir van hun gemeente. Burgers kennen meer dan vroeger verschillende
leefwerelden, die ook soms per individu sterk van elkaar kunnen verschillen. Burgers
maken deel uit van verschillende gemeenschappen (Derksen, 1995).
In reactie op deze bezwaren stelt Dölle (1999) ze onvoldoende overtuigend te vinden
om de hier onderscheiden gebiedsgebonden invalshoek te verwerpen.

Van Reijen typeert de gedachte dat mensen zich ‘als vanzelf’ betrokken voelen bij
hun bestuur omdat zij nu eenmaal wonen in het gebied waar het bestuur functio-
neert, als het geloof in een ‘wonder’. Het is duidelijk dat hij niet in dit soort wonde-
ren gelooft. Tegenover het wonder plaatst hij echter een andere ‘grondgedachte’, die
hij wel van groot belang acht:

Gemeenschappelijke belangen moeten zichtbaar en herkenbaar worden gemaakt. Het
samenleven eist dat nu ten enenmale. Het staatsverband is niet een optelsom van veertien
miljoen individuen. Binnen het staatsverband tekenen zich velerlei veelsoortige verbanden
af, die vaak zelf institutionele vormen kunnen aannemen, maar die soms ook van over-
heidswege geïnstitutionaliseerd moeten worden. Tot de laatste categorie behoren de
gemeenten. (Van Reijen, 1979: 20)

Impliciet grijpt Van Reijen terug op het werk van Van Poelje. Zoals eerder opge-
merkt twijfelde Van Poelje steeds meer aan de vanzelfsprekende betrokkenheid van
burgers bij het bestuur van hun gemeente. Als overheidslaag die het dichtst bij de
burgers stond en voor burgers het herkenbaarst is, had de (cultuur)gemeente daarom
voor hem de taak om aan gemeenschapsvorming te doen en burgers actief te betrek-
ken bij het bestuur van de gemeenschap.
Door hun bestaan expliciteren de gemeenten de gemeenschappelijke belangen van
burgers (zie ook Alberts, 1966: 7-9). De burgers moeten, gesteund door het bestuur,
zelf ‘werken’ aan het ontstaan en bevorderen van gevoelens van gemeenschap.
Gemeenten vormen de bestuurlijke concretisering van de gemeenschap. Het staats-
rechtelijke begrip ‘gemeente’ biedt het oriëntatiepunt voor de articulatie van het
bestaan en de belangen van de sociale gemeenschap. In de lijn van deze gedachte-
gang hebben Denters en Geurts (1998: 34) gekozen voor een minder ‘beladen’
omschrijving van het door hen zo genoemde ‘politieke gemeenschapsmodel’:

Een politieke gemeenschap kan worden omschreven als de kring van belanghebbenden bij
(een cluster van) overheidsvoorzieningen. In die zin is de politieke gemeenschap een
‘community of interests’. Kenmerkend voor het politieke gemeenschapsmodel is dat men
het principe van het zelfbestuur van politieke gemeenschappen beklemtoont. Dit zelfbestuur
impliceert dat de leden van een gemeenschap of hun vertegenwoordigers, en slechts zij,
behoren te beslissen over de verschaffing van de voor hen relevante voorzieningen. Dit
zelfbestuur is van belang met het oog op de democratische kwaliteit. (Dahl, 1970: ‘principle
of affected interests’)
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Deze benadering wordt hierna als de articulerende invalshoek aangeduid.

Deze articulerende invalshoek sluit aan bij het belang en de functie die
communitaristen onderscheiden aan gemeenschappen. Ook zij benadrukken dat
gemeenschappen niet vanzelf bestaan en niet per se gebonden zijn aan gebied, maar
wel gecreëerd kunnen – en moeten – worden. Door intensieve interactie, door het
onderscheiden en benoemen van gemeenschappelijke belangen, ontstaat ook het
‘gevoelen van gemeenschap’, wat weer veronderstelde consequenties heeft voor de
betrokkenheid van burgers bij het bestuur van de gemeenschap.
Er wordt, zoals gezegd, geen directe relatie verondersteld tussen gebied en bestuur.
Gemeenten zijn echter per definitie gebiedsgebonden. Op het niveau van de ge-
meente worden verschillende belangen georganiseerd en geconcretiseerd. Omdat
uiteindelijk iedereen in een gemeente woont, hebben deze belangen voor iedereen
enige relevantie. Hoeveel relevantie ze hebben, kan zowel van individu tot individu
verschillen als van gemeente tot gemeente. Ervaren van een gemeenschappelijk
belang ontstaat immers niet vanzelf. Hierop wordt in het volgende hoofdstuk
teruggekomen.

Voor de goede orde moet wel worden vastgesteld dat het op papier goed mogelijk is
om een onderscheid te maken tussen de gebiedsgebonden en de articulerende invals-
hoek. In de praktijk van het empirisch onderzoek is dit minder eenvoudig. Veel van
de veronderstelde relaties tussen gemeenschap en betrokkenheid in de articulerende
invalshoek worden eveneens in de gebiedsgebonden invalshoek onderscheiden. In de
articulerende invalshoek wordt bijvoorbeeld gesteld dat burgers die op het niveau
van hun gemeente belangen herkennen, meer betrokken zullen zijn bij het bestuur
van de gemeente. Dit geldt eveneens in de gebiedsgebonden invalshoek, met die
nuance dat dan verondersteld wordt dat alle burgers dergelijke lokale belangen
vanzelf zullen ervaren.
Er zijn meer voorbeelden te bedenken. In de gebiedsgebonden invalshoek komen
burgers als vanzelf tot een grote sociale interactie met andere burgers in de ge-
meente. In de articulerende invalshoek wordt de interactie eveneens van belang
geacht, al moet ze wel gestimuleerd worden.
Algemener gesteld maken de twee benaderingen soms gebruik van dezelfde argu-
menten terwijl het effect dat ze voorspellen in beide gevallen hetzelfde is: burgers
zijn in bijzondere mate betrokken bij de lokale politiek. In de onderzoekspraktijk
blijkt het dan ook geregeld lastig om de benaderingen te scheiden en valide uitspra-
ken te doen over de mate van aannemelijkheid van de ene benadering ten opzichte
van de andere (zie bijvoorbeeld Denters [e.a.], 1990). Ook hierna zal blijken dat het
beschikbare empirische materiaal niet voldoende mogelijkheden biedt om stelselma-
tig een onderscheid tussen de twee benaderingen aan te brengen. Maar dat is ook
niet het centrale doel van dit proefschrift. Veeleer gaat het om de waarde van het
effect dat beide veronderstellen: een hoge, zo niet bijzondere mate van betrokken-
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heid bij de lokale democratie. Deze voorspelde effecten zijn samengevat in dit
schema.

Figuur 3.1 De gebiedsgebonden en de articulerende benadering vergeleken

Gebiedsgebonden benadering Articulerende benadering

uitgangspunt Mensen voelen zich van Door haar bestaan organiseert

nature betrokken bij het een gemeente bepaalde belangen.

bestuur van een duidelijk Door interactie worden mensen

aan te wijzen territoriaal zich bewust van deze

gebonden gemeenschap, gemeenschappelijke belangen.

zoals een gemeente.

belangrijke bemiddelende fysieke gebondenheid – onderscheiden van

factoren gemeenschappelijke belangen

– mate van interactie

consequenties voor – hoge mate van affectie

politieke betrokkenheid – grote kennis

– grote bereidheid zich in te zetten voor het bestuur

van de gemeenschap

In het volgende hoofdstuk wordt uitgewerkt welke aanpak zal worden gehanteerd
om te toetsen of de voorspelde consequenties inderdaad in beschikbaar empirisch
materiaal aantoonbaar zijn en welke ‘bemiddelende factoren’ daarbij van belang
zijn.

3.5 Balans

In vele beschouwingen over politieke betrokkenheid wordt gesteld dat deel uitmaken
van een sociale gemeenschap een positieve invloed heeft op de mate van betrokken-
heid bij het bestuur van die gemeenschap. Deze veronderstelling is in dit hoofdstuk
onderbouwd. Tegelijkertijd is gewezen op onder meer het werk van Dahl en Tufte,
die aangeven dat deel uitmaken van een (kleine) gemeenschap ook minder positieve
effecten kan hebben op de politieke betrokkenheid van individuen. Dit maakt het
leggen van een positieve relatie tussen deel uitmaken van een sociale gemeenschap en
betrokkenheid bij het bestuur van die gemeenschap op zijn minst omstreden. Dat
alleen al maakt het de moeite waard om deze veronderstelling nader te onderzoeken.
De gedachte dat de betrokkenheid van burgers bij het lokaal bestuur groot is –
populair gezegd: dat ‘de afstand tussen bestuur en bestuurden klein is’ – is evenzeer
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gebruikelijk en niet alleen in Nederland. In de Nederlandse situatie zijn wat deze
gedachte betreft twee redeneringen onderscheiden.
De eerste redenering is direct ontleend aan het gedachtegoed van een der belangrijk-
ste grondleggers van het Nederlands staatsbestel: Thorbecke. Hij veronderstelde een
directe relatie tussen de in elke maatschappij als natuurlijke en van oudsher aanwe-
zige sociale leefgemeenschappen en de politieke betrokkenheid bij het bestuur van
die leefgemeenschappen. Deze gedachtegang is hier aangeduid als de gebieds-
gebonden invalshoek. Alleen al het feit dat men deel uitmaakt van zo’n gemeen-
schap, heeft voor iedere burger een direct effect op zijn politieke betrokkenheid. Dit
kan zich uiten in een bijzondere belangstelling of waardering, een grote kennis en
een grotere bereidheid om zich in te zetten voor het ‘wel en wee’ van de gemeen-
schap.

In de loop der jaren zijn om verschillende redenen de nodige kanttekeningen ge-
plaatst bij het veronderstellen van zo’n directe gebiedsbepaalde beïnvloeding van de
betrokkenheid. Enerzijds is de twijfel gevoed door de constatering dat het, vooral
vanwege de toenemende mobiliteit van burgers, steeds lastiger is geworden om
sociale leefgemeenschappen te onderscheiden in de samenleving. Burgers maken ten
minste deel uit van verschillende gemeenschappen. Bovendien hebben de voort-
gaande gemeentelijke herindelingen de van oudsher aanwezig geachte directe relatie
tussen gemeenschappen en gemeenten als de besturen van die gemeenschappen
onder druk gezet.
Een andere bron van twijfel is gelegen in de vanzelfsprekende – men zou kunnen
zeggen: ‘wonderbaarlijke’ – wijze waarop ingezetenen van een gemeenschap tot een
grotere mate van betrokkenheid bij het bestuur van die gemeenschap komen. Van-
wege die twijfel is erop gewezen dat gemeenten hierin zelf een actieve rol kunnen en
moeten spelen. Gemeenten articuleren en organiseren vanwege hun bestaan gemeen-
schappelijke belangen. Ze hebben ook invloed op de sociale interactie van mensen.
Deze redeneertrant is de articulerende invalshoek genoemd.

Beide benaderingen stellen zonder voorbehoud dat het feit dat burgers inwoners zijn
van een gemeente, een bijzonder effect zal hebben op de betrokkenheid bij de lokale
politiek. Die veronderstelling wordt in de volgende hoofdstukken uitgewerkt en
getoetst.
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4.1 Inleiding

In de vorige twee hoofdstukken zijn enkele achtergronden uitgewerkt bij de twee
centrale aandachtspunten in dit proefschrift.
Het eerste aandachtspunt is het concept politieke betrokkenheid. Gekozen is voor
een brede omschrijving. Vervolgens zijn enkele overwegingen en achtergronden toe-
gelicht bij de veronderstelling dat politieke betrokkenheid op lokaal niveau een bij-
zonder karakter heeft. Daarbij zijn twee, elkaar gedeeltelijk overlappende benaderin-
gen onderscheiden: de gebiedsgebonden benadering en de articulerende benadering.
In dit hoofdstuk worden zowel het concept politieke betrokkenheid als de aanleidin-
gen om te veronderstellen dat deze betrokkenheid op lokaal niveau een bijzonder
karakter heeft geconcretiseerd. Het doel hiervan is in de volgende hoofdstukken het
empirisch onderzoek naar de aannemelijkheid van deze veronderstellingen mogelijk
te maken.

In hoofdstuk 2 is geïllustreerd dat politieke betrokkenheid een veel onderzocht
concept is. Daardoor is al heel wat bekend over relaties tussen zowel individuele als
contextuele factoren enerzijds en politieke betrokkenheid, op nationaal niveau,
anderzijds (zie voor Nederland bijvoorbeeld Elsinga, 1985; Castenmiller, 1988; Van
den Broek, 1994). Het gaat in dit proefschrift niet om het – opnieuw – inventarise-
ren, beschrijven en analyseren van dergelijke verbanden. Van belang is nu om na te
gaan in welke opzichten deze verbanden aan de lokale politieke betrokkenheid het
vaak veronderstelde bijzondere karakter kunnen geven. En dat maakt het weer
noodzakelijk om aan te geven hoe een te constateren relatie – of juist het ontbreken
van een relatie – als bijzonder kan worden getypeerd.
Iets bijzonders kan alleen blijken in vergelijking met iets gewoons. Anders gezegd:
het bijzondere karakter van de betrokkenheid bij de lokale politiek kan alleen
blijken indien er een vergelijkingskader is.
Allereerst zal de betrokkenheid bij de lokale politiek daarom stelselmatig worden
vergeleken met de betrokkenheid bij de nationale politiek. Indien de betrokkenheid
bij de lokale politiek verschilt, wordt deze constatering beschouwd als een aanwij-
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zing voor het bijzondere karakter van de lokale politiek.
In deze redenering zou het ook denkbaar zijn om de betrokkenheid bij de lokale
politiek te vergelijken met de betrokkenheid bij de provinciale politiek of mogelijk
zelfs bij de Europese politiek. In het laatste decennium is echter juist de band tussen
de nationale en de lokale politiek benadrukt. Zo is wel gesuggereerd dat de lokale
politiek louter een ‘aftreksel’ van de nationale politiek is (Van Tilburg, 1993). Vanuit
die optiek is een stelselmatige vergelijking met de betrokkenheid bij de nationale
politiek inhoudelijk verreweg de interessantste.

Er is een tweede vergelijkingskader. In hoofdstuk 3 is betoogd dat geregeld wordt
verondersteld dat het ‘bijzondere’ karakter van gemeenschappen ook een - bijzon-
dere - uitwerking heeft op de betrokkenheid bij het bestuur van die gemeenschap.
Het gemeenschapskarakter van in dit specifieke geval gemeenten kan op basis van
verschillende kenmerken worden beoordeeld. Sommige gemeenten hebben van
oudsher een ‘gesloten’ karakter, waarbij de gemeente ‘verschoond’ is gebleven van
herindelingen. Andere vormen juist een vrij willekeurig ‘samenraapsel’ van kernen,
ontstaan na herindelingen. Sommige gemeenten hebben een roemrijke geschiedenis
die eeuwen teruggaat. Andere, zoals bijvoorbeeld alle gemeenten in de provincie
Flevoland, bestaan nog geen 30 jaar. Sommige gemeenten kennen al decennialang
een min of meer zelfde bevolkingsopbouw. Andere zijn onlangs ten gevolge van
grootschalige nieuwbouw en de instroom van vele forenzen geheel van karakter
veranderd.
Het gemeenschapskarakter van gemeenten zal vanwege deze verschillende omstan-
digheden verschillen. En daardoor zal ook, zo ligt tenminste besloten in de in
hoofdstuk 3 behandelde benaderingen, de affectieve en cognitieve betrokkenheid bij
het bestuur verschillen of zullen de burgers op een andere wijze politiek gedrag
tentoonspreiden. Dit betekent dat indien burgers van verschillende gemeenten
onderling vergeleken worden op zowel de mate van (de drie aspecten van) betrok-
kenheid als de relaties tussen diverse individuele en contextuele kenmerken enerzijds
en politieke betrokkenheid anderzijds, er eveneens verschillende patronen tussen
deze gemeenten moeten blijken.

Zowel bij de vergelijking tussen de betrokkenheid bij de lokale en de nationale
politiek als bij de vergelijking van politieke betrokkenheid tussen gemeenten onder-
ling, kunnen de verschillen zich op twee manieren uiten. Ten eerste kan de mate van
betrokkenheid verschillen. In het licht van de in hoofdstuk 3 behandelde literatuur
gaat het niet alleen om ‘een’ verschil. Op basis van die literatuur zou moeten blijken
dat bij alle aspecten de betrokkenheid bij de lokale politiek groter is.
Een bijzonder karakter van de betrokkenheid bij de lokale politiek kan ook op een
andere wijze blijken. Het is goed denkbaar dat de mate van betrokkenheid bij de
lokale politiek en die bij de nationale politiek weinig verschillen te zien geven.
Tegelijkertijd kan de betrokkenheid bij de lokale politiek op volstrekt andere wijze
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dan de betrokkenheid bij de nationale politiek samenhangen met diverse
achtergrondkenmerken van burgers. Dit betekent dat ook indien de mate van
betrokkenheid niet verschilt, op basis van het onderzoek van de samenhang met
achtergrondkenmerken nog steeds een bijzonder karakter van de betrokkenheid bij
de lokale politiek kan worden vastgesteld. Een analoge redenering geldt voor de
vergelijking van de politieke betrokkenheid in diverse gemeenten. Ook als de mate
van betrokkenheid in gemeenten nauwelijks verschilt, kan wel blijken dat samen-
hangen en patronen anders zijn. In dit hoofdstuk wordt uitgewerkt bij welke ken-
merken dit het geval zou zijn. In de tweede helft van dit proefschrift wordt vervol-
gens onderzocht of de mate van betrokkenheid dan wel de aard van de relaties
tussen aan het individu verbonden kenmerken en de politieke betrokkenheid op
lokaal niveau verschilt van de politieke betrokkenheid op nationaal niveau (hoofd-
stuk 6). Tevens zal onderzocht worden of de politieke betrokkenheid dan wel de
verbanden tussen individuele en contextuele kenmerken enerzijds en politieke
betrokkenheid anderzijds verschillen tussen burgers van diverse gemeenten te zien
geven (hoofdstuk 7).

In dit hoofdstuk zal eerst nader uitgewerkt worden naar welke relaties en verbanden
de aandacht concreet uitgaat. Dat geldt allereerst voor de te onderscheiden aspecten
van politieke betrokkenheid (paragraaf 4.2). Politieke betrokkenheid doet in dit
onderzoek dienst als een concept dat beïnvloed wordt door diverse factoren. Dat
kunnen aan het individu gebonden kenmerken zijn, zoals leeftijd of opleiding. Maar
in dit proefschrift staat de verondersteld bijzondere betekenis van het lokaal niveau
voor de aard en omvang van betrokkenheid centraal. In paragraaf 4.3 en 4.4 wordt
uitgewerkt waarom aangenomen wordt dat relaties tussen diverse kenmerken en
betrokkenheid op lokaal niveau anders (‘bijzonder’) zijn. In aansluiting op hoofd-
stuk 3 komt eerst de gebiedsgebonden benadering aan de orde (paragraaf 4.3) en
vervolgens de articulerende benadering (paragraaf 4.4).

4.2 Aspecten van betrokkenheid

4.2.1 Inleiding

De betrokkenheid bij de lokale politiek heeft een verondersteld breed en algemeen
karakter. Om die reden is aansluiting gezocht bij een brede omschrijving van dit
concept. Elke informatie die op de een of andere wijze aangeeft dat mensen de
lokale politiek en het lokaal bestuur ‘relevant achten’, is van belang. In deze para-
graaf wordt dit brede concept in enige mate geconcretiseerd. Dit dient als ondersteu-
ning bij het daadwerkelijk selecteren van indicatoren voor politieke betrokkenheid
in de beschikbare onderzoeksgegevens. Er wordt hier geen volledige of precieze lijst
van aspecten van betrokkenheid nagestreefd. Het doel is louter in de beschikbare
bestanden indicatoren voor betrokkenheid aan te kunnen wijzen.

Over het bijzondere van lokale politieke betrokkenheid
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4.2.2 Politieke affectie

Politieke affectie is de eerste dimensie van politieke betrokkenheid. Daarmee worden
‘gevoelens ten aanzien van het politiek systeem’ bedoeld (Sigel en Hoskin, 1981: 43).
Deze dimensie is weinig veeleisend. Zonder activiteit of enige kennis kunnen perso-
nen blijk geven van gevoelens. Zoals gezegd stellen Sigel en Hoskin betrokkenheid
bij een politiek systeem niet, zoals in de jaren vijftig en zestig vaak wel werd gedaan,
gelijk aan ‘steun voor dat systeem’. Politieke betrokkenheid indiceert alleen de
erkenning van een politiek systeem: ten opzichte van het politiek systeem wordt een
houding aangenomen en over het politiek systeem worden opvattingen ontwikkeld.
Dit neemt niet weg dat deze burger bijzonder kritisch tegenover het politiek systeem
kan staan en het mogelijk liever vandaag dan morgen veranderd ziet. Affectieve
betrokkenheid bij de lokale politiek impliceert dan onder meer dat de lokale politiek
emoties teweegbrengt bij burgers: de burgers maken zich ‘er druk om’. Analoog aan
de gangbare beeldspraak dat er op lokaal niveau sprake is van een korte afstand
tussen bestuur en bestuurden, kan worden gesteld dat voor burgers de lokale poli-
tiek ‘na aan het hart’ ligt.

Sigel en Hoskin noemen houdingen die indicatief zijn voor affectieve betrokkenheid.
In de praktijk van het empirisch onderzoek duiken deze houdingen regelmatig op:
– trots zijn op het eigen politiek systeem;
– (on)tevreden zijn over het politiek systeem;
– vertrouwen hebben in of wantrouwend staan tegenover het politiek systeem of

de gezagsdragers;
– vervreemd zijn van het politiek systeem;
– belangstelling hebben voor gebeurtenissen in de politieke gemeenschap.

Volgens Sigel en Hoskin kan politieke belangstelling dus ook beschouwd worden als
een uiting van affectieve oriëntaties op een politiek systeem. Het politiek systeem is
in deze redenering dan immers relevant genoeg om er in elk geval notie van te nemen.
Vertrouwen hebben in of wantrouwend staan tegenover het politiek systeem of de
gezagsdragers zijn onderwerpen die geregeld aan de hand van het politicologisch
concept politiek zelfvertrouwen aan de orde worden gesteld in onderzoeken. Vaak
zijn er in de onderzoeken ook vragen aan te treffen die het politiek cynisme van
burgers bepalen. Onder meer is dit het geval in onderzoek van Denters en Geurts
(1998), waarin politieke oriëntaties op de lokale overheid en eventuele verschillen in
oriëntaties op de lokale en nationale overheid centraal staan. Zij spreken onder meer
over het begrip politieke machteloosheid, dat in feite het tegenovergestelde is van
politiek zelfvertrouwen. Denters en Geurts (1993; 1998: 57 v.v.) benadrukken
daarbij dat het begrip uit twee analytisch te onderscheiden componenten bestaat: de
opvattingen over de eigen politieke competentie en de mening over de responsiviteit
van de overheid. Politieke competentie heeft vooral betrekking op een
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‘zelfinschatting’ door burgers van hun vermogen om politieke besluiten te beïnvloe-
den. Aannemelijk is dat individuele kenmerken als opleiding en leeftijd een belang-
rijke invloed kunnen hebben op de gevoelens van politieke competentie. De tweede
component concentreert zich op de beoordeling van het politiek systeem door de
burgers, zoals de tevredenheid over het functioneren van de overheid of over de
beïnvloedingsmogelijkheden die in het systeem besloten liggen. In dat laatste geval
zullen kenmerken van het systeem zeker de mening van burgers over deze responsi-
viteit mede bepalen. Denters en Geurts pleiten er daarom voor om beide componen-
ten afzonderlijk te analyseren, zeker als de aandacht uitgaat naar het lokaal bestuur.
Zij benadrukken namelijk niet alleen het inhoudelijke onderscheid, in hun analyses
blijkt onder meer dat responsiviteit van de lokale overheid wezenlijk anders wordt
beoordeeld dan responsiviteit van de nationale overheid (Denters en Geurts, 1998:
77 v.v.). Deze annotatie bij het algemene concept van politiek zelfvertrouwen is daar-
mee zeker van belang in onderzoek naar betrokkenheid bij lokale politiek. Waar mo-
gelijk wordt het onderscheid tussen competentie en responsiviteit hierna aangebracht.

Samenvattend zijn in deze paragraaf deze indicatoren voor politieke affectie aan de
orde gekomen:
– trots zijn op het eigen politiek systeem;
– (on)tevreden zijn over het politiek systeem;
– vertrouwen hebben in of wantrouwend staan tegenover het politiek systeem of

de gezagsdragers;
– politieke competentie;
– beoordeling van politieke responsiviteit;
– vervreemd zijn van het politiek systeem;
– belangstelling hebben voor gebeurtenissen in de politieke gemeenschap.

4.2.3 Politieke cognitie

Politieke cognitie is een tweede dimensie van politieke betrokkenheid. Politieke
cognitie kan op verschillende onderdelen van het politiek systeem betrekking heb-
ben. Sigel en Hoskin (1981: 44 v.v.; 100) maken dit onderscheid:
– Factual political information: ‘information about leaders (familiarity with their

names, rudimentary knowledge of their powers, duties actions) and knowledge
about important current events at home and abroad’.

– Issue awareness: ‘the citizen must know something about the important issues
and cleavages that face the nation or his own group. [...] The citizen has to have
some idea about these issues, possible solutions to them and how the costs and
benefits of any solution will affect him personally, affect the nation, or both.’.

– Comprehension of democracy: ‘for a person to be able to function as a democra-
tic citizen, he must also have acquired an understanding of what democracy is
all about’.

Over het bijzondere van lokale politieke betrokkenheid
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Dit is een vrij uitgebreide en in het gangbare empirisch onderzoek ook een nogal on-
gebruikelijke benadering van politieke kennis. In (semi-)experimentele settings of bij
onderzoeken onder een specifieke onderzoekspopulatie wil het nog weleens voorko-
men dat aan de respondenten een uitgebreid aantal vragen wordt voorgelegd, die
inderdaad betrekking hebben op de kennis van het politiek systeem. Dit is bijvoor-
beeld het geval bij Wittebrood (1995), die middelbare scholieren enquêteerde, of
Gemmeke (1998), wier onderzoek zich richtte op kinderen op de basisschool. Sigel
en Hoskin stellen eveneens enkele feitelijke vragen aan hun specifieke doelgroep, i.c.
studenten op de Amerikaanse universiteiten. Hun werd bovendien gevraagd een
essay te schrijven over enkele aspecten van het Amerikaanse politiek systeem.

In surveys die worden afgenomen bij steekproeven uit de bevolking is het praktisch
ondenkbaar om op vergelijkbare wijzen de politieke cognitie van de respondent vast
te stellen. De tijdsinvestering die zowel de respondenten als de onderzoeker moeten
doen, wordt zeer groot. Dit zal in elk geval de bereidheid tot medewerking onder de
respondenten temperen.18

Het laten noemen van namen van lokale politici blijkt een populaire vraag in ge-
meentelijk onderzoek (Kool, 1995: 22). Het gaat dan om de kennis van politieke
feiten (‘factual political information’). In sommige gevallen komt ook de bekendheid
met politieke issues (‘issue awareness’) aan bod, waarbij het uitmaakt of responden-
ten alleen vragen over relevante issues krijgen dan wel tevens standpunten van
politieke actoren aangaande die thema’s kennen. Andere vragen naar de kennis van
respondenten over het lokaal politiek systeem zijn minder gebruikelijk.
Een brede benadering van politieke cognitie zou al met al wenselijk zijn. In de
praktijk blijkt, in elk geval hier in de bestanden die later aan de orde komen, dat
politieke cognitie vrijwel uitsluitend aan de hand van ‘kennis van feitjes’ wordt
vastgesteld. Of burgers daarmee voldoende getoetst worden op een breed inzicht in
de organisatie, de structuur en het functioneren van een politiek systeem is nog niet
eens de vraag: dat is gewoon niet zo. Het gaat daarmee maar om een zeer beperkte
vaststelling van de politieke cognitie van burgers. Tegelijkertijd geldt toch dat, onder
de aanname dat het moeite kost ergens kennis over te verwerven, het beschikken
over kennis een aanwijzing is dat iemand het object van kennis relevant acht.

18 Er kan ook voor worden gekozen om een beperkt aantal feitelijke vragen aan respondenten voor te
leggen. Dit is echter uitsluitend zinvol als de respondenten direct moeten reageren. Het moet dus gaan om
telefonische of mondelinge interviews. In elk ander geval kan de respondent de moeite nemen om het
goede antwoord op te zoeken. In de praktijk is het stellen van te veel feitelijke vragen ook in mondelinge
of telefonische interviews problematisch. De respondent kan zich gaan ergeren aan dit toetsen van zijn
kennis, zeker als deze kennis beperkt blijkt te zijn. Zo’n irritatie is niet bevorderlijk voor de rest van het
interview en uiteindelijk het gehele onderzoek.
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4.2.4 Politiek gedrag

Politiek gedrag is de derde dimensie, door Sigel en Hoskin gedefinieerd als ‘all
political and quasi-political acts to which individuals may resort’ (Sigel en Hoskin,
1981: 45). Zij gebruiken bewust een enigszins weidse omschrijving om daarmee aan
te geven dat direct contact met de regering niet per se noodzakelijk is om toch van
politiek gedrag te kunnen spreken. Bovendien onderscheiden zij drie vormen van
gedrag (Sigel en Hoskin, 1981: 45 v.v.)19:
– conformity behavior: ‘[It] refers to the acts by which citizens comply with their

country’s written and unwritten code of political conduct.’
– allegiant behavior: ‘[It] refers to the rituals and/or ceremonies by which citizens

symbolically express or feign their affect for the political system.’
– influence exertion: ‘By this we mean all acts designed to achieve government

response in ways desired by the influence exerter.’

In het gangbare empirisch onderzoek komt geregeld een groot aantal politieke
activiteiten aan de orde. In sommige gevallen wordt in de vraagstelling aangegeven
dat het gaat om ‘de deelname aan activiteiten die doorgaans gericht zijn op de
beïnvloeding van overheidsbeleid’ (Castenmiller, 1988: 23). Zo beschouwd gaat het
dan om ‘influence exertion’. In de onderzoekspraktijk zijn er maar weinig vragen
aan te treffen die ‘conformity behavior’ of ‘allegiant behavior’20 kunnen operationa-
liseren. Ook dit kan worden beschouwd als een erfenis van de eerste empirische
onderzoeken uit de jaren veertig en vijftig, waarin vooral inzicht in stemgedrag en
andere politieke activiteiten van burgers centraal stond. In latere onderzoeken wordt
de aandacht steeds meer gericht op ‘soorten’ politiek gedrag, waarbij de verschil-

19 Het valt op dat Sigel en Hoskin deze vormen van politiek gedrag omschrijven op een wijze die steun voor
het politiek systeem lijkt te impliceren. Eerder is juist benadrukt dat volgens deze auteurs betrokkenheid
niet gelijk is aan steun. Direct na de beschrijving van drie vormen van politiek gedrag wijden Sigel en
Hoskin (1981: 46) enkele passages aan onconventioneel gedrag. Dit wensen zij te beschouwen als een
subcategorie van ‘influence exertion’. Onconventioneel gedrag kan ook, maar hoeft niet per se illegaal
gedrag te zijn. Zo is het meedoen aan een boycot wel onconventioneel, maar dit hoeft geen illegaal gedrag
te zijn. Het plegen van aanslagen is zowel onconventioneel als illegaal gedrag.
Deze verbijzondering van influence exertion neemt niet weg dat Sigel en Hoskin niet expliciet negatieve
varianten onderscheiden bij conformity behavior of allegiant behavior. Her en der is duidelijk dat zij er
impliciet wel oog voor hebben. Zo spreken zij op p. 136 in hun boek over ‘non-conformity behavior’.

20 Bijkomend probleem is dat de operationalisatie van allegiant behavior in het onderzoek van Sigel en
Hoskin sterk geënt is op de Amerikaanse politieke cultuur. Zij gebruiken bijvoorbeeld items als het
meedoen aan een ‘patriottische optocht’. Zelfs al zou bijvoorbeeld een Nederlander de sterke aandrang
voelen deel te nemen aan de patriottische optocht, dan is de gelegenheid daarvoor sinds de afschaffing
van het defilé op Koninginnedag niet of nauwelijks aanwezig. Nu is er op Koninginnedag veelal wel de
mogelijkheid om mee te doen aan een lampionnenoptocht, maar het lijkt toch niet dat dit als een
Nederlands alternatief voor een geslaagde indicatie van allegiant behavior dienst kan doen.
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lende soorten ook uiting zouden zijn van verschillende houdingen en opvattingen
aangaande de democratie als geheel (Milbrath, 1965; Verba en Nie, 1972; Barnes en
Kaase [e.a.], 1979; Elsinga, 1985; Castenmiller, 1988; Kent Jennings en Van Deth
[e.a.], 1990). Vooral het onderscheid tussen conventioneel en onconventioneel
gedrag wordt een belangrijk onderwerp van studie.
Uiteindelijk leidt dit ertoe dat in vrijwel elk onderzoek uitsluitend naar deelname
aan activiteiten wordt geïnformeerd, terwijl onduidelijk blijft tot welke, door Sigel
en Hoskin onderscheiden categorieën ze behoren.

4.3 De gebiedsgebonden invalshoek, aspecten en verbanden

4.3.1 Inleiding

Politieke betrokkenheid doet in dit onderzoek dienst als een afhankelijke variabele
die beïnvloed wordt door diverse factoren. Dat kunnen aan het individu gebonden
kenmerken zijn, zoals leeftijd en opleiding. Maar in dit onderzoek gaat vooral de
aandacht uit naar kenmerken die direct verbonden zijn met het lokaal politiek
systeem. Dat kunnen direct aan het lokaal politiek systeem verbonden kenmerken
zijn, het kan ook zijn dat de invloed een indirect karakter heeft. Mogelijk hebben
bepaalde individuele kenmerken in de lokale context een andere invloed dan op
nationaal niveau. In paragraaf 4.3 wordt wat dit betreft de gebiedsgebonden bena-
dering uitgewerkt. In subparagraaf 4.3.2 komt eerst aan de orde welke specifieke
factoren in de lokale context volgens deze benadering te onderscheiden zijn. In
paragraaf 4.3.3 wordt beargumenteerd op welke wijze, volgens deze benadering,
bepaalde ‘algemene’ individuele kenmerken op lokaal niveau een andere betekenis
hebben voor de mate van politieke betrokkenheid dan op nationaal niveau.

4.3.2 Aanwijzingen voor gebondenheid

Het simpele feit dat een burger in een gemeenschap woont, bevordert als vanzelf de
politieke betrokkenheid, zo wordt gesteld in de gebiedsgebonden benadering.
Enerzijds zijn dan aan het gebied zelf bepaalde kenmerken te onderscheiden die het
tot een gemeenschap maken. Anderzijds kan een individu zich ook sterk verbonden
voelen met het gebied waar hij woont.

Allereerst gaat het dan om kenmerken die in het gebied zelf besloten liggen: kenmer-
ken die indiceren of een gemeente daadwerkelijk een gemeenschap vormt. Er zijn
zeker criteria denkbaar om dat te bepalen. Is de gemeente in kwestie bijvoorbeeld
ontstaan uit eerdere herindelingen? Van een gemeente waarvan het huidige grondge-
bied gelijk is aan dat in de vorige eeuw – of mogelijk nog verder terug – is het
aannemelijker dat ze door de inwoners wordt ervaren als een daadwerkelijke ge-
meenschap.
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Een andere overweging kan zijn of er sprake is geweest van een grote bevolkings-
toename, veroorzaakt door mensen die oorspronkelijk van buiten de gemeente
komen, oftewel: welk aandeel van de bevolking van een gemeente is in die gemeente
geboren?
Een kenmerk van een gemeenschap kan zijn dat het sociale leven zich vrijwel geheel
binnen de eigen grenzen afspeelt. De vraag is dan relevant of gegeven het beschik-
bare aanbod aan voorzieningen, instellingen en werkgelegenheid binnen de gemeente
het merendeel van de dagelijkse activiteiten binnen de grenzen van de gemeente kan
plaatsvinden.
In principe is het denkbaar om alle gemeenten in Nederland op basis van bovenge-
noemde omstandigheden en criteria in te delen op een schaal die de ‘mate van
gemeenschap’ aangeeft. In de praktijk is dit echter ondoenlijk. Geschikte gegevens
zijn niet of nauwelijks beschikbaar, terwijl bovendien het gewicht dat in een totale
afweging aan elk afzonderlijk criterium moet worden toegekend niet bekend is. De
mogelijkheden om aan gemeenten ‘harde’, voor empirisch onderzoek bruikbare
contextuele kenmerken toe te kennen zijn daarmee zeer beperkt.
Bij het onderscheiden van gemeenschappen wordt met grote regelmaat impliciet of
expliciet gerefereerd aan de schaal van de eenheid in kwestie, in dit geval een ge-
meente. In de gebiedsgebonden benadering wordt geregeld aangenomen dat een als
gemeenschap ervaren gebied bij voorkeur ‘klein’ is (Mabileau [e.a.], 1989). Het is al
met al niet ongebruikelijk om te veronderstellen dat kleine gemeenten eerder een
gemeenschapskarakter hebben dan grotere gemeenten.
Deze veronderstelling is overigens niet onweersproken. Daarbij spelen inhoudelijke
argumenten een rol, die al in hoofdstuk 3 zijn vermeld. Voorts is de operationalisatie
van het begrip ‘schaal’ van belang. Gaat het om het aantal inwoners, om de opper-
vlakte, om combinaties van aantal inwoners en oppervlakte?
Bevindingen uit eerdere studies zijn weinig bemoedigend voor de bruikbaarheid van
het begrip ‘schaal’. Eenduidige relaties tussen enerzijds de omvang van gemeenten en
anderzijds verschillende aspecten van politieke betrokkenheid zijn namelijk niet ge-
constateerd (Mouritzen, 1989; Denters [e.a.], 1990; Denters en Geurts [e.a.], 1998).
Dit laat onverlet dat hoe dan ook kan worden verondersteld dat schaal, ook in de
context van de gebiedsgebonden benadering, een relevant criterium is. Om die reden
wordt het ook in dit proefschrift van belang geacht om structureel te onderzoeken of
de mate van betrokkenheid verschilt tussen gemeenten van verschillende schaal.21

Eveneens wordt onderzocht of verbanden en patronen tussen de diverse achter-
grondkenmerken en betrokkenheid in gemeenten van verschillende schaal anders zijn.

21 Als operationalisatie voor de schaal van een gemeente kan gedacht worden aan het aantal inwoners. Dit
is echter niet de enige mogelijkheid. Zo kan ook gekozen worden voor de fysieke schaal, de oppervlakte
van een gemeente of een combinatie van inwoners en oppervlakte (bevolkingsdichtheid). De concrete
operationalisatie komt in hoofdstuk 5 aan de orde.
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De schaal van een gemeente waar een burger woont is een contextueel kenmerk, dat
benut kan worden in nadere analyses. Het is echter een van de weinige beschikbare
strikt contextuele kenmerken. Als gezegd laat een gemeente zich niet eenvoudig
typeren op een (eventueel te ontwerpen) ‘gemeenschapsschaal’, zodat andere voor
dit proefschrift relevante contextuele indicatoren ontbreken. Een alternatieve bena-
dering is dan om aan individuen factoren en kenmerken te onderscheiden die aange-
ven in hoeverre zij zich verbonden voelen met het gebied dat zij bewonen. Er wordt
dan verondersteld dat mensen die zich hecht aan een bepaald gebied gebonden
hebben, zich eerder deel zullen voelen van een gebiedsgebonden gemeenschap.
Putnam (1966) hanteert in dat kader deze kenmerken van inwoners als indicatie
voor hun verbondenheid met de gemeente, door hem ‘community identification’
genoemd:22

– De respondent is huiseigenaar.
– De respondent is een ouder van een of meer kinderen die een plaatselijke school

bezoeken.
– De respondent is langere tijd inwoner van de gemeenschap.
– De respondent weet zeker dat hij zich blijvend in de gemeenschap heeft geves-

tigd.

Kenmerken van individuen zoals huiseigenaarschap, woonduur of ouderschap van
schoolgaande kinderen23 worden met grote regelmaat in empirische onderzoeken
opgenomen. Indien dat ook het geval is voor de in het kader van dit proefschrift te
benutten bestanden, kunnen ze worden gebruikt om enige mate van gerichtheid op

22 Putnam is in het desbetreffende onderzoek geïnteresseerd in stemgedrag. Het gaat hem hier dus niet om
een breed concept van betrokkenheid. Daardoor kan hij nog twee factoren benoemen die bij hem als
onafhankelijke indicator dienst doen terwijl ze in dit proefschrift als onderdeel van betrokkenheid, dus
van de afhankelijke variabele, zouden worden beschouwd. De twee factoren zijn:
– De respondent vindt lokale verkiezingen belangrijk.
– De respondent heeft grote belangstelling voor de lokale politiek.
Voortbouwend op het werk van Putnam construeren Mabileau [e.a.] (1989) een community-index die
echter naast criteria die relevant zijn voor de gebiedsgebonden invalshoek, criteria bevat die eerder
relevant moeten worden geacht voor de articulerende invalshoek. De omschrijving van de index is: ‘The
community index is composed by combining a cognitive and an affective indicator – whether the
respondent believes the area to be a community and whether he or she is strongly attached to it’
(Mabileau [e.a.], 1989: 192) De affectieve aspecten in deze index passen beter in de articulerende
invalshoek. Deze community-index benutten Mabileau [e.a.] vervolgens onder meer om enkele vragen te
ijken waarvan verondersteld kan worden dat ze ook relevantie hebben voor het door de respondent
ervaren gemeenschapskarakter (Mabileau [e.a.], 1989: 192 v.v.). Zo is er de vraag of de respondent van
mening is dat de eigen leefomgeving duidelijke grenzen heeft. Ze blijkt een lage correlatie met de
community-index te vertonen.

23 Daarbij wordt verondersteld dat de kinderen vrijwel allen in de eigen gemeente naar school gaan, terwijl
buiten schooltijd de kinderen ook grotendeels binnen de gemeentegrenzen zullen verblijven. Daardoor
zouden de ouders van deze kinderen meer gericht zijn op deze gemeente.
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het territoir van de gemeente aan te geven. Duidelijk is echter dat ze in de huidige
praktijk niet van doorslaggevend belang kunnen zijn. De aankoop van een eigen
woning was lange tijd een bijzondere beslissing. Het was iets wat je één, hooguit
twee keer deed in je leven. Het kopen van een huis impliceerde daarmee inderdaad
dat iemand zich voor langere tijd in de gemeente zou vestigen. Vandaag de dag is het
kopen, verkopen en elders kopen van een huis veel ‘gewoner’ geworden. Ook een
koophuis in de ene gemeente wordt zonder al te veel aarzelingen ingeruild voor een
koophuis in een andere gemeente. Evenmin is het vanzelfsprekend dat kinderen in de
eigen gemeente een school zullen bezoeken. Naast nabijheid zijn overwegingen
aangaande de inrichting van het onderwijs steeds meer een rol gaan spelen. Indien
scholen die de gewenste opleiding verzorgen elders zijn, is de nabijheid van minder
belang dan de bereikbaarheid, mede gezien het toenemende autobezit.
Putnam onderscheidt ook een ‘zelfbepaling’ van de mate van verbondenheid met het
gebied (‘respondent weet zeker dat hij zich blijvend in de gemeenschap heeft geves-
tigd’) als een relevante indicator. Dit vindt navolging bij Mabileau [e.a.] (1989). Ook
Westle brengt dit subjectieve aspect in bij de items die zij hanteert als indicator voor
het gemeenschapsgevoel. De respondenten mogen zelf hun ‘mate van verbondenheid’
met verschillende politieke systemen aangeven, zoals in haar geval de Bondsrepu-
bliek, de Europese Gemeenschap, de deelstaat of de eigen stad (Westle, 1989: 278-
279).

In deze paragraaf is geconstateerd dat er in feite maar één strikt contextuele factor
is: de schaal van de gemeente. Op welke wijze de schaal geoperationaliseerd wordt,
komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. Daarnaast zijn er factoren de revue
gepasseerd die enige mate van individuele gerichtheid op de eigen gemeente kunnen
indiceren. Onder meer zijn huiseigenaarschap, woonduur in de gemeente en betrok-
kenheid bij de eigen gemeente genoemd.

4.3.3 Aandacht voor de relatie

In de vorige paragraaf zijn enkele factoren, omstandigheden en kenmerken genoemd
die binnen de context van de gebiedsgebonden benadering van belang worden
geacht in de relatie met politieke betrokkenheid. In deze paragraaf wordt uitgewerkt
waarom binnen deze benadering wordt verondersteld dat ze een ‘bijzondere’ uitwer-
king hebben op de mate van politieke betrokkenheid. Begonnen kan worden met de
constatering dat het in feite gaat om een nogal magere en weinig precieze lijst van
factoren, omstandigheden en kenmerken. Het nauwelijks voorhanden zijn van
bruikbare factoren is bij nader inzien niet zo vreemd. Eerder is al gesteld dat de
vanzelfsprekende relatie tussen gebied, gemeenschap en uiteindelijk de betrokken-
heid bij het bestuur van die gemeenschap ‘wonderlijke’ aspecten kent. Hoe de relatie
dan concreet in elkaar zit, blijft vaag: ‘Het is gewoon zo.’
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In de inleiding bij dit hoofdstuk zijn twee vergelijkingskaders genoemd om bijzon-
dere relaties of een bijzondere betrokkenheid aan te kunnen wijzen.
De eerste is de vergelijking met het nationaal niveau. In de gebiedsgebonden benade-
ring wordt verondersteld, in elk geval bij Thorbecke, dat het ‘samenleven in plaatse-
lijk verband’ voorafgaat aan het ontstaan van nationale staten. Nationale staten zijn
samengesteld uit de kleinere gemeenschappen en vormen samen een (‘organisch’)
geheel. De binding met de directe omgeving gaat boven de binding met de staat. Om
die reden zou de betrokkenheid bij de lokale politiek groter moeten zijn dan de
betrokkenheid bij de nationale politiek.

Volgens de gebiedsgebonden benadering ontstaat betrokkenheid ‘als vanzelf’. Indien
het gaat om betrokkenheid bij de nationale politiek, is uit vele onderzoeken bekend
(Castenmiller, 1998; Van der Eijk [e.a.], 1992) dat er veelal significante verbanden
zijn tussen politieke betrokkenheid enerzijds en opleiding, inkomen, leeftijd en sekse
anderzijds. Als Van Deth vanuit internationaal vergelijkend perspectief sociaal-
economische determinanten van politieke interesse bespreekt, constateert hij:

Of the many socioeconomic factors relevant for the explanation of political interest, the
threesome of education, sex, and age (or date of birth) have been identified as by far the
most important by several authors. (Van Deth, 1990a: 301)

Deze constatering is eigenlijk niet alleen toepasbaar op politieke interesse, maar op
alle aspecten van politieke betrokkenheid. Ook politieke kennis en politiek gedrag
vertonen veelal significante verbanden met opleiding, leeftijd en geslacht (Casten-
miller, 1988). Juist vanwege het terugkerende verband tussen deze factoren en be-
trokkenheid is het relevant om hierop de aandacht te richten bij het onderzoeken
van mogelijke verschillende patronen op lokaal en nationaal niveau.
Er is nog een kenmerk dat in de verdere analyses zo veel mogelijk wordt betrokken:
de informatie over het inkomen van de burger (of het totale inkomen van zijn huis-
houden). De achterliggende veronderstellingen om aandacht te besteden aan inko-
men overlappen grotendeels de opvattingen over het belang van opleiding.24

Wat de algemene verbanden tussen deze factoren en betrokkenheid betreft zijn er
verwachtingen dat lager opgeleiden over het algemeen minder belangstelling hebben
voor politiek, over minder kennis beschikken en minder actief zijn. Ook de betrok-

24 Natuurlijk is er geen sprake van een volledige samenhang en zijn er zowel inhoudelijke redeneringen als
empirische bevindingen beschikbaar die erop wijzen dat er wel degelijk sprake kan zijn van betekenisvolle
verschillen tussen de invloed van enerzijds opleiding en anderzijds inkomen op politieke betrokkenheid
(Van Deth, 2000a).
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kenheid van vrouwen blijft over het algemeen25 achter bij die van de mannen. Bij
leeftijd zijn de verbanden minder eenvoudig samen te vatten. Jongeren rapporteren
over het algemeen kleinere belangstelling en minder kennis. Bij politiek gedrag
maakt het uit om welke vorm van politieke participatie het gaat. Jongeren zijn qua
protestgedrag vaak actiever dan ouderen. Bij conventionelere politieke activiteiten
zijn mensen van middelbare leeftijd het actiefst. Ouderen vertonen over het alge-
meen minder politieke activiteit.

Aan deze algemene, sociaal-structurele kenmerken wordt in dit proefschrift nog één
kenmerk toegevoegd: de informatie over op welke positie individuen zichzelf indelen
op een ‘links-rechtsschaal’. Sinds het einde van de jaren zeventig is het gebruikelijk
dat respondenten gevraagd wordt zichzelf te plaatsen op zo’n schaal. Daarmee geeft
de respondent aan waar hij zichzelf in het politieke spectrum positioneert. Uit
onderzoek naar samenhang met politieke participatie blijkt dat het vooral de mensen
zijn ‘die zichzelf als sterk links beschouwen, die in hoge mate aan participatie doen,
ongeacht welke vorm’ (Castenmiller, 1988: 73).26 De ‘eigen’ links-rechtsplaatsing is
daarmee sterk gerelateerd aan ten minste één aspect van politieke betrokkenheid, in
elk geval op nationaal niveau. Dat is op zichzelf nog geen voldoende reden om dit
kenmerk (voorzover aanwezig in de beschikbare bestanden) in de analyses te betrek-
ken. Maar zoals nog betoogd zal worden: er kan verondersteld worden dat de
betekenis van dit kenmerk op lokaal niveau minder groot is. Daarmee is het een
geschikt kenmerk voor analyses die tot doel hebben eventuele verschillen tussen
lokale en nationale politieke betrokkenheid te inventariseren.

Zojuist zijn de bekende verbanden tussen de genoemde kenmerken en betrokkenheid
bij de nationale politiek aangestipt. Op zichzelf zijn deze verbanden in de context
van dit proefschrift niet van belang. De kenmerken en hun relatie met nationale
politieke betrokkenheid krijgen hier pas betekenis omdat op lokaal niveau afwij-
kende patronen worden verwacht. Volgens de gebiedsgebonden benadering ontstaat
de betrokkenheid bij de lokale politiek vrijwel ‘als vanzelf’. Iedereen woont in een
bepaald gebied, iedereen is inwoner van dezelfde gemeente, daarom zou ook ieder-
een zich verbonden moeten voelen met het bestuur van die gemeenschap. Hoewel
zich hierbij natuurlijk verschillen tussen gemeenten kunnen voordoen, moet in het

25 Als correcties plaatsvonden voor allerlei andere achtergrondkenmerken, zoals leeftijd, opleiding en
arbeidssituatie, bleken de verschillen in onderzoeken uit de jaren zeventig en tachtig van de 20e eeuw
aanmerkelijk kleiner (Castenmiller en Dekker, 1987). Recent onderzoek (Van Deth, 2000b) laat in latere
jaren, vooral bij jongere generaties, ondanks genoemde correcties weer grotere verschillen zien.

26 Er zijn natuurlijk nog vele andere kenmerken van burgers te onderscheiden waarbij in het algemeen
verbanden met politieke betrokkenheid blijken. In de context van dit proefschrift zijn echter vooral die
kenmerken van belang waarvan aangenomen kan worden dat ze op lokaal niveau andere patronen met
politieke betrokkenheid vertonen dan op nationaal niveau.
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algemeen blijken dat het belang van de genoemde sociaal-structurele individuele
kenmerken op lokaal niveau kleiner is dan op nationaal niveau. In de context van
deze benadering wordt eveneens verondersteld dat eventuele tegenstellingen op
lokaal niveau minder een politiek karakter hebben. Strijdpunten zijn minder ideolo-
gisch van aard, maar zouden veeleer een praktisch karakter moeten hebben. Om die
reden zal ook van de links-rechtsplaatsing op lokaal niveau een geringer effect op
politiek gedrag worden verwacht.

Samenvattend betekent dit dat volgens de gebiedsgebonden benadering het bijzon-
dere karakter van de betrokkenheid bij de lokale politiek in vergelijking met betrok-
kenheid bij de nationale politiek moet blijken uit:
– een hogere mate van betrokkenheid op lokaal niveau;
– een geringe betekenis voor verschillen in individuele betrokkenheid van indivi-

duele kenmerken als opleiding, leeftijd, sekse, inkomen en links-rechtsplaatsing.

Als gezegd is er nog een tweede vergelijkingskader: de politieke betrokkenheid in
verschillende gemeenten kan onderling vergeleken worden. Volgens de gebieds-
gebonden benadering zouden er verschillen moeten zijn. Eerder is al opgemerkt dat
het gemeenschapskarakter van gemeenten op basis van verschillende criteria be-
schreven kan worden. Tegelijkertijd is vermeld dat een precieze classificatie ondoen-
lijk is. Dit neemt niet weg dat er hoe dan ook verschillen zullen zijn. Elke gemeente
is anders, kent een andere geschiedenis, is al dan niet ontstaan uit herindeling, is al
dan niet onlangs sterk gegroeid, heeft al dan niet een gesloten karakter. Ook al is een
precieze aanduiding van de mate waarin een gemeente ook een gemeenschap vormt
niet mogelijk, dat neemt niet weg dat het in een aantal concrete gevallen wel degelijk
aan te geven is hoe ze van elkaar verschillen. In gemeenten die meer het karakter van
een gemeenschap hebben behouden, moet de politieke betrokkenheid groter zijn. In
diezelfde gemeenten heeft de betrokkenheid dan ook meer een ‘natuurlijk’ karakter.
Dit impliceert dan weer dat de betekenis van individuele kenmerken zoals opleiding,
inkomen, leeftijd, sekse en links-rechtsplaatsing zeer gering is. Ook bij de vergelij-
king van gemeenten onderling moeten er dus verschillen blijken in de betekenis van
deze kenmerken.

Kort samengevat betekent dit dat volgens de gebiedsgebonden benadering:
– de mate van politieke betrokkenheid tussen gemeenten moet verschillen naar-

mate deze gemeenten meer of minder als gemeenschap te kenschetsen zijn dan
wel naarmate de inwoners zich meer of minder met de gemeente/gemeenschap
verbonden voelen;

– de betekenis van individuele kenmerken als leeftijd, opleiding, inkomen, sekse en
links-rechtsplaatsing moet verschillen, opnieuw naarmate deze gemeenten meer
of minder als gemeenschap zijn te kenschetsen dan wel naarmate de inwoners
zich meer of minder met de gemeente/gemeenschap verbonden voelen.
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4.4 De articulerende benadering, aspecten en verbanden

4.4.1 Interactie en het herkennen van belangen

Binnen de articulerende benadering wordt eveneens een bijzondere betrokkenheid
verwacht bij het bestuur van de als een sociale gemeenschap ervaren bestuurlijke
eenheid. Het wezenlijke verschil met het gebiedsgebonden perspectief is dat er geen
directe band met het gebied van de gemeenschap wordt verondersteld. Sociale
gemeenschappen ‘ontstaan’ niet zomaar: ze komen door de inzet van mensen zelf tot
stand. Dat kan ‘van bovenaf’ worden gestimuleerd, door de lokale overheid of op
hoger niveau door nationale staten. Maar het samenleven en samenwerken van
mensen kunnen eveneens, ‘van onderaf’, bijdragen aan het ontstaan van ‘gevoelens
van gemeenschap’. Mensen gaan dan onder meer gemeenschappelijke belangen
herkennen en proberen die ook gezamenlijk te realiseren. Deze ‘gevoelens van
gemeenschap’ bevorderen dan onder meer betrokkenheid bij het bestuur van de
gemeenschap.
In de korte beschrijving hierboven zijn enkele centrale kenmerken vanuit deze
invalshoek genoemd, zoals:
– enige mate van sociale interactie (samenleven en samenwerken);
– het ervaren en erkennen van gemeenschappelijke belangen.

Sociale interactie wordt van oudsher als een belangrijke factor gezien bij de totstand-
koming en bevordering van politieke betrokkenheid. Vanwege de onderlinge interac-
tie zouden burgers zich meer gaan interesseren voor hun directe omgeving en uitein-
delijk ook meer betrokken raken bij het bestuur van hun directe omgeving (zie voor
een uitgebreid overzicht: Van Deth, 1997).
Ook deze redenering is reeds in het werk van Putnam uit 1966 aan te treffen.
Putnam stelt vast dat vooral de participatie in streek- of stadsgebonden verenigingen
leidt tot een grotere betrokkenheid bij de politieke gang van zaken in die stad
(Putnam, 1966: 647-648).27

Vanuit die optiek verkrijgt Putnam indicaties voor sociale interactie door responden-
ten te vragen naar hun lidmaatschap van en activiteit in verschillende plaatselijke
organisaties.

27 Vele jaren later heeft Putnam nogmaals en met grote nadruk gewezen op het belang van sociale
interactie voor een goed functionerende samenleving en democratie: ‘Strong society, strong economy;
strong society, strong state’ (Putnam, 1993: 176). De interactie met anderen in vrijwillige organisaties
bevordert sociaal vertrouwen en samenwerking en komt zo uiteindelijk weer de gehele samenleving ten
goede. In zijn werk van 1993 tot nu trekt hij deze lijn door, zo blijkt uit zijn in 2000 gebundeld uitgege-
ven artikelen (Putnam, 2000), en benoemt hij de sociale interactie als de basis voor ‘social capital’ en
‘civic virtue’.
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Voor de toetsing van de politieke-interactiebenadering construeren Mabileau [e.a.]
(1989: 196) een ‘locality-index’. De eerste component van deze index bestaat uit de
vraag naar het lidmaatschap van verschillende organisaties. De antwoorden worden
bovendien gewogen aan de hand van de mate van activiteit die door de respondent
binnen die organisaties wordt ontwikkeld. De tweede en laatste component wordt
gevonden in de vraag: ‘How many people would you say you know well in the
community?’

Voor de Nederlandse lokale politiek hebben Van Deth (1992b), Van Deth en Leijen-
aar (1994) en Lelieveldt (1999) de betekenis van deelname in sociale en maatschap-
pelijke organisaties voor de politieke participatie onderzocht. Er blijkt een duidelijke
samenhang tussen maatschappelijke en politieke participatie. Deze samenhang
wordt onder meer verklaard uit de hulpbronnen waarover dergelijke organisaties
beschikken, zoals een professioneel kader, geld en een reeds aanwezige organisatie.
Tevens kunnen deze organisaties hun leden mobiliseren zodat zij zich letterlijk
‘geroepen voelen’ om politiek actief te worden (Lelieveldt, 1999: 24).
De samenhang tussen maatschappelijke participatie en politieke participatie is
aantoonbaar, maar blijkt tegelijkertijd niet zo sterk. Uit een onderzoek onder de
maatschappelijk actieven in Zwolle blijkt bovendien dat de samenhang vaak ‘func-
tioneel’ van aard is:

Deze contacten [van bestuurders en leden van maatschappelijke organisaties met de lokale
overheid en politiek - PC] komen echter tot stand om zakelijke redenen, zoals overleg over
een subsidie of een huisvestingsprobleem. Men benadert raadsleden om hen in de gemeente-
raad voor de belangen van maatschappelijke organisaties te laten opkomen. (Van Deth en
Leijenaar, 1994: 106)

Gezien de zwakke samenhang tussen maatschappelijke en politieke participatie
wordt verderop gesteld:

De verwachte effecten van maatschappelijke participatie op de bereidheid ook politiek
actief te worden, blijken niet zonder meer op te gaan. Het is niet zo dat naarmate iemand
meer maatschappelijk participeert, hij of zij ook meer politieke activiteiten zal verrichten.
(Van Deth en Leijenaar, 1994: 107)

Mocht in Nederland de relatie tussen maatschappelijke en politieke participatie niet
direct en rechtlijnig zijn, op basis van een internationale inventarisatie van de
relevante literatuur lijkt de stelling dat ‘participation breeds participation’ zeker
overeind te houden. Maar de algemene stelling kent daarbij wel de nodige nuance-
ringen (Van Deth, 1997: 11 v.v.). Zo doet de aard van de sociale organisaties waarin
individuen actief zijn er zeker toe, evenals de aard van de politieke onderwerpen
waarop de participatie betrekking heeft. Bovendien verschilt de samenhang tussen
sociale en politieke participatie als het gaat om andere vormen (al dan niet conven-
tioneel) van participatie.
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De stimulerende uitwerking van maatschappelijke interactie op politieke betrokken-
heid hoeft niet alleen gestalte te krijgen in maatschappelijke organisaties. Het is goed
denkbaar dat informeel contact met anderen in de naaste omgeving – vrienden,
familie, buren, kennissen – ook een positieve uitwerking heeft op iemands politieke
betrokkenheid. Het informeel contact kan dienst doen als informatiebron voor
politieke kennis en kan gevoelens van politieke affectie bevorderen (of juist negatief
beïnvloeden). Via informele netwerken kan iemand evenzeer gestimuleerd worden
tot politieke activiteit.
Samenvattend wordt gesteld dat factoren als deelname aan activiteiten van maat-
schappelijke organisaties of lidmaatschap van dergelijke organisaties een positieve
uitwerking hebben op de mate van politieke betrokkenheid. Ook andere, informe-
lere contacten met andere mensen, zoals familie, vrienden, kennissen en buren,
zullen dit effect op betrokkenheid hebben.

Een tweede belangrijke factor in de articulerende benadering is het herkennen van
gemeenschappelijke belangen. Verondersteld kan worden dat het herkennen van
dergelijke belangen tot gevolg heeft dat mensen er meer aandacht voor krijgen en
eerder bereid zijn zich ervoor in te zetten. In deze benadering wordt de burger
beschouwd als een individu dat een rationele afweging maakt in de keuze voor
verschillende handelingsalternatieven (Torenvlied, 1996). Hij zal zich alleen betrok-
ken voelen – en in het bijzonder blijk geven van politiek gedrag – als tegenover de
investering (kosten) om tot betrokkenheid te komen ook baten staan. Daarom staat
in deze benadering veelal de beïnvloeding van beleid centraal. De burger moet
daarvoor moeite doen, maar krijgt ervoor terug dat het beleid tegemoetkomt aan
zijn wensen.
De betekenis en invulling van zo’n afweging tussen kosten en baten voor politieke
betrokkenheid, en weer in het bijzonder politiek gedrag, zijn door onder anderen
McAdam (1982), Klandermans (1984) en Wille (1994) uitgewerkt. Daarbij hebben
zij de veelzijdigheid van kosten en baten benadrukt. Het hoeft niet alleen te gaan om
concrete, materiële kosten en baten. Waardering voor iemands inzet kan ook als
‘opbrengst’ gelden. Voorts hebben de genoemde auteurs gewezen op allerlei barrières
die in politieke systemen besloten liggen. Het overwinnen van die barrières brengt
extra kosten mee. Het gaat hier niet om de omschrijving van kosten en baten en de
wijze waarop ze betrokkenheid – en in het bijzonder gedrag – beïnvloeden. Van
belang is de constatering dat met reden aangenomen kan worden dat het herkennen
van bepaalde politieke belangen een positieve invloed heeft op iemands politieke
betrokkenheid.
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4.4.2 De articulerende benadering uitgewerkt

Er is voldoende reden om te verwachten dat sociale interactie en het herkennen van
politieke belangen van betekenis zijn voor politieke betrokkenheid. Daarmee is nog
niet aangegeven waarom deze factoren op lokaal niveau een ‘bijzonder’ effect op de
betrokkenheid zouden hebben. Bij het beschrijven van dit effect moet weer een
onderscheid worden gemaakt tussen de vergelijking met het nationaal niveau en de
vergelijking tussen gemeenten onderling.
Om te beginnen kan worden geconstateerd dat ‘schaal’ ook in de context van deze
benadering van belang wordt geacht. Verba en Nie (1972: 230-231) beargumenteren
dit zo: in een kleinere bestuurseenheid kan een individu meer of makkelijker rele-
vante informatie verwerven. Bovendien kent de interactie met andere leden van de
gemeenschap een hogere intensiteit. In grotere bestuurseenheden, zo stellen Verba en
Nie, is de politiek gecompliceerder, onpersoonlijker en afstandelijker.
In deze benadering wordt verondersteld dat de kleinere schaal van bestuur deze
effecten heeft:
– grotere overzichtelijkheid en begrijpelijkheid van de lokale politiek; eenvoudiger

om relevante en begrijpelijke informatie te verwerven;
– grotere kans om iets te bereiken in de politiek;
– grotere mate van interactie tussen individuen.
Dit alles zou politieke betrokkenheid ‘eenvoudiger’ maken.

Van sociale interactie en maatschappelijke participatie wordt geregeld aangenomen
dat ze op lokaal niveau ‘makkelijker’ en ‘intensiever’ zijn dan op nationaal niveau
(zie onder meer Verba en Nie, 1972). Contacten met mensen in de directe omgeving
zijn makkelijker dan met mensen die verspreid over heel Nederland wonen. In
hoofdstuk 3 is Van der Top geciteerd, waarin hij dergelijke argumenten aanvoert
met als doel aannemelijk maken dat de betrokkenheid bij de lokale politiek groot is.
Wat de interactie in maatschappelijke organisaties betreft geldt dat vele doelstellin-
gen en eisen van deze bewegingen zich vooral op het lokaal niveau organiseren:

In het historische overzicht werd al aangestipt dat het maatschappelijk middenveld sterk
lokaal geworteld is. Activiteiten van deze organisaties spelen zich meestal letterlijk in de
buurt van burgers af. Het verenigingsleven is een bij uitstek lokaal fenomeen. (Lelieveldt,
1999: 32)

Sociale interactie zou daarom weleens vooraleerst plaats kunnen vinden op het
lokaal niveau. Om die reden kan worden aangenomen dat deze vooral betekenis
heeft voor de betrokkenheid bij de lokale politiek. Met andere woorden, vanwege de
nadruk van sociale interactie in een lokale context kan worden verondersteld dat de
betrokkenheid bij de lokale politiek in vergelijking met de betrokkenheid bij de
nationale politiek groter is.
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Herkennen en zich laten motiveren door belangen zijn eerder in dit proefschrift als
relevant omschreven. Betekent dit ook dat deze factor een verschillende uitwerking
heeft op de betrokkenheid bij de lokale en de nationale politiek? Alleen al aan hun
bestaan ontlenen gemeenten een belang dat mensen bindt. Zo staat het tenminste
verwoord in de memorie van toelichting bij de laatste wijziging van de Gemeente-
wet, die in 1993 uiteindelijk zijn beslag heeft gekregen:

De gemeenten nemen een zeer belangrijke plaats in ons staatsbestel in. Zij vormen de
basiscellen van onze democratische staat. Als bestuurslaag die in het algemeen het dichtst
bij de burger staat zijn zij primair verantwoordelijk voor de meeste zaken waarmee de
burger in het dagelijks leven wordt geconfronteerd, zoals de leefomgeving, de huisvesting,
het welzijn, de openbare orde, etc. Ontlenen de gemeenten hieraan al hun belang, daarbij
komt nog dat het gemeentelijk beleid, méér dan andere bestuurslagen, direct kan worden
beïnvloed door de bevolking. De democratie krijgt – ook via inspraak en participatie van
de bevolking – op de meest directe wijze op lokaal niveau gestalte. (TK 1985-1986, 19 403,
nr. 3: 9).

Gemeenten organiseren bepaalde belangen. Voor burgers is het daarom zinvol om
zich te interesseren voor deze belangen (‘belangstelling te tonen’). En het onderken-
nen van belangen kan een belangrijke prikkel bieden om lokale politieke activiteit te
ontwikkelen.

Toch hechten Nederlandse burgers in het algemeen geen groot belang aan het lokaal
bestuur, zeker niet als het belang wordt afgezet tegen de betekenis van de nationale
politiek voor het dagelijks leven van de burgers.28 In concrete situaties is het echter
goed denkbaar dat het lokaal bestuur van groot en direct belang is voor het welzijn
en welbevinden van burgers. Zelfs de meest reislustige, minst gebiedsgebonden
kosmopoliet is voor het verkrijgen van een paspoort afhankelijk van de dienstverle-
ning van zijn gemeente. Iedere ingezetene van een gemeente heeft te maken met
lokale heffingen en belastingen. En vanaf de drempel van ieders huis beginnen voor
burgers vaak als zeer essentieel ervaren belangen zoals leefbaarheid en veiligheid.
Belangen die behartigd worden door het lokaal bestuur. Het is daarom waar-
schijnlijk dat vele burgers ook in deze benadering in bijzondere mate betrokken

28 In enkele van de bestanden die in hoofdstuk 5 en bijlage 1 nog uitgebreid geïntroduceerd worden, is de
vraag gesteld welk belang de lokale overheid heeft voor het dagelijks leven van de respondent. Steeds
bleken weinigen van mening dat aan het lokaal bestuur een groot belang moest worden gehecht. Zo
meende in zogenoemde NIPO-weekpeilingen in 1986 11% van de respondenten dat het lokaal bestuur
van groot belang was. In 1994 en 1998 gaf respectievelijk 18% en 19% van de respondenten dit
antwoord. Slechts een minderheid meent dus dat het lokaal bestuur van belang is, zij het dat deze
minderheid onlangs wat gegroeid is. In de rapportage over deze cijfers is onder meer gesuggereerd dat de
decentralisatie van taken naar gemeenten een verklaring kan zijn voor die stijging (Castenmiller, 1998a: I-
III; 10).
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zullen zijn bij het bestuur van de langs de weg van de ervaren belangen gearticu-
leerde gemeenschap.29

Bovendien wordt in de context van het lokaal bestuur verondersteld dat de kosten
voor betrokkenheid, en weer in het bijzonder participatie, verhoudingsgewijs gering
zijn. Ook daarvan maakte het aangehaalde citaat uit de memorie van toelichting bij
de laatste wijziging van de Gemeentewet melding. Het kost minder moeite om poli-
tieke kennis op te doen van het lokaal systeem, van het specifiek beleid en over de
betrokken politici. Ook wat deze redenering betreft bevat het zojuist al in de herin-
nering teruggeroepen citaat van Van der Top, zoals vermeld in hoofdstuk 3, relevan-
te argumenten. Denters [e.a.] (1990: 81 v.v.) vermoeden dat ook het gevoel van bur-
gers dat zij iets kunnen bereiken op het lokaal niveau groter zal zijn, waardoor zij
ook eerder tot daadwerkelijke activiteit overgaan. Verder veronderstellen zij dat het
lokaal systeem toegankelijker is, bijvoorbeeld door spreekuren van wethouders en
raadsfracties, de nabijheid van vergaderingen, de mogelijkheden tot inspreken of de
kans om de wethouder bij de bakker of ’s zondags na de kerk te spreken.
Een en ander betekent dat vanwege de belangen die gemeenten ‘organiseren’ en het
feit dat de kosten om deze belangen te realiseren of veilig te stellen lager zijn dan bij
‘nationaal georganiseerde belangen’, de betrokkenheid bij de lokale politiek groter
zal zijn dan de betrokkenheid bij de nationale politiek.
In principe organiseren alle gemeenten dezelfde belangen. Alle gemeenten hebben,

29 In de bestuurskunde worden van oudsher intensieve discussies gevoerd over de beleidsvrijheid van
gemeenten in hun relatie met de – in dit verband als hogere aan te duiden – overige overheden. Deze
discussie is hier in zoverre van belang dat gemeenten mogelijk wel belangen organiseren, maar als ze
nauwelijks zeggenschap hebben over de organisatie van die belangen en geen mogelijkheden om ze aan te
passen of te veranderen, is het voor burgers nogal overbodig om hun betrokkenheid te richten op het
lokaal bestuur. Als het lokaal bestuur toch niets kan veranderen, waarom zou je je dan druk maken om
de gang van zaken in de gemeente?
Als gezegd is dit een oude en zeer intensieve discussie, waarin uiterste stellingnames niet worden ge-
schuwd en die niet tot een algemeen aanvaard antwoord heeft geleid. Hennekens (1996) meent bijvoor-
beeld dat de gemeentelijke autonomie rijp is voor het kerkhof, terwijl Toonen in 1989 (368 v.v.) stelt: ‘De
aan het staatsrecht ontleende conclusie dat de gemeentelijke autonomie in de loop van de tijd is terugge-
drongen, hoeft niet te worden ontkend. Tegelijkertijd moet echter worden bekritiseerd dat gemeenten
minder belangrijk en minder machtig zijn geworden. [...] Per saldo beschikken gemeenten momenteel over
een takenpakket dat voorheen nooit zo omvangrijk is geweest. [...] Het getuigt van weinig historisch
inzicht om te stellen dat de gemeente van de jaren tachtig minder machtig of zelfstandig zou zijn dan de
gemeente van de jaren vijftig of de jaren dertig.’ Toonen benadrukt de toegenomen vervlechting en
onderlinge afhankelijkheid van bestuurslagen, die wellicht meer toezicht vereisen, maar niet tot grotere
afhankelijkheid leiden. Voorts noemt hij de bestuursakkoorden tussen het Rijk en de VNG als middel om
de zelfstandigheid van gemeenten te bevorderen. Bovendien kennen vooral grotere gemeenten speciale
overeenkomsten met de rijksoverheid die ze op bepaalde terreinen meer (financiële) armslag, mogelijkhe-
den of vrijheid geven. En tot slot is in de loop van de jaren tachtig geregeld sprake van decentralisatie van
allerlei beleid: van het Rijk naar gemeenten. Deze decentralisaties verlopen soms schoksgewijs, maar op
de keper beschouwd heeft de lokale overheid thans meer taken onder haar hoede dan 20 jaar terug.
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volgens de Grondwet en de Gemeentewet, dezelfde taken en verantwoordelijkheden.
Dit betekent echter niet dat alle gemeenten daar op dezelfde wijze invulling en
uitvoering aan geven. Om die reden kunnen zich ook verschillen tussen gemeenten
voordoen in de mate waarin de mensen de gemeente herkennen als organisator van
deze belangen. En daarmee kan de betrokkenheid ook verschillen gaan vertonen.
Opnieuw kan worden vermoed dat er tevens effecten zijn die te maken hebben met
de omvang van de gemeente. In grotere gemeenten kan het verwerven van informatie
of het in contact komen met lokale politici meer inspanningen vereisen. Meer
algemeen gesteld: de kosten kunnen weleens mede beïnvloed worden door de schaal
van het politiek systeem (zie Denters [e.a.], 1990).

De articulerende benadering impliceert, overigens net als de gebiedsgebonden
benadering, dat op lokaal niveau opleiding een minder sterke relatie met betrokken-
heid vertoont dan op nationaal niveau. Zo is opgemerkt dat de belangen herken-
baarder zijn en de kosten, bijvoorbeeld om informatie te verwerven of in contact te
komen met de lokale bestuurders, geringer. Dit reduceert het belang van opleiding
als een hulpbron voor politieke betrokkenheid.
Wat leeftijd betreft wijst onder meer Brasz (1960) er al op dat juist ouderen vanwege
hun geringere mobiliteit meer aangewezen zijn op de directe leefomgeving en
daarom een groter belang hebben bij de gang van zaken in de gemeente. Dit zou er
toe kunnen leiden dat ouderen verhoudingsgewijs sterker betrokken zijn bij de
lokale politiek. Voor jongeren, wier sociale leven en opleiding zich vaak ook binnen
de eigen gemeente afspelen, geldt een vergelijkbare redenering.
Op deze wijze geformuleerd is het effect van leeftijd niet verbonden met generaties.
In theorie is het denkbaar dat sommige generaties zijn opgegroeid tijdens perioden
dat het lokaal bestuur buitengewoon belangrijk en actief was. Daardoor is het mo-
gelijk dat mensen uit deze generaties zich direct sterk op de lokale overheid hebben
georiënteerd, een oriëntatie die zij in latere jaren hebben vastgehouden. In de aan
Brasz ontleende redenering is dit niet het geval: de oriëntatie op de lokale overheid
wordt louter bepaald door de leeftijd van mensen, niet door de ‘ervaringen’ van hun
generatie.

Voor vrouwen, die ook vandaag de dag minder vaak betaald werk hebben en meer
dan mannen de zorg hebben voor jonge kinderen, geldt evenzeer dat hun sociale
leven meer plaatsvindt binnen de eigen gemeente. Mede onder verwijzing naar een
verondersteld groter belang dat vrouwen zouden hebben in de kwaliteit van voorzie-
ningen voor jonge kinderen, speelgelegenheid, crèches, scholen, naschoolse opvang
en ook de verkeersveiligheid, wordt wel vermoed dat vrouwen ook meer betrokken
zijn bij de politiek van de gemeente, die de eerstverantwoordelijke overheid is voor
deze voorzieningen (Castenmiller en Dekker, 1987: 435-436; Leijenaar en Niemöller,
1989; Leijenaar en Niemöller, 1998).
Samengevat moet volgens de articulerende benadering het bijzondere karakter van
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de betrokkenheid bij de lokale politiek blijken uit:
– een hogere mate van betrokkenheid op lokaal niveau in vergelijking met betrok-

kenheid bij de nationale politiek;
– een geringe betekenis voor de verschillen in individuele betrokkenheid van

individuele kenmerken als opleiding, leeftijd, sekse, inkomen en links-rechts-
plaatsing op lokaal niveau, opnieuw in vergelijking met het nationaal niveau;

– een verschillende mate van politieke betrokkenheid tussen gemeenten naarmate
de sociale interactie in deze gemeenten verschilt dan wel naarmate de lokale be-
langen door de burgers in verschillende gemeenten anders worden gewaardeerd;

– de betekenis van individuele kenmerken als opleiding, leeftijd, sekse, inkomen en
links-rechtsplaatsing moet verschillen, opnieuw naarmate de sociale interactie in
deze gemeenten verschilt dan wel naarmate de lokale belangen door de burgers
in verschillende gemeenten anders worden gewaardeerd.

4.5 Afsluiting en vervolg

Het bijzondere karakter van de betrokkenheid bij de lokale politiek kan zich op
verschillende wijzen uiten.
Om te beginnen is gesteld dat de betrokkenheid bij de lokale politiek om de typering
‘bijzonder’ te verdienen zich moet onderscheiden van de betrokkenheid bij de
nationale politiek. Het onderscheid kan betrekking hebben op zowel de mate van
betrokkenheid als relaties met verschillende achtergrondkenmerken. In het bijzonder
zal aandacht worden besteed aan de betekenis van individuele kenmerken als
opleiding, leeftijd, sekse, inkomen en links-rechtsplaatsing van burgers. Dit zijn
kenmerken waar op nationaal niveau veelal sterke verbanden blijken. Zowel op
basis van de gebiedsgebonden benadering als op basis van de articulerende benade-
ring kan beredeneerd worden dat op lokaal niveau de verbanden tussen deze ken-
merken en politieke betrokkenheid moeten verschillen van die op nationaal niveau.

Er is nog een tweede vergelijkingskader. Het bijzondere karakter van de betrokken-
heid bij de lokale politiek zou zich ook moeten uiten in verschillen in de politieke
betrokkenheid van burgers in diverse gemeenten. In Nederland bevinden zich per 1
januari 2001 504 gemeenten. Deze gemeenten onderscheiden zich in vele aspecten
van elkaar: grootte, historie, regionale positie, samenstelling van de bevolking,
samenstelling van het bestuur etc. Vanwege de verschillen tussen gemeenten kan ook
de betrokkenheid bij de lokale politiek variatie vertonen. Als dat zo is, dan kan dat
als een aanwijzing voor een bijzonder karakter worden beschouwd. In dat geval
hebben namelijk specifieke lokale omstandigheden een zelfstandig effect op de
betrokkenheid. Mocht dat echter niet het geval zijn, dan kan worden verondersteld
dat betrokkenheid bij de lokale politiek een betrekkelijk algemene en weinig gediffe-
rentieerde houding is, die maar weinig wordt bepaald door de specifieke lokale
situatie. Om die reden is in dit proefschrift eveneens de vraag aan de orde of de
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betrokkenheid bij de lokale politiek tussen gemeenten onderling variatie vertoont.
Ook wat dit vergelijkingskader betreft kan het bijzondere naar voren komen in de
mogelijke constatering dat de mate van betrokkenheid tussen burgers van diverse
gemeenten verschillen te zien geeft. Daarnaast kan ook blijken dat de samenhang
tussen diverse achtergrondkenmerken en aspecten van betrokkenheid tussen ge-
meenten andere patronen kent.

Naast de relaties tussen politieke betrokkenheid en verschillende in dit soort onder-
zoek gangbare individuele kenmerken als opleiding en leeftijd moeten er empirisch
relevante en inhoudelijk zinvolle verbanden worden geconstateerd tussen de speci-
fieke factoren die van belang worden geacht in het kader van de gebiedsgebonden en
de articulerende benadering. Te denken valt aan factoren als:
– het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap;
– woonduur in een gemeente;
– gemeentegrootte;
– huiseigenaarschap;
– activiteit in lokaal gebonden verenigingen en organisaties;
– de mate van contact met familie, vrienden of bekenden binnen de eigen gemeente.

Tot nu toe is voor de relaties tussen deze individuele kenmerken enerzijds en betrok-
kenheid anderzijds geen onderscheid gemaakt tussen de drie verschillende aspecten
van betrokkenheid. In hoofdstuk 2 is betoogd dat deze aspecten alle weleens op
andere wijzen door individuele en contextuele factoren beïnvloed kunnen worden.
Dit is zeker relevant voor de volgende onderzoekingen.
Allereerst geldt dat voor de affectieve aspecten van betrokkenheid. In het algemeen
is al betoogd dat het verwerven van politieke gevoelens weinig ‘moeite’ kost. Om die
reden wordt een gering effect verwacht van individuele kenmerken als opleiding,
leeftijd, sekse en inkomen. Dit moet nog sterker gelden voor de betrokkenheid bij de
lokale politiek, waar – in elk geval volgens de gebiedsgebonden benadering – gevoe-
lens van betrokkenheid nog ‘natuurlijker’ zullen zijn. Ook bij kennis en gedrag geldt
dat de verbanden tussen opleiding, leeftijd, geslacht en betrokkenheid bij de lokale
politiek minder sterk zullen zijn dan de verbanden tussen deze kenmerken en de
betrokkenheid bij de nationale politiek. Desalniettemin zal er sprake zijn van enig
verband omdat het verwerven van kennis hoe dan ook enige moeite kost, terwijl
voor het ontwikkelen van activiteit bepaalde hulpbronnen van belang blijven. Wat
sekse betreft is eerder betoogd dat vrouwen mogelijk grotere belangen dan mannen
herkennen op lokaal niveau, waardoor hun politieke kennis en politiek gedrag
groter zullen zijn. Bij leeftijd zijn argumenten onderscheiden om te betogen dat juist
heel jonge mensen en ouderen meer betrokken zijn bij de lokale politiek. Bij links-
rechtsplaatsing kan verondersteld worden dat op lokaal niveau tegenstellingen zich
minder onderscheiden. Daardoor kan de ideologische positie van burgers van
minder belang zijn voor hun opvattingen over de lokale politiek.

Over het bijzondere van lokale politieke betrokkenheid
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De verschillende redeneringen en overwegingen bij het vergelijken van lokale en
nationale politieke betrokkenheid laten zich samenvatten in dit figuur.

Figuur 4.1 Verwachte effecten van individuele en contextuele kenmerken op aspec-
ten van betrokkenheid

Affectie Kennis Gedrag

nationaal lokaal nationaal lokaal nationaal lokaal

leeftijd matig/sterk    geen sterk matig sterk matig

sekse matig geen/zwak sterk geen/zwak sterk geen/zwak

opleiding matig geen sterk gering sterk gering

inkomen matig geen sterk gering sterk gering

links-rechtsplaatsing geen geen geen geen sterk geen

betrokken bij lokale geen sterk geen sterk geen sterk

sociale gemeenschap

sociale interactie geen sterk geen sterk geen sterk

belang hechten aan geen sterk geen sterk geen sterk

lokaal bestuur

schaal30 geen gering geen sterk geen sterk

Bij de vergelijking tussen gemeenten onderling moeten er vooral verschillen blijken
in de mate van politieke betrokkenheid. Het effect van de in het schema genoemde
factoren is in alle gemeenten min of meer gelijk. Wel zouden bij zo’n vergelijking
verschillen tussen gemeenten van verschillende schaal naar voren moeten komen.
In dit hoofdstuk zijn daarmee de aandachtspunten voor het verdere empirisch
onderzoek benoemd. Verschillen tussen betrokkenheid bij de nationale en de lokale
politiek worden onderzocht, evenals verschillen in betrokkenheid tussen gemeenten
onderling. Tevens wordt het effect van enkele van belang geachte individuele en
contextuele kenmerken geïnventariseerd.

30 Zoals eerder opgemerkt komt de operationalisatie van schaal in het volgende hoofdstuk aan de orde.
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5.1 Inleiding

In hoofdstuk 2 is politieke betrokkenheid aan de orde gesteld. Daarbij is de aan-
dacht gericht op het belang dat aan betrokkenheid wordt gehecht voor de stabiliteit
en kwaliteit van democratieën. Bovendien is gewezen op de rol die sociale gemeen-
schappen (kunnen) hebben bij het ontstaan of bevorderen van politieke betrokken-
heid. Het besef deel uit te maken van een sociale gemeenschap leidt, volgens de
redeneringen die in hoofdstuk 2 zijn uitgewerkt, ertoe dat individuen eveneens meer
betrokken zullen zijn bij het bestuur van die gemeenschap.
In hoofdstuk 3 is de aandacht gericht op één specifiek politiek systeem: de gemeente.
Er zijn twee verschillende benaderingen geïntroduceerd: de gebiedsgebonden en de
articulerende benadering. In beide benaderingen wordt betoogd dat betrokkenheid
bij de lokale politiek een ‘bijzonder’ karakter heeft. Deze benaderingen vinden beide
hun oorsprong in opvattingen over betrokkenheid, gemeenschap en samenleving.
Vanaf dit hoofdstuk wordt een begin gemaakt met het onderzoeken van de verwach-
tingen die in deze benaderingen besloten liggen. Allereerst gaat het om de veronder-
stelling dat de mate van politieke betrokkenheid op lokaal niveau hoger is dan op
nationaal niveau. Dit komt in hoofdstuk 6 aan de orde, waarin eveneens wordt
geïnventariseerd of verbanden tussen diverse kenmerken van burgers en politieke
betrokkenheid op lokaal niveau een ander patroon te zien geven dan op nationaal
niveau. Hoofdstuk 7 kent vergelijkbare aandachtspunten, alleen gaat het dan om
eventuele verschillen tussen gemeenten onderling.
De aandachtspunten in de volgende hoofdstukken kunnen als volgt worden samen-
gevat.

Figuur 5.1 Aandachtspunten in hoofdstuk 6 en 7

Landelijk versus lokaal Gemeenten onderling

verschillen in mate van betrokkenheid hoofdstuk 6 hoofdstuk 7

verschillen in de relatie tussen kenmerken hoofdstuk 6 hoofdstuk 7

van individuen en betrokkenheid

5
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In dit hoofdstuk wordt de methode die wordt gehanteerd om de aandachtspunten te
onderzoeken uitgewerkt. Tevens worden de beschikbare indicatoren voor politieke
betrokkenheid en de relevante kenmerken van burgers geïntroduceerd en toegelicht.
Zowel de te hanteren methode als de bruikbare indicatoren zijn sterk afhankelijk
van het beschikbare materiaal. Daarover gaat de volgende paragraaf.

5.2 Een ‘ideale’ aanpak en de alternatieven

In dit proefschrift staat het bijzondere karakter van de betrokkenheid bij de lokale
politiek centraal. Om een bijzonder karakter te kunnen vaststellen moet het mogelijk
zijn om een onderscheid aan te tonen tussen enerzijds een algemene en anderzijds
een bijzondere mate van betrokkenheid. Dit vergelijkingskader komt, zoals uitge-
werkt en toegelicht in het vorige hoofdstuk, zo tot stand:
– Aanwijzingen voor een bijzondere mate van betrokkenheid bij de lokale politiek

worden gevonden in het verschil tussen de mate van betrokkenheid bij de lokale
politiek enerzijds en de mate van betrokkenheid bij de nationale politiek ander-
zijds.

– Aanwijzingen voor een bijzondere mate van betrokkenheid bij de lokale politiek
worden ontleend aan verschillen in de betrokkenheid tussen groepen responden-
ten uit diverse gemeenten.

In een ideaal geval heeft een onderzoeker zelf de vrijheid, de ruimte en de mogelijk-
heden om zijn gegevens te vergaren. In dat geval kan hij ervoor zorgen dat de
uiteindelijk beschikbare gegevens optimaal aansluiten bij de geïntroduceerde concep-
ten, de van belang geachte kenmerken en de noodzakelijke analyses. Met het oog op
het voorgenomen onderzoek zijn daarbij twee zaken van groot belang: de aanwezig-
heid van voldoende relevante indicatoren en de beschikbaarheid van een
vergelijkingskader.
Concreter betekent dit dat in het te analyseren empirische materiaal:
1 de mogelijkheid moet bestaan om een brede benadering van politieke betrokken-

heid te kiezen. Dit betekent dat er informatie beschikbaar moet zijn over de
verschillende aspecten (affectie, cognitie, gedrag) van betrokkenheid.

2 informatie beschikbaar moet zijn over de verschillende relevante aspecten van de
gebiedsgebonden en de articulerende benadering.

3 de mogelijkheid moet bestaan om de betrokkenheid bij de lokale politiek stelsel-
matig en consequent te vergelijken met de betrokkenheid bij de nationale poli-
tiek. De brede benadering van betrokkenheid moet betrekking hebben op
betrokkenheid bij zowel de lokale als de nationale politiek.

4 de mogelijkheid moet bestaan om de betrokkenheid in verschillende gemeenten
met elkaar te vergelijken. Deze gemeenten vertonen bij voorkeur een grote
spreiding in hun veronderstelde gemeenschapskarakter.

Hoofdstuk 5
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In Nederland is zo’n ideaal empirisch bestand niet beschikbaar. Een ‘ideale’ aanpak
van het empirische deel van het onderzoek is niet mogelijk gebleken. Er is daarom
gekozen voor het benutten van reeds beschikbare bestanden, die elk verschillende
mogelijkheden bieden om de relevante veronderstellingen en relaties te toetsen.
Hiervoor is een aantal bestanden beschikbaar. In de afgelopen jaren zijn er, vooral
naar aanleiding van de als zeer tegenvallend ervaren opkomst bij de gemeenteraads-
verkiezingen van 1990, verschillende onderzoeken ondernomen naar het functione-
ren van de lokale democratie.31 De ten behoeve van die onderzoeken samengestelde
databestanden zijn veelal niet of in elk geval niet expliciet samengesteld met het doel
een veronderstelde bijzondere betrokkenheid van burgers bij de lokale politiek te
toetsen. Toch voldoet een aantal van deze bestanden aan verschillende van de zojuist
genoemde uitgangspunten. In die bestanden zijn daarmee onderdelen van de ge-
wenste analyses uitvoerbaar. De deelresultaten van empirische analyses in deze
bestanden geven ‘bij elkaar’ toch een min of meer volledig beeld.
Dit is een kwetsbare aanpak. Het wordt problematisch als de ‘deelresultaten’ onder-
ling tegenstrijdig zijn. Dergelijke tegengestelde bevindingen kunnen dan wijzen op
het daadwerkelijk ontbreken van een eenduidig resultaat. Maar ze kunnen ook
verklaard worden doordat de bestanden verschillen qua gevolgde onderzoeks-
aanpak. Er kan sprake zijn van andere benaderingen van politieke betrokkenheid,
van andere indicatoren voor de gebiedsgebonden dan wel de articulerende benade-
ring, of van verschillen in de tijd. Wat dat laatste betreft staat het niet bij voorbaat
vast dat de situatie aan het begin van de jaren tachtig (het tijdstip dat het eerste
relevante en hier te benutten bestand is gebruikt) in alle opzichten vergelijkbaar is
met de situatie in het midden van de jaren negentig (waaruit de laatste te gebruiken
onderzoeken dateren).
Het is echter zeer interessant als de resultaten, ondanks verschillen in de onderzoeks-
aanpak, elkaar niet tegenspreken of zelfs bevestigen. Juist het feit dat er dan on-
danks de verschillende aanpakken eenzelfde beeld ontstaat, versterkt de gemeen-
schappelijke interpretatie van de resultaten.32

Er zijn uiteindelijk zes bestaande bestanden benut. Ze worden hier kort in figuur 5.2
geïntroduceerd en uitgebreider beschreven in bijlage I. Tevens worden in die bijlage
enkele bewerkingen toegelicht die in deze bestanden zijn uitgevoerd om de centrale
aandachtspunten adequaat te kunnen onderzoeken.

31 In verschillende, vooral grotere, gemeenten vinden met enige regelmaat enquêteonderzoeken
plaats, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan de opvattingen van burgers over de lokale
politiek (Castenmiller, 1994; 1998b). Deze aandacht is vaak beperkt en wordt sterk bepaald door
de specifieke lokale context. Veelal komt maar een klein aantal aspecten van het brede concept
van de betrokkenheid bij de lokale politiek aan de orde. Vergelijking met betrokkenheid bij de
nationale politiek krijgt meestal geen aandacht.

32 Vergelijk de door Przeworski en Teune (1970) beschreven ‘different case design’.
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Op verschillende momenten in deze rapportage is het handzaam als de gegevens-
bestanden met een korte omschrijving kunnen worden aangeduid. Bij de korte
introductie van de gegevensbestanden in kader 5.1 zal bij elk ook een afkorting
worden gegeven die in het vervolg als ‘alias’ voor deze bestanden dienst zal doen. De
basis voor de verkorte naamgeving wordt steeds gevonden in een korte aanduiding
van de instantie die verantwoordelijk is geweest voor de oorspronkelijke gegevens-
verzameling.

Kader 5.1 Korte beschrijving beschikbare bestanden

Het eerste bestand heeft betrekking op een empirisch onderzoek dat in 1983 is verricht naar de

wijze waarop burgers de kwaliteit van het bestuur, in de brede zin van het woord, in relatief kleine

gemeenten ervaren. Hierover is in 1990 een uitgebreid rapport verschenen (Denters, De Jong en

Thomassen, 1990). De korte aanduiding is THT83 aangezien de Universiteit Twente in 1983 nog

bekend stond als een ‘Technische Hogeschool’. In dit bestand zijn uitsluitend burgers uit 30

gemeenten met minder dan 30.000 inwoners opgenomen. De spreiding tussen de gemeenten is

daarmee qua gemeentegrootte zeer beperkt.

Het tweede bruikbare bestand dateert uit 1991. In dat jaar vond in Almere een uitgebreide enquête

plaats, waarvoor de directe aanleiding de bijzonder lage opkomst was bij de gemeenteraads-

verkiezingen van 1990 in deze gemeente. De rapportage verscheen in 1991 (Castenmiller, 1991). Dit

onderzoek heeft als afkorting SGBO91. Een onderzoek dat beperkt blijft tot één gemeente, ontbeert

per definitie de mogelijkheid om resultaten tussen gemeenten te vergelijken. Het bestand biedt wel

enkele mogelijkheden voor vergelijking met de betrokkenheid bij de nationale politiek.

Eveneens in 1991 werden de resultaten van een uitgebreid interuniversitair onderzoek gepubliceerd

dat uitgevoerd was in zeven grote tot zeer grote gemeenten (Tops [e.a.], 1991). Ook dit onderzoek

had de lage opkomst bij de raadsverkiezingen van 1990 als vertrekpunt. De afkorting is IWG91

(‘interuniversitaire werkgroep’). Het onderzoek is uitgevoerd in zeven gemeenten. Dit biedt ook

uitstekende mogelijkheden om de bevindingen in de diverse gemeenten onderling te vergelijken.

Waar het onderzoek THT83 zich beperkte tot gemeenten met minder dan 30.000 gemeenten, gaat

het hier echter om zeven grote tot zeer grote gemeenten. Daarmee is de variatie tussen deze

gemeenten eveneens beperkt.

Een aantal leden van de interuniversitaire werkgroep die betrokken was bij het onderzoek uit 1991,

zag aanleiding om in een vergelijkbaar onderzoek ook respondenten uit kleinere gemeenten te

betrekken. Dit is gebeurd in 1993, vandaar dat als korte aanduiding IWG93 (opnieuw was een

interuniversitaire werkgroep verantwoordelijk voor de uitvoering) wordt gehanteerd. De rapportage

is in 1998 verschenen (Denters en Geurts [e.a.], 1998). De spreiding van respondenten over diverse

gemeenten maakt vergelijking tussen gemeenten wel mogelijk, met die beperking dat het gaat om

een groot aantal gemeenten of liever: over een beperkt aantal respondenten per gemeente. Vergelij-

king tussen groepen respondenten uit afzonderlijke gemeenten is empirisch niet mogelijk. Hiervoor

wordt een alternatieve aanpak benut die in de loop van dit hoofdstuk aan de orde komt.

Hoofdstuk 5
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In een periode van minder dan een jaar, vanaf medio 1995 tot medio 1996, heeft SGBO,

Onderzoeks- en Adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, drie onderling sterk

vergelijkbare onderzoeksprojecten uitgevoerd in acht gemeenten. In twee gevallen vond het

onderzoek plaats in het kader van het streven naar bestuurlijke vernieuwing in de betrokken

gemeenten. Het derde onderzoek had tot doel om informatie te verzamelen voor de aanstaande

gemeentelijke herindeling waarbij zes her in te delen gemeenten betrokken waren.

In alle genoemde gemeenten is steeds een representatieve steekproef uit de bevolking benaderd om

de gehanteerde vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten waren in alle drie de projecten sterk

vergelijkbaar. Ten behoeve van dit proefschrift zijn de bestanden van de afzonderlijke gemeenten

samengevoegd: het nieuwe bestand heet hier SGBO96.

Zoals in bijlage I in detail is toegelicht, is de spreiding tussen deze gemeenten in een aantal opzich-

ten beperkt. Zo liggen zeven van deze acht gemeenten in de provincie Zeeland. In een aantal andere

opzichten is de variatie tussen deze gemeenten redelijk.

Het laatste beschikbare databestand kent de gemeenteraadsverkiezingen als vertrekpunt. Sinds 1982

worden voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen – eerst in opdracht van de actualiteiten-

rubriek AVRO’s-Radiojournaal en sinds 1994 in opdracht van de VNG – enkele vragen over de

lokale politiek in de zogenaamde NIPO-weekpeilingen opgenomen. In 1998 is over deze data-

bestanden een kort algemeen rapport gepubliceerd (Castenmiller, 1998a). Ten behoeve van het

volgende onderzoek zijn de gegevens uit de diverse onderzoeksjaren (1982, 1986, 1990, 1994 en

1998) samengevoegd. De constante factor bij dit onderzoek is de naam van het bureau dat de

gegevens heeft verzameld, die daarom ook als afkorting dient. Vergelijking tussen afzonderlijke

gemeenten is niet direct mogelijk. Hiertoe moet opnieuw een alternatieve aanpak worden gevolgd.

Vergelijking tussen lokale en nationale politieke betrokkenheid is, ondanks het beperkte aantal

relevante indicatoren, wel mogelijk.

In tabel 5.1 is weergegeven in welke mate de verschillende bestanden voldoen aan de
genoemde uitgangspunten. Een ‘+’ in een rij geeft aan of dat bestand er qua uit-
gangspunt positief uitkomt. Een ‘-’ geeft aan dat het bestand niet of nauwelijks
voldoet aan een uitgangspunt. Een ‘+/-’ geeft aan dat het ‘redelijk’ aan een uitgangs-
punt voldoet.

Introductie tot de empirie
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Tabel 5.1 Bruikbaarheid van de beschikbare bestanden

Beschikbaarheid indicatoren Vergelijkingskader

(1) Betrokkenheid (2) Benaderingen (3) Met nationale (4) Gemeenten

politiek onderling

THT83 +/- + - -

SGBO91 + + +/- -

IWG91 + + + +/-

IWG93 + +/- + -

SGBO96 + + - +/-

NIPO +/- - +/- -

Het overzicht benadrukt nogmaals dat er geen ideaal bestand voorhanden is. Immers,
bij geen enkel bestand staan vier plusjes. De achtergronden van deze typering van
bruikbaarheid komen in de volgende paragrafen aan de orde. In paragraaf 5.3
worden de mogelijkheden voor een brede benadering van betrokkenheid uitgewerkt.
In paragraaf 5.4 wordt de beschikbaarheid van indicatoren voor zowel de gebieds-
gebonden als de articulerende benadering aangegeven. In paragraaf 5.5 wordt inge-
gaan op de mogelijkheid die de bestanden bieden om betrokkenheid bij de lokale
politiek te vergelijken met betrokkenheid bij de nationale politiek. In paragraaf 5.6
wordt aangegeven op welke wijze de betrokkenheid bij de politiek in diverse gemeen-
ten met elkaar vergeleken kan worden. In paragraaf 5.7 wordt de balans opgemaakt.

5.3 Indicatoren voor betrokkenheid

In hoofdstuk 2 is aangegeven dat in dit proefschrift een brede benadering van
betrokkenheid wordt voorgestaan. Dit houdt in dat er binnen het algemene concept
van betrokkenheid aandacht is voor affectieve, cognitieve en gedragsaspecten. In
hoofdstuk 4 is dit verder geconcretiseerd. Bij de keuze voor de in de vorige paragraaf
geïntroduceerde databestanden heeft de mogelijkheid om aandacht te besteden aan
de verschillende aspecten van politieke betrokkenheid mede een rol gespeeld. In
tabel 5.1 is in het algemeen al aangegeven in welke mate de geselecteerde bestanden
die mogelijkheid daadwerkelijk bieden. In tabel 5.2 is dit nader uitgewerkt.

Hoofdstuk 5
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Tabel 5.2 Indicatoren voor lokale politieke betrokkenheid in de beschikbare bestanden

THT83 SGBO91 IWG91 IWG93 SGBO96 NIPO

politieke belangstelling +33 + + + + +

politieke responsiviteit + + + + + +

politieke competentie + + + +

waardering gemeentebestuur + + + + +

politieke kennis + + + +

politieke activiteit + + + + +

De relevante theoretische begrippen (aspecten van betrokkenheid) zijn in de diverse
bestanden niet steeds op gelijke wijze gemeten. Van bestand tot bestand zijn daar
verschillende indicatoren voor gebruikt. Sommige zijn opgebouwd uit een aantal
vragen en een andere keer is maar één relevante vraag over een bepaald aspect van
betrokkenheid gesteld. In bijlage 1 wordt dit in detail toegelicht. In het algemeen
geldt voor de drie onderscheiden aspecten van politieke betrokkenheid het volgende.

• Politieke affectie
In alle bestanden is op enigerlei wijze geïnformeerd naar belangstelling voor de
lokale politiek. Dit geldt ook voor politieke responsiviteit. Het vaststellen van de
waardering voor het gemeentebestuur en de mate van politieke activiteit heeft
plaatsgevonden in op één na alle bestanden.

33 In de overige bestanden gaat het steeds om één vraag: naar de mate van belangstelling voor de lokale
politiek. In dit bestand is tevens geïnformeerd naar de mate waarin de respondent in de krant verslagen
van gemeenteraadsvergaderingen leest. Bovendien is gevraagd naar de belangstelling voor plaatselijke
aangelegenheden. Het is bij deze laatste vraag op zijn minst discutabel of deze wel als een indicator voor
politieke betrokkenheid kan gelden. Elders in dit bestand is gevraagd naar de belangstelling voor natio-
nale kwesties. Vanwege het ontbreken van een expliciete verwijzing naar de politiek (lokale/nationale
politieke kwesties) zijn deze vragen wezenlijk minder geschikt als indicatoren voor politieke betrokken-
heid. Het is in feite zelfs reëler om dergelijke vragen te beschouwen als een indicator voor de mate van
(sociale) betrokkenheid bij de gemeenschap. In die zin zouden het eerder onafhankelijke variabelen zijn.
In analyses in andere bestanden zijn ze ook als zodanig benut. De resultaten op basis van dit onderzoek
dienen daarmee hoogstens ter aanvulling op de bevindingen in de overige bestanden en kunnen zeker niet
als doorslaggevend voor de beantwoording van de onderzoeksvragen worden beschouwd.
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• Politieke kennis
In hoofdstuk 4 is opgemerkt dat politieke kennis er in enquêteonderzoek veelal
bekaaid afkomt. Dit blijkt niet direct uit de opsomming in tabel 5.2. Want in vier
van de zes bestanden zijn gegevens over de politieke kennis van de respondenten
opgenomen. Toch gaat het overwegend om een karige benadering van politieke
kennis: het betreft vooral het ‘noemen van namen’.34 Er is gevraagd of de responden-
ten de naam van de burgemeester, de wethouders en in sommige gevallen ook de
raadsleden in hun gemeente konden noemen.
In het bestand SGBO96 is de lokale politieke kennis anders vastgesteld. In deze
enquêtes is de respondenten gevraagd of zij bekend zijn met een aantal actuele lokale
kwesties. In bijlage 1 is de specifieke wijze waarop dit heeft plaatsgevonden toege-
licht. Tevens komt daar de vraag aan de orde in welke mate zo’n aanpak daadwer-
kelijk de lokale politieke kennis indiceert.

• Politieke activiteit
Politieke activiteit krijgt in enquêteonderzoeken geregeld aandacht. In alle bestan-
den, met uitzonderingen van de NIPO-weekpeilingen, is hiernaar geïnformeerd.
Soms is dat heel beperkt gebeurd door louter de algemene vraag te stellen of een
respondent ‘weleens actief is geweest’. In andere bestanden zijn zeer uitgebreide
lijsten van mogelijke activiteiten aan respondenten voorgelegd. In hoofdstuk 4 is
aangegeven dat tussen één enkele vraag of lijsten van actiemethoden geen onder-
scheid zal worden gemaakt. Het instemmend beantwoorden van de vraag dat een
respondent ‘weleens actief is geweest’ staat gelijk aan het aangeven dat een bepaalde
actiemethode (of een combinatie van methoden) weleens is benut. In beide gevallen
geldt dan dat de respondent politiek actief is (of is geweest).35

5.4 Gebiedsgebonden en articulerende indicaties

Het is noodzakelijk dat de beschikbare bestanden ten minste enkele aanwijzingen
voor factoren en omstandigheden bevatten die in de gebiedsgebonden of de articule-
rende benadering van belang worden geacht. Dit biedt dan immers de mogelijkheid

34 Dat het gaat om een karige benadering, is gebaseerd op de volgende redenering. Er kan eenvoudig wor-
den betoogd dat vele burgers zonder de naam van politici (exact) te kennen uitstekend op de hoogte kun-
nen zijn van bepaalde aspecten van het gemeentelijk beleid. Ook is het goed denkbaar dat sommige res-
pondenten wel de naam kennen van verschillende lokale politici, zonder verder enig idee te hebben van
het beleid dat deze personen voorstaan. In het bijzonder kan dit het geval zijn bij (lokale) politici die een
goede band hebben met de lokale of regionale media, of lokale politici die mede dankzij hun bekendheid
in het lokale verenigingsleven verkozen zijn.

35 In bijlage 1 wordt tevens toegelicht dat het in de context van dit onderzoek niet relevant is om een onder-
scheid te maken tussen de intensiteit van actiemethoden. Het benutten van meer dan één methode staat
gelijk aan het benutten van één methode. Evenmin zullen dimensies in het politieke gedrag worden onder-
scheiden (conventioneel of niet conventioneel en dergelijke).
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om de waarde van deze benaderingen te toetsen. Bij gebiedsgebonden kenmerken
gaat het om indicaties dat respondenten zich sterk verbonden hebben met het gebied
waarin zij wonen. In hoofdstuk 4 zijn op basis van andere onderzoeken al enkele
kenmerken benoemd, waarvan sommige in de hier te benutten bestanden zijn
opgenomen. Een ervan is het kenmerk of de respondent woont in een huur- of
koophuis. Ook de woonduur in de gemeente is regelmatig bekend. Een aantal
bestanden bevat informatie of de respondenten zich verbonden dan wel betrokken
voelen bij (‘het wel en wee’ van) de gemeente. Het gaat daarmee om een subjectieve
beoordeling van de eigen betrokkenheid bij de gebeurtenissen en ontwikkelingen
binnen de eigen gemeente. In hoofdstuk 4 is al aangegeven dat deze informatie
binnen de gebiedsgebonden benadering van betrekkelijk groot belang wordt geacht.
In een aantal enquêtes is de respondent gevraagd om de woon- en leefomgeving te
waarderen. Onder meer kan vermoed worden dat mensen die zich tevreden tonen
over hun woon- en leefomgeving zich ‘thuis’ voelen in hun gemeente. Vanuit deze
optiek kan deze informatie als indicator voor de subjectieve betrokkenheid bij de
sociale gemeenschap dienst doen.

Voor de articulerende benadering is relevant dat in vrijwel alle te benutten data-
bestanden de oorspronkelijke onderzoekers geïnteresseerd waren in de samenhang
tussen maatschappelijke en politieke participatie. Vanuit die optiek zijn er
indicatoren voor maatschappelijke participatie opgenomen. Zo is in vier van de zes
beschikbare databestanden het lidmaatschap van of de activiteit in lokaal gebonden
sociale verenigingen of organisaties vastgesteld. In een vijfde onderzoek is geïnfor-
meerd of de familie en/of vrienden en kennissen van de respondent in dezelfde
gemeente woonachtig zijn. Verondersteld kan worden dat in dat geval betrekkelijk
veel sociale contacten binnen de eigen gemeente plaatsvinden. Daarnaast bevatten
twee bestanden informatie over de mate van interactie met de buren, wat inzicht
verschaft in de intensiteit van de sociale contacten binnen de eigen gemeente.

In hoofdstuk 4 is eveneens de aandacht gevestigd op het belang van ‘herkennen van
belangen’. Mensen die aan het lokaal bestuur een groot belang toekennen, zullen
volgens de articulerende benadering meer betrokken zijn bij de lokale politiek. In
twee bestanden, IWG91 en NIPO, is direct geïnformeerd naar het belang dat de
respondenten toeschrijven aan het gemeentebestuur. In de andere bestanden is
weleens de vraag gesteld welke bestuurslaag de respondenten belangrijker achten:
het lokaal of het nationaal bestuur. Ook is wel gevraagd voor welke bestuurslaag de
respondenten meer belangstelling hebben. Dergelijke vraagstellingen voldoen niet.
Hier gaat het erom een onderscheid te kunnen maken tussen de mate van belang die
respondenten hechten aan de lokale politiek. Dat wordt niet verkregen door de
respondenten een afweging te laten maken tussen het belang van de nationale en de
lokale politiek. Het vaststellen van de belangstelling voor de lokale politiek zegt
weinig over het belang dat respondenten eraan hechten. Een respondent kan buiten-
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gewoon veel belangstelling hebben voor de gebeurtenissen in de lokale politiek,
terwijl hij tegelijkertijd de mening is toegedaan dat die gebeurtenissen voor hem
nauwelijks van betekenis zijn.

Daarmee zijn in alle beschikbare bestanden een of meer relevante indicatoren voor
sociale interactie opgenomen, zoals samengevat in tabel 5.3.

Tabel 5.3 Beschikbare indicatoren voor de gebiedsgebonden of de articulerende
benadering

THT83 SGBO91 IWG91 IWG93 SGBO96 NIPO

Gebiedsgebonden indicatoren

woonduur + + + + +

huur- of koophuis + + +

beoordeling woonplaats + +

betrokken bij eigen gemeente + +

belangstelling voor lokale

onderwerpen +

belangstelling voor lokale

problemen +

Articulerende indicatoren

contact met buren/naasten + +

familie/vrienden in gemeenten +

gerichtheid op eigen woonplaats + + +

sociale activiteit + + + +

belang hechten aan

gemeentebestuur + +36
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5.5 Lokale en nationale politieke betrokkenheid

5.5.1 De vergelijking

Om nader inzicht te krijgen in een bijzonder karakter van de betrokkenheid bij de
lokale politiek wordt allereerst onderzocht of op individueel niveau de vragen naar
betrokkenheid bij de lokale politiek anders worden beantwoord dan de vragen naar
betrokkenheid bij de nationale politiek. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door aan
ieder individu eerst vragen voor te leggen over zijn betrokkenheid bij de lokale
politiek en kort daarop vragen over zijn betrokkenheid bij de nationale politiek. In
de praktijk gebeurt dit natuurlijk in een en dezelfde enquête. Niet in alle geselec-
teerde bestanden echter zijn zowel vragen over betrokkenheid bij de lokale politiek
opgenomen als vragen over betrokkenheid bij de nationale politiek. En als het al
gebeurd is, blijft dit geregeld beperkt tot een klein aantal vergelijkbare vragen. De
vergelijkbaarheid tussen de vraagstelling die betrekking heeft op de betrokkenheid
bij de lokale politiek met de vraagstelling die betrekking heeft op de betrokkenheid
bij de nationale politiek, is van groot belang. Het gaat er immers om daadwerkelijk
en zonder twijfel eventuele verschillen aan te tonen. Als bij afwijkende vraagstellin-
gen verschillen in de politieke betrokkenheid op lokaal en nationaal niveau worden
aangetroffen, zijn er twee conclusies mogelijk: ofwel is er daadwerkelijk sprake van
een verschillende betrokkenheid, ofwel zijn de verschillen veroorzaakt door de
afwijkende vraagstellingen. Om die laatste mogelijkheid uit te sluiten wordt alleen
gebruikgemaakt van vragen naar politieke betrokkenheid die, met uitzondering van
het onderscheid of het gaat om de lokale dan wel nationale politiek, gelijk zijn
geformuleerd.

In het door SGBO uitgevoerde onderzoek in Almere is betrekkelijk veel aandacht
voor de betrokkenheid bij de nationale politiek. Het idee achter deze vragen was om
een indruk te krijgen van de ‘algemene’ politieke betrokkenheid van burgers. Er is
toentertijd geen strikte confrontatie van lokale en nationale politieke betrokkenheid
nagestreefd. Het gevolg hiervan is dat vergelijkbare vragen voor de betrokkenheid
bij de lokale en nationale politiek grotendeels ontbreken. In de overige door SGBO
ondernomen onderzoeken ontbreekt de mogelijkheid om vergelijkingen te maken
met de betrokkenheid bij de nationale politiek volledig. De reden is simpel: de
opdrachtgevers van deze onderzoeken, gemeenten, hadden geen enkel belang bij het
vaststellen van de betrokkenheid van hun burgers bij de nationale politiek.

36 In drie van de vijf onderzoeksjaren waaruit dit bestand is opgebouwd, is deze vraag aan de respondenten
voorgelegd. Omdat deze indicator niet in alle jaren is opgenomen, komen bevindingen aangaande deze
indicator niet in de tekst van hoofdstuk 6 en 7 aan de orde. In bijlage 4 worden wel resultaten gepresen-
teerd.
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De onderzoekers die aan de basis stonden van THT83, concentreerden zich eveneens
op de lokale politiek. De aandacht voor de mate van betrokkenheid bij de nationale
politiek beperkt zich tot twee vragen. In beide gevallen gaat het om belangstelling
voor de nationale politiek. In de NIPO-weekpeilingen wordt eveneens alleen de
vraag naar de belangstelling voor de lokale politiek op identieke wijze herhaald voor
de belangstelling voor de nationale politiek.
Daarmee resteren slechts twee bestanden waarbij een relatief groot aantal vergelijk-
bare vragen voor betrokkenheid bij de lokale en de nationale politiek beschikbaar is:
de beide bestanden die door een groep wetenschappelijke onderzoekers zijn samen-
gesteld.

Samengevat in de diverse bestanden zijn deze vergelijkbare indicatoren voor betrok-
kenheid bij de lokale en de nationale politiek opgenomen.

Tabel 5.4 Indicatoren voor lokale én nationale politieke betrokkenheid in de
beschikbare bestanden

THT83 SGBO91 IWG91 IWG93 SGBO96 NIPO

politieke belangstelling + + + + +

politieke responsiviteit + +

politieke competentie + +

waardering bestuur +

politieke kennis

politieke activiteit +

5.5.2 Sociaal-structurele kenmerken

Als verschillen tussen de betrokkenheid bij de lokale en de nationale politiek worden
onderzocht, is het ook van belang de invloed van diverse individuele, sociaal-
structurele kenmerken van de respondenten in de analyses te betrekken. Gedoeld
wordt op individuele kenmerken die geacht worden van betekenis te zijn voor de
mate van betrokkenheid. Te denken valt aan leeftijd, opleiding en dergelijke. De
reden om ze in de analyses te betrekken is dat, zoals in hoofdstuk 4 is
beargumenteerd, wordt verwacht dat ze op lokaal niveau een andere, veelal minder
sterke invloed hebben op de mate van politieke betrokkenheid dan op nationaal
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niveau. De lokale politiek zou immers ‘makkelijker’, ‘begrijpelijker’ of ‘toegankelij-
ker’ moeten zijn. Iedereen raakt er ‘als vanzelf’ bij betrokken, ongeacht juist ieders
sociale achtergrond of politieke voorkeur. Anders gezegd: verondersteld wordt
dat de lokale politiek zo makkelijk, begrijpelijk of toegankelijk is dat ‘je er niet
voor doorgeleerd hoeft te hebben’, ‘de leeftijd er niet meer toe doet’ of ‘de lokale
politiek door mannen en vrouwen op gelijke wijze wordt ervaren’. In dat geval
hebben kenmerken als opleiding, leeftijd en sekse geen onderscheidende waarde
meer.

Verschillende van deze kenmerken zijn in de beschikbare bestanden aanwezig. Zo is
in elk bestand bekend of de respondent een man dan wel een vrouw is. In elk
bestand, met uitzondering van de NIPO-weekpeilingen, is het opleidingsniveau van
de respondenten vastgesteld. Daarbij zijn in de overige bestanden wel verschillende
indelingen gehanteerd. Zo is soms geïnformeerd naar de hoogst afgeronde opleiding,
soms naar een opleiding die op dat moment gevolgd wordt. Ook de antwoord-
categorieën zijn zeker niet in elk bestand gelijk. Nu gaat het in dit onderzoek niet
om de betekenis van een specifieke opleiding of opleidingscategorie op de mate van
betrokkenheid. Het gaat erom of verschillen in opleidingsniveau bepaalde effecten
op de mate van lokale politieke betrokkenheid hebben. Daartoe zijn in de diverse
bestanden de respondenten steeds in drie categorieën onderscheiden: van een betrek-
kelijk geringe opleiding tot een hoge opleiding. Zo’n onderscheid is voldoende om
relatieve verschillen in opleidingsniveau tussen respondenten te kunnen bepalen.

Opnieuw met uitzondering van de NIPO-gegevens is in elk bestand de exacte leeftijd
van de respondent bekend. Dit gegeven kan dan zonder nadere bewerking worden
benut in de analyses. In de NIPO-bestanden zijn de respondenten in leeftijdscatego-
rieën verdeeld. In hoofdstuk 4 is al kort gerefereerd aan de aanname dat leeftijd een
direct effect heeft op (lokale) politieke betrokkenheid. Het effect is niet, zo wordt
verondersteld, verschillend voor bepaalde generaties. Denkbaar is dat sommige
generaties om welke reden dan ook in een bepaalde periode bijzonder sterk op de
lokale overheid zijn georiënteerd. Deze generatie zou dan op zowel jonge, middel-
bare als oudere leeftijd gemiddeld een sterke betrokkenheid bij het lokaal bestuur
kennen. Mensen uit andere generaties zouden juist hun hele leven (dus ongeacht hun
leeftijd) mogelijk weinig betrokken zijn bij de lokale overheid. In de literatuur is
zo’n gedachtegang echter niet eerder geopperd. Evenmin wordt die in dit proef-
schrift gevolgd. Het lijkt al met al, mede omdat deze suggestie voorzover bekend
niet eerder in de literatuur is geopperd, een weinig aannemelijke veronderstelling.
Om die reden worden in dit proefschrift geen generaties of leeftijdscohorten (op
basis van geboortejaar) onderscheiden, maar wordt steeds alleen het ‘directe’ effect
van leeftijd in ogenschouw genomen. Anders gezegd: verondersteld wordt dat het
effect van leeftijd op betrokkenheid in 1983 (chronologisch gezien het eerst beschik-
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bare bestand37) over het algemeen hetzelfde is als het effect van leeftijd op betrok-
kenheid in 1998 (het jaar waarin de meest actuele gegevens waarvan in dit proef-
schrift gebruik wordt gemaakt, zijn verzameld).38

Het vaststellen van het inkomen van de respondent is in enquêteonderzoek geen
sinecure: gaat het om het gezinsinkomen of om het ‘eigen inkomen’ van de
respondent? Moeten de respondenten opgave doen van bruto- of nettoverdiensten?
Moeten diverse subsidies (kinderbijslag, huursubsidie) meegeteld worden? Etc. Ook
nu geldt weer, net als bij opleiding, dat de exacte omvang van het inkomen weinig
relevant is. Het gaat erom inkomensverschillen tussen respondenten aan te kunnen
wijzen en te onderzoeken welke invloed de verschillen hebben op de mate van
betrokkenheid bij de lokale politiek. De wijze waarop het inkomen is geregistreerd
in de bestanden – vaak in diverse klassen – biedt veelal eenvoudig de mogelijkheid
om dergelijke onderscheiden aan te brengen. De respondenten in de verschillende
onderzoeken konden in het enquêteformulier steeds een bepaalde klasse aanwijzen,
die beschouwd wordt als een goede weergave van hun inkomen. Deze klasse is hoger
of lager dan die van respondenten die andere klassen hebben aangegeven. Dit
onderscheid tussen respondenten verschaft voldoende relevante informatie. Op die
wijze kan de relatieve inkomensklasse van de respondenten zonder verdere bewer-
kingen toegepast worden in de analyses.

De links-rechtsplaatsing door de respondenten zelf is in slechts twee bestanden
beschikbaar. Het aantal posities waarin de respondenten in deze bestanden zich
konden plaatsen, is verschillend. In het ene onderzoek zijn het 10 posities, in het
andere zeven.
Ook in dit geval gaat het, net als bij inkomen, uitsluitend om de betekenis van een
verschillende positie op een links-rechtsschaal voor de mate van betrokkenheid,
ongeacht het feit hoe deze precies is vastgesteld. Dit gegeven is daarom eveneens
zonder verdere bewerkingen in de analyses bruikbaar.

Tabel 5.5 bevat het overzicht van de in de diverse bestanden beschikbare individuele,
sociaal-structurele kenmerken.

37 Weliswaar heeft het NIPO al voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 1982 gegevens verza-
meld, maar deze gegevens zijn met de andere jaren samengenomen. THT83 is het ‘vroegste’ zelfstandige
bestand.

38 Overigens maakt deze formulering eveneens duidelijk dat tussen de eerst en laatst beschikbare gegevens
slechts 15 jaar verschil zit. In feite ligt het zwaartepunt van de verzameling van de gegevens die hier
worden benut binnen een periode van vijf jaar (1991-1996). Dat zou het ook vrijwel onmogelijk maken
om eventuele generatie-effecten aan te kunnen tonen.
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Tabel 5.5 Beschikbare individuele, sociaal-structurele kenmerken

THT83 SGBO91 IWG91 IWG93 SGBO96 NIPO

sekse + + + + + +

leeftijd + + + + + +

opleiding + + + + +

inkomen + + + + +

links-rechtsplaatsing + +

5.5.3 De methode van analyse

Bij het systematisch onderzoeken van eventuele verschillen tussen betrokkenheid bij
de nationale en de lokale politiek is de volgende werkwijze gehanteerd. Allereerst
wordt geïnventariseerd of er sprake is van een wezenlijk verschil in de mate van
betrokkenheid. Daarnaast is aan de orde of verbanden tussen diverse kenmerken
van de respondenten en hun politieke betrokkenheid op lokaal niveau anders zijn
dan die op nationaal niveau. Zowel voor het toetsen van eventuele verschillen in de
mate van betrokkenheid als voor het inventariseren van eventuele verschillen in
samenhangen zijn diverse methoden beschikbaar.
Beide vormen van toetsen op verschillen kunnen ingebed worden in één enkele
methode, wat de overzichtelijkheid van de te presenteren resultaten ten goede komt.
Deze methode is ontleend aan de ‘regression in time and space’ (Stimson, 1985) en
door Van der Eijk en anderen uitgewerkt in de ‘stacked analysis’-methode (zie
bijvoorbeeld Van der Eijk en Franklin, 1996; Van der Brug, Fennema en Tillie,
2000).
In deze methode worden eerst de algemene patronen geïnventariseerd, waarbij direct
inzicht ontstaat in eventuele verschillen in de mate van betrokkenheid. Omdat op
dat moment de algemene patronen zijn vastgesteld, is het in een tweede stap moge-
lijk om eventuele afwijkingen van de algemene patronen, op lokaal niveau, vast te
stellen.

Gesproken is over ‘gestapelde bestanden’ (stacked analysis): in de volgende analyses
worden op basis van de gegevens van één enquête twee databestanden gecreëerd. In
deze bestanden zijn de populatie en de wijze waarop de kenmerken van die popula-
tie zijn vastgesteld volstrekt identiek. De wijze waarop dit plaatsvindt, is in figuur
5.1 uitgewerkt.
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Het creëren van de twee bestanden is weergegeven in stap 1 van deze figuur. De twee
nieuwe bestanden verschillen slechts in één essentieel opzicht van elkaar: het eerste
bestand bevat uitsluitend de antwoorden op vragen naar de betrokkenheid bij de
lokale politiek, het tweede bestand de antwoorden op overeenkomstige vragen naar
de betrokkenheid bij de nationale politiek.

Het doel van de databewerkingen die in figuur 5.1 zijn weergegeven, is nu te toetsen
of dezelfde respondenten de vragen naar betrokkenheid in het ene deelbestand
(betrokkenheid bij de lokale politiek) anders beantwoorden dan de vragen naar
betrokkenheid in het andere deelbestand (de betrokkenheid bij de nationale poli-
tiek). Het ‘anders’ kan betekenen dat ze zich meer (of minder) betrokken tonen dan
wel dat er andere verbanden met relevante achtergrondkenmerken zijn te constate-
ren.
Deze analyses vinden pas plaats als de twee deelbestanden weer zijn samengevoegd,
waardoor iedere respondent twee keer in het nieuw gevormde gestapelde bestand is
opgenomen: één keer met zijn antwoorden op de vragen naar de betrokkenheid bij
de lokale politiek en één keer met zijn vragen naar de betrokkenheid bij de nationale
politiek. In dit gestapelde bestand bestaat er de mogelijkheid om te toetsen of een en
dezelfde respondent zich anders gedraagt als het gaat om de betrokkenheid bij de
lokale politiek in vergelijking met de betrokkenheid bij de nationale politiek. Voor-
dat deze bestanden weer ‘op elkaar worden gestapeld’, wordt in stap 2 een
(identificatie)variabele toegevoegd waaruit af te leiden is of de vragen naar betrok-
kenheid betrekking hebben op de lokale dan wel de nationale politiek.
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Figuur 5.2 Databewerking en -analyse bij de vergelijking tussen nationale en lokale
politieke betrokkenheid
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In figuur 5.2 is weergegeven hoe het nieuw gevormde bestand, dat ontstaat in stap 3,
verschilt van het oorspronkelijke bestand. In het oorspronkelijke bestand bevindt
zich het totale aantal (n) respondenten. Van hen is vanzelfsprekend een reeks ken-
merken in het bestand opgenomen. Tevens hebben de respondenten antwoord
gegeven op de vragen die dienst doen als indicator voor lokale en nationale betrok-
kenheid. In het nieuwe bestand bevinden zich twee keer zoveel respondenten door-
dat in feite iedere respondent twee keer in het bestand is opgenomen (2n): één keer
in zijn hoedanigheid als respondent inzake de lokale politiek en één keer in zijn
hoedanigheid als respondent inzake de nationale politiek. Elk paar rijen in het
gegevensbestand dat bij hetzelfde individu behoort, heeft dezelfde waarden bij de
individuele en contextuele variabelen, maar er is een onderscheid bij de beantwoor-
ding van de vragen naar betrokkenheid. Dit onderscheid is inzichtelijk te maken
door middel van de nieuw gevormde identificatievariabele, die een waarde 1 heeft
als de vastgestelde score bij de politieke betrokkenheid gebaseerd is op de lokale
politiek en een waarde 0 op basis van de nationale politiek.
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Figuur 5.3 Oorspronkelijk databestand en het gestapelde bestand na bewerking

Oorspronkelijk bestand

Respondent Individuele kenmerken Lokale politieke Nationale politieke

betrokkenheid betrokkenheid

1 x1 y1 z1

2 x2 y2 z2

3 x3 y3 z3

.  x. y. z.

. x.  y. z.

n xn yn zn

Nieuw bestand

Respondent Individuele kenmerken Lokaal of nationaal Politieke

(LN) betrokkenheid

1 x1 1 y1

2 x2 1 y2

3 x3 1 y3

.  x. 1  y.

. x. 1 y.

n xn 1 yn

1 x1 0 z1

2 x2 0 z2

3 x3 0 z3

. x. 0 z.

. x. 0 z.

n xn 0 zn

Vervolgens kan worden getoetst of deze identificatievariabele ‘lokaal/nationaal’
(kort aan te duiden als LN) van wezenlijke invloed is op de beantwoording van de
vragen naar politieke betrokkenheid.
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Om te toetsen of de variabele LN van betekenis is, wordt in het gestapelde bestand
een multivariate regressieanalyse uitgevoerd. De afhankelijke variabele is de nieuw
geconstrueerde betrokkenheid bij de politiek. Voor de onafhankelijke variabelen
wordt gebruikgemaakt van de in het bestand aanwezige geschikte en theoretisch
relevante variabelen als leeftijd, opleiding, inkomen, sekse, woonduur, activiteit in
lokaal gebonden maatschappelijke organisaties, de mate waarin men zich betrokken
voelt bij de gemeente en de omvang van de gemeente. Tevens wordt de nieuw
geconstrueerde variabele LN als onafhankelijke in de analyse betrokken. Indien de
coëfficiënt van deze variabele in de analyse een significante waarde heeft, kan hieruit
worden afgeleid dat de respondenten de vraag naar betrokkenheid bij de lokale
politiek anders hebben beantwoord dan de vraag naar betrokkenheid bij de natio-
nale politiek. Indien dat het geval is, blijkt er daadwerkelijk een andere mate van
betrokkenheid. Als echter de coëfficiënt van de variabele LN niet significant is, dan
is er – in dit opzicht – géén sprake van een bijzondere mate van lokale betrokken-
heid. Een positieve coëfficiënt geeft aan dat de betrokkenheid bij de lokale politiek
hoger is dan bij de nationale politiek, een negatieve coëfficiënt dat het niveau van
betrokkenheid bij de lokale politiek juist lager is.

De ‘lat’ bij het vaststellen of er sprake is van significantie, wordt relatief ‘hoog’
gelegd. De theoretische benaderingen zijn vrij stellig over de verschillen: verschillen
zullen er volgens deze benaderingen ‘zeker’ zijn. Deze stelligheid maakt het onnodig
en onwenselijk om in dit geval een ruimhartiger significantiecriterium te hanteren.
De te benutten bestanden kennen bovendien een groot aantal cases, terwijl bij de
stapeling dit aantal nog eens wordt verdubbeld. Om deze redenen worden
regressiecoëfficiënten als significant aangemerkt wanneer de kans om de vastgestelde
waarden op toevalsbasis aan te treffen kleiner is dan 1%.

Bovenstaande aanpak geeft in eerste instantie uitsluitend aan of er sprake is van een
niveauverschil in betrokkenheid bij de lokale of nationale politiek. Ongeacht of daar
sprake van is, kan het zijn dat dezelfde verklarende factoren in verschillende mate
inwerken op betrokkenheid bij lokale en nationale politiek. De gevolgde werkwijze
biedt  de mogelijkheid hierover inzicht te verkrijgen. In de multivariate analyse
wordt immers het verband duidelijk gemaakt tussen onafhankelijke variabelen en de
algemene, gedecontextualiseerde politieke betrokkenheidsvariabele. Indien de
relaties tussen de onafhankelijke variabelen en betrokkenheid verschillen naar gelang
het gaat om de lokale of de nationale context, dan zou het alsnog aanbrengen van
dat onderscheid extra verklaarde variantie opleveren. Om na te gaan of hiervan
sprake is wordt in een volgende fase het residu van de eerste regressie-analyse als
nieuwe afhankelijke variabele genomen. Het nieuw-gevormde verdubbelde bestand
wordt in de oorspronkelijke delen gesplitst (stap 4 in figuur 5.1). Vervolgens wordt
onderzocht of een volgende regressieanalyse (met dezelfde onafhankelijke variabe-
len) alsnog resulteert in nieuwe significante coefficienten. Indien dat het geval is,
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verschilt de wijze waarop de betreffende verklarende variabele samenhangt met
betrokkenheid bij de lokale en nationale politiek.39

Voor de volledigheid wordt hier nog opgemerkt dat zowel de afhankelijke als de
onafhankelijke variabelen40 in de diverse regressieanalyses zelden op intervalniveau
zijn gemeten. Vrijwel alle afhankelijke variabelen zijn ordinaal en in een aantal
gevallen zijn ze zelfs dichotoom. Dit roept de vraag op of het verantwoord is een
‘standaard’ (OLS) regressieanalyse toe te passen, waarbij een lineair model wordt
verondersteld. Het toepassen van lineaire modellen als de afhankelijke variabele
ordinaal is, kent immers een aantal nadelen, zoals bijvoorbeeld een relatief lage
verklaarde variantie. Bij een dichotome afhankelijke variabele ontstaat daarnaast het
probleem dat de standaard error soms te hoog wordt geschat. Hierdoor zouden
sommige effecten ten onrechte als niet-significant kunnen worden beschouwd. Om
deze reden is bij alle gevallen waar de afhankelijke variabele dichotoom was, naast
een OLS-regressie, eveneens een logistische regressie uitgevoerd (zie bijvoorbeeld,
Gujarati, 1988: 467 v.v.).41 Aangezien deze analyses aanleiding gaven tot dezelfde
inhoudelijke conclusies, is besloten alleen de resultaten van de OLS-regressies te
presenteren. Deze hebben twee voordelen boven de logistische variant. Ten eerste
laten de resultaten zich begrijpelijker presenteren. Ten tweede zijn de resultaten van
de verschillende analyses onderling minder goed met elkaar vergelijkbaar indien in
het ene geval OLS wordt toegepast en in het andere geval logistische regressie.
Omwille van de heldere en eenduidige presentatie wordt aldus vastgehouden aan
lineaire modellen, waarbij men zich echter wel dient te realiseren dat aan de lage
waarde van de R2 weinig betekenis moet worden toegekend.

5.6 De betrokkenheid tussen gemeenten vergeleken

De tweede onderzoeksstrategie om inzicht te krijgen in de aannemelijkheid van een
bijzondere betrokkenheid is om de betrokkenheid bij de lokale politiek in diverse
gemeenten onderling te vergelijken. Het onderzoek dat plaatsvond in Almere, is dan

39 Het kan zijn dat gedurende deze stapsgewijze methode de indruk wordt verkregen dat de samenhang
tussen specifieke kenmerken van respondenten enerzijds en betrokkenheid anderzijds op lokaal niveau
stelselmatig verschilt van de samenhang op nationaal niveau. Er is dan, anders gezegd, sprake van
interactie tussen deze kenmerken en de LN-variabele. In dat geval is het noodzakelijk om de richting en
omvang van deze interactie empirisch vast te stellen. Pas indien daar aanleiding toe bestaat, wordt
aangegegeven hoe dat geschiedt en wat de uitkomsten zijn.

40 Voor enkele van de onafhankelijke variabelen geldt overigens dat ze wel degelijk op intervalniveau zijn
gemeten.

41 In het logitmodel vindt een bewerking plaats, waarbij de log van de ‘odds ratio’ (de kans op een waarde
van ‘1’ gedeeld door de kans op een waarde van ‘0’) de afhankelijke variabele is. De effecten van de
onafhankelijke variabelen geven dus aan in welke mate de kans toe- of afneemt dat een respondent ‘wel’
of ‘niet’ politiek actief zal zijn.
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voor dit doel in het geheel niet bruikbaar. De gegevens in dit bestand hebben betrek-
king op inwoners van één gemeente: verschillen tussen gemeenten zijn er dan niet.
In een ideaal geval zouden in de overige beschikbare bestanden zoveel respondenten
uit afzonderlijke gemeenten aanwezig zijn dat steeds groepen respondenten uit deze
gemeenten vergeleken kunnen worden. Slechts in twee van de bestanden waarvan in
dit proefschrift gebruik wordt gemaakt, is dit het geval. Als eerste is dat het onder-
zoek dat gebaseerd is op respondenten uit zeven grote gemeenten in 1991. Daar-
naast kan gebruik worden gemaakt van het combinatiebestand van diverse bestan-
den die door SGBO in opdracht van verschillende gemeenten zijn uitgevoerd. In
totaal gaat het om acht gemeenten.

Beide bestanden zijn wat de mogelijkheden voor vergelijking tussen gemeenten be-
treft in tabel 5.1 niet als optimaal aangemerkt. De reden daarvoor is dat de gemeen-
ten in elk bestand onderling niet sterk verschillen. Immers, in IWG91 gaat het om ze-
ven voor Nederlandse begrippen zeer grote gemeenten. Zes daarvan hadden tijdens
het onderzoek meer dan 100.000 inwoners. De zevende gemeente, Zwolle, heeft als
provinciehoofdstad een belangrijke regionale functie, net als de overige zes gemeenten.
In SGBO96 bevinden zeven van de acht gemeenten zich in de provincie Zeeland. Zes
daarvan liggen zelfs op één eiland, Schouwen-Duiveland, en vormen momenteel één
gemeente. Wat regionale spreiding betreft verschillen zeven van de acht gemeenten
dus weinig van elkaar. De grootste gemeente in dit bestand, Middelburg, had tijdens
het onderzoek ‘slechts’ 39.000 inwoners. Toch is de spreiding in SGBO96 op het
oog groter dan in IWG91. IJsselstein, de enige gemeente in dit bestand buiten de
provincie Zeeland, was tijdens het onderzoek een middelgrote forensengemeente
(23.000 inwoners), terwijl een aantal van de gemeenten op Schouwen-Duiveland
toentertijd betrekkelijk kleine en relatief gesloten gemeenten was, vooral gericht op
landbouw of visserij. Middelburg is dan wel voor Nederlandse begrippen niet
bijzonder groot, in de Zeeuwse context is het onbetwist het centrum van de provin-
cie. En ondanks het betrekkelijk bescheiden aantal van 10.000 inwoners in Zierikzee
was deze gemeente zonder twijfel in de ogen van alle inwoners van Schouwen-
Duiveland het ‘wereldse’ centrum van hun eiland (Uil, 1996; Castenmiller, 1996c).

Met deze twee bestanden zijn de ‘ideale’ mogelijkheden uitgeput die de bestanden
bieden om respondenten uit afzonderlijke gemeenten te vergelijken. In de overige
bestanden moet een alternatieve aanpak worden gehanteerd. Allereerst kan overwo-
gen worden om individuele respondenten op basis van beschikbare informatie over
de gemeente waarin zij wonen een bepaalde score toe te delen. Deze score zou dan
aangeven in welke mate deze gemeente een gemeenschapskarakter heeft. Dat is een
zinvolle42 aanpak indien daarvoor voldoende geschikte informatie van alle Neder-

42 Waarbij gemakshalve wel aangenomen moet worden dat zo’n min of meer objectieve classificatie van
gemeenten ook ‘herkend’ wordt door de in de bestanden opgenomen respondenten uit die gemeenten.
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landse gemeenten beschikbaar is. Denters en Geurts (1998: 269-270) hebben een
vergelijkbare aanpak gehanteerd om een ‘heterogeniteitsscore’ aan de gemeenten (of
liever: aan de respondenten uit diverse gemeenten) in hun onderzoek toe te kennen.
Aan de basis van dergelijke bewerkingen staan gegevens die het CBS verzamelt over
gemeenten. Het aantal bruikbare en actuele gegevens die het CBS structureel verza-
melt over gemeenten, is echter beperkt. Er is verder geen andere instantie in Neder-
land die dat doet. Het samenstellen van ingewikkelde ‘scores’ om het gemeenschaps-
karakter van gemeenten ermee te indiceren is daarmee slechts in theorie mogelijk.
Het aantal inhoudelijk relevante en bruikbare gegevens is zo beperkt dat zo’n
operationalisatie zowel conceptueel als praktisch ten minste twijfelachtig zou
worden.

Als alternatief wordt het begrip ‘schaal’ gebruikt. In hoofdstuk 4 is gesteld dat
schaal en gemeenschap enige verwantschap vertonen. Tegelijkertijd is min of meer in
het midden gelaten wat verstaan wordt onder ‘de schaal’ van de gemeente. Deze
‘onduidelijkheid’ is het gevolg van het uitgangspunt dat elke operationalisatie van
het concept gemeenschap op basis van een invulling van schaal tekortkomingen zal
kennen (Dahl en Tufte, 1974; Agnew, 1987; Mabilieu [e.a.], 1989).
Allereerst bestaat er de mogelijkheid om de schaal te operationaliseren op basis van
het aantal inwoners van een gemeente. De schaal kan ook worden geïndiceerd aan
de hand van de oppervlakte van de gemeente. Een combinatie van aantal inwoners
met oppervlakte behoort eveneens tot de mogelijkheden. De beschikbare bestanden
bieden nog meer mogelijkheden. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan factoren
als de urbanisatiegraad, de modernere ‘stedelijkheidsgraad’ of de ‘omgevings-
adressendichtheid’ van gemeenten. Bij deze verschillende kenmerken zijn deze
overwegingen van belang:
– Zeer gebruikelijk is de operationalisatie van ‘schaal’ als het aantal inwoners van

de gemeente. Het is echter goed mogelijk om van mening te verschillen over de
vraag of zo’n operationalisatie relevant is als indicatie voor het gemeenschaps-
karakter van gemeenten. Zoals opgemerkt wordt geregeld ‘gemakshalve’ aange-
nomen dat hechte gemeenschappen klein zijn, maar vanzelfsprekend is dit niet.
Kleine gemeenten kunnen ook bestaan uit ‘samenraapsels’ van nog kleinere
kernen die op het niveau van de gemeente nauwelijks een ‘eenheid’, een gemeen-
schap vormen. Bovendien kunnen ook heel grote gemeenten door hun inwoners
herkend worden als een hechte gemeenschap (‘Mokum’, ‘Rotjeknor’). Desalniet-
temin worden er in diverse onderzoeken geregeld verbanden tussen inwoner-
aantal en diverse aspecten van betrokkenheid verwacht en aangetroffen (zie
bijvoorbeeld Mouritzen, 1989).

– De mate van stedelijkheid, zoals die uitgedrukt wordt met de urbanisatiegraad,
zegt op zichzelf weinig over het gemeenschapskarakter van gemeenten. Zowel
stedelijke als niet-stedelijke gemeenten kunnen bloeiende sociale gemeenschap-
pen zijn. Vermoed kan nog worden dat de meer stedelijke gemeenten onover-
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zichtelijker zijn, wat relevant is in het kader van de articulerende invalshoek.
Maar die onoverzichtelijkheid wordt dan toch meer bepaald door het inwoner-
aantal van de gemeente dan door de stedelijkheid. Het praktische argument dat
de urbanisatiegraad van gemeenten voor het laatst op basis van gegevens uit de
bevolkingstelling van 1971 is bepaald en daardoor sterk verouderd, wordt
daarmee al van ondergeschikt belang.

– Het CBS heeft in de loop der jaren als alternatief voor de verouderde
urbanisatiegraad andere kenmerken ontwikkeld. Met name kan gewezen wor-
den op de omgevingsadressendichtheid (OAD), die vanaf het jaar 1990 beschik-
baar is (zie Den Dulk, Van de Stadt en Vliegen, 1992).43 Deze omgevings-
adressendichtheid wordt omschreven als ‘het gemiddeld aantal adressen per
vierkante kilometer binnen een cirkel met een straal van 1 kilometer op 1
januari’. De omgevingsadressendichtheid van gemeenten wordt bepaald door
voor elk adres binnen een gemeente de adressendichtheid vast te stellen en
daarna het gemiddelde te berekenen van de omgevingsadressendichtheid van alle
afzonderlijke adressen binnen de gemeente. Voor dit kenmerk gelden in een
aantal opzichten vergelijkbare inhoudelijke bezwaren als bij de urbanisatiegraad.
Het aantal postadressen per vierkante kilometer heeft op het eerste gezicht
weinig relevantie als indicator voor het gemeenschapskarakter van gemeenten.
Wel kan gesteld worden dat de omgevingsadressendichtheid betekenis heeft voor
de overzichtelijkheid van de gemeente, wat van belang is voor de interactie
binnen een gemeente of de kosten die burgers moeten maken bij het verwerven
van een zekere mate van betrokkenheid (bijvoorbeeld kennis of gedrag).

– Eveneens is weleens de mogelijkheid geopperd om de oppervlakte van een ge-
meente te benutten als operationalisatie van schaal (zie bijvoorbeeld Herweijer,
1994). Ook hiertegen zijn bezwaren in te brengen. Zo zijn er gemeenten met een
grote oppervlakte waar het merendeel van de inwoners in één compact centrum
woont. Het tegendeel kan ook het geval zijn. Verspreid over het grote gebied
wonen de inwoners in een groot aantal kernen, die misschien wel elk afzonderlijk
maar niet gezamenlijk als een gemeenschap worden ervaren door de burgers.
Zelfs is de situatie denkbaar dat burgers van een gemeente verspreid wonen over
een groot gebied, terwijl zij dat gehele gebied als een gemeenschap ervaren.

De omgevingsadressendichtheid lijkt in een klein aantal opzichten inhoudelijk
bruikbaarder dan de overige kenmerken. In een artikel dat het CBS bij de introductie
van dit kenmerk publiceerde (Den Dulk, Van de Stadt en Vliegen, 1992) worden

43 De omgevingsadressendichtheid is in 1992 ontwikkeld. De basis is gelegen in gegevens uit het Geografisch
Basisregister, een register dat door de Rijksplanologische Dienst, PTT Post en het CBS wordt samengesteld.
Op basis van dit register kan ook de omgevingsadressendichtheid van gemeenten met terugwerkende kracht
worden vastgesteld. Bij de ontwikkeling van deze indicator heeft het CBS bijvoorbeeld ook waarden voor
1980 berekend. Dit gegeven is echter pas vanaf het jaar 1990 in geautomatiseerde vorm beschikbaar.
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deze inhoudelijke voordelen ten opzichte van de overige mogelijkheden benadrukt.
Onder meer wordt geaccentueerd dat de omgevingsadressendichtheid in feite de
concentratie van menselijke activiteiten indiceert. Volgens CBS-onderzoeken vindt
een groot deel van de menselijke activiteiten binnen een straal van één kilometer van
het eigen woonadres plaats. Hoe meer mensen binnen die straal van één kilometer
wonen, hoe intensiever deze activiteiten zullen zijn.
Met het oog op de articulerende benadering is dit een relevant kenmerk. Een belang-
rijk praktisch nadeel van dit kenmerk is echter dat het in feite alleen bruikbaar is in
IWG93. De overige bestanden dateren van voor die datum of bestaan uit responden-
ten uit een klein aantal gemeenten (SGBO96). In IWG93 zijn in dit onderzoek wel
analyses uitgevoerd waarbij van dit kenmerk gebruik is gemaakt. Omdat dit het eni-
ge bestand is waar dit mogelijk is, zijn de resultaten voor de overzichtelijkheid niet
in de tekst van de volgende hoofdstukken opgenomen: ze zijn vermeld in bijlage 4.
Het next best alternatief is toch gemeentegrootte te benutten om een onderscheid te
maken tussen groepen respondenten. Als gezegd wordt in de literatuur vaak een
effect van gemeentegrootte verwacht en geregeld ook aangetroffen. In praktische zin
zijn er verder weinig bezwaren tegen het gebruik van dit kenmerk. In de analyses
waarvan in hoofdstuk 6 en 7 verslag wordt gedaan, is waar relevant dit kenmerk in
de analyses betrokken. Dit geldt alleen voor die bestanden die niet samengesteld zijn
uit respondenten uit slechts een klein aantal gemeenten. Dit betekent dat in THT83,
NIPO en IWG93 respondenten op basis van het aantal inwoners van hun gemeente
in groepen worden onderscheiden.44

De aanpak bij de vergelijking van de politieke betrokkenheid in afzonderlijke
gemeenten of groepen van gemeenten van verschillende omvang is vergelijkbaar aan
maar minder ingewikkeld dan de aanpak bij de vergelijking tussen lokale en natio-
nale politieke betrokkenheid. Dit is in figuur 5.3 weergegeven. Begonnen wordt met
analyses in het oorspronkelijke bestand (stap 1). Hierin worden allereerst algemene
verbanden tussen relevante achtergrondkenmerken en indicatoren voor betrokken-
heid geïnventariseerd. Bovendien is het mogelijk om al inzicht te verwerven in het
bestaan van significante verschillen in de mate van betrokkenheid tussen responden-
ten uit verschillende gemeenten of groepen van gemeenten. Dit gebeurt door varia-

44 Voor de volledigheid kan hier nog worden opgemerkt dat de correlatie tussen de omgevingsadressendicht-
heid en het aantal inwoners van een gemeente relatief sterk is. In de periode 1990-2000 bevindt deze cor-
relatie zich steeds rond de 0,75. Dit betekent dat een classificatie van gemeenten op basis van inwoners
weinig verschilt van een classificatie op basis van de omgevingsadressendichtheid. In alle jaren heeft steeds
Amsterdam de grootste omgevingadressendichtheid (in de genoemde jaren meestal iets kleiner dan de
waarde 6.000), terwijl in alle jaren op één na Ambt Delden de geringste omgevingsadressendichtheid heeft
(eerst iets groter dan 70, in latere jaren rond de 80). De meerwaarde van de omgevingsadressendichtheid
is, zo heeft het CBS vastgesteld, dat stedelijke agglomeraties (kleine gemeenten aan de rand van grote
gemeenten) veel hoger in de rangorde komen dan op grond van het aantal inwoners het geval zou zijn.
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belen in deze eerste analysestap te benutten die de afzonderlijke gemeenten (of
groepen van gemeenten) indiceren (‘dummyvariabelen’). In deze eerste stap worden
de antwoorden van één groep respondenten (uit dezelfde gemeente of groep van
gemeenten) vergeleken met de overige antwoorden. Indien significante waarden voor
de regressiecoëfficiënten bij deze kenmerken van de gemeenten blijken, kan aangeno-
men worden dat er sprake is van een wezenlijk verschil in de mate van lokale poli-
tieke betrokkenheid tussen respondenten uit diverse gemeenten of groepen van
gemeenten.45 Opnieuw wordt gesproken over significante waarden als de kans om
deze waarden op toevalsbasis aan te treffen minder dan 1% is.

In stap 2 wordt het oorspronkelijke databestand in verschillende delen gesplitst. Het
onderscheidend criterium is, afhankelijk van het bestand, de verschillende gemeenten
of groepen van gemeenten van een bepaalde grootteklasse. In stap 1 zijn de alge-
mene verbanden tussen achtergrondkenmerken en indicatoren voor betrokkenheid
bepaald. Daarbij is mogelijk een groot deel van de variantie onverklaard gebleven.
Dit deel onverklaarde variantie (het ‘residu’) wordt in stap 2 in de verschillende
deelbestanden als uitgangspunt genomen. Opnieuw worden relaties tussen de
verschillende achtergrondkenmerken en het deel onverklaarde variantie onderzocht.
Mocht dit resulteren in nieuwe significante regressiecoëfficiënten, dan kan hieruit
worden afgeleid dat patronen en verbanden in afzonderlijke gemeenten, of
gemeentegrootteklasse en dergelijke, ten opzichte van elkaar verschillen.46

Natuurlijk is het eveneens van belang om aandacht te besteden aan de effecten van

45 Indien onderscheid wordt gemaakt tussen afzonderlijke gemeenten of gemeentegrootteklassen, kan de
omvang van de gemeente of het rangordenummer van de klasse als interval- of ordinale variabele in de
analyse worden betrokken. In dat geval zou het construeren van dummyvariabelen niet nodig zijn. In zo’n
aanpak zou echter impliciet ervan uit worden gegaan dat de verbanden tussen gemeentegrootte (in
absolute aantallen of klassen) een lineair verband vertonen met de afhankelijke variabele. Bij gemeente-
grootte is zo’n veronderstelling op basis van sommige theoretische beschouwingen verdedigbaar. Toch is
zo’n lineair verband niet als uitgangspunt genomen. Er worden weliswaar verschillen verondersteld tussen
gemeenten (of groepen van gemeenten), maar ze hoeven geen vast patroon te kennen.
Om deze reden is ervoor gekozen om het effect van elke eenheid (de afzonderlijke gemeenten of klassen
van gemeenten) steeds afzonderlijk als dummyvariabele weer te geven. Een van de categorieën fungeert
daarbij als referentiecategorie. Overigens is uit de uitkomsten uiteindelijk wel af te leiden of de eventuele
verschillen in de mate van betrokkenheid in enige mate een lineair verband hebben met de omvang van de
gemeente of het verschil tussen grootteklassen. Indien de sterkte van verbanden, zoals weergegeven aan de
hand van de regressiecoëfficiënt, toe- of afneemt met de omvang van de gemeente, wijst dit op een lineair
verband. Ter controle zijn bovendien de regressieanalyses met gemeentegrootte als intervalvariabele of in
klassen (ordinale variabele) wel uitgevoerd. De resultaten daarvan staan vermeld in voetnoten bij de
relevante passages in hoofdstuk 7.

46 Ook in dit geval geldt dat indien stelselmatig informatie wordt verkregen dat sommige kenmerken van
respondenten in verschillende gemeenten een andere relatie kennen met betrokkenheid, dit aanleiding zou
geven tot een genuanceerdere aanpak in de wijze van analyse. Zodra daarvoor aanleiding is, zal zo’n
aanpak worden toegelicht en toegepast.
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indicatoren die relevant zijn in de gebiedsgebonden en de articulerende benadering.
Ook deze effecten zouden gemeenten (vanwege de verschillende ‘karakters’ van deze
gemeenten) van elkaar moeten verschillen.
De resultaten van de analyses zijn opgenomen in hoofdstuk 7.

Figuur 5.4 Databewerking en analyse bij de vergelijking politieke betrokkenheid in
diverse (groepen van) gemeenten

STAP 1 STAP 2

Oorspronkelijk bestand Deelbestand 1

– individuele kenmerken – individuele kenmerken

– indicatoren voor betrokkenheid – residuen bij de indicatoren voor

bij de lokale politiek betrokkenheid bij de lokale politiek

Deelbestand 2

– individuele kenmerken

– residuen bij de indicatoren voor

betrokkenheid bij de lokale politiek

Deelbestand x

– individuele kenmerken

– residuen bij de indicatoren voor

betrokkenheid bij de lokale politiek

Analyses Analyses

– vaststellen algemene verbanden tussen – onderzoeken welke variantie bij de residuen

achtergrondkenmerken en de indicatoren voor politieke betrokkenheid verklaard

voor betrokkenheid wordt door individuele kenmerken

– vaststellen van eventuele verschillen tussen – vaststellen bij welke kenmerken er in elk

de mate van betrokkenheid tussen respon- deelbestand significante regressiecoëffi-

enten uit verschillende gemeenten of ciënten bij de indicator voor betrokken-

groepen van gemeenten heid voorkomen
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5.7 Balans

In dit hoofdstuk zijn de te benutten databestanden geïntroduceerd. Tevens is de
onderzoeksstrategie toegelicht. In bijlage 1 worden de beschikbare bestanden gede-
tailleerder beschreven. Onder meer zijn in die bijlage overzichten opgenomen van
alle beschikbare indicatoren voor politieke betrokkenheid.
In dit hoofdstuk is aangegeven dat alle bestanden verschillende indicatoren voor
betrokkenheid bij de lokale politiek bevatten. Dat is niet verwonderlijk aangezien
deze bestanden geselecteerd waren met het oog op de beschikbaarheid van ten
minste enkele van deze indicatoren. Tevens is in dit hoofdstuk duidelijk geworden
dat lang niet alle gewenste indicatoren voor de drie aspecten van betrokkenheid in
de bestanden zijn opgenomen. Hoewel er verschillende indicatoren voor politieke
affectie voorhanden zijn, ontbreken er aanwijzingen voor ‘trots zijn op de eigen
gemeente’ en ‘de mate van vervreemding van de gemeente’. Als het gaat om politieke
kennis, beperken de indicatoren zich grotendeels tot het bepalen van feitelijke
kennis, in het bijzonder kennis van de namen van lokale politici. Hoewel in sommige
bestanden vele soorten politieke activiteit zijn geïnventariseerd, gaat het vrijwel
uitsluitend om gedrag dat tot doel heeft de besluitvorming te beïnvloeden.
De beschikbare indicatoren voor politieke betrokkenheid in de diverse bestanden
samen geven, ondanks de beperking van elk afzonderlijk bestand, wel degelijk een
breed beeld van de mate van betrokkenheid bij de lokale politiek.



95

6

LOKALE EN NATIONALE POLITIEKE

BETROKKENHEID

6.1 Inleiding

Zijn er verschillen tussen enerzijds de mate en aard van politieke betrokkenheid op
lokaal niveau en anderzijds de mate en aard van politieke betrokkenheid op natio-
naal niveau? Deze vraag, die twee aspecten kent: mate en aard, staat in dit hoofd-
stuk centraal.
In de voorgaande hoofdstukken is betoogd dat volgens gangbare theorieën burgers
over het algemeen blijk zullen geven van een grotere betrokkenheid bij de lokale
politiek dan bij de nationale politiek. Met andere woorden, verwacht wordt een
hogere mate van betrokkenheid bij de lokale politiek aan te treffen. Over de
aannemelijkheid van deze verwachting wordt in paragraaf 6.2 verslag gedaan.
Om de verschillen in de aard van de betrokkenheid te onderzoeken gaat de aandacht
uit naar de relatie tussen verschillende (voornamelijk sociaal-structurele) kenmerken
van burgers en hun politieke betrokkenheid. De resultaten zijn opgenomen in
paragraaf 6.3.
Beide aspecten, mate en aard van betrokkenheid, komen in één analysemethode aan
de orde. In deze methode, die in het vorige hoofdstuk is geïntroduceerd, worden
eerst eventuele verschillen in de mate van betrokkenheid vastgesteld. Bovendien
worden directe algemene verbanden tussen kenmerken van burgers en betrokken-
heid geïnventariseerd. In de volgende stap wordt duidelijk of op het specifieke
niveau van de lokale politiek de verbanden tussen deze kenmerken van burgers en
hun betrokkenheid afwijken van het algemene patroon.
Essentieel voor deze analyses is dat de vragen naar politieke betrokkenheid bij de
lokale politiek en die bij de nationale politiek op identieke wijze zijn geformuleerd.
In vijf van de zes beschikbare bestanden is dit het geval. Het aantal daadwerkelijk
bruikbare indicatoren voor politieke betrokkenheid in deze bestanden is echter
beperkt. In alle vijf bestanden zijn indicatoren voor politieke belangstelling bruik-
baar. In sommige bestanden zijn daarnaast incidenteel andere aspecten van affectieve
betrokkenheid geschikt voor deze wijze van analyse. Slechts in één bestand leent een
ander aspect van betrokkenheid zich voor deze aanpak: indicaties voor politiek
gedrag in SGBO91.
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6.2 Verschillen in de mate van betrokkenheid

In paragraaf 5.3 is toegelicht dat er voor het onderzoeken van verschillen in de mate
van betrokkenheid op lokaal en nationaal niveau een stapeling van elk bestand
plaatsvindt. Deze stapeling maakt het mogelijk om een indicator van betrokkenheid,
ongeacht of deze in de lokale dan wel nationale context is vastgesteld, als één enkele
variabele te beschouwen. Als onderdeel van deze bewerking wordt een identificatie-
variabele geconstrueerd (LN), die aangeeft of de betrokkenheid betrekking heeft op
de lokale dan wel de nationale politiek.

Ter beantwoording van de vraag of er nu sprake is van een wezenlijk verschil in de
mate van betrokkenheid bij de lokale en de nationale politiek wordt deze
identificatievariabele als onafhankelijke variabele ingebracht in een multivariate
regressieanalyse, waarbij de (gecombineerde) indicator voor betrokkenheid de
afhankelijke variabele is. In deze paragraaf gaat de aandacht primair uit naar de
waarde van de regressiecoëfficiënt bij deze identificatievariabele. Bij een hoge (én
significante) waarde van deze coëfficiënt is er sprake van een wezenlijk verschil
tussen de mate van betrokkenheid bij de lokale politiek en de mate van betrokken-
heid bij de nationale politiek. De variabelen zijn zo gecodeerd dat een positieve
waarde van deze regressiecoëfficiënt wijst op een grotere mate van betrokkenheid bij
de lokale politiek. Indien de regressiecoëfficiënt negatief is, betekent dit dat juist de
betrokkenheid bij de nationale politiek groter is.

In deze multivariate analyses worden ook andere onafhankelijke variabelen benut.
Het verschilt van bestand tot bestand welke dit zijn. Over het algemeen zijn dit de
beschikbare sociaal-structurele kenmerken van de respondenten. Tevens worden
onderscheiden tussen gemeenten of gemeentegrootteklassen als (dummy)variabelen
in de analyse betrokken. Als laatste worden variabelen die als geschikte
operationalisaties van relevante factoren in de gebiedsgebonden of de articulerende
benadering kunnen worden beschouwd, eveneens gebruikt in deze analyses. De
totale verklaarde variantie in deze analyses en de waarden van de
regressiecoëfficiënten die bij deze onafhankelijke variabelen worden berekend, zijn
in dit stadium van verslaglegging van ondergeschikt belang. Het volledige beeld van
de resultaten van deze analyses is daarom niet in dit hoofdstuk zelf, maar in bijlage
2 opgenomen.
Er zijn verschillende redenen om de sociaal-structurele kenmerken van de respon-
denten, de variabelen die relevant zijn in de context van de gebiedsgebonden of de
articulerende benadering, en de identificatie van de gemeente(grootteklasse) al in dit
stadium in de regressieanalyses te betrekken. De voornaamste reden is dat indien het
effect van deze overige variabelen niet ‘gecontroleerd’ wordt, de kans bestaat dat ten
onrechte een effect aan de variabele LN wordt toegeschreven. Een andere reden is
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gelegen in het tweede aandachtspunt van dit hoofdstuk. Daar gaat het om verschil-
len in de aard van de betrokkenheid. In deze eerste stap van analyses wordt naast
het toetsen van verschillen in de mate van betrokkenheid het algemene beeld van
relaties tussen de genoemde onafhankelijke variabelen en de verschillende indicaties
van betrokkenheid vastgesteld. Dit biedt de basis om in de volgende analysestappen
inzicht te verwerven in eventuele afwijkingen van dit patroon op het lokaal niveau.

Tabel 6.1 geeft voor elk van de gebruikte bestanden en voor elk van de betrokken
indicatoren aan of er sprake is van verschillen in de mate van betrokkenheid bij de
lokale en de nationale politiek. Daartoe zijn in deze tabel de waarden voor de
(ongestandaardiseerde) regressiecoëfficiënt (B) van de identificatievariabele opgeno-
men. Een positieve waarde van deze coëfficiënt betekent dat de betrokkenheid bij de
lokale politiek groter is dan bij de nationale politiek. Een negatieve waarde geeft aan
dat de betrokkenheid bij de lokale politiek lager is. Indien de vermelde waarde voor
de regressiecoëfficiënt vergezeld gaat van een ‘*’, betekent dit dat de kans om deze
waarde op toevalsbasis aan te treffen groter is dan 1%.

Tabel 6.1 Verschil in de mate van betrokkenheid bij de lokale en nationale politiek

THT83 SGBO91 IWG91 IWG93 NIPO

politieke belangstelling  0,21  -0,21  -0,32  -0,30  -0,31

lezen van nieuws 0,86

politieke competentie    -0,04*  -0,22

politieke responsiviteit     0,04*    0,31

waardering bestuur     0,06*

politieke activiteit   0,13

* Niet significant (1%-niveau).

In alle bestanden blijken er significante verschillen te bestaan tussen de mate van
politieke belangstelling voor de lokale en de nationale politiek. In vrijwel alle
bestanden is de belangstelling voor de nationale politiek groter. Voor een goed
begrip van de bevindingen dient nogmaals opgemerkt te worden dat de in THT83
gehanteerde vraagstellingen niet optimaal geschikt zijn voor het verwerven van
inzicht in de mate van de politieke belangstelling van de burgers. In deze vraagstel-
lingen wordt namelijk niet expliciet verwezen naar de politiek. Veeleer gaat het in dit
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bestand om belangstelling voor lokale aangelegenheden of lokaal nieuws. Daarom is
het zeer de vraag of de in tabel 6.1 vermelde coëfficiënten bij THT83 inderdaad een
verschil in de mate van politieke betrokkenheid bij de lokale of de nationale politiek
aangeven.47

Uit de waarde van de regressiecoëfficiënten van de identificatievariabele die, bij
politieke belangstelling als afhankelijke variabele, is vastgesteld, is in de overige
bestanden duidelijk af te leiden dat de politieke belangstelling voor de lokale politiek
achterblijft bij die voor de landelijke politiek.

Voor andere aspecten van politieke betrokkenheid bevatten de beschikbare bestan-
den minder indicatoren die gericht zijn op het lokaal én het nationaal niveau. In de
praktijk gaat het bij de overige indicaties om één, hooguit twee studies. Op basis van
zo’n beperkt aantal aanwijzingen bij andere indicatoren voor betrokkenheid is zeker
geen algemeen patroon aan te geven. De conclusies die aan de overige bevindingen
kunnen worden verbonden, zijn daarmee beperkt. Deze behoedzaamheid wordt
alleen maar versterkt door het gegeven dat zowel bij politieke competentie als bij
politieke responsiviteit, waarvoor indicatoren in twee bestanden zijn opgenomen,
géén vergelijkbare resultaten naar voren komen. In IWG91 blijkt zowel bij de mate
van politieke competentie als bij de mate van politieke responsiviteit dat er nauwe-
lijks verschillen zijn tussen het lokaal en het nationaal niveau. In IWG93 blijken de
respondenten hun mogelijkheden om op lokaal niveau in politieke zin iets te berei-
ken over het algemeen wezenlijk lager in te schatten dan hun mogelijkheden op
nationaal niveau. Tegelijkertijd zijn deze respondenten over het algemeen van
mening dat de lokale politiek responsiever zal zijn dan de nationale politiek. In het
ene bestand waarin de mate van politieke activiteit op lokaal en nationaal niveau
vergeleken kan worden, blijkt de activiteit op lokaal niveau hoger.

Het totale beeld is daarmee allerminst helder. Soms tonen respondenten zich meer
betrokken op nationaal niveau, in een kleiner aantal gevallen hebben zij op lokaal
niveau een grotere betrokkenheid en soms blijkt er geen verschil. In elk geval wordt
de theoretische verwachting dat burgers meer betrokken zijn bij de lokale politiek
dan bij de nationale politiek niet bevestigd. Zoals in eerdere hoofdstukken geregeld
is geïllustreerd, wordt juist in de theorie verondersteld dat betrokkenheid bij de

47 Twijfel over de betekenis van de aan THT83 ontleende resultaten voor politieke betrokkenheid wordt
versterkt door bevindingen van analyses in andere bestanden. Daaruit blijkt namelijk dat het lezen van
lokale onderwerpen niet of nauwelijks gerelateerd is aan aspecten van politieke betrokkenheid zoals
politieke belangstelling (zie bijvoorbeeld tabel bijlage 2.3 en 2.4). Het lezen van lokale onderwerpen, in
vergelijking met nationale onderwerpen, heeft dus zeker niet per definitie ook een politieke dimensie.
Concreter geformuleerd: een respondent leest eerder een bericht over een verkeersongeval in de eigen
gemeente dan een bericht over een ongeval elders. Dit zegt nog weinig over zijn aandacht voor politiek
nieuws.
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lokale politiek vanwege veronderstelde schaalvoordelen in elk geval makkelijker en
daarom groter is. In de gebiedsgebonden benadering wordt bijvoorbeeld de betrok-
kenheid bij de lokale gemeenschap als veel ‘natuurlijker’ beschouwd dan de betrok-
kenheid bij de nationale staat. In de articulerende benadering wordt gesteld dat
burgers om verschillende redenen meer betrokken zullen raken bij de lokale politiek.
Het patroon van de resultaten in tabel 6.1 ondersteunt deze verwachtingen niet.

Tevens is geïnventariseerd welk aandeel van de variantie van de afhankelijke varia-
bele (de indicator voor betrokkenheid) wordt verklaard door de benutte onafhanke-
lijke variabelen. Over het algemeen, zo blijkt uit de tabellen in bijlage 2, gaat het om
verklaarde varianties rond de 10%. In incidentele gevallen bevindt de verklaarde
variantie zich boven de 20%. Daarmee is dus een groot deel van de variantie onver-
klaard gebleven. Overigens blijkt in het algemeen dat de verbanden tussen de
verschillende beschikbare achtergrondkenmerken en de algemene betrokkenheid
meestal zwak zijn. Ze zijn wel vrijwel alle conform de verwachtingen die in de
eerdere hoofdstukken zijn gespecificeerd (zie bijlage 2). Gesteld is dat patronen en
verbanden op lokaal niveau wellicht afwijken van het algemeen niveau. In de eerste
analysestap wordt geen onderscheid gemaakt tussen betrokkenheid bij de lokale
politiek en betrokkenheid bij de nationale politiek. Dat zou een reden kunnen zijn
waarom een deel van de variantie onverklaard blijft. Immers, als de relatie tussen
diverse kenmerken en de indicaties voor betrokkenheid in nationale en lokale
context verschilt, is het niet verwonderlijk dat in het algemeen de resultaten niet
optimaal zijn. In de volgende paragraaf komt aan de orde of er op het lokaal niveau
wellicht sprake is van andere patronen.

6.3 Verschillen in verbanden

In hoofdstuk 5 is toegelicht dat gekozen is voor de methode van analyse in de
gestapelde bestanden omdat deze de mogelijkheid biedt om zowel verschillen in de
mate van betrokkenheid bij de lokale en de nationale politiek te toetsen, als verschil-
lende patronen van samenhang met andere kenmerken scherp in kaart te brengen. In
de vorige paragraaf zijn de verschillen in de mate van betrokkenheid bij de lokale en
de nationale politiek aan de orde geweest. In de daarbij gevolgde procedure is tevens
vastgesteld welke algemene patronen voorkomen tussen diverse kenmerken van
respondenten enerzijds en de verschillende indicatoren voor betrokkenheid ander-
zijds.
Op basis van de verschillende theoretische benaderingen die in de eerdere hoofd-
stukken aan de orde zijn geweest, zijn er goede redenen om te veronderstellen dat op
het lokaal niveau relaties tussen kenmerken van respondenten en verschillende
indicatoren voor betrokkenheid afwijken van het algemene patroon. Zo kan worden
gewezen op het belang van activiteit in diverse (lokaal gebonden) verenigingen of de
oriëntatie op de eigen woongemeente. Tevens is gesteld dat relaties tussen diverse
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sociaal-structurele kenmerken, zoals leeftijd, sekse en opleiding, en indicaties voor
betrokkenheid op lokaal niveau kunnen afwijken van het algemeen bekende pa-
troon.
In de volgende stap worden uitsluitend de indicatoren voor betrokkenheid bij de
lokale politiek benut. Het gestapelde bestand wordt daartoe weer gesplitst. Vervol-
gens wordt onderzocht of de resultaten van de oorspronkelijke analyses in het
gestapelde bestand ‘bijgesteld’ of, liever, geoptimaliseerd worden. Daartoe wordt een
nieuwe variabele als de ‘te verklaren’ factor in de multivariate analyses gebruikt: dit
is het ‘residu’. In het bestand dat uitsluitend betrekking heeft op de lokale politiek
wordt nu getoetst welk deel van dit residu alsnog wordt verklaard door de gehan-
teerde onafhankelijke kenmerken van de respondent. Als onafhankelijke variabelen
worden weer de diverse beschikbare sociaal-structurele kenmerken benut, verschil-
lende indicatoren voor factoren die in de context van de gebiedsgebonden of de
articulerende benadering van belang zijn en aanduidingen voor de gemeente (of de
grootteklasse) van de respondent.
De waarde van de nu extra – want er was immers al een ‘algemeen’ deel vastgesteld
– verklaarde variantie geeft aan of deze kenmerken op lokaal niveau inderdaad
afwijken van het algemene patroon. Naarmate de patronen meer verschillen van het
algemene beeld, wordt een hogere verklaarde (toegevoegde) variantie verwacht. In
dat geval voegen namelijk de verschillende kenmerken in de lokale context ‘iets
wezenlijks’ toe aan het algemene patroon. Welke kenmerken dat dan zijn, is af te
leiden uit de waarde van de regressiecoëfficiënten bij de verschillende onafhankelijke
variabelen. Hoge (significante) waarden van regressiecoëfficiënten geven aan dat die
kenmerken in de lokale context van relatief grote invloed zijn.

In tabel 6.2 is opgenomen welk deel van de variantie in deze aanvullende analyses is
verklaard.
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Tabel 6.2 Verklaarde variantie bij analyse van residuen bij indicatoren voor betrok-
kenheid bij de lokale politiek

THT83 SGBO91 IWG91 IWG93 NIPO

politieke belangstelling   5% 2% 0% 1% 0%

lezen van nieuws 12%

politieke competentie 0% 0%

politieke responsiviteit 0% 1%

waardering bestuur 1%

politieke activiteit 0%

In THT83 resulteren de aanvullende analyses in een aanzienlijke toename van de
verklaarde variantie. Dit impliceert dat de verbanden tussen diverse kenmerken en
de hier benutte indicatoren voor betrokkenheid in de lokale context afwijken van
het algemene patroon. In bijlage 2 zijn de volledige resultaten van de analyses
opgenomen. Bij de analyse waarbij (politieke) belangstelling de afhankelijke varia-
bele is, blijkt er sprake te zijn van significante regressiecoëfficiënten bij sekse, oplei-
ding, gemeentegrootte, informatie over de gemeente en/of vrienden in de gemeente
wonen. Dit impliceert dat vrouwen blijk geven van een gemiddeld grotere belang-
stelling voor lokaal nieuws dan mannen, dat lageropgeleiden meer belangstelling
hebben dan hogeropgeleiden, dat respondenten uit kleinere gemeenten belangstellen-
der zijn dan respondenten uit grotere gemeenten en dat respondenten wier familie
en/of vrienden in dezelfde gemeente wonen meer belangstelling hebben voor lokale
gebeurtenissen. Deze patronen zijn volgens de verwachtingen. Als er geen onder-
scheid wordt gemaakt tussen betrokkenheid bij de lokale of de nationale politiek,
zijn hogeropgeleiden en mannen meer betrokken. Nu specifiek de lokale politiek de
aandacht heeft, vindt er ‘een correctie’ plaats. Het algemene effect van opleiding en
sekse wordt afgezwakt. Dat respondenten in kleinere gemeenten meer belangstelling
hebben voor de gang van zaken, evenals respondenten die vanwege de banden met
familie en/of vrienden meer gebonden zijn aan de eigen woonplaats, past ook in de
verwachtingen die in hoofdstuk 3 zijn uitgewerkt.

Bij het lezen van nieuws blijken er significante regressiecoëfficiënten te zijn bij sekse,
leeftijd, opleiding, lidmaatschap van een plaatselijke vereniging en informatie over
de gemeentegrootte. Bij sekse zijn het nu de mannen en bij leeftijd overwegend de
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ouderen die meer over de eigen woonplaats lezen. Hogeropgeleiden lezen meer
nieuws over de eigen woonplaats, evenals mensen die lid zijn van een plaatselijke
vereniging. Respondenten in kleinere gemeenten lezen eveneens meer over de eigen
gemeente. Het is opmerkelijk dat respondenten met familie en/of vrienden in de
eigen gemeente overwegend iets minder nieuws lezen over hun woonplaats. Deze
patronen passen minder binnen de theoretische verwachtingen.48

Al eerder is opgemerkt dat in THT83 de vragen naar belangstelling voor lokale
aangelegenheden of naar het lezen van lokaal nieuws niet bijzonder geschikt zijn als
indicatoren voor politieke betrokkenheid. In dit bestand ontbreekt in deze vraagstel-
lingen immers de expliciete verwijzing naar politieke belangstelling of het lezen van
politiek nieuws. Daardoor staat niet vast naar welke onderwerpen de belangstelling
uitgaat of over welke onderwerpen gelezen wordt. Het kan gaan om politiek, maar
ook om (verkeers)ongevallen, sportwedstrijden of culturele activiteiten. Dat de
belangstelling voor die laatste onderwerpen ‘anders’ is als het gaat om gebeurtenis-
sen in de eigen gemeente, is eigenlijk weinig verwonderlijk. Overigens laat deze
redenering wel degelijk de mogelijkheid open dat ook de belangstelling voor poli-
tieke onderwerpen ‘anders’ is als ze op lokaal niveau spelen.

In tabel 6.3 is eveneens de toegevoegde verklaarde variantie in de overige bestanden
opgenomen. In bijlage 2 is dit uitgebreider weergegeven: onder meer zijn daar de
waarden van de verschillende regressiecoëfficiënten, zoals die in de verschillende
analysestappen worden vastgesteld, weergegeven. Op basis van tabel 6.3 is echter al
zonneklaar dat de toegevoegde verklaarde variantie in de overige bestanden over het
algemeen te verwaarlozen is. Dit impliceert dat er ook nauwelijks significante
regressiecoëfficiënten voorkomen.49 Anders geformuleerd betekent dit dat de relaties
tussen diverse kenmerken van respondenten en indicatoren voor politieke betrok-

48 Een verklaring kan zijn dat hogeropgeleiden, mannen en ouderen overwegend meer lezen, ongeacht het
onderwerp. Dat het om lokale onderwerpen gaat, doet dan voor de respondenten minder terzake.

49 Een significante regressiecoëfficiënt doet zich in SGBO91 voor wanneer (het residu van) politieke
belangstelling de afhankelijke variabele is. De significante coëfficiënt is bij de onafhankelijke variabele
‘belangstelling voor Nederlands nieuws’. Voorts blijkt er in IWG91 een significante coëfficiënt in de
vergelijking te zijn waar (het residu van) de waardering voor het lokaal bestuur de afhankelijke is.
Leeftijd is de variabele met een significante regressiecoëfficiënt. De laatste significante coëfficiënt is bij
sociale activiteit in IWG93, waarbij (het residu van) politieke belangstelling de afhankelijke variabele is.
In de uitgevoerde analyses, waarvan de volledige resultaten zoals opgemerkt in bijlage 2 zijn opgenomen,
worden tientallen regressiecoëfficiënten vastgesteld. De grens om te kunnen spreken van significante
waarden is gelegd bij 99% betrouwbaarheid. Dat laat ruimte open dat in 1% van de gevallen gekozen
wordt voor het typeren van een coëfficiënt als significant, terwijl dit toch een toevallig karakter heeft.
Gezien het grote aantal berekende coëfficiënten en het zeer geringe aantal waarden die als significant
kunnen worden bestempeld, is het alleszins redelijk om aan te nemen dat er geen sprake is van wezenlijke
verbanden en vaste patronen.
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kenheid in de lokale context nauwelijks afwijken van het algemene patroon.
De algemene conclusie van deze paragraaf is daarmee dat relaties tussen de beschik-
bare achtergrondvariabelen en de indicatoren voor betrokkenheid op lokaal en
nationaal niveau niet van elkaar verschillen, op enkele marginale uitzonderingen na.

6.4 Balans

In dit hoofdstuk is de aandacht geconcentreerd op de verschillen tussen betrokken-
heid bij de nationale en de lokale politiek. Vanwege het verondersteld bijzondere
karakter van de betrokkenheid bij de lokale politiek worden verschillen verwacht.
Op basis van de in hoofdstuk 3 beschreven benaderingen wordt verwacht dat de
mate van betrokkenheid bij de lokale politiek groter is. Tevens is vooraf de verwach-
ting uitgesproken dat het onderscheidend karakter van individuele achtergrond-
kenmerken als met name opleiding, leeftijd en geslacht op lokaal niveau geringer zal
zijn. In de gebiedsgebonden benadering wordt hiervan uitgegaan omdat de politieke
betrokkenheid op natuurlijke wijze, als verlengde van de vanzelfsprekende betrok-
kenheid bij de sociale gemeenschap, totstandkomt. Individuele kenmerken als
opleiding, leeftijd en dergelijke zouden hier weinig invloed op hebben. In de articule-
rende benadering wordt in vergelijking met het landelijk niveau gewezen op de
grotere nabijheid en begrijpelijkheid van de belangen die op lokaal niveau zijn
georganiseerd. Tevens wordt gewezen op de grotere toegankelijkheid van het lokaal
politiek systeem. Ook dit zou moeten resulteren in grotere betrokkenheid en gerin-
gere betekenis van factoren als opleiding en dergelijke.

Een aantal keren is de verwachting bevestigd dat de betrokkenheid bij de lokale
politiek groter is dan de betrokkenheid bij de nationale politiek. Tegelijkertijd is in
de verschillende bestanden vastgesteld dat de betrokkenheid bij de lokale politiek
zich soms op een lager niveau bevindt dan de betrokkenheid bij de nationale poli-
tiek. Dit is weliswaar in lijn met bevindingen in andere onderzoeken (Dekker, 1987;
Denters en Geurts, 1998)50, maar tegelijkertijd in tegenspraak met de theorieën en
veronderstellingen die in hoofdstuk 3 zijn behandeld.

In het algemene model zijn verbanden tussen verschillende beschikbare achtergrond-
kenmerken en de algemene betrokkenheid weliswaar soms zwak, maar vrijwel alle
conform verwachtingen die in de eerdere hoofdstukken zijn verondersteld. Vervol-
gens is onderzocht of de verbanden op lokaal niveau wezenlijk verschillen van het
algemene model. Dit zou blijken uit een (toegevoegde) verklaarde variantie op
lokaal niveau, ten opzichte van de in het algemene model verklaarde variantie.
Eventueel aangetroffen significante regressiecoëfficiënten bij diverse achtergrond-

50 Het is eveneens in lijn met bevindingen in andere landen. Zie bijvoorbeeld Miller, 1988: 17-18.
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kenmerken geven aan welke specifieke patronen en relaties op lokaal niveau afwij-
ken van algemene patronen en relaties. Hiervan is nauwelijks sprake. De toege-
voegde verklaarde variantie is veelal te verwaarlozen. Slechts incidenteel worden
significante regressiecoëfficiënten aangetroffen.

Al met al is de dominante bevinding dat er slechts in incidentele gevallen sprake is
van een grotere mate van betrokkenheid bij de lokale politiek dan bij de nationale
politiek. Vaker blijkt dat de betrokkenheid bij de lokale politiek achterblijft bij de
betrokkenheid bij de nationale politiek. De patronen tussen diverse kenmerken van
respondenten en de betrokkenheid bij de lokale politiek wijken slechts zelden af van
het algemene beeld.
Als samenvattend beeld van de verschillende onderzochte verbanden moet toch
gelden dat de verschillende aannamen over een grotere mate van betrokkenheid bij
de lokale politiek, ten opzichte van de nationale politiek, verworpen moeten wor-
den. In vergelijking met de nationale politiek heeft de betrokkenheid bij de lokale
politiek nauwelijks een bijzonder karakter.
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7

VERSCHILLENDE GEMEENTEN

7.1 Inleiding

Zijn er tussen gemeenten onderling verschillen in de mate van betrokkenheid? Doen
zich in verschillende gemeenten andere patronen voor tussen kenmerken van respon-
denten en indicaties van betrokkenheid? Twee vragen die sterk vergelijkbaar zijn met
de vragen die in het vorige hoofdstuk centraal hebben gestaan. In dit hoofdstuk gaat
het om verschillen in betrokkenheid tussen gemeenten onderling, in het vorige
hoofdstuk om de verschillen in betrokkenheid bij de lokale en de nationale politiek.
Volgens zowel de gebiedsgebonden als de articulerende benadering zou er ook tussen
gemeenten sprake moeten zijn van wezenlijke onderscheiden. Gemeenten verschillen
immers van elkaar in gemeenschapskarakter, schaal, levendigheid van het maat-
schappelijk middenveld en vele andere opzichten. Die verschillen zouden ook hun
uitwerking moeten hebben op de mate en aard van de betrokkenheid in de diverse
gemeenten. In dit hoofdstuk wordt vermeld of hiervan daadwerkelijk sprake is.

Als de vragen die aan de basis staan van dit hoofdstuk sterk vergelijkbaar zijn met
de vragen in het vorige hoofdstuk, spreekt het bijna voor zich dat de methode van
analyse in dit hoofdstuk eveneens sterke gelijkenis vertoont met die in het vorige
hoofdstuk. Toch kan de aanpak in dit hoofdstuk wat eenvoudiger zijn. De beschik-
bare bestanden hoeven namelijk niet eerst gestapeld te worden. Er wordt gebruik-
gemaakt van bestanden waarin respondenten uit diverse gemeenten vertegenwoor-
digd zijn.51 In elk bestand zijn aan de respondenten uit verschillende gemeenten
identieke vragen naar verschillende aspecten van lokale politieke betrokkenheid
voorgelegd. Dat maakt het in het basisbestand al direct mogelijk om, zonder stape-
ling, te toetsen of er wezenlijke verschillen aanwijsbaar zijn in de mate van betrok-
kenheid tussen respondenten uit verschillende gemeenten. Dit gebeurt door in
multivariate analyses verschillende onafhankelijke (dummy)variabelen te gebruiken,

51 Om die reden blijft het bestand van het onderzoek in Almere buiten beschouwing.
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die elk afzonderlijk aangeven uit welke gemeente een respondent afkomstig is.52 In
deze multivariate regressieanalyses vormen verschillende indicatoren voor betrok-
kenheid bij de lokale politiek steeds de afhankelijke variabele. Voorts worden in
deze analyses diverse onafhankelijke variabelen gebruikt, die de operationalisatie
vormen van relevante sociaal-structurele kenmerken van de respondenten. Vanzelf-
sprekend worden in deze analyses ook variabelen gebruikt die als een geschikte
operationalisatie kunnen worden beschouwd van factoren die van belang zijn in de
context van de gebiedsgebonden of de articulerende benadering. Dit impliceert dat
in het basisbestand eveneens algemene patronen tussen diverse kenmerken van
respondenten en de indicaties voor betrokkenheid kunnen worden vastgesteld. In
een tweede stap kan dan in deelbestanden, waarin per deelbestand steeds responden-
ten uit één gemeente zijn opgenomen, worden getoetst of de relaties tussen de
beschikbare en relevante kenmerken van respondenten en indicaties voor betrokken-
heid afwijken van het algemene patroon. In zo’n tweede stap worden opnieuw
multivariate regressieanalyses uitgevoerd. In deze analyses vormt opnieuw het residu
van de in de eerste stap verklaarde variantie van de oorspronkelijke indicator voor
betrokkenheid de afhankelijke variabele. Dezelfde kenmerken van de respondenten53

vormen de onafhankelijke variabelen. Indien in deze tweede stap een betrekkelijk
groot deel van de variantie wordt verklaard, impliceert dit dat in deze gemeente zich
patronen voordoen die afwijken van het algemene beeld. Aan de hand van regressie-
coëfficiënten bij de verschillende onafhankelijke variabelen kan dan worden geïnven-
tariseerd welke specifieke variabelen een afwijking te zien geven van het algemene
patroon. Anders geformuleerd: het effect van het achtergrondkenmerk wordt dan
mede bepaald door de lokale context (zie ook Denters en Geurts, 1998: 168-172).

Zoals in hoofdstuk 5 is uitgewerkt, zou in het ideale geval elk bestand voor de
afzonderlijke deelbestanden per gemeente zoveel respondenten bevatten dat hiervan
op verantwoorde wijze empirische analyses kunnen worden verricht. Dit is niet altijd
het geval. Alleen het bestand dat gebaseerd is op respondenten uit zeven grote
gemeenten in 1991 en het bestand dat opgebouwd is uit onderzoeken van SGBO,
voldoen aan dit uitgangspunt. In de overige bestanden worden op basis van de

52 Een dummyvariabele kent twee waarden: een respondent is afkomstig uit een specifieke gemeente
(dummyvariabele heeft de waarde 1) of niet (dummyvariabele heeft de waarde 0). Indien een bestand is
opgebouwd uit zeven afzonderlijke gemeenten, zoals het geval is bij IWG91, kunnen er dus zeven
dummyvariabelen worden geconstrueerd. Slechts zes daarvan worden in de multivariate analyses als
onafhankelijke variabele meegenomen. De zevende blijft buiten de analyses. Dit betekent dat in feite elke
dummyvariabele aangeeft of de mate van betrokkenheid van de respondenten in de gemeente waarop
deze dummyvariabele betrekking heeft, wezenlijk verschilt van de mate van betrokkenheid van de
respondenten in de gemeente waarvoor geen aparte dummyvariabele in de analyses is opgenomen.

53 Met uitzondering natuurlijk van de variabele die aangeeft in welke gemeente of gemeentegrootteklasse de
respondent woont. In elk deelbestand bevinden zich immers uitsluitend respondenten uit een en dezelfde
gemeente of grootteklasse.
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schaal van woongemeente groepen van respondenten onderscheiden die elk in
afzonderlijke deelbestanden worden ondergebracht. In dit hoofdstuk, en in de
achterliggende tabellen in bijlage 2, wordt de schaal geoperationaliseerd aan de
hand van het aantal inwoners van elke gemeente. De grenzen tussen grootteklassen
worden op zo’n wijze vastgesteld dat elk deelbestand een voldoende aantal respon-
denten voor verantwoorde analyses omvat. In bijlage 4 worden ook analyses gepre-
senteerd waarbij andere kenmerken van gemeenten zijn benut om respondenten in
verschillende groepen te onderscheiden.

In de volgende paragraaf worden per beschikbaar bestand de meest essentiële
bevindingen over eventuele verschillen tussen gemeenten vermeld. De weergave van
de resultaten in paragraaf 7.2 beperkt zich tot de vermelding van de waarde van de
(ongestandaardiseerde) regressiecoëfficiënt van elke dummyvariabele. Daaruit is af
te leiden of de mate van betrokkenheid in een bepaalde gemeente of gemeente-
grootteklasse wezenlijk afwijkt van de mate van betrokkenheid in een andere
gemeente of grootteklasse. Een positieve waarde voor de regressiecoëfficiënt geeft
aan dat de betrokkenheid hoger ligt dan elders.

De totale verklaarde variantie in de eerste analyses en de waarden van de
regressiecoëfficiënten bij de overige onafhankelijke variabelen zijn opgenomen in
tabellen in bijlage 3. In deze bijlage zijn ook de bevindingen opgenomen van de
tweede analysestap, waarin het residu van de oorspronkelijke indicator voor betrok-
kenheid de onafhankelijke variabele vormt. Van de bevindingen in deze tweede stap
wordt in de volgende paragraaf alleen tekstueel verslag gedaan.

De analyses die aan de basis staan van de bevindingen in paragraaf 7.2, bevatten
nog andere resultaten die relevant zijn om in dit hoofdstuk aan de orde te stellen. Zo
worden in de eerste multivariate analyses ook regressiecoëfficiënten bepaald voor
diverse sociaal-structurele kenmerken. In voorgaande hoofdstukken is betoogd dat
in de lokale context sociaal-structurele kenmerken zoals opleiding, leeftijd en
inkomen van weinig betekenis zijn voor de mate van politieke betrokkenheid. In
hoofdstuk 6 is al enige aandacht besteed aan de betekenis van deze kenmerken.
Geïnventariseerd is namelijk of de relaties tussen indicatoren voor betrokkenheid en
deze kenmerken op het lokaal niveau afwijken van de patronen op het landelijk
niveau. In dit hoofdstuk gaat het niet om verschillen tussen het belang van deze
kenmerken op lokaal en landelijk niveau, maar kan direct de betekenis van deze
kenmerken worden vastgesteld. De verwachting is betrekkelijk lage waarden van de
regressiecoëfficiënten bij deze sociaal-structurele kenmerken vast te stellen. Of dat
het geval is, wordt vermeld in paragraaf 7.3.
De multivariate analyses bevatten nog andere kenmerken van respondenten: bijvoor-
beeld indicatoren voor de gerichtheid van respondenten op de eigen woongemeente
of informatie over hun deelname aan het lokaal maatschappelijk leven. Bij deze
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kenmerken worden, gezien de uitgangspunten van de gebiedsgebonden of de articu-
lerende benadering, juist hoge waarden van de regressiecoëfficiënten verwacht. De
relevante resultaten zijn eveneens in paragraaf 7.3 opgenomen.

7.2 Verschillen in betrokkenheid tussen gemeenten

7.2.1 Een overzicht van de bevindingen

Het in chronologisch opzicht eerst beschikbare bestand dateert uit 1983: THT83.
Hierin bevinden zich respondenten uit 30 verschillende gemeenten. De aantallen
respondenten uit elke gemeente zijn echter te gering voor verantwoorde analyses per
afzonderlijke gemeente. Daarom zijn steeds respondenten uit een aantal gemeenten
op basis van het inwoneraantal van deze gemeente samengevoegd. Uiteindelijk zijn
zes categorieën onderscheiden, die in en onder tabel 7.1 zijn vermeld. In elke catego-
rie bevinden zich ongeveer 500 respondenten.

Tabel 7.1 Verschillen* in de mate van betrokkenheid tussen gemeentegrootteklasse
(weergegeven aan de hand van regressiecoëfficiënten voor elke gemeentegrootte-
klasse per indicator voor betrokkenheid in THT83)

Afhankelijke variabelen

lezen over mening over lokale politieke activiteit

gemeenteraad responsiviteit

0 – 4.999 inwoners 0,38 0,71 -0,10

5.000 – 9.999 inwoners 0,31 0,41     -0,02**

10.000 – 14.999 inwoners     0,13** 0,61     -0,00**

15.000 – 19.999 inwoners     0,03** 0,24     -0,05**

20.000 – 24.999 inwoners     0,01** 0,52     -0,06**

* Afgezet tegen de klasse met 25.000 tot 30.000 inwoners.

** Niet significant.

Er is sprake van verschillen in de mate van betrokkenheid tussen respondenten uit
deze gemeentegrootteklassen. In de allerkleinste gemeenten wordt, in vergelijking
met de omvangrijkste grootteklasse, relatief meer over de gebeurtenissen in de
gemeenteraad gelezen. Boven de 10.000 inwoners zijn de verschillen tussen de
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respondenten vrijwel te verwaarlozen.54

Respondenten uit alle gemeentegrootteklassen met minder dan 25.000 inwoners
denken positiever over de responsiviteit van hun lokaal bestuur dan respondenten
uit de hoogste klasse.
De mate van politieke activiteit van de respondenten verschilt niet tussen de diverse
gemeentegrootteklassen. Niet bij alle indicatoren voor betrokkenheid is er dus
sprake van wezenlijke verschillen tussen respondenten uit verschillende grootte-
klassen.

De grootteklassen zijn geordend naar volgorde van hun inwoneraantal. De vastge-
stelde regressiecoëfficiënten in de analyses waarbij het lezen over de gemeenteraad
de afhankelijke variabele is, suggereren een verband met grootteklasse, zoals nader
toegelicht in noot 45. Bij de andere indicatoren voor betrokkenheid is zo’n suggestie
niet aan de orde. Ter controle zijn ook regressieanalyses uitgevoerd waarbij de
gemeentegrootte van de respondent als intervalvariabele in de analyses is opgeno-
men. Inderdaad blijkt dan dat bij de onafhankelijke variabele ‘lezen krant over de
gemeenteraad’ een significante en negatieve regressiecoëfficiënt voor inwoneraantal
wordt vastgesteld. Dit is overigens ook het geval bij de analyse waarbij de mening
over de responsiviteit van het bestuur de afhankelijke variabele is, hoewel de gege-
vens in tabel 7.1 niet de indruk wekken van een lineair verband.

Het volgende bestand, IWG91, biedt de mogelijkheid om groepen respondenten uit
afzonderlijke gemeenten (in plaats van grootteklassen) te vergelijken. De resultaten
zijn weergegeven in tabel 7.2 en bijlage 2 (tabel bijlage 2.16 tot en met 2.21).

54 Bij het ‘lezen over de gemeenteraad’ valt op dat de coëfficiënten op monotone wijze afnemen met een
toename van de gemeentegrootte. Aangezien de referentiecategorie de grootste gemeenten betreft,
impliceert dit een monotoon invers verband tussen gemeentegrootte en het lezen over de gemeenteraad.
Ter verklaring kan gesuggereerd worden dat er in grotere gemeenten minder ‘te lezen materiaal’ over de
gemeenteraad beschikbaar is. In de context van dit proefschrift dient toch veeleer verondersteld te worden
dat respondenten in grotere gemeenten minder lezen over de gemeenteraad, met andere woorden:
respondenten uit grotere gemeenten geven bij deze indicator blijk van een lagere betrokkenheid.
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Tabel 7.2 Verschillen* in de mate van betrokkenheid tussen gemeenten (weergegeven
aan de hand van de regressiecoëfficiënt bij elke gemeente per indicator voor betrok-
kenheid in IWG91)

             Afhankelijke variabelen

belangstelling mening over mening over beoordeling lokale lokale

lokale  lokale  lokale  gemeente-  politieke politieke

politiek responsiviteit politieke bestuur kennis activiteit

competentie

Amsterdam -0,18      0,03** -0,05** -0,34 -0,44 -0,01**

Eindhoven      0,06**     0,02** -0,04**      0,07** -0,72  0,00**

Den Haag -0,14 -0,22 -0,13** -0,75 -0,81  0,05**

Nijmegen     -0,10**      0,01** -0,01**     -0,15** -0,32  0,00**

Tilburg     -0,05** -0,17 -0,02**     -0,18**     -0,26**  0,02**

Utrecht     -0,02**      0,01**  0,01** -0,40      —55  0,06**

* Afgezet tegen Zwolle.

** Niet significant.

De verschillen in de mate van betrokkenheid tussen de respondenten uit de verschil-
lende gemeenten zijn over het algemeen klein. Louter bij politieke kennis en de
beoordeling van het eigen gemeentebestuur treden met enige regelmaat significante
verschillen tussen respondenten uit de verschillende gemeenten op. Verder komen
significante verschillen tussen gemeenten slechts sporadisch voor.
Geen van de gemeenten vertoont stelselmatig een afwijkend beeld. Hooguit kan wor-
den gesteld dat de ‘Hagenezen’ en Amsterdammers het meest frequent afwijken van
de referentiecategorie: de Zwolse respondenten. In speculatieve zin kan worden ver-
ondersteld dat dit wellicht een effect van gemeentegrootte is. Immers, Amsterdam en
Den Haag zijn de twee grootste gemeenten in het bestand, waar Zwolle de kleinste is.
In het onderzoek uit 1993, IWG93, dient weer een onderscheid tussen respondenten
uit verschillende grootteklassen te worden aangebracht. De daaruit volgende resulta-
ten zijn weergegeven in tabel 7.3.

55 De vragen over lokale politieke kennis zijn niet aan de Utrechtse respondenten voorgelegd.
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Tabel 7.3 Verschillen* in de mate van betrokkenheid tussen gemeentegrootteklassen
(weergegeven aan de hand van regressiecoëfficiënten van elke gemeentegrootte-
klasse, per indicator voor betrokkenheid in IWG93)

Afhankelijke variabelen

belangstel- mening over mening over beoordeling lokale lokale

ling lokale  lokale lokale gemeente- politieke politieke

politiek responsiviteit politieke bestuur kennis activiteit

competentie

 0 – 9.999 inwoners 0,10** 0,40      0,14** 0,34 0,31 0,12

10.000 – 19.999

inwoners 0,11** 0,30      0,04** 0,28 0,36 0,10

20.000 – 49.999

inwoners 0,12** 0,24 0,03 0,21 0,25     0,08**

50.000 – 99.999

inwoners 0,11**     0,08**     0,13**     0,04**     0,16**     0,04**

56 Ter controle zijn tevens analyses uitgevoerd waarbij gemeentegrootte als intervalvariabele in de regressie-
vergelijkingen is gebruikt. Alleen bij de afhankelijke variabele beoordeling gemeentebestuur en daarnaast
bij de afhankelijke variabele mening over lokale responsiviteit wordt in de analyses een significante
regressiecoëfficiënt bij gemeentegrootte vastgesteld. Deze is dan inderdaad negatief.

Verschillende gemeenten

* Afgezet tegen de klasse van 100.000 inwoners of meer.

** Niet significant.

Er zijn duidelijke verschillen in de mate van betrokkenheid tussen responden-
ten uit de diverse gemeentegrootteklassen, met uitzondering van de belangstel-
ling voor de lokale politiek. De mate van belangstelling voor de lokale politiek
is voor respondenten uit alle gemeentegrootteklassen min of meer gelijk. Waar
bij de overige indicatoren voor betrokkenheid verschillen tussen respondenten
uit de diverse gemeentegrootteklassen optreden, wijzen ze op een afnemende
betrokkenheid bij de lokale politiek naarmate het gaat om respondenten uit
grootteklassen met meer inwoners.56

De bestanden van SGBO bieden weer de mogelijkheid om een onderscheid
tussen afzonderlijke gemeenten te maken. Enerzijds zijn er dan vijf relatief
kleine Zeeuwse gemeenten op het eiland Schouwen-Duiveland. De grootste
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gemeente, Zierikzee, is met ongeveer 10.000 inwoners voor Nederlandse begrippen
eveneens klein, maar voor Zeeuwse begrippen – mede gezien de positie van deze
gemeente op Schouwen-Duiveland – zeker niet. Het bestand bevat nog een andere
Zeeuwse gemeente: het, opnieuw, zeker voor Zeeuwse begrippen grote Middelburg.
De achtste gemeente is de Utrechtse forensengemeente IJsselstein. In tabel 7.4 en
bijlage 3 zijn de relevante resultaten opgenomen.

Tabel 7.4 Verschillen* in de mate van betrokkenheid tussen gemeenten (weergege-
ven aan de hand van regressiecoëfficiënten bij elke gemeente, per indicator van
betrokkenheid in SGBO96)

Afhankelijke variabelen

belangstelling mening over beoordeling politieke lokale

lokale lokale gemeente- kennis politieke

politiek responsiviteit bestuur activiteit

Bruinisse  0,06**  0,64  0,41 -0,06*   0,09

Brouwershaven  0,08**  0,20**  0,13**  0,30**   0,06**

Westerschouwen  0,16 -0,17** -0,42  0,11   0,07**

Middenschouwen  0,12**  0,18**  0,19  0,36   0,08**

Duiveland  0,07**  0,05**  0,11  0,26**   0,04**

IJsselstein -0,14 -0,22  0,01**  0,19**   0,04**

Middelburg -0,20 -0,34 -0,26  0,29  -0,02**

* Afgezet tegen Zierikzee.

** Niet significant.

Er is opnieuw sprake van verschillen in de mate van betrokkenheid tussen de
respondenten uit de diverse gemeenten. Tegelijkertijd is er niet altijd sprake van een
verschil. Zo is er nauwelijks verschil in de mate van politieke activiteit in deze
gemeenten. Middelburg, verreweg de grootste gemeente in dit bestand, onderscheidt
zich stelselmatig van de rest. Bruinisse staat als relatief kleine gemeente, maar
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57 Zie Castenmiller, 1996c.
58 Indien de gemeentegrootteklasse niet als dummy maar als ordinale variabele in de regressievergelijkingen

wordt opgenomen, wordt twee keer bij deze variabele een significante regressiecoëfficiënt vastgesteld. De
eerste keer is dat als het vertrouwen in de belangstelling van de raadsleden voor de mening van de burgers
als afhankelijke variabele wordt genomen, de tweede keer bij de tevredenheid over het gemeentebestuur.
Beide keren blijkt dat in grotere gemeenten de burgers minder vertrouwen hebben in de raadsleden,
respectievelijk minder tevreden zijn over het gemeentebestuur naargelang de gemeentegrootteklasse groter
is. De vastgestelde regressiecoëfficienten zijn weliswaar significant maar tegelijkertijd heel laag.

misschien nog belangrijker: als sterk gesloten57 gemeente, aan het andere uiterste.
Maar voorts zijn de verschillen tussen de gemeenten wel heel beperkt.
Het laatste beschikbare bestand bestaat uit bestanden die het NIPO in verschillende
jaren heeft uitgevoerd. De afzonderlijke jaren zijn gecombineerd. Opnieuw zijn res-
pondenten op basis van de omvang van woongemeente in verschillende groepen on-
derscheiden. Resultaten van analyses uitgevoerd in stap 1 zijn vermeld in tabel 7.5
en bijlage 3.

Tabel 7.5 Verschillen* in de mate van betrokkenheid tussen gemeentegrootteklassen
(weergegeven aan de hand van regressiecoëfficiënten van gemeentegrootteklasse, per
indicator voor betrokkenheid in NIPO)

                      Afhankelijke variabelen

belangstelling vertrouwen vertrouwen in tevredenheid

lokale politiek in raadsleden eigen invloed over

lokaal bestuur

0 - 10.000 inwoners      0,05** 0,19 0,03** 0,36

10.000 - 20.000 inwoners -0,16     0,03** 0,03** 0,31

20.000 - 50.000 inwoners -0,11     0,06** 0,01** 0,25

50.000 - 100.000 inwoners -0,19     0,01** 0,03**     0,03**

100.000 - 400.000 inwoners -0,14     0,08** 0,04**     0,14**

*  Afgezet tegen de klasse van 400.000 inwoners of meer.

** Niet significant.

De verschillen in de mate van betrokkenheid tussen respondenten uit verschillende
gemeentegrootteklassen zijn in dit bestand overwegend klein. Als er verschillen zijn,
is er geen sprake van een duidelijk patroon.58

Verschillende gemeenten



114

In analysestap 2 zijn opnieuw in alle bestanden, die dan gesplitst worden in verschil-
lende deelbestanden, enkele analyses uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn uitslui-
tend in bijlage 3 opgenomen. De reden hiervan is dat terwijl de weergave van de
resultaten een groot aantal tabellen vergt, de bevindingen zich betrekkelijk eenvou-
dig laten samenvatten. In al die tabellen komt namelijk duidelijk naar voren dat de
extra toegevoegde verklaarde variantie, indien onderscheid wordt gemaakt tussen
respondenten uit verschillende (groepen van) gemeenten, over het algemeen te
verwaarlozen is. Een specifiek lokaal model voegt dus nauwelijks iets toe aan de
algemene bevindingen. In de afzonderlijke gemeenten is er al met al geen sprake van
bijzondere patronen tussen verschillende kenmerken van respondenten en indicaties
voor betrokkenheid. Slechts incidenteel worden significante regressiecoëfficiënten
aangetroffen. Dit gebeurt zo sporadisch en zonder vaste patronen dat hier in feite
geen betekenis aan kan worden gehecht.59

7.2.2 Beoordeling van de resultaten

Er zijn twee bestanden waar onderscheiden kunnen worden gemaakt tussen afzon-
derlijke gemeenten. In IWG91 is diverse malen sprake van verschillen in de mate van
betrokkenheid tussen respondenten uit de diverse gemeenten. Opmerkelijk is dat bij
lokale politieke activiteit de verschillen ontbreken. In SGBO96 worden eveneens
geregeld verschillen aangetroffen. Ook in dit bestand vormt lokale politieke activi-
teit een uitzondering hierop.

Als onderscheid tussen respondenten wordt gemaakt aan de hand van gemeente-
grootteklasse, zijn er eveneens enkele verschillen in de mate van betrokkenheid. In
het algemeen geldt dat in kleinere gemeenten de respondenten een grotere belang-
stelling voor de lokale politiek hebben, eerder tevreden zijn over het bestuur en meer
vertrouwen hebben in de responsiviteit van het bestuur.60

In de diverse gemeenten of gemeentegrootteklassen is er echter geen sprake van
andere patronen tussen enerzijds kenmerken van respondenten en anderzijds
indicatoren voor betrokkenheid. De bijzonderheid van de lokale politiek komt, net
als het geval was toen verschillen tussen lokale en nationale politieke betrokkenheid
werden onderzocht, louter tot uiting in de mate van betrokkenheid. Bij het verschil
tussen lokale en nationale politieke betrokkenheid kwam naar voren dat, in tegen-

59 In technische zin impliceert dit dat er geen aanwijzingen zijn dat er zich interacties voordoen tussen
gemeente(grootte) en de overige onafhankelijke variabelen.

60 In bijlage 4 zijn resultaten opgenomen van analyses in IWG93, waarbij in plaats van de omvang van de
woongemeente van de respondent de omgevingsadressendichtheid als onderscheidend criterium is
gehanteerd. Het benutten van dit criterium resulteert niet of nauwelijks in hogere verklaarde varianties of
andere patronen.
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stelling tot verwachtingen die ontleend zijn aan de theorie, de betrokkenheid bij de
nationale politiek geregeld groter was. Bij onderscheiden tussen gemeenten of
groepen van gemeenten worden de relevante theoretische aannamen wel bevestigd:
nu blijkt in kleinere gemeenten de betrokkenheid geregeld groter dan in de grotere.
De verbanden zijn echter niet bijzonder sterk, de verschillen niet bijzonder groot.
Bovendien zijn ze zeker niet altijd monotoon. Veeleer is er sprake van dat één
‘extreme’ categorie (de grootste of juist kleinste gemeente of grootteklasse) zich
onderscheidt van de overige. Denters en Geurts (1998) vinden, gebruikmakend van
een van de bestanden die hier ook zijn benut, bij andere onderwerpen, zoals bijvoor-
beeld de gemeentelijke dienstverlening, eveneens verbanden met gemeentegrootte.
Ook dan gaat het niet om bijzonder sterke verbanden met gemeentegrootte.61

7.3 Verbanden met overige kenmerken van respondenten

In de eerste stap van de analyses in elk bestand worden naast de regressiecoëfficiën-
ten bij de (dummy)variabelen die de verschillende gemeenten of grootteklassen
indiceren, vele andere regressiecoëfficiënten vastgesteld. Er zijn regressiecoëfficiënten
bij de verschillende in de bestanden beschikbare sociaal-structurele kenmerken.
Bovendien bevatten (vrijwel) alle bestanden indicatoren voor factoren die van belang
worden geacht in de gebiedsgebonden of de articulerende benadering. Dit biedt de
mogelijkheid om inzicht te krijgen in het belang van sociaal-structurele kenmerken
voor de mate van betrokkenheid bij de lokale politiek. Op basis van zowel de
gebiedsgebonden als de articulerende benadering wordt verwacht dat dit belang ge-
ring is. Dit zou moeten blijken uit betrekkelijk lage waarden voor de regressie-
coëfficiënten.

Daarentegen worden juist hoge waarden verwacht bij variabelen die de gerichtheid
op de eigen gemeente of de activiteit in lokale maatschappelijke verbanden betreffen.
In deze paragraaf worden de resultaten kort weergegeven. Alle relevante bevindin-
gen zijn in de tabellen van bijlage 3 vermeld.

De verschillende sociaal-structurele kenmerken van respondenten blijken met enige
regelmaat een significant effect te hebben op de betrokkenheid bij de lokale politiek.
Zo gaat een hogere mate van opleiding steeds gepaard met een grotere betrokken-
heid. Jongeren zijn over het algemeen minder betrokken bij de lokale politiek,
terwijl vrouwen eveneens blijk geven van een lagere betrokkenheid. De verschillen
tussen zowel respondenten van verschillende leeftijden als mannen en vrouwen zijn
echter klein en in sommige gevallen zelfs geheel afwezig.

61 Denters en Geurts stellen zich in dat verband onder meer de vraag of er wel sprake is van een lineair
verband. In sommige gevallen vermoeden zij een ‘knik’ rond gemeenten van ongeveer 20.000 inwoners.
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De verbanden tussen inkomen en de indicatoren voor lokale politieke betrokkenheid
lijken in veel opzichten op die tussen opleidingsniveau en mate van betrokkenheid.
De verwachting is dat genoemde sociaal-structurele kenmerken van respondenten geen
sterk onderscheidende invloed hebben op de mate van politieke betrokkenheid van
respondenten. Wat leeftijd en sekse betreft wordt deze verwachting bevestigd: bij deze
variabelen komen in maar weinig gevallen significante regressiecoëfficiënten voor.
Opleiding en inkomen blijken in de lokale context steeds een betrekkelijk sterke
samenhang met indicatoren voor betrokkenheid te vertonen. Blijkbaar is de betrok-
kenheid bij de lokale politiek niet zo ‘makkelijk’ dat deze ongeacht ieders opleidings-
niveau of inkomen voor iedereen gelijk is.

In de analyses zijn ook indicatoren opgenomen voor woonduur, bezit van een huur-
of koophuis en dergelijke. In de context van de gebiedsgebonden benadering wordt
gesteld dat zulke kenmerken een indicatie geven voor de verbondenheid met de
gemeente. In de analyses in de diverse bestanden, waarvan de resultaten in bijlage 3
zijn vermeld, blijkt steeds dat ze van weinig betekenis zijn voor de mate van betrok-
kenheid bij de lokale politiek.
Indien de vraag is gesteld of de respondent zich in sociaal opzicht betrokken voelt bij
de gemeente, blijkt de beantwoording daarvan sterke samenhang te vertonen met de
mate van politieke betrokkenheid. Op basis van deze constatering kan worden
verondersteld dat indien respondenten zich in sociaal opzicht betrokken voelen bij
de gemeente, dit ook vertaald wordt in hoge politieke betrokkenheid. Dit is in lijn
met de zogenoemde gebiedsgebonden benadering.

De mate van activiteit in sociale organisaties blijkt, overeenkomstig de gedachtegang
in de articulerende benadering, een positieve uitwerking te hebben op de betrokken-
heid bij de lokale politiek. Voorzover de vraag naar het belang dat respondenten
hechten aan het lokaal bestuur in de bestanden is opgenomen, laten de bevindingen
zien dat deze factor van invloed is op de mate van politieke betrokkenheid. Ook
deze bevinding vormt een bevestiging voor de articulerende benadering.

7.4 Conclusies

In hoofdstuk 3 en 4 is literatuur behandeld waarin enkele veronderstellingen zijn
verwerkt over de wijze waarop de betrokkenheid bij de lokale politiek totstand-
komt. In dit hoofdstuk is de aandacht geconcentreerd geweest op die betrokkenheid
bij de lokale politiek. In verschillende beschikbare bestanden zijn de relaties tussen,
op basis van de literatuur, relevant geachte sociale en maatschappelijke achtergron-
den en opvattingen van inwoners van gemeenten enerzijds en aspecten van de
betrokkenheid bij de lokale politiek anderzijds aan de orde geweest.
De mate van betrokkenheid bij de lokale politiek hangt maar weinig samen met de
verschillende beschikbare sociaal-structurele kenmerken van de respondenten. Het
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opleidingsniveau van de respondent is over het algemeen wel een kenmerk van de
respondent dat verhoudingsgewijs sterk samenhangt met de mate van betrokken-
heid. Op basis van de theorie werd verondersteld dat het opleidingsniveau van
weinig belang is voor de betrokkenheid bij de lokale politiek. De lokale politiek zou
immers bereikbaarder, makkelijker en dichterbij zijn. Om die reden zouden de
belemmeringen voor deelname, actief of passief, aan de lokale politiek geringer zijn,
zouden ook lageropgeleiden minder barrières ondervinden en minder geremd
moeten worden door een gebrek aan deze ‘hulpbron’. Dit blijkt dus niet het geval.

Woonduur is een slechte indicator voor de mate van betrokkenheid bij de lokale
politiek. Hieruit kan worden afgeleid dat naarmate men langer deel uitmaakt van
een sociale gemeenschap, dit van weinig betekenis is voor de betrokkenheid bij de
politiek van die gemeenschap. In het licht van diverse sociale en maatschappelijke
ontwikkelingen kan ook worden verondersteld dat het ‘wonen in een gemeente’
minder dan vroeger een bewuste (of zelfs een min of meer verplichte) keuze is.
Mogelijk wordt de keuze voor een gemeente ingegeven doordat deze met het oog op
werk, opleiding en nabijheid van vrienden of familie prettig is, maar het kan van
even groot, mogelijk zelfs groter belang zijn dat het gewenste huis juist beschikbaar
was. Mochten enkele van die omstandigheden zich wijzigen, dan kan verhuizing al
gauw een serieuze optie zijn. Oftewel: de gebondenheid met de sociale gemeenschap
is in dit tijdperk van grote mobiliteit vermoedelijk al minder. Maar zelfs als dat zo is,
dan blijft het opmerkelijk dat voor langere tijd deel uitmaken van zo’n gemeente niet
bijdraagt aan de betrokkenheid bij de politiek van die gemeente.
In een aantal bestanden is direct bij de respondenten geïnformeerd of zij zich in
algemene zin betrokken achten bij de gemeenschap. Indien dat het geval is, blijkt het
wel een voorspeld effect te hebben op de mate van betrokkenheid bij de lokale
politiek. Anders gezegd: indien mensen zich betrokken achten bij de eigen gemeente,
uit dit zich ook in een sterkere mate van politieke betrokkenheid. Mensen die zich
daadwerkelijk identificeren met de gemeente, geven ook blijk van een hogere mate
van politieke betrokkenheid bij de gemeente.
Eveneens consistent met eerder beschreven aannamen blijkt dat sociale activiteit, in
lokaal gebonden verenigingen of organisaties, de mate van politieke betrokkenheid
bevordert.

De aangetroffen verbanden tussen de mate van sociale betrokkenheid bij de lokale
politiek of de sociale activiteit enerzijds en de mate van betrokkenheid bij de lokale
politiek anderzijds, in combinatie met het ontbreken van verbanden tussen woon-
duur en mate van politieke betrokkenheid, doen vermoeden dat sociale betrokken-
heid niet iets is wat ‘vanzelf’ ontstaat. Individuen moeten blijkbaar eerst echt kiezen
voor de sociale gemeenschap, zich daarbij betrokken voelen en bewust ervoor kiezen
om actief te worden in de gemeenschap. Pas dan is er sprake van een positief effect
op de mate van politieke betrokkenheid.

Verschillende gemeenten
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In dit hoofdstuk is tevens gebleken dat er in de mate van betrokkenheid wel ver-
schillen optreden tussen respondenten uit verschillende (klassen van) gemeenten.
Deze bevinding wijst op een zelfstandig karakter van de lokale politiek. De verschil-
len zijn echter over het algemeen klein. Bovendien blijkt dat er niet of nauwelijks
sprake is van afwijkende patronen tussen gemeenten.
Met andere woorden, de mate van betrokkenheid mag soms verschillen, deze komt
niet op een andere wijze tot stand.
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8.1 Slotbeschouwing

In dit proefschrift staat de betrokkenheid van burgers bij de lokale politiek centraal.
Uitgangspunt vormt de veronderstelling dat er op lokaal niveau sprake is van een
bijzondere politieke betrokkenheid. Deze veronderstelling wordt ingegeven door
twee, aan verschillende theorieën ontleende benaderingen, die aangeduid zijn als de
gebiedsgebonden en de articulerende benadering.

De gebiedsgebonden benadering is direct verbonden aan opvattingen en denkbeel-
den die in het midden van de 19e eeuw onder liberalen als Thorbecke gangbaar
waren. In die tijd bracht Thorbecke zijn wijzigingen op de toen sterk conservatief
getinte Grondwet aan. Kort daarop volgde ‘zijn’ gemeentewet. In deze benadering
wordt ervan uitgegaan dat gemeenten de bestuurlijke weerspiegeling vormen van
sociale én territoriaal gebonden gemeenschappen. De leden van deze gemeenschap
ervaren een gemeenschappelijke band. Op basis daarvan zijn zij bij uitstek betrok-
ken bij het lokaal bestuur. Volgens deze benadering komt het bestuur voort uit de
gemeenschap en blijft het bestuur deel uitmaken van die gemeenschap. Het zijn de
vertegenwoordigers van ingezetenen van de gemeenschap zélf die invulling geven
aan dit bestuur. De liberaal Thorbecke streefde een, zij het beperkte, democratische
vorm van bestuur na. De welgestelde burgers mochten zich met ‘hun’ bestuur
bemoeien of liever: naar Thorbeckes mening ‘behoorden’ zij zich met hun bestuur te
bemoeien.
Gemeenten vormen in deze gedachtelijn de politiek-bestuurlijke concretisering van
gemeenschappen. Er bestonden al gemeenschappen voordat er gemeenten waren.
Door het veronderstelde samenvallen van gemeenschap en gemeente is de bijzondere
betrokkenheid van burgers bij het bestuur van hun gemeenschap, de gemeente,
verzekerd.

Bij deze benadering van de relatie tussen burgers en hun gemeente worden regelma-
tig vraagtekens en kanttekeningen geplaatst. Van Poelje (in: VNG, 1954), Brasz
(1960), Alberts (1966), Van Reijen (1979) en vele anderen in de Nederlandse
bestuurskunde betwijfelen of zo’n vanzelfsprekende betrokkenheid van burgers bij
het bestuur van gemeenschap wel bestaat. Van Poelje meent dat burgers niet vanzelf
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tot zo’n houding in staat zijn en stelt dat het lokaal bestuur deze betrokkenheid
daarom moet stimuleren. Brasz wijst op sociale en maatschappelijke veranderingen
die de klassieke gemeenschapsstructuur hebben veranderd en daarmee ook de
vermeende vanzelfsprekende betrokkenheid bij de lokale politiek aangetast.
Alberts en Van Reijen benadrukken dat het lokaal bestuur door zijn bestaan be-
paalde belangen organiseert. Burgers oriënteren zich op deze belangen en oriënteren
zich daardoor ook op de organisator van deze belangen: de gemeente. De gemeente
vormt zo de articulatie van lokaal gebonden aangelegenheden. Deze gedachtegang is
daarom in dit proefschrift de articulerende benadering genoemd. Burgers hebben
direct te maken met zaken die in de lokale omgeving spelen. Meer dan bij de natio-
nale of internationale politiek worden zij daarom gestimuleerd om kennis op te doen
over lokale politieke kwesties en zullen zij hun sociaal en politiek gedrag laten
bepalen door en richten op de gemeente. Vanwege de interactie met anderen binnen
de gemeente, die evenzeer geconfronteerd worden met belangen die in de lokale
omgeving aan de orde zijn, ontwikkelen de burgers een sterke mate van betrokken-
heid bij de gang van zaken in de gemeente en uiteindelijk een sterke mate van
betrokkenheid bij het bestuur van de gemeente.

Welke benadering ook wordt gehanteerd, in beide gevallen wordt aangenomen dat
juist op het lokaal niveau sprake is van een bijzondere betrokkenheid bij het bestuur.
De benaderingen veronderstellen beide eenzelfde resultaat. Ze verschillen alleen van
elkaar in het onderscheiden van de oorzaken van de bijzondere betrokkenheid.
Beide benaderingen spreken zich er niet duidelijk over uit wat nu precies het ‘bijzon-
dere’ is aan de betrokkenheid. Voor de hand ligt dat het zal gaan om de mate van
betrokkenheid, die zal afwijken van de mate van betrokkenheid bij andere bestuurs-
lagen. Maar dat is toch niet het enige. Verondersteld wordt dat betrokkenheid ook
anders totstandkomt, dat kenmerken van individuen op andere – bijzondere – wijze
dan wanneer dat geïnventariseerd zou worden op andere bestuursniveaus, samen-
hangen met politieke betrokkenheid.

Als gebruik wordt gemaakt van argumenten uit beide benaderingen, is in Nederland
de gedachte dominant dat de burger in bijzondere mate betrokken is bij het lokaal
bestuur, zoals bijvoorbeeld mag blijken uit de memorie van toelichting bij de laatste
wijziging van de Gemeentewet: ‘De democratie krijgt – ook via inspraak en partici-
patie van de bevolking – op de meest directe wijze op lokaal niveau gestalte.’ (TK
1985-1986, 19 403, nr. 3)

Hoewel geregeld verschillende aspecten van het functioneren van het lokaal bestuur
zijn onderzocht, is daarbij niet eerder systematisch getoetst of burgers zich inder-
daad in bijzondere mate betrokken voelen bij het bestuur van hun gemeente. Het
vaststellen van een bijzondere betrokkenheid beperkt zich in dit proefschrift niet
alleen tot de mate van betrokkenheid. De aandacht gaat ook uit naar eventuele
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bijzondere patronen en verbanden met diverse kenmerken van burgers of van de
gemeente waarin zij wonen.

Om te bepalen of er inderdaad sprake is van een bijzondere betrokkenheid is gesteld
dat de betrokkenheid bij de lokale politiek zich ten eerste dient te onderscheiden van
de betrokkenheid bij de nationale politiek. Er is ook een tweede vergelijkingskader.
Als het bijzondere karakter van betrokkenheid van burgers wordt beïnvloed door
factoren die voortkomen uit de lokale context, is dit karakter niet in elke gemeente
gelijk. De relevante factoren en omstandigheden zullen van gemeente tot gemeente
verschillen. Daardoor zullen ze een andere invloed hebben op zowel de mate als de
aard van de betrokkenheid bij het lokaal bestuur. Een tweede mogelijkheid om een
bijzonder karakter van de politieke betrokkenheid bij de lokale politiek te herken-
nen is daarom het inventariseren van verschillen in de patronen van politieke be-
trokkenheid in verschillende gemeenten, of anders in soorten van gemeenten. Deze
verschillen hebben opnieuw betrekking op zowel de mate van betrokkenheid als de
patronen met diverse kenmerken van gemeenten of burgers.

Het onderzoek richt zich op drie aspecten van politieke betrokkenheid: politieke
houdingen, politieke kennis en politiek gedrag van burgers. Er is voor zo’n brede
benadering gekozen, ontleend aan het werk van Sigel en Hoskin (1981), omdat
betrokkenheid zich niet alleen uit in politieke activiteit. Het ontbreken van zichtbare
politieke activiteit sluit belangstelling voor, vertrouwen in en kennis van de politiek
niet uit. Een betrokken persoon zal zich interesseren voor de gang van zaken binnen
de politieke gemeenschap, kennis daarvan zich eigen maken en, indien daar aanlei-
ding voor is, zijn gedrag daarop richten.

Er is een aantal gegevensbestanden beschikbaar dat elk mogelijkheden biedt voor
het toetsen van aspecten van het (verondersteld) bijzondere karakter van lokale
politieke betrokkenheid. Deze bestanden onderscheiden zich van elkaar qua tijdstip
van onderzoek en aard van de gemeenten waarin de onderzoeken hebben plaatsge-
vonden. Desalniettemin komt er in de bevindingen een sterk gemeenschappelijk
beeld naar voren. Juist met het oog op de verschillen tussen de bestanden kunnen de
onderling sterk vergelijkbare resultaten als elkaar versterkend worden beschouwd.

Bij het toetsen van de verschillende veronderstellingen die in beide benaderingen
liggen besloten, zijn er vier aandachtspunten. Het eerste aandachtspunt betreft het
verschil in de mate van betrokkenheid bij de lokale en de nationale politiek. Volgens
zowel de gebiedsgebonden als de articulerende benaderingen zal de betrokkenheid
bij de lokale politiek groter zijn dan de betrokkenheid bij de nationale politiek. In
alle bruikbare bestanden komen verschillen naar voren in de mate van betrokken-
heid bij de lokale politiek en de mate van betrokkenheid bij de nationale politiek.
Hierover is in hoofdstuk 6 verslag gedaan. Alleen blijkt dat de betrokkenheid bij de
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lokale politiek in veel gevallen geringer is dan de betrokkenheid bij de nationale
politiek. Met name blijkt dat de belangstelling voor de lokale politiek stelselmatig
achterblijft bij de belangstelling voor de nationale politiek. Voor andere aspecten
van betrokkenheid is vergelijking tussen het lokaal en nationaal niveau nauwelijks
systematisch mogelijk. Maar ook de informatie die bij een beperkt aantal andere
aspecten van betrokkenheid wordt verkregen, wijst er niet op dat de betrokkenheid
bij de lokale politiek structureel groter is dan de betrokkenheid bij de nationale
politiek. De bevindingen wijzen eerder op het tegendeel.

Gezien de stelligheid waarmee in beide benaderingen een grotere mate van betrok-
kenheid bij de lokale politiek wordt verondersteld, is dit verrassend. Nu zijn er wel
eerder empirische studies verricht naar het functioneren van de lokale democratie
(zie met name Denters en Geurts [e.a.], 1998 en Dekker, 1994b) waarin eveneens, zij
het op minder systematische wijze, aandacht is besteed aan de betrokkenheid bij de
lokale politiek. Uit de bevindingen in die studies waren al aanwijzingen af te leiden
dat de betrokkenheid bij de lokale politiek achter kon blijven bij de betrokkenheid
bij de nationale politiek.62 Met deze kennis zijn de bevindingen in dit proefschrift
minder opmerkelijk. Dit neemt niet weg dat het beeld van het gemeentebestuur als
het politiek bestuur van een bloeiende sociale gemeenschap, waarbij dit bestuur als
een ‘deel van de gemeenschap’ oftewel als een heel ‘nabije bestuurslaag’ zou worden
ervaren, thans systematisch is ontkracht. Daarmee verliest de gebiedsgebonden
benadering sterk aan waarde. Bezien vanuit de articulerende benadering dient te
worden vastgesteld dat de lokaal gebonden belangen niet zo’n grote betekenis
hebben dat burgers zich meer betrokken tonen bij de lokale politiek dan bij de
nationale politiek. Met andere woorden, de resultaten zijn evenmin als een onder-
bouwing voor deze benadering te beschouwen.

Als tweede aandachtspunt bij het toetsen van veronderstellingen in beide benaderin-
gen is vervolgens in hoofdstuk 6 de aandacht gericht op de vraag of mogelijk patro-
nen en relaties tussen diverse kenmerken van burgers en aspecten van betrokkenheid
verschillen naargelang het om de lokale of de nationale context gaat. Hiervan blijkt
nauwelijks sprake. Slechts in een van de benutte gegevensbestanden doen zich bij
twee indicatoren van betrokkenheid verschillende patronen voor. Voor de twee
indicatoren waarbij zich verschillende patronen voordoen, geldt echter dat de
politieke dimensie zwak aanwezig is. Het gaat namelijk om enquêtevragen waarbij
geïnformeerd is of de respondenten zich interesseren voor lokaal nieuws of nationaal
nieuws, dan wel of ze lezen over lokale of nationale gebeurtenissen. In de vraagstel-

62 Opkomst bij verkiezingen is in de huidige studie niet als indicator voor betrokkenheid beschouwd.
Desalniettemin kan de terugkerende constatering dat de opkomst bij gemeenteraadsverkiezingen stelsel-
matig lager is dan de opkomst bij Tweede-Kamerverkiezingen als een aanwijzing worden beschouwd dat
het met de betrokkenheid bij de lokale politiek weleens mee kan vallen of, zo men wil, tegen.
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ling wordt niet expliciet verwezen naar politiek nieuws of politieke gebeurtenissen.
Het feit dat louter bij deze indicatoren verschillende patronen en verbanden zich op
lokaal en nationaal niveau voordoen, is daarmee onvoldoende overtuigend om te
concluderen dat er op lokaal niveau sprake is van een bijzondere politieke betrok-
kenheid.
De algehele conclusie is daarom dat verschillen tussen burgers, in bijvoorbeeld
opleidingsniveau of leeftijd, een even sterk effect hebben op de betrokkenheid bij de
nationale politiek als op de betrokkenheid bij de lokale politiek. Het gegeven dat de
lokale politiek als ‘dichterbij’ kan worden beschouwd, werkt dus niet drempel-
verlagend voor die groepen burgers die in het algemeen weinig betrokken zijn.

Het derde aandachtspunt betreft verschillen in de mate van politieke betrokkenheid
tussen gemeenten of groepen van gemeenten (hoofdstuk 7). Hiervan blijkt inciden-
teel sprake. Zo zijn er geen verschillen aangetroffen in de mate van politieke activi-
teit tussen respondenten uit specifieke gemeenten of groepen van gemeenten. Bij
andere aspecten van betrokkenheid zijn er wel enkele verschillen. In het algemeen
geldt dat in kleinere gemeenten de respondenten een grotere belangstelling voor de
lokale politiek hebben, eerder tevreden zijn over het bestuur en meer vertrouwen
hebben in de responsiviteit van het bestuur. De verbanden zijn echter niet bijzonder
sterk, de verschillen niet bijzonder groot. Bovendien zijn ze zeker niet altijd mono-
toon: veeleer is er sprake van dat één ‘extreme’ categorie (de grootste of juist de
kleinste gemeente dan wel grootteklasse) zich onderscheidt van de overige.

Het vierde en laatste aandachtspunt is de vraag of er in de diverse gemeenten of
gemeentegrootteklassen sprake is van andere patronen tussen enerzijds kenmerken
van respondenten en anderzijds indicatoren voor betrokkenheid. De bevindingen in
hoofdstuk 7 geven aan dat dit in het geheel niet het geval is.

De resultaten in hoofdstuk 6 en 7 zijn in het bijzonder teleurstellend voor de
gebiedsgebonden benadering. Kenmerken van individuen zoals woonduur in een
gemeente of huiseigenaarschap blijken nauwelijks relevant voor de politieke betrok-
kenheid. Deze kenmerken worden in de context van de gebiedsgebonden benadering
geacht een indicatie te zijn voor een sterke verbondenheid met de sociale gemeen-
schap. Op grond van die aanname zouden ze vervolgens ook consequenties moeten
hebben voor de betrokkenheid bij de lokale politiek. Dat blijkt niet het geval.63

Meer in lijn met deze benadering is de bevinding, opgenomen in hoofdstuk 7, dat er
grote groepen mensen zijn die ‘hart hebben’ voor de lokale gemeenschap en daar

63 In bijlage 1 wordt ook nog kort gerefereerd aan vergelijkbare kenmerken zoals werken in de woon-
gemeente en thuiswonende kinderen. Ook deze kenmerken vertonen geen verbanden met betrokkenheid
bij de lokale politiek.
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ook een politiek gevolg aan geven: mensen die betrokken zijn bij hun gemeente, zijn
in het algemeen ook sterker betrokken bij het bestuur van hun gemeente. In zekere
zin is dit niet zo verwonderlijk. Indien de gemeente als belangrijk wordt ervaren, zal
dat naar alle waarschijnlijkheid ook gelden voor het bestuur van die gemeente. Het
effect van deze relatie is overigens niet zo sterk dat burgers die ‘hart hebben’ voor
hun gemeente in sterkere mate betrokken zijn bij de lokale politiek dan bij de
nationale politiek.

Ook aannamen en veronderstellingen die besloten liggen in de articulerende benade-
ring worden weinig of niet bevestigd door de bevindingen. Weliswaar blijkt er
bijvoorbeeld een positieve relatie tussen de mate van activiteit in lokaal gebonden
sociale verenigingen en organisaties en de mate van betrokkenheid bij de lokale
politiek, maar dit betekent niet dat de betrokkenheid bij de lokale politiek groter is
dan de betrokkenheid bij de nationale politiek. Eveneens blijkt dat mensen die een
groter belang toekennen aan de politieke gang van zaken in de gemeente over het
algemeen meer betrokken zijn bij het lokaal bestuur. Maar dit resulteert niet in een
buitengewone mate van betrokkenheid. Vergelijkbare redeneringen zijn van toepas-
sing op andere kenmerken die binnen de articulerende benadering als belangrijk
worden beschouwd, zoals ‘integratie in de lokale gemeenschap’ of ‘het ervaren van
het lokaal bestuur als een relevante belangengemeenschap’.

Samengevat kunnen deze conclusies worden getrokken:
– In weerwil van gangbare en wijdverspreide aannamen over de relatie tussen

burgers en hun lokale overheid geven burgers geen blijk van een bijzonder sterke
mate van betrokkenheid bij het lokaal bestuur. Verschillende aspecten van
politieke betrokkenheid, met name politieke belangstelling, bevinden zich als het
gaat om de lokale politiek geregeld op een lager niveau dan wanneer het de
nationale politiek betreft.

– Patronen en relaties tussen diverse kenmerken van respondenten enerzijds en
aspecten van betrokkenheid anderzijds zijn in het algemeen in de lokale context
gelijk aan de patronen en relaties in de nationale lokale context.

– Patronen en relaties tussen diverse kenmerken van respondenten enerzijds en
aspecten van betrokkenheid anderzijds zijn in verschillende gemeenten of groe-
pen van gemeenten vergelijkbaar.

– Mensen die zich in sociale zin betrokken voelen bij hun gemeente, geven in het
algemeen blijk van een sterkere betrokkenheid bij het bestuur van hun gemeente.
Dit betekent overigens niet dat de betrokkenheid van deze mensen bij de lokale
politiek groter is dan de betrokkenheid bij de nationale politiek.

– Interactie met anderen in lokaal gebonden verenigingen en organisaties heeft een
positief effect op de mate van betrokkenheid bij het bestuur van de gemeente,
maar opnieuw niet in die mate dat de betrokkenheid bij de lokale politiek groter
is dan de betrokkenheid bij de nationale politiek.
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– Mensen die het lokaal bestuur ervaren als een voor hun relevante ‘belangenge-
meenschap’, tonen zich meer betrokken bij het lokaal bestuur dan de mensen
voor wie dit niet het geval is.

8.2 Betrokkenheid en lokale politiek

Zowel de gebiedsgebonden als de articulerende benadering neemt in de beschouwin-
gen over het functioneren van de lokale democratie een belangrijke plaats in. De
gebiedsgebonden benadering is weliswaar in de literatuur geregeld ter discussie
gesteld, maar nog steeds wordt in het publieke debat met grote regelmaat als van-
zelfsprekend gesteld dat de ‘afstand tussen bestuur en bestuurden op lokaal niveau
het kleinst is’. Eveneens wordt met grote regelmaat in populaire beschouwingen over
het lokaal bestuur gesteld dat mensen het meest betrokken zijn bij zaken in hun
omgeving en daarom ook het meest betrokken bij het bestuur van hun directe
omgeving: de gemeente.
De empirische steun voor de essentiële veronderstellingen in beide benaderingen is in
dit proefschrift afwezig gebleken. In het bijzonder kan daarbij worden gewezen op
het feit dat de betrokkenheid bij de nationale politiek met enige regelmaat groter is
dan de betrokkenheid bij de lokale politiek. Geen van beide benaderingen voldoet
daarmee als goede beschrijving van de relatie tussen burgers en lokale overheid.

Zijn er dan alternatieve, betere beschrijvingen? Dit proefschrift is niet expliciet
gericht op het ontwikkelen en toetsen van zo’n alternatieve benadering. Maar de
verschillende bevindingen bieden tenminste een aanknopingspunt voor het opstellen
van enkele alternatieve hypothesen. Het is aan volgende studies om deze hypothesen
verder te onderbouwen of juist te ontkrachten.

Een uitgangspunt voor een alternatieve benadering biedt de constatering dat het
concept van politieke betrokkenheid in feite weinig variatie vertoont tussen het
lokaal en nationaal niveau. Dit suggereert dat politieke betrokkenheid een vrij
algemeen karakter heeft. Burgers zijn meer of minder betrokken. Daarbij doet het er
voor hen weinig toe of het om lokale dan wel nationale politiek gaat. Er zijn enkele
marginale verschillen in de specifieke invulling die de algemene politieke betrokken-
heid krijgt op lokaal of nationaal niveau. Zo bevindt de mate van politieke betrok-
kenheid, in het bijzonder de belangstelling voor de politiek, op het nationaal niveau
zich in het algemeen op een iets hoger peil.
In aansluiting op zogenoemde rationele benaderingen van politiek en betrokkenheid
(zie bijvoorbeeld Torenvlied, 1996) kan worden verondersteld dat betrokkenheid
vooral wordt gestimuleerd door specifieke belangen. Indien burgers een voor hen
relevant politiek belang onderkennen, zijn zij over het algemeen politiek meer
betrokken. In het algemeen kennen burgers aan de lokale politiek een geringer
belang voor hun dagelijks leven toe dan aan de nationale politiek (zie bijvoorbeeld
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Castenmiller, 1998a). In dat licht is het niet vreemd dat de betrokkenheid bij de
nationale politiek over het algemeen groter is dan de betrokkenheid bij de lokale
politiek. In de nationale politiek staat er in het algemeen ‘meer op het spel’.

Spreken over ‘rationele benaderingen’ en ‘belangen’ kan allicht de suggestie wekken
dat individuen hun kosten en baten vooral in materiële zin identificeren. Burgers
zouden in zo’n denkwijze alleen geneigd zijn tot investeringen in betrokkenheid
(belangstelling, kennis, gedrag), als daar bepaalde materiële baten tegenover staan.
In de afgelopen jaren is in de literatuur echter geregeld al afstand genomen van zo’n
materiële benadering van kosten en baten: ook meer altruïstische beweegredenen
kunnen door burgers als een relevant individueel belang worden herkend (zie
bijvoorbeeld Klandermans, 1984; Van Praag, 1986; Verba, Slozman en Brady,
1995). Burgers voelen zich betrokken bij de politieke gang van zaken omdat ‘dat zo
hoort’. Zij kunnen meedoen aan bepaalde politieke activiteiten zonder dat zelfs een
positief resultaat voor hen een directe opbrengst heeft. Hun motivatie is dan om
uiting te geven aan hun solidariteit met anderen. Op die manier realiseren zij voor
zichzelf wel enkele baten, maar die zijn niet materieel van aard. De baten zijn dan
dat zij het gevoel hebben een positieve bijdrage aan de maatschappij te hebben
geleverd of bepaalde groepen mensen in de maatschappij te hebben gesteund.
Deze redenering laat de mogelijkheid open dat het leveren van een bijdrage aan de
maatschappij zich niet allereerst of bij uitstek zou hoeven te richten op de lokale
samenleving. De betrokkenheid kan eveneens betrekking hebben op het milieu, de
situatie in ontwikkelingslanden of de wereldvrede.
Tegelijkertijd kunnen zich in de directe lokale omgeving vele gebeurtenissen of
problemen voordoen die mensen ook direct raken en waar mensen zich vaak ook
heel druk over kunnen maken. Dagelijks zijn daar vele voorbeelden van aan te
treffen in de ingezondenbrievenrubrieken van regionale kranten. Te denken valt aan
verkeersproblemen, het bebouwen van groenstroken, het kappen van bomen en het
invoeren van betaald parkeren. Ook het voornemen tot gemeentelijke herindeling
kan in deze lijst worden opgenomen. Dergelijke issues stimuleren vaak een heftige
betrokkenheid die zich op verschillende manieren uit. Zodra de kwestie (al dan niet
tot tevredenheid van de betrokken burgers) is afgerond, neemt de betrokkenheid
weer af: de toename van de betrokkenheid heeft een tijdelijk, niet-structureel karak-
ter. De bevindingen in dit proefschrift hebben immers al aangetoond dat er weinig
reden is om aan te nemen dat dergelijke belangen eerder of sterker invloed hebben
op de betrokkenheid en daardoor resulteren in een bijzondere betrokkenheid bij de
lokale politiek.64

64 Op nationaal niveau zijn er overigens net zo makkelijk issues te noemen die de betrokkenheid van burgers
kunnen bevorderen, zoals de hoogte van belastingen, rekeningrijden en milieuproblemen.
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Als deze gedachtelijn wordt samengevat, wordt hier als alternatieve benadering
voorgesteld dat burgers beschikken over een ‘algemene’ politieke betrokkenheid (die
natuurlijk wel tussen individuen verschilt). De betrokkenheid bij de lokale politiek
en de betrokkenheid bij de nationale politiek (en overigens naar alle waarschijnlijk-
heid ook de internationale politiek) komen voort uit deze algemene betrokkenheid
en verschillen slechts marginaal van elkaar. De verschillen worden grotendeels ver-
oorzaakt door het belang dat de burgers onderscheiden aan actuele lokale of natio-
nale politieke kwesties. Specifieke lokale issues kunnen de mate van betrokkenheid
bij het lokaal niveau sterk maar naar alle waarschijnlijkheid tijdelijk vergroten.

Deze hypothesen hebben direct consequenties voor vele gangbare en actuele onder-
zoeken die uitgevoerd worden in de context van het streven naar bestuurlijke ver-
nieuwing. In de enquêtes die aan de basis staan van deze onderzoeken zijn geregeld
dezelfde algemene indicatoren voor lokale politieke betrokkenheid opgenomen, die
ook in dit proefschrift uitgebreid zijn geanalyseerd (zie ook Castenmiller, 1998b:
264). De veronderstelling in deze onderzoeken is dat de bevindingen inzicht bieden
in de beoordeling en beleving van de lokale politiek door de burgers. Dat zou ver-
volgens aangrijpingspunten kunnen bieden voor vernieuwende initiatieven. In het
licht van de zojuist geformuleerde hypothesen is het zeer waarschijnlijk dat de bevin-
dingen aangaande de betrokkenheid in diverse gemeenten vooral worden beïnvloed
door kenmerken van de respondenten (en/)of door heel specifieke issues, maar niet
door het algemeen functioneren van het lokaal bestuur. De informatie die uit deze
vragen wordt verkregen, heeft dan weinig relevantie voor de algemene beleving en
beoordeling van de lokale politiek in specifieke gemeenten. Derhalve verschaft de
verkregen informatie maar weinig onderbouwing aan het streven naar bestuurlijke
vernieuwing.
Voor het verkrijgen van een bruikbaarder inzicht is dan behoefte aan specifiekere
vragen. Nu zijn er in dit proefschrift wel enkele aspecten van betrokkenheid aan de
orde geweest waarbij zich met enige regelmaat verschillen voordoen tussen respon-
denten uit gemeenten. Dit betreft vooral de vragen die direct informeren naar een
beoordeling van het bestuur: de vragen over de responsiviteit van het lokaal bestuur
en de waardering van het lokaal bestuur. Indien de vragen niet in algemene termen
worden gesteld, maar direct gericht worden op een oordeel over het eigen lokaal
bestuur, lijkt de specifieke lokale context wel degelijk enige betekenis te krijgen. De
indruk die uit deze resultaten wordt verkregen, is dat er behoefte is aan specifieke,
direct op een beoordeling van het lokaal bestuur gerichte vragen om een goede
indruk te krijgen van de verhouding tussen burgers en hun lokaal bestuur.

8.3 Verandering en vernieuwing in het lokaal bestuur

Het loslaten van de gedachte dat burgers in bijzondere mate betrokken zijn bij het
lokaal bestuur, of in elk geval verondersteld worden dat te zijn, heeft verschillende

Betrokkenheid en lokaal bestuur



128

consequenties voor het denken over de inrichting en de vernieuwing van het lokaal
bestuur. In deze paragraaf worden vanuit deze optiek enkele kanttekeningen ge-
plaatst bij twee actuele discussies over het lokaal bestuur. Allereerst is dat de bijna
permanente gedachtewisseling over de wenselijkheid van gemeentelijke herindeling.
De tweede kanttekening heeft betrekking op het denken over bestuurlijke vernieu-
wing.

Herindelingen
De discussie over de (on)wenselijkheid van gemeentelijke herindelingen is vrijwel
even oud als de gemeentewet van 1851. In deze discussie spelen verschillende argu-
menten een rol. Waar voorstanders van herindeling veelal veronderstellen dat
heringedeelde gemeenten efficiënter en effectiever beleid zullen ontwikkelen, wijzen
tegenstanders erop dat herindelingen bestaande sociale gemeenschappen zullen
doorbreken, de betrokkenheid van burgers bij hun lokaal bestuur zullen doen
afnemen en de ‘afstand’ tussen burgers en bestuur zullen doen toenemen. Een
vertegenwoordiger van deze laatste denkwijze is de Groningse hoogleraar Dölle. In
een bijdrage aan NRC Handelsblad van 16 november 2000 maakt hij een onder-
scheid tussen een normatief-constitutionele visie op de gemeente en een functiona-
listisch-instrumentele visie. De normatief-constitutionele visie vertoont grote ver-
wantschap met de in dit proefschrift geschetste gebiedsgebonden benadering (zie ook
Dölle, 1999). In zijn functionalistisch-instrumentele visie is de gemeente ‘het gezicht
van de nationale overheid ter plaatse, die het beleid aan lokale omstandigheden
aanpast en uitvoert’.

In de normatief-constitutionele visie is de gemeente volgens Dölle (overigens in
navolging van Van Poelje) in NRC Handelsblad een ‘leerschool voor burgerschap en
een kraamkamer van de democratie. Opheffen van gemeenten betekent vaak interen
op democratisch kapitaal en actief burgerschap’. Duidelijk is dat Dölle sterk hecht
aan de normatief-constitutionele visie. Onder meer beticht hij de functionalistisch-
instrumentele visie van een ‘gevaarlijke geringschatting’ van het belang van gemeen-
ten. De functionalistisch-instrumentele visie, waarin het belang van de gemeente als
medeoverheid en in het bijzonder uitvoerende overheid wordt benadrukt, biedt vele
argumenten ten faveure van gemeentelijke herindeling: een ontwikkeling waarbij
Dölle vervolgens ook vele vraagtekens zet.

Voor de door Dölle omschreven normatief-constitutionele visie is het geen voordeel
dat in de praktijk, zoals die naar voren komt in dit proefschrift, het gros van de
burgers zich niet opstelt jegens hun lokaal bestuur zoals wellicht verwacht zou
worden. Het merendeel van de burgers ervaart immers het lokaal bestuur niet als
een bijzondere overheidslaag waarmee zij zich sterk verbonden voelen. Zeker, de
dreiging van herindeling heeft vrijwel altijd heftig en emotioneel verzet tot gevolg.
Of dit verzet nu echt ingegeven wordt door het streven naar het behoud van de eigen
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gemeenschap is, is zeer de vraag.65 Veeleer wordt het verzet gevoed door de gedachte
dat herindeling niet in het belang van de betrokken burgers is, waarbij het veronder-
stelde effect van de samenvoeging van gemeenten op de hoogte van de lokale lasten
een prominente rol vervult.

Herindelingen worden door tegenstanders meestal onverbiddelijk afgewezen met het
argument dat de gemeenschap aangetast wordt. Als gevolg daarvan zou de ‘afstand
tussen bestuur en bestuurden’ toenemen. In dit proefschrift is uitgebreid betoogd dat
dit een slecht houdbare redenering is. Onduidelijk is wat precies een gemeenschap is,
terwijl in het geheel niet vaststaat of het al dan niet bestaan van zo’n gemeenschap
enig effect heeft op de betrokkenheid van de burgers bij het lokaal bestuur. Overi-
gens, de argumentatie dat lokaal bestuur op grotere schaal resulteert in efficiëntere,
effectievere en ‘krachtigere’ gemeenten, blijkt in de praktijk meestal evenmin houd-
baar (Denters [e.a.], 1990 en Denters, 1996).
Zowel voor- als tegenstanders van herindelingen bedienen zich van argumenten die
bij nader onderzoek van weinig waarde zijn. Al eerder is geconstateerd dat de
discussie tussen voor- en tegenstanders van herindelingen nauwelijks een inhoudelijk
karakter heeft, maar eerder wordt bepaald door sociale en maatschappelijke posities
die de betrokkenen innemen (Denters, 1996). Vertegenwoordigers van her in te
delen gemeenten zijn vrijwel altijd totaal tegen, terwijl initiatoren van herindeling
(veelal gelieerd aan de provinciale of de nationale overheid) alleen maar vermeende
voordelen onderscheiden.
Een minder emotionele, meer inhoudelijke gedachtewisseling over de wenselijkheid
van herindelingen start bij het expliciteren van de verschillende functies die aan
gemeenten in het Nederlandse (en Europese) bestuursstelsel dienen te worden
toegekend (zie ook Toonen [e.a.], 1998). Vervolgens kan dan worden uitgewerkt en
getoetst onder welke omstandigheden en randvoorwaarden gemeenten optimaal in
staat zijn om deze functies te vervullen. Daarbij geldt dat niet staande te houden is

65 In straatinterviews met burgers uit door herindeling bedreigde gemeenten kan allicht de indruk worden
verkregen dat sommige burgers vrezen dat elkaar groeten in de dorpskern, wat in de huidige gemeente
schijnbaar gebruikelijk is, na herindeling tot het verleden zal behoren. Een minder impressionistische
argumentatie om vraagtekens te zetten bij het algemeen gedeelde streven naar behoud van de eigen
gemeenschap kan gevonden worden in de gang van zaken in de gemeenten Pijnacker en Nootdorp eind
2000. In deze gemeenten bestond er een heftig verzet tegen dreigende ‘annexatie’ van (in elk geval delen
van) deze gemeente door Den Haag. In een initiatief om zo’n annexatie te voorkomen streefden de beide
gemeentebesturen sinds begin 2000 een samenvoeging van beide gemeenten na. In een volksraadpleging
over dit initiatief, op 29 november 2000, steunde de overgrote meerderheid van de opgekomen kiezers
zonder aarzeling dit initiatief. Blijkbaar mocht van deze burgers het belang van voorkoming van annexa-
tie door Den Haag prevaleren boven het opheffen van de eigen gemeente.
Overigens is wel denkbaar dat het veelvuldig herhalen van de argumenten die een beroep doen op het
‘wij-gevoel’ van de inwoners van de door herindelingen bedreigde gemeente, het sentiment ‘creëert’ dat a
priori aanwezig wordt geacht.
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dat voor de functie van bevordering van politieke betrokkenheid (‘de leerschool der
democratie’) het ideaalbeeld van een sociale gemeenschap, of anders dan toch een
kleine gemeente, noodzakelijk is.

Bestuurlijke vernieuwing
Het beeld van de gemeente als een bloeiende democratische gemeenschap vindt zijn
oorsprong in 19e-eeuwse democratieopvattingen over de politieke rol van burgers en
de daarbij passende inrichting van de maatschappij. Het lokaal niveau verschaft in
de toentertijd dominante visies de burgers bij uitstek de mogelijkheid voor politieke
betrokkenheid.
Geheel in lijn met dit beeld sprak toenmalig minister Beel van Binnenlandse Zaken
bij de installatie van de Commissie-De Quay in 1952, die zich bezig ging houden
met de problemen in de afstand tussen burgers en overheid in grote gemeenten,
onder meer deze woorden:

Bij Uw onderzoek zult Gij stuiten op het vraagstuk van de steeds groter wordende afstand
tussen de besturen der grote gemeenten en de bestuurden; Uw niet eenvoudige taak zal het
zijn de oorzaken van dit te betreuren verschijnsel op te sporen en de middelen tot verbete-
ring in de bestaande ongewenste situatie aan te geven. Het gaat hier in wezen om de
belangrijke vraag hoe, wat ik zou willen noemen: ‘de locale democratie’, in het bijzonder in
de grote steden, tot een levende werkzaamheid kan worden gemaakt. (Commissie-De Quay,
1955: 5; cursivering PC)

De woorden van Beel zouden thans als een streven naar bestuurlijke vernieuwing
zijn herkend. Hoewel zo’n term een actueel streven naar veranderingen in het
functioneren van het bestuur suggereert, geeft de instelling van de Commissie-De
Quay aan dat dit streven in feite ten minste een halve eeuw oud is.
Het streven naar bestuurlijke vernieuwing op lokaal niveau heeft in de afgelopen 10
jaar enkele krachtige nieuwe impulsen gekregen. Een belangrijke aanleiding daar-
voor is terug te vinden in de als laag ervaren opkomst bij de gemeenteraads-
verkiezingen van 1990. Uit de lage opkomst is opnieuw afgeleid dat de burgers
minder dan gewenst betrokken waren bij de lokale democratie. Er moesten daarom
wegen worden gevonden om deze betrokkenheid te bevorderen.
Deze voortdurende aandacht voor het functioneren van het lokaal bestuur heeft
enige tijd terug geresulteerd in het instellen van de Staatscommissie Dualisme en
Lokale Democratie. Deze staatscommissie had weliswaar voornamelijk de opdracht
om te adviseren over de structuur en het functioneren van het lokaal bestuur, maar
besteedde daarbij zeer zeker aandacht aan mogelijkheden om de betrokkenheid van
burgers bij het lokaal bestuur te vergroten. In hoofdstuk 1 is voorzitter Elzinga van
deze staatscommissie aangehaald, die bij aanvang van zijn werkzaamheden al stelde
dat ‘participatie het centrale thema was’. Conform de opdracht van deze staats-
commissie is uiteindelijk uitgebreid geadviseerd over de vormgeving en inrichting
van het lokaal bestuur. In de uitwerking en implementatie van deze adviezen, wat
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een gezamenlijke onderneming is van het Ministerie van BZK en de VNG, spelen
vooral de beïnvloeding van de bestuurscultuur en het stimuleren van de relatie met
de burgers, bijvoorbeeld door middel van interactief bestuur, een belangrijke rol.

Deze intensieve aandacht voor het functioneren van de lokale democratie heeft alles
te maken met de gedachte dat juist op lokaal niveau een bijzondere betrokkenheid
van burgers bij hun bestuur als wenselijk wordt ervaren, terwijl tegelijkertijd wordt
geconstateerd dat de praktijk daarvan afwijkt. De afwezigheid van een verwachte
intensieve betrokkenheid, zoals deze zich manifesteert bij opkomst bij gemeente-
raadsverkiezingen en bevestigd is in onderzoeken van onder meer Tops [e.a.] (1991)
en Denters en Geurts [e.a.] (1998), baart vele beschouwers van de (lokale) democra-
tie zorgen. Al gauw wordt dan gesproken over een kloof in de relatie tussen bestuur
en bestuurden. De discussie over een ‘kloof’, of neutraler geformuleerd: de ‘afstand’,
tussen bestuur en bestuurden vormt een bekend thema binnen de politicologie (zie
onder meer Thomassen, 1979 en Van Gunsteren en Anderweg, 1994). Het beeld van
een kloof heeft grote publicitaire aantrekkingskracht, ondanks het feit dat vele
politicologen verschillende nuancerende kanttekeningen daarbij hebben geplaatst.
Zo is erop gewezen dat enige afstand onvermijdelijk is omdat het ten minste prak-
tisch lastig is om alle burgers tegelijk te laten besturen. Voorts bevindt de burger zich
in relatie tot het bestuur in verschillende posities: soms is hij ‘citoyen’, soms ‘klant’,
soms ‘rechtssubject’ (Thomassen, 1979 en Denters, De Jong en Thomassen, 1990).
De afstand die hij ten opzichte van het bestuur inneemt, kan van rol tot rol verschil-
len. Spreken over ‘de’ afstand is daarom een forse simplificatie (zie ook Castenmiller,
1994).
Als gezegd heeft het beeld van ‘de kloof’ toch grote aantrekkingskracht. Het ant-
woord op een veronderstelde kloof tussen burgers en lokaal bestuur is lokaal be-
stuurlijke vernieuwing. De term suggereert dat de ‘tekortschietende’ betrokkenheid
van burgers bij het lokaal bestuur wordt toegeschreven aan feilen van het bestuur
zelf. Impliciet wordt aangenomen dat het in feite voor zich zou moeten spreken dat
burgers betrokken zijn bij het lokaal bestuur. Het zijn dan mogelijk de regels en
procedures die de vanzelfsprekende betrokkenheid van burgers bij het lokaal bestuur
frustreren, of de gebrekkige mogelijkheden voor burgers om invloed op de totstand-
koming en uitvoering van beleid uit te oefenen (Depla, 1995). Met andere woorden,
als het lokaal bestuur maar anders wordt ingericht, of in elk geval andere spelregels
en omgangsvormen in acht gaat nemen, wordt de ‘vanzelfsprekende’ betrokkenheid
van burgers bij de lokale politiek wel weer manifest. Dit is wat volgens Elzinga
bewerkstelligd of misschien eerder nog ‘hersteld’ moest worden.

Uit dit proefschrift is echter gebleken dat het weinig aannemelijk is dat gemeenten
een politieke gemeenschap vormen waarbij de burgers ‘als vanzelfsprekend’ betrok-
ken zijn. De bevinding dat burgers in minder dan verwachte mate betrokken zijn bij
‘hun’ lokaal bestuur, geeft dan vervolgens veel minder aanleiding tot allerlei zorge-
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lijke beschouwingen over ‘de kwaliteit’ van de lokale democratie. Vervolgens is het
dan geenszins vanzelfsprekend dat allerlei investeringen aan de kant van het bestuur
ook maar ‘iets’ bij de burgers teweeg zullen brengen. Betrokkenheid bij de lokale
politiek wordt immers vermoedelijk nauwelijks bepaald door het functioneren van
het lokaal bestuur. Lokale politieke betrokkenheid komt voort, zo is gesteld, uit een
algemene betrokkenheid bij ‘de’ politiek en wordt hoogstens tijdelijk gestimuleerd
door lokale issues. Het zou daarom weleens een heilloze weg kunnen zijn om met
behulp van initiatieven voor bestuurlijke vernieuwing – gericht op het bestuur zelf –
de betrokkenheid van burgers bij de lokale politiek te willen vergroten.
Met dit uitgangspunt is het belang sterk genuanceerd dat gangbaar aan de functie
van de gemeente als ‘levende werkzaamheid’ wordt gehecht. Daarmee is natuurlijk
niet het lokaal bestuur als zodanig ter discussie gesteld. In een bijdrage aan de
discussie over decentralisatie heeft de VNG (1981) liefst zeven functies van gemeen-
ten onderscheiden.66 Deze functies kunnen, zo stelt de VNG (1981: 7), goed door
gemeenten worden vervuld omdat de gemeente fysiek dicht bij de burger staat. Een
van de onderscheiden functies is de participatiefunctie. De betekenis en het belang
van deze functie zijn in dit proefschrift ter discussie gesteld en sterk genuanceerd.
Maar dan resteren er ten minste nog zes andere belangrijke functies van de ge-
meente.

66 Het gaat om deze zeven functies:
1. Antennefunctie: het registreren van de toestand in de samenleving, het signaleren en opsporen van
problemen, wensen en behoeften bij bevolking en organisaties;
2. Beleidsfunctie: het combineren van verlangens uit de samenleving, het uitstippelen van alternatieve
mogelijkheden van actie en het maken van een keuze daaruit;
3. Middelenfunctie: het verwerven en behouden van materiële en immateriële middelen en het inzetten
van deze schaarse middelen ter realisering van het beleid;
4. Uitvoeringsfunctie: het uitvoeren van het vastgesteld beleid met de bijbehorende plannen;
5. Politieke controlefunctie: het toezicht houden door de volksvertegenwoordiging op het dagelijks
bestuur en (door dat bestuur) op het ambtelijk apparaat;
6. Participatiefunctie: het mogelijk maken en bevorderen dat door de bevolking wordt deelgenomen aan
het politieke besluitvormingsproces;
7. Lasfunctie: het tot stand brengen van samenhang door het afstemmen op elkaar van beleid en uitvoe-
ring op verschillende beleidsterreinen.
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This thesis focuses on the involvement of citizens in local politics. The supposition
that special political involvement exists at the local level is the starting point in this.
This supposition is based on two approaches derived from different theories which
are indicated as the ‘area bound’ and the ‘articulated’ approaches.

The area bound approach is directly linked to ideas and opinions which were
common among liberals such as Thorbecke in the mid-19th century. Thorbecke
introduced changes to the constitution which back then had a highly conservative
character. ‘His’ local government act followed shortly thereafter. This approach is
based on the fact that municipalities form the local government reflection of socially
and territorially linked communities. The members of this community share a
common bond, on the basis of which they are pre-eminently involved in local
government. According to this approach, local government arises from the
community and continues to be part of that community. The representatives of the
community’s inhabitants manage this local government themselves. The liberal
Thorbecke strived for a democratic, albeit restricted form of local government.
Prosperous citizens were allowed to be involved in ‘their’ government, or according
to Thorbecke, were ‘expected’ to be involved in it.

According to this line of thought, the municipal management, or town council,
forms the political government concretisation of the communities involved.
Communities existed long before municipalities. The supposed overlap of
community and municipality ensures the special involvement of citizens in their
community’s government, the municipality.

Question marks and comments are regularly posed in this approach to the
relationship between citizens and their municipality. Van Poelje (VNG, 1954), Brasz
(1960), Alberts (1966), Van Reijen (1979) and many other specialists in Dutch
political science doubt whether there is such a self-evident involvement of citizens in
the community’s local government. Van Poelje is of the opinion that citizens are
incapable of such an attitude themselves and that local government must stimulate
this involvement. Brasz points out that social changes have changed the classical
community structure and with that have damaged the supposed self-evident
involvement in local politics.
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Alberts and Van Reijen emphasise that the local government organises certain
interests through its very existence. Citizens familiarise themselves with these
interests and through this also with the organiser of these interests: the municipality.
The municipality forms the articulation of local matters. This line of thought has
therefore been called the articulated approach in this thesis.

Citizens are directly involved in matters which take place in the local environment.
This is why they are stimulated to gain insight in local political matters and their
social and political behaviour will be determined by and focus on the municipality,
more than with national or international politics. Citizens develop a high level of
involvement in the municipality’s state of affairs and eventually develop a strong
involvement in the municipality’s government as a result of interaction with others
within the municipality also confronted with interests arising in it.

Whichever approach is used, both cases suppose that special involvement in local
government occurs particularly at a local level. Both approaches assume the same
result. They only differ in distinguishing the causes of that special involvement.

Neither approach is fully clear as to what is so ‘special’ about the involvement. It is
obvious that this concerns the level of involvement, which differs from the level of
involvement in other layers of government. However, this is not the only thing. It is
supposed that involvement is also realised in a different and special way, than when
an analysis would be made of other levels of government linked with political
involvement.

Although different aspects of how local government functions have regularly been
examined, there has been no systematic test before as to whether citizens really feel,
to a large extent, involved in their municipality’s government. Determining the
special involvement in this thesis is not only limited to the level of involvement. The
focus also lies on any special patterns and links with various characteristics of the
citizens or the municipality in which they live.

In order to determine whether special involvement exists, it has been stated that
involvement in local politics must firstly be distinguished from involvement in
national politics. There is also a second frame of reference. If the special character of
citizens’ involvement is influenced by factors which arise from the local context, this
character will not be the same in every municipality. The relevant factors and
circumstances will differ per municipality. This means they will have a different
influence on both extent and nature of involvement in local administration. A
second possibility to identify a special character of political involvement in local
politics is to analyse differences in the patterns of political involvement in different
municipalities, or otherwise in types of municipalities. These differences once again
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relate to both the level of involvement and the patterns and their various
characteristics of municipalities or citizens.

The survey focuses on three aspects of political involvement: political attitudes,
political knowledge and political behaviour of citizens. Such a broad approach,
derived from the work of Sigel and Hoskin (1981), has been chosen because
involvement is not only expressed by political activity. A lack of visible political
activity does not exclude interest in, confidence in and knowledge of politics. An
involved person will be interested in the state of affairs within the political
community, gain insight in it, and if there is a reason for this, focus his or her
attention on it.

There are various data files available, each of which offer possibilities to test aspects
of the (supposed) special character of local political involvement. These sources
distinguish themselves both regarding time of survey and the municipalities’ nature
in which surveys have taken place. Nevertheless a strong common picture comes up
in the findings. Especially in view of the differences between the files the highly
similar results can be viewed as reinforcing each other.

There are four points of interest in testing the different suppositions which lie in
both approaches. The first point concerns the difference in the extent of involvement
in local and national politics. According to the area bound and articulated ap-
proaches the involvement in local politics will be greater than involvement in
national politics. All usable files show differences in the amount of involvement in
local politics and national politics. Chapter 6 reports on this.

However, it appears that involvement in local politics in many cases is more limited
than involvement in national politics. It appears that interest in local politics lags
systematically behind interest in national politics. Systematic comparison between
the local and national levels is hardly possible for other aspects. Information
obtained with a limited number of other aspects of involvement does not indicate
that involvement in local politics is structurally greater than in national politics
either. The findings point to the contrary.

This is surprising, seeing the certainty with which in both approaches a greater
extent of involvement is supposed in local politics. Earlier empirical studies have
been carried out into how local democracy works (see Denters and Geurts [et al.],
1998 and Dekker, 1994b) in which interest was paid to involvement in local politics,
albeit in a less systematic way. Findings from those studies indicated that
involvement in local politics could lag behind involvement in national politics. The
findings in this thesis are less remarkable with this in mind. This does not alter the
fact that the image of the city council as political government of a flourishing social
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community, in which this government is seen as a part of the community or as very
‘close’ government layer, is current systematically enfeebled. The area bound ap-
proach strongly loses its value with this. From the articulated approach it must be
determined that the locally bound interests are not that significant that citizens show
more involvement in local than in national politics. In other words the results
cannot be considered a basis for this approach either.

As second point of interest in testing suppositions in both approaches, chapter 6
focuses on the question whether patterns and relations between various
characteristics of citizens and aspects of involvement possibly differ depending on
whether the context is local or national. This is hardly the case. Different patterns
only occur with two indicators of involvement in one of the data files used. With
regard to the two indicators where different patterns occur, there is only a weak
political dimension. This concerns survey questions where respondents were asked if
they are interested in local or national news and/or if they read about local or
national events. The questions do not refer explicitly to political news or political
events. The fact that different patterns and connections only occur with these
indicators at the local and national levels is insufficiently convincing to conclude
that special political involvement occurs.

The general conclusion is therefore that differences between citizens, in level of
education or age for example, have an equally strong effect on involvement in
national politics as in local politics. The fact that local politics can be considered to
be ‘closer’ does not lower the threshold for those groups of citizens who are
generally little involved.

The third point of interest concerns differences in the amount of political
involvement between municipalities or groups of municipalities (chapter 7). This
occurs incidentally. No differences have been encountered in the amount of political
activity between respondents from specific municipalities or groups of
municipalities. A number of differences do occur for other aspects of involvement.
In general, respondents in smaller municipalities show a greater interest in local
politics, are sooner satisfied with the government and have more confidence in its
responsiveness. However the connections are not very strong and the differences are
not that large. They are certainly not always the same either: there is often a so-
called extreme category (the largest or smallest municipality or size class), which
distinguishes itself from the rest.

The fourth and last point of interest is the question whether there are other patterns
between respondents’ characteristics on the one hand and indicators for involvement
on the other, in the various municipalities or municipality size classes. The findings
in chapter 7 indicate that this in general is not the case.
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The results in chapter 6 and 7 are particularly disappointing for the area bound
approach. Characteristics of individuals such as period of living in a municipality or
house ownership hardly appear to be relevant for political involvement. Within this
context these characteristics are considered to be an indication for strong solidarity
with the social community. On the basis of this assumption this should also have
consequences for involvement in local politics. This is not the case.

The finding, in chapter 7, that there are large groups of people who have close ties
with the local community and also act on this politically is more in line with this
approach – people who are involved in their municipality, generally are also more
involved in the municipality’s government. In a certain sense this is not that
surprising. If the municipality is viewed as being important this will probably also
apply to the municipality’s government. Though the effect of this relationship is not
that strong that citizens who feel close with their municipality are more closely
involved in local than in national politics.

Assumptions and suppositions which are included in the articulated approach are
hardly or not confirmed by the findings. Although for example there is a positive
relationship between the amount of activity in local social associations and
organisations and the amount of involvement in local politics, this does not mean
that involvement in local politics is greater than in national politics. It also appears
that people who attach more significance to the state of political affairs in the
municipality are generally more closely involved in local government. This does not
result in an extraordinary amount of involvement however. Similar argumentation
applies to other characteristics which are considered important within this
articulated approach, such as integration in the local community or viewing the
local government as a relevant community of interests.

The following conclusions can be drawn:
– Despite common and widespread assumptions on the relationship between

citizens and their local government, citizens do not appear to have a special
strong amount of involvement in their local government. Different aspects of
political involvement, political interest in particular, where local politics is
concerned regularly occur on a lower level than when national politics is
concerned.

– Patterns and relationships between various characteristics of respondents on the
one hand and aspects of involvement on the other hand in local context are
generally equal to patterns and relations in the national local context.

– Patterns and relationships between various characteristics of respondents on the
one hand and aspects of involvement on the other hand are similar in different
municipalities or groups of municipalities.

– People who feel socially involved in their municipality generally appear to be
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more closely involved in their municipality’s government. This does not mean
that these peoples’ involvement in local politics is more than their involvement
in national politics.

– Interaction with others in local associations and organisations has a positive
effect on the amount of involvement in the municipality’s government, but once
again not in that measure that involvement in local politics is greater than
involvement in national politics.

– People who feel that the local government is a relevant community of interests
show more involvement in local government than those who do not.
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1 Inleiding

In hoofdstuk 6 en 7 werd verslag gedaan van analyses in diverse databestanden, die in hoofd-
stuk 5 zijn geïntroduceerd. Deze bijlage bevat een uitgebreidere toelichting op de bestanden en
bewerkingen. In paragraaf 2 worden de gehanteerde bestanden gedetailleerder beschreven.
Paragraaf 3 en volgende bevatten een toelichting op de benutte afhankelijke en onafhankelijke
variabelen.

2 De bestanden

Bij het selecteren van potentieel bruikbare bestanden zijn deze overwegingen van belang
geweest:
– Er moet een brede benadering van betrokkenheid bij de lokale politiek mogelijk zijn. Dit

betekent dat het bestand indicatoren moet bevatten voor houdingen, opvattingen en
gedrag.

– Het bestand moet vragen bevatten die – potentieel – geschikt zijn om als indicator voor
aspecten van de gebiedsgebonden of de articulerende benadering dienst te doen.

– Recente bestanden genieten de voorkeur. Het onderzoek is er niet op gericht om aan te
tonen of in het verleden de betrokkenheid bij de lokale politiek groot was: het gaat om de
aannemelijkheid van de veronderstelling op dit moment.

Uiteindelijk hebben deze overwegingen geresulteerd in het benutten van zes databestanden, die
in hoofdstuk 5 zijn geïntroduceerd. Deze bijlage bevat een uitgebreide toelichting op deze
bestanden en de wijze waarop relevante indicatoren, zowel voor betrokkenheid als voor diverse
onafhankelijke factoren, zijn geconstrueerd.

a THT83

Dit onderzoek vond plaats in het kader van een project van de toenmalige ‘onderafdeling
bestuurskunde’ van de toenmalige Technische Hogeschool Twente. Het project concentreerde
zich op de kwaliteit van het bestuur in kleine gemeenten. De relatie tussen burgers en bestuur,
en dan in het bijzonder de politieke participatie van burgers in de lokale politiek, is als een
wezenlijk aspect van de kwaliteit van het bestuur beschouwd.
In dit onderzoek zijn burgers van 18 jaar of ouder uit 30 verschillende gemeenten, alle met
minder dan 30.000 inwoners, benaderd. Per gemeente gaat het om ongeveer 150 geselecteerde
personen. Tussen het moment van selectie en de daadwerkelijke benadering kunnen burgers
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verhuizen. Bij benadering kan blijken dat de bevolkingsadministratie fouten bevatte of dat de
geselecteerde personen ernstig ziek waren of langdurig in het buitenland verbleven. Uiteindelijk
zijn 3.938 personen benaderd. 3.001 van hen hebben medewerking verleend aan het onderzoek:
een respons van 76,2%. In een technische verantwoording bij de gegevens stelt het verantwoor-
delijke veldwerkbureau dat er geen aanleiding is om te veronderstellen dat de bij de afzonder-
lijke gemeenten getrokken steekproeven niet representatief zouden zijn voor de kiesgerechtigde
burgers in die gemeenten. Verder stelt het: ‘Worden de uitkomsten van het onderzoek echter
gegeneraliseerd naar alle gemeenten in Nederland met minder dan 30.000 inwoners, dan
moeten deze als indicatief gezien worden.’
Het veldwerk werd in 1983 uitgevoerd door enquêteurs bij de mensen thuis, in jargon: face to
face.
De vragenlijst bij dit onderzoek is bijzonder uitgebreid. Velerlei aspecten van de relatie tussen
burgers en lokale overheid komen aan bod.

b SGBO91

Dit onderzoek in Almere in 1991 kwam voort uit een opdracht van het gemeentebestuur aan
SGBO, Onderzoeks- en Adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De
opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1990 in Almere was buitengewoon laag geweest.
Het bestuur wilde inzicht in de oorzaken. Bovendien is van de gelegenheid gebruikgemaakt om
bij de respondenten te informeren naar hun opvattingen over het woon- en leefklimaat in deze
explosief groeiende gemeente.
De steekproef is getrokken op basis van de gemeentelijke bevolkingsadministratie. Er is sprake
van een gestratificeerde steekproef. Almere kende ten tijde van het onderzoek drie duidelijk
herkenbare, afzonderlijke ‘wijken’: Almere-Stad, Almere-Haven en Almere-Buiten. Op dat
moment telde Almere ongeveer 78.500 inwoners. Meer dan de helft woonde in Almere-Stad.
Om ook betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de situatie in de andere wijken is het
aantal potentiële respondenten in deze andere twee wijken oververtegenwoordigd.

De bruto-steekproef bestond uit 2.021 personen van 18 jaar of ouder. Er diende een netto-
respons van ten minste 1.000 respondenten te worden gerealiseerd. Om tot dit aantal te komen
zijn 1.735 personen benaderd. De vragenlijst is mondeling (face to face) afgenomen door NIPO-
enquêteurs. Alle potentiële respondenten hebben een vooraankondiging van het onderzoek
ontvangen in de vorm van een brief die ondertekend was door de burgemeester.
Het veldwerk is uitgevoerd in de periode van 18 maart tot en met 3 mei 1991. Uiteindelijk
hebben 1.001 personen meegewerkt aan het onderzoek: een responspercentage van 58.

De stratificatie van de bruto-steekproef heeft natuurlijk ook consequenties voor de netto-
steekproef. Waar representatieve uitspraken moeten worden gedaan voor de gehele bevolking
van Almere, zou de steekproef herwogen moeten worden. Bij de rapportage uit 1991 is dat ook
gebeurd.
In dit onderzoek is de noodzaak tot herweging minder urgent. Hoewel er wel verschillen blijken
tussen de inwoners van de verschillende gebieden, zijn ze niet spectaculair. Bovendien staat in dit
onderzoek de relatie tussen burgers en hun overheid centraal, zonder dat er representatieve
uitspraken voor Almere moeten worden gedaan. Oftewel: het maakt in de praktijk weinig uit
waar de respondenten van Almere nu precies wonen, het gaat om hun relatie met ‘een’ lokale
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overheid. Tevens geldt dat herweging allerlei minder gewenste effecten heeft op analyses die
samenhang tussen antwoordpatronen onderzoeken. Herweging heeft in dit proefschrift niet
plaatsgevonden.
In het onderzoek, zo zal in het vervolg van deze bijlage nog blijken, zijn betrekkelijk veel
potentieel geschikte indicatoren voor betrokkenheid bij de lokale politiek opgenomen. Omdat
het onderzoek zich beperkt tot één gemeente, is een vergelijking van eventuele verschillen in of
verschillende patronen van politieke betrokkenheid tussen gemeenten niet mogelijk. Wel leent
het onderzoek zich voor vergelijkingen met politieke oriëntaties op de landelijke politiek. Van
deze groep politieke oriëntaties zijn er echter maar weinig dusdanig in de vragenlijst aan de orde
gesteld dat ze zinvol vergeleken kunnen worden met de lokale politieke oriëntaties. In deze
bijlage worden alle in dit onderzoek beschikbare indicatoren wel genoemd, maar slechts een
beperkt aantal daarvan speelt in de analyses een rol.

c IWG91

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 1990 is er uitgebreid gediscussieerd over de mogelijke
oorzaken van de geringe opkomst. Een groep van universitaire onderzoekers nam kort na die
raadsverkiezingen het initiatief om onderzoek te verrichten dat inzicht moest bieden in de
redenen van de lage opkomst. Dit onderzoek werd ondersteund door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken. Vervolgens zijn er contacten gelegd met een aantal van de grootste
gemeenten. Binnen die gemeenten zou het onderzoek plaatsvinden. De uiteindelijke selectie van
gemeenten is totstandgekomen op basis van de bereidheid van deze gemeenten om een financiële
bijdrage te leveren aan het onderzoek.
Onderstaande tabel geeft aan in welke gemeenten het onderzoek is uitgevoerd in 1991. Tegelij-
kertijd zijn de gerealiseerde responspercentages in de face to face methode van enquêtering
aangegeven.

Tabel bijlage 1.1 Gemeenten en respons in IWG91

Deelnemende gemeenten Respons

Amsterdam 32%

Den Haag 32%

Utrecht 36%

Eindhoven 40%

Tilburg 43%

Nijmegen 43%

Zwolle 48%
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Duidelijk is dat het hier gaat om zeven, voor Nederlandse begrippen bijzonder grote gemeenten.
Van de vijf allergrootste gemeenten in Nederland heeft alleen Rotterdam niet geparticipeerd in
het onderzoek. Met uitzondering van Zwolle tellen – ten tijde van het onderzoek – alle gemeen-
ten meer dan 100.000 inwoners.

De respons is laag. In tabel bijlage 1.1 zijn de gemeenten geordend op afnemende inwoners-
aantallen. Het valt op dat de respons in dezelfde volgorde toeneemt. Blijkbaar heeft gemeente-
grootte invloed op de bereidheid om mee te werken aan dergelijk onderzoek.
In de verschillende rapportages (Tops [e.a.], 1991) en de verantwoording bij het codeboek
(Anker en Hospers, 1993) wordt laconiek gedaan over de lage respons. Betoogd wordt dat de
steekproef qua leeftijd, geslacht, verdeling over de stad en huwelijkse staat niet significant
afwijkt van bekende bevolkingsgegevens, enkele kleine uitzonderingen daargelaten (Anker en
Hospers, 1993: 6). Dit maakt de steekproef echter niet als vanzelfsprekend volledig representa-
tief voor de gehele populatie. Evengoed kan bijvoorbeeld worden verondersteld dat non-respons
blijkbaar niet wordt bepaald door iemands leeftijd, geslacht, woonbuurt of huwelijkse staat.
Bij nader onderzoek (Castenmiller, 1993) blijken er aanwijzingen dat in de betrokken gemeenten
een selectieve groep van respondenten aan het onderzoek heeft meegewerkt. Deze groep
kenmerkt zich ten eerste door hun bereidheid om mee te werken aan dit soort onderzoek. Deze
bereidheid zou weleens mede bepaald kunnen worden door een algemene en tussen gemeenten
vergelijkbare houding jegens de lokale politiek.

Net als in het onderzoek in Almere, toen het ging om stratificatie naar wijken, is in dit proef-
schrift afgezien van herweging die tot doel zou hebben om het aandeel respondenten van een
bepaalde gemeente vergelijkbaar te laten zijn met het aandeel van die gemeente in de totale
bevolking van deze zeven gemeenten. In de context van dit proefschrift is dat een inhoudelijk
overbodige exercitie. De ongewogen steekproef kan worden omschreven als een groep van
respondenten die allen woonachtig zijn in relatief grote gemeenten.
Vanwege de combinatie van de bestanden uit alle zeven gemeenten ontstaat er een in absolute
aantallen omvangrijk bestand van 3.400 respondenten.
De vragenlijst is in overleg tussen de verschillende bij het project betrokken onderzoekers
samengesteld. De vragen zijn vooral gegroepeerd rond de stembereidheid en -motivatie van
respondenten. Maar daarnaast hebben de onderzoekers vanuit specifieke belangstelling voor
bepaalde thema’s ook andere vragen een plaats gegund op de lijst.

d IWG93

Een van de beperkingen van het onderzoek IWG91 is dat het geconcentreerd is in zeven grote
gemeenten. In gemeenten met meer dan 100.000 inwoners woont weliswaar een aanzienlijk
aantal inwoners van Nederland, maar als het gaat om het aantal lokale besturen vormen die ge-
meenten een bijna te verwaarlozen minderheid. Deze beperking is voor een aantal onderzoekers
die ook betrokken waren bij het onderzoek in de zeven grote gemeenten, aanleiding geweest tot
een project dat zich concentreerde op kleinere gemeenten. In november 1993 zijn 1.525 respon-
denten vragen voorgelegd die betrekking hadden op hun houding jegens het lokaal bestuur.
De keuze voor de gemeenten is niet willekeurig geweest. Er is gestreefd naar zowel burgers uit
kleinere gemeenten als burgers in gemeenten met relatief veel lokale partijen in de raad (zie
verder Denters en Geurts, 1998: 244 v.v.).

Bijlage 1
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Gekozen is voor een telefonische wijze van veldwerk. De voordelen van deze methode zijn dat
in korte tijd veel mensen kunnen worden benaderd en de kosten geringer zijn dan die bij face to
face enquêtes. Tegelijkertijd stelt de methode ook enkele beperkingen aan het onderzoek. Er
kunnen maar weinig vragen aan de respondent worden voorgelegd en de vragen moeten relatief
simpel zijn. De respondent kan tijdens het vraaggesprek snel afgeleid zijn of bijvoorbeeld
tegelijkertijd televisie blijven kijken.
Ook bij telefonische enquêtes is de respons een probleem. Het veldwerk vond relatief kort voor
de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 plaats zodat er bij de respondenten enige aandacht
voor het onderwerp kon worden verwacht. Desalniettemin was het nodig om 4.090 personen te
benaderen om tot de netto-steekproef van 1.525 personen te komen: een responspercentage van
37.
Als gezegd is het aantal gestelde vragen relatief beperkt. De nadruk ligt opnieuw sterk op
politiek gedrag en motieven voor stemkeuze bij gemeenteraadsverkiezingen.

e SGBO96

In de loop van de jaren negentig hebben steeds meer gemeenten een enquêteonderzoek onder de
eigen inwoners laten uitvoeren. Gemeenten die zelf onderzoekers in dienst hadden, hebben dat
veelal in eigen beheer gedaan. Andere gemeenten hebben externe bureaus opdracht gegeven
voor een ‘burgerpeiling’ of een ‘omnibusonderzoek’. In 1996 vond in het kader van drie
verschillende opdrachten aan SGBO enquêteonderzoek plaats in in totaal acht gemeenten:
IJsselstein, Middelburg en zes gemeenten op het Zeeuwse eiland Schouwen-Duiveland (Zierik-
zee, Westerschouwen, Middenschouwen, Brouwershaven, Bruinisse en Duiveland). Aangezien
de opdrachtgevers voor een deel vergelijkbare doelstellingen hadden met het onderzoek, is het
niet verwonderlijk dat de methode van informatieverzameling en grote delen van de gehanteerde
vragenlijsten identiek waren. Om die reden is het mogelijk om de drie oorspronkelijke data-
bestanden te combineren tot één databestand. Dit is in het kader van het huidige onderzoek ook
gebeurd.

In al deze onderzoeken is het veldwerk schriftelijk uitgevoerd. Dit betekent dat aan geselec-
teerde respondenten een vragenlijst is toegezonden die zij dan zelf dienden in te vullen en terug
te sturen.
Schriftelijk enquêteren heeft voor- en nadelen. Als het gaat om bevolkingsonderzoek, is het
verreweg de goedkoopste methode. Daarnaast kunnen de respondenten rustig de tijd nemen om
na te denken over de beantwoording van sommige vragen. Een nadeel is de veel langere periode
van veldwerk en het feit dat er nauwelijks controle kan plaatsvinden op de vraag wie de enquête
invult en hoe nauwgezet en serieus deze persoon dat heeft gedaan.
Het veldwerk is door SGBO zelf uitgevoerd. SGBO hanteert een methode van veldwerk waarbij
het gevaar van invulling door de verkeerde persoon zo veel mogelijk wordt geminimaliseerd.
Bovendien wordt de betrokkenheid van respondenten bij het onderzoek zo veel mogelijk
bevorderd: ten eerste door het onderzoek met relatief veel lokale publiciteit te omgeven. Tevens
wordt aan de geselecteerde respondenten, voorafgaand aan de ontvangst van de vragenlijst, een
brief van B en W van de gemeente verstuurd. In deze brief kondigen zij het onderzoek aan,
introduceren het onderzoeksbureau en geven aan welk belang zij aan het onderzoek en de
medewerking van respondenten hechten.

Databestanden en analyses
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Om daarnaast een zo representatief mogelijke groep van respondenten te bereiken vindt het
veldwerk plaats op basis van een steekproef in de gemeentelijke bevolkingsadministratie. Sinds
enkele jaren zijn alle gemeentelijke bevolkingsadministraties geautomatiseerd. Deze administra-
tie bevat in elke gemeente dezelfde kerngegevens van de inwoners van de gemeente. Hieronder
vallen onder meer naam, adres en postcode, maar ook leeftijd en geslacht van de burgers.
Door een steekproef te trekken in de bevolkingsadministratie kan op basis van de postcode de
verdeling van de respondenten in de bruto-steekproef worden gecontroleerd. Zo nodig en
desgewenst kan stratificatie van de steekproef naar wijken in de gemeente plaatsvinden.

Het opstellen van de vragenlijsten voor de drie verschillende onderzoeken vond voor het
onderzoek te IJsselstein medio 1995 plaats en voor de overige twee onderzoeken begin 1996.
Vanzelfsprekend zijn de vragenlijsten steeds ingericht met het oog op de informatiebehoeften
van de opdrachtgever(s). In alle gevallen heeft daarom over concepten van de vragenlijst steeds
intensief overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de opdrachtgever(s). Naast
aandacht voor de politieke relatie tussen burgers en lokale overheid kwamen in de vragenlijsten
veelal de dienstverlening, de mening over voorzieningen en de beleving van de (on)veiligheid aan
de orde. De concrete aandacht voor politieke onderwerpen is daardoor weer beperkt.
Dergelijke onderwerpen waren ten tijde van deze onderzoeken gebruikelijk. Sinds 1990 zijn er
vele, vooral middelgrote en grote, gemeenten geweest die vergelijkbare onderzoeken hebben
uitgevoerd. In feite staan het eerder behandelde onderzoek in de zeven grote gemeenten en het
onderzoek in Almere aan het begin van deze lijn van onderzoek. Het onderzoek van Denters en
Geurts past daar eveneens in en start feitelijk direct vanuit het onderzoek in de zeven grote
gemeenten. Als gezegd hebben vele gemeenten vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd: enkele
tientallen onderzoeken. Vele van die onderzoeken hebben ook gebruikgemaakt van onderdelen
en concrete vragen uit de zojuist genoemde projecten. Binnen de Vereniging van Gemeentelijk
Onderzoekers (VSO) worden sinds 1990 periodiek ervaringen over bevolkingsonderzoeken
uitgewisseld. Dit heeft er onder meer toe bijgedragen dat enige standaardisatie en afstemming
zijn gerealiseerd. Een direct effect hiervan is dat in de loop der jaren een beeld is ontstaan van
welke vragen bruikbaar zijn, welke minder bruikbaar zijn en welke tot onbruikbare bevindingen
leiden. SGBO participeert in deze overleggen en was dus bij het opstellen van de vragenlijst ook
bekend met dit beeld. Met andere woorden, de eerder behandelde onderzoeken (met name
IWG91) vormden het begin van een nieuwe lijn van onderzoeken.
De door SGBO uitgevoerde onderzoeken hebben mede gebruikgemaakt van bijna vijf jaar aan
ervaring met dergelijke projecten. Daarnaast viel het opstellen van de gehanteerde vragenlijsten
voor een belangrijk deel samen met het vervaardigen van dit proefschrift. Om die reden is tevens
aandacht besteed aan het mogelijk maken van een brede operationalisatie van betrokkenheid.
De vragenlijsten bevatten indicaties voor affectie, kennis en gedrag. Daarnaast zijn er ook
bewust indicatoren in de vragenlijst opgenomen voor de gerichtheid op de eigen gemeenschap
en de activiteit in lokale verenigingen en organisaties.

IJsselstein
De Utrechtse gemeente IJsselstein telde in 1996 ongeveer 23.000 inwoners. Voor Nederlandse
begrippen kan dat als ‘middelgroot’ worden getypeerd.
Deze gemeente was zelf opdrachtgever. Haar inzet was om aan het ingezette proces van bestuur-
lijke vernieuwing verder invulling te geven op basis van de bevindingen van een representatieve
bevolkingsenquête. Bovendien is er ook informatie verzameld over andere aspecten van het
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gemeentelijk beleid, met name de gemeentelijke dienstverlening, het aanbod van voorzieningen
en de beoordeling van de veiligheid in de gemeente.
Omdat de enquête in IJsselstein medio november 1995 aan de respondenten is verzonden, liep
de periode van veldwerk tot in de (feest)maand december. Halverwege deze maand was de
respons nog niet bevredigend. Op dat moment is er sprake geweest van een eerste rappel.
Vermoedelijk omdat dit rappel vlak voor de kerstdagen is verstuurd, was het effect gering. Begin
januari 1996 is er opnieuw gerappelleerd. Bij dit tweede rappel was een volledig vragen-
formulier gevoegd. Dit rappel had wel een positief effect. Er zijn 1.650 vragenlijsten verzonden
en 1.138 bruikbare formulieren teruggestuurd. Daarmee is de uiteindelijke respons bij dit
onderzoek 69%.

De oorspronkelijke steekproef was gestratificeerd naar wijken. In IJsselstein zijn zes verschil-
lende wijken onderscheiden. Respondenten uit kleinere wijken zijn oververtegenwoordigd om
zo toch ook betrouwbare uitspraken te kunnen doen voor die wijk. Om representatieve uitspra-
ken te kunnen doen voor de gehele bevolking is ten behoeve van de rapportage aan de op-
drachtgever de steekproef herwogen. Vanwege eerder vermelde overwegingen is hier van
herweging afgezien. Naast ongewenste effecten van herweging bij het onderzoek naar samen-
hang is representativiteit vanuit de huidige invalshoek niet essentieel. Het onderzoek zegt iets
over de relatie van inwoners van IJsselstein met hun gemeente. Waar precies zij in IJsselstein
wonen, is uitsluitend relevant voor de gemeente.

Middelburg
Het onderzoek dat SGBO in opdracht van de gemeente Middelburg heeft verricht, is in veel
opzichten vergelijkbaar met het onderzoek in IJsselstein. Ook in Middelburg paste het onder-
zoek in een streven naar bestuurlijke vernieuwing. Eveneens zijn de respondenten geselecteerd
op basis van de bevolkingsadministratie. De wijze van veldwerk was volstrekt identiek aan die
in IJsselstein. Vermoedelijk vooral omdat de periode van veldwerk dicht tegen de zomervakantie
van 1996 aan zat (eind mei – begin juli 1996), was de respons iets minder: 58%. De stratificatie
naar wijken die in de steekproefsamenstelling heeft plaatsgevonden, wordt ten behoeve van de
onderhavige analyses niet gecorrigeerd.
Ook de onderwerpen in de vragenlijst en de concrete vraagstellingen waren grotendeels identiek
aan het onderzoek te IJsselstein.

Schouwen-Duiveland (zes gemeenten)
Het stramien van dit onderzoek in de zes gemeenten die op Schouwen-Duiveland tot 1 januari
1997 waren aan te treffen, is opnieuw identiek aan de twee hierboven beschreven projecten. Het
onderzoek is immers eveneens door SGBO uitgevoerd, nu in opdracht van de zes gemeenten.
Ook hier zijn de respondenten op basis van de gemeentelijke bevolkingsadministratie geselec-
teerd. Deze respondenten hebben per post een op naam gesteld vragenformulier ontvangen en
konden het weer ingevuld terugsturen. Het veldwerk startte – achteraf gezien – iets te kort voor
de zomervakantie, namelijk eind mei 1996. Toen aan het begin van deze zomervakantie de
respons tegen bleek te vallen, is er gewacht tot medio augustus met rappelleren. Bij dat rappel is
opnieuw een volledig vragenformulier meegezonden.
Onderstaande tabel geeft aan om welke gemeenten het gaat, hoeveel respondenten per gemeente
waren geselecteerd en welke respons is gerealiseerd.
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Tabel bijlage 1.2 Gemeenten, bevolking en steekproefsamenstelling op Schouwen-Duiveland

Gemeente     Bevolking* Bruto-steekproef Netto-steekproef Respons

Zierikzee 10.091 (32%) 800 528 66%
Westerschouwen   6.060 (19%) 600 390 65%
Middenschouwen   2.599 (  8%) 400 246 62%
Bruinisse   3.639 (11%) 500 297 59%
Brouwershaven   3.768 (12%) 500 309 62%
Duiveland   5.787 (18%) 600 391 65%

TOTAAL 31.944 = 100%           3.400                      2.161 64%

* Per 1 januari 1996.

De aanleiding voor het onderzoek op Schouwen-Duiveland was de aanstaande herindeling van
bovengenoemde zes gemeenten. Samen vormen zij sinds 1 januari 1997 de gemeente Schouwen-
Duiveland. De doelstelling van het onderzoek was om zo veel mogelijk informatie te verzamelen
over de relatie tussen burgers en lokale overheid op dat moment opdat positieve aspecten in die
relatie in de situatie van de nieuwe gemeente bewaard konden blijven, terwijl eventuele nega-
tieve aspecten vermeden kunnen worden. Met het oog op een mogelijke vervolgmeting is tevens
geprobeerd vast te stellen in hoeverre de burgers in 1996 van mening waren of in de toenmalige
situatie de sociale gemeenschap aansloot bij de schaal van het politiek bestuur. Daartoe is veel
aandacht besteed aan het mogelijk operationaliseren van het begrip ‘sociale gemeenschap’.
Tevens is er veel aandacht geweest voor politieke betrokkenheid bij het lokaal bestuur.
Zoals duidelijk te zien is in tabel bijlage 1.2, is de steekproef gestratificeerd naar gemeente. In
aansluiting op de eerder vermelde redenering wordt deze steekproef ten behoeve van het
onderhavige project niet herwogen.

f NIPO

Met de afkorting NIPO worden gegevens uit zogenoemde NIPO-weekpeilingen aangeduid. De
naam NIPO-weekpeilingen verwijst naar een onderzoek dat wekelijks door het NIPO wordt
verricht. Verschillende opdrachtgevers kunnen vragen in deze weekpeilingen laten opnemen. Op
die manier ontstaat een veelzijdige vragenlijst. De NIPO-enquêteurs krijgen wekelijks een straat
in een gemeente toegewezen waar zij mogen beginnen met het werven van respondenten. Zij
hoeven niet bij te houden hoeveel pogingen zij doen om daadwerkelijk respondenten te vinden.
Responsgegevens zijn dus niet bekend. Om allerlei vertekeningen die ontstaan in het
respondentenbestand te herstellen berekent het NIPO op basis van bekende landelijke gegevens
een weegfactor. De bevindingen die in de tekst en deze bijlage worden gepresenteerd, zijn echter
alle ontleend aan ongewogen gegevens.
In de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen van 1982, 1986 en 1990 heeft de AVRO aan
het NIPO opdracht gegeven enkele vragen in de weekpeilingen op te nemen, die betrekking
hebben op de opvattingen van burgers over de lokale politiek. In 1994 en 1998 is de VNG
opdrachtgever geweest.
In elk jaar is er sprake van ten minste 1.000 respondenten. In 1986 gaat het om meer dan 2.000
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respondenten. In alle jaren zijn andere vragen gesteld, al is er een beperkt aantal vragen die wel
elke keer en op dezelfde wijze aan de orde zijn gesteld.

3. Beschikbare indicatoren en databewerkingen

3.1 Inleiding

Elk bestand is geselecteerd omdat het een aantal voor dit onderzoek relevante kenmerken en
indicatoren bevat. Maar niet in elk bestand zijn alle gewenste kenmerken en indicatoren in
eerste aanleg (of soms in het geheel niet) aanwezig. In vrijwel alle bestanden hebben daarom
bewerkingen moeten plaatsvinden om over de gewenste indicatoren te kunnen beschikken. Dit
derde hoofdstuk van de bijlage geeft een toelichting daarop.

3.2 Politieke betrokkenheid

Politieke betrokkenheid wordt breed opgevat in dit proefschrift. Betrokkenheid kent affectieve,
cognitieve en gedragsaspecten. Bij de introductie van de verschillende bestanden is al geconsta-
teerd dat sommige zich concentreren op politiek gedrag, in het bijzonder stemgedrag. Toch
bevatten deze bestanden vaak indicatoren voor affectieve of cognitieve aspecten van betrokken-
heid. In de bestanden zelf zijn ze veelal niet door de betrokken onderzoekers expliciet zo
beschouwd. Maar meestal kunnen ze, soms anders geoperationaliseerd, wel degelijk als
indicator voor een aspect van betrokkenheid dienst doen.

Bij enkele aspecten van betrokkenheid in de zes bestanden kunnen eerst enkele inhoudelijke
kanttekeningen worden geplaatst. Om te beginnen betreft dit politieke affectie. Een van de
indicatoren is ‘waardering voor het bestuur’. Overwogen kan worden om zowel een buitenge-
woon goede waardering als een slechte waardering als uitingen van betrokkenheid te beschou-
wen. Immers, in het hier beschreven concept van politieke betrokkenheid worden zowel
positieve als negatieve uitingen van waardering als indicaties van betrokkenheid beschouwd.
Zo’n benadering kan echter aanzienlijke empirische problemen meebrengen. In de praktijk leidt
dit er namelijk toe dat zeer grote meerderheden van de respondenten blijk geven van affectieve
betrokkenheid, waardoor er nauwelijks nog ‘te verklaren’ verschillen tussen respondenten
overblijven. Vooral om deze reden wordt er in de analyses van afgezien om positieve en nega-
tieve antwoorden beide als een indicatie voor betrokkenheid te beschouwen.

Vervolgens moet er een nadere toelichting worden gegeven op politieke kennis. Geconstateerd is
dat in de beschikbare bestanden in feite alleen de feitelijke kennis is vastgesteld en dan nog
alleen de kennis van namen van bestuurders. Bij het bepalen van het aantal goede antwoorden
vindt er geen simpele optelling plaats van het aantal goede antwoorden. De reden hiervoor kan
het best worden geïllustreerd aan de hand van SGBO91. In dat onderzoek wordt allereerst
gevraagd naar de juiste naam van de burgemeester (één punt), de juiste namen van de vijf
wethouders (vijf punten) en de juiste namen van 36 raadsleden (36 punten, waarbij de wethou-
ders eveneens apart als raadslid konden worden genoemd; in het onderzoeksjaar was één zetel
in de gemeenteraad van formeel 37 personen onbezet). Het is maar de vraag of, als het gaat om
een indicatie van betrokkenheid (i.c. kennis), het verschil tussen een score van 15 (rijkelijk hoog,
zo leert de praktijk) en een score van 25 (uitzonderlijk hoog) relevant is. Waar het om gaat, is
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een onderscheid te maken tussen respondenten zonder enige kennis, respondenten met enige
kennis (die in de praktijk vaak de naam van de burgemeester betreft) en respondenten met veel
kennis. In enkele van de genoemde bestanden wordt daarom de lengte van de schaal op basis
van empirische criteria (redelijk gevulde waarden) ingeperkt. Veelal gaat het dan om een schaal
die drie waarden kent: 0 (geen kennis; kan geen enkele naam goed noemen), 1 (enige kennis;
kan één naam goed noemen) en 2 (veel kennis; kan ten minste twee namen goed noemen).

In schriftelijke onderzoeken is zo’n ‘quizvraag’ – de namen van lokale politici – geheel mis-
plaatst. Burgers die hun huis aan huis verspreide informatieboekje van de gemeente hebben
bewaard, kunnen de goede namen opzoeken. In geval van twijfel zal de afdeling Voorlichting
van de gemeente graag uitkomst willen bieden.
Daarom is in de schriftelijk uitgevoerde onderzoeken van SGBO als alternatief een aantal
actuele lokale kwesties voorgelegd. Aan de respondenten is gevraagd aan te geven of zij over
elke kwestie veel, weinig of helemaal niets hadden gehoord of gelezen.
De nadelen van deze werkwijze zijn duidelijk. Dat een respondent aangeeft over een kwestie veel
gehoord of gelezen te hebben, garandeert geenszins dat hij over veel kennis van dat onderwerp
beschikt. Bovendien nodigt de vraag uit tot het geven van sociaal wenselijke antwoorden,
bijvoorbeeld het antwoord ‘veel’. De beantwoording is daarmee vooral een indicatie van de
zelfinschatting of -overschatting van de eigen belangstelling voor actuele issues. De beantwoor-
ding kan daarmee veeleer als een indicatie voor politieke belangstelling gelden.
In de praktijk gaat het om soms heel specifieke onderwerpen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat
respondenten die onbekend zijn met het specifieke onderwerp, aan zullen geven ‘veel’ over het
onderwerp te hebben gelezen. Mocht een met het onderwerp volstrekt onbekende respondent
neigen tot sociaal wenselijk antwoorden, dan ligt in zo’n situatie de keuze voor het antwoord
‘iets’ meer voor de hand. Het aantal malen dat een respondent kiest voor het antwoord ‘veel’, is
daarmee toch op zijn minst een indicatie voor de mate waarin een respondent meent ‘goed
bekend’ te zijn met actuele politieke onderwerpen in zijn gemeente. Het wordt daarmee aanne-
melijk dat een respondent die zeer frequent het antwoord ‘veel’ geeft, over daadwerkelijk meer
politieke kennis beschikt dan een respondent die dat niet doet. Nogmaals: ook dit is geen
bijzonder ‘harde’ indicator voor politieke kennis. Tegelijkertijd is het toch meer dan louter
politieke affectie.

De actuele lokale politieke onderwerpen die aan de respondenten zijn voorgelegd, verschillen
vanzelfsprekend tussen de drie in SGBO96 samengevoegde enquêtes. Zelfs het aantal onderwer-
pen is verschillend. In het onderzoek te IJsselstein ging het om zes onderwerpen, op Schouwen-
Duiveland waren het er eveneens zes, maar in Middelburg zijn liefst 14 onderwerpen aan de
respondenten voorgelegd. In het onderzoek dat betrekking heeft op Schouwen-Duiveland en dat
in IJsselstein heeft een hercodering plaatsgevonden waardoor de ‘kennisschaal’ nog maar vijf
waarden heeft. Als een respondent zegt over geen van de kwesties veel gelezen of gehoord te
hebben, is de waarde 0 gehandhaafd. Eén keer melden van iets veel gelezen of gehoord te heb-
ben blijft de waarde 1, twee keer blijft 2 en drie keer blijft 3. Maar zodra een respondent vier, vijf
of alle zes keer zegt van iets veel gelezen of gehoord te hebben, is dit gereduceerd tot de waarde 4.
In Middelburg zijn dus veel meer kwesties voorgelegd aan de respondenten. De variatie in
mogelijke antwoorden is daardoor ook veel groter. Geen enkele keer antwoorden van iets veel
gelezen of gehoord te hebben blijft ook hier 0. Eén of twee keer wordt in de hercodeerde schaal
de waarde 1, drie keer de waarde 2, vier keer de waarde 3, en vijf of meer keer de waarde 4.
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Tevens kunnen enkele aanvullende inhoudelijke opmerkingen worden gemaakt over politiek
gedrag, dat in het merendeel van de bestanden veel aandacht krijgt. In navolging van klassieke
onderzoeken naar politiek gedrag en politieke participatie wordt geïnformeerd naar de wijze
van politieke participatie. Deze lijn van onderzoek vindt zijn oorsprong in de gedachte dat de
keuze voor een bepaalde soort politiek gedrag samenhing met een bepaalde houding jegens het
politiek systeem (zie bijvoorbeeld Verba en Nie, 1972; Barnes en Kaase [e.a.], 1979). In verschil-
lende actuelere onderzoeken is betwijfeld of zo’n waarde aan de keuze voor verschillende
politieke activiteiten kan worden gehecht. Een keuze voor een specifieke politieke activiteit kan
bijvoorbeeld zeer goed worden bepaald door de situatie waarin een respondent zich bevindt, de
hulpmiddelen waarover hij kan beschikken en de aard van de kwestie waar het gedrag mee te
maken heeft (Castenmiller, 1988; Wille, 1994). In de analyses die in het kader van dit onder-
zoek zijn verricht, is daarom geen onderscheid tussen de verschillende activiteiten gemaakt. Het
gaat er louter om of een respondent weleens politiek actief is geweest, ongeacht de vraag op
welke wijze dat was. Dit betekent dat indien een respondent aangeeft ten minste één activiteit te
hebben verricht, dit geldt als een uiting voor politieke betrokkenheid. Vanwege de veronderstel-
ling dat de keuze voor een specifieke activiteit vaak ook door specifieke omstandigheden wordt
bepaald, is afgezien van een optelling van activiteiten. Iemand die meer activiteiten benut,
beheerst mogelijk een groter repertoire aan activiteiten. Het is ook mogelijk dat de zaak in
kwestie om meer activiteiten vraagt, maar het staat niet direct vast dat het benutten van meer
dan één activiteit impliceert dat deze persoon meer betrokken is bij de lokale politiek dan
iemand die maar één activiteit heeft uitgevoerd.

SGBO96 kent, mede vanuit de overweging dat het soort gedrag vermoedelijk geen specifieke
houding jegens de lokale politiek aangeeft, slechts één vraag die betrekking heeft op gedrag.
Deze vraag is in zeer algemene bewoordingen gesteld. De letterlijke tekst luidt: ‘Heeft u zich in
de afgelopen twee jaar weleens ingespannen voor een kwestie die van belang is voor [gemeente-
naam], voor een bepaalde groep binnen [gemeentenaam], of voor een [wijk/buurt/woonkern]
binnen [gemeentenaam]?’ Door de algemene bewoordingen dekt de vraag alle mogelijke vormen
van politiek gedrag, maar het nadeel is dat de formulering zelfs iets verder gaat. Het staat niet
vast dat het per se moet gaan om politiek gedrag. Het verrichten van vrijwilligerswerk, voor een
bepaalde groep in de gemeente, kan ook leiden tot een bevestigend antwoord op deze vraag.
Deze ‘ruis’ zal erin zitten. Verondersteld wordt toch, wegens de gehele context van de enquête,
dat respondenten aan zullen nemen dat de vraag informeert naar hun politieke gedrag.
Sommige bestanden, zoals THT83, SGBO91 en IWG91, bevatten zowel de algemene vraag als
afzonderlijke activiteiten. Analoog aan de boven verwoorde redenering geldt dat ook de
antwoorden op deze vragen niet opgeteld worden. In principe zou het ook zo moeten zijn dat
iemand die een specifieke activiteit heeft benut, ook de algemene vraag bevestigend zou moeten
beantwoorden. Met andere woorden, beide vragen zouden dan informeren naar een en dezelfde
activiteit.

3.3 Samenvattend overzicht

Hierna volgt een samenvattend overzicht van de items die gehanteerd zijn om betrokkenheid te
indiceren.
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Tabel bijlage 1.5 Politieke belangstelling

THT83 SGBO91 IWG91 IWG93 SGBO96 NIPO

Bent u zeer, tamelijk, nauwelijks* + + + +
of niet geïnteresseerd in plaatselijke
politieke onderwerpen?

Hoe vaak leest u krantenverslagen +
over zittingen van de gemeenteraad
(vaak/soms/zelden/nooit)?

Zou u voor plaatselijke aangele- +
genheden willen zeggen of u daar
veel aandacht aan besteedt, enige
aandacht of in het geheel geen
aandacht?

Bent u in de politiek van de +
gemeente waar u woont zeer,
tamelijk weinig of helemaal
niet geïnteresseerd?

* In SGBO91 waren er maar drie antwoordmogelijkheden: de mogelijkheid ‘nauwelijks’
ontbreekt daar.
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Tabel bijlage 1.6 Lokale politieke responsiviteit

THT83 SGBO91 IWG91 IWG93 SGBO96 NIPO

Gemeenteraadsleden bekommeren + + +*** + + +
zich niet (veel*) om de mening
van mensen zoals ik (van de
mensen hier**).

De politieke partijen hier in +
[gemeentenaam] beloven veel,
maar er komt weinig van terecht.

Politieke beslissingen in +
[gemeentenaam] worden te
veel in het geheim genomen.

Heel wat overheidsgeld wordt +
verkeerd besteed.

Leden van de gemeenteraad letten +
te veel op het belang van machtige
groepen of personen en te weinig
op het algemeen belang.

De politieke partijen in + + + +
[gemeentenaam] zijn alleen maar
geïnteresseerd in mijn stem en
niet in mijn mening****.

De politieke partijen in +
[gemeentenaam] zijn goed op de
hoogte van wat er speelt onder
de burgers van deze gemeente.

Het gemeentebestuur houdt +
voldoende rekening met wat er
leeft onder de burgers
van deze gemeente.

Tegen beter weten in beloven +
lokale politici meer dan zij
kunnen waarmaken.
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THT83 SGBO91 IWG91 IWG93 SGBO96 NIPO

Gemeenteraadsleden en politieke +
partijen staan er voor open om
te weten te komen wat er
onder de mensen leeft.

De wethouders zijn vooral op +
hun eigenbelang uit.

Gemeenteraadslid word je eerder +
door je politieke vrienden dan
door je bekwaamheid.

De verantwoordelijke mensen in #
deze gemeente zijn volledig
op hun taak berekend.

Vindt u dat er bij beslissingen van ## +
het gemeentebestuur doorgaans
voldoende of onvoldoende rekening
wordt gehouden met de wensen
van de bevolking?

Mokken-schaalcoëfficiënt 0,36 0,37 0,63 0,46 0,54

Tabel bijlage 1.6 Lokale politieke responsiviteit (vervolg)

* In THT83 is het woord ‘veel’ toegevoegd.
** In IWG93 is de stelling afgesloten met de woorden ‘van de mensen hier’.
*** In IWG91 positieve formulering: ‘Mensen zoals ik hebben wel degelijk invloed op de

politiek van het gemeentebestuur.’
**** In IWG93 is de stelling in het meervoud geformuleerd (‘onze stemmen’, ‘onze mening’).

# Hi-waarde = 0,29; item is wel gehandhaafd in de schaal.
## Hi-waarde = 0,23; item is niet gehandhaafd in de schaal.
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Tabel bijlage 1.7 Lokale politieke competentie

THT83 SGBO91 IWG91 IWG93 NIPO

Mensen zoals ik hebben geen enkele + + + +
invloed op de gemeentepolitiek*.

Er stemmen zoveel mensen bij de + +
gemeenteraadsverkiezingen dat mijn
stem er niet toe doet.

Denkt u dat u een goed beeld heeft +
van de belangrijkste problemen in
[de woongemeente]?

Denkt u dat u beter op de hoogte bent +
van de politiek in [de woongemeente]
dan de meeste mensen?

Denkt u dat u het als gemeenteraadslid +
minstens even goed zou doen als de
meeste andere mensen in
[de woongemeente]?

Mokken-schaalcoëfficiënt 0,71 0,59 0,36

* In IWG91 positieve formulering: ‘Mensen zoals ik hebben wel degelijk invloed op de
    politiek van het gemeentebestuur.’

Tabel bijlage 1.8 Waardering gemeentebestuur

THT83 SGBO91 IWG91 IWG93 SGBO96 NIPO

Als u het optreden van het gemeente- + + + +
bestuur hier in [...] door middel van
een rapportcijfer mag beoordelen,
welk cijfer zou u dan geven?

Bent u over uw gemeentebestuur zeer +
tevreden, tevreden, matig tevreden,
ontevreden of zeer ontevreden?
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Tabel bijlage 1.9 Lokale politieke kennis

THT83 SGBO91 IWG91 IWG93 SGBO96 NIPO

Kent naam burgemeester + + +

Kent naam/namen wethouders + + + +

Kent naam/namen raadsleden +

Kennis lokale kwesties +

Tabel bijlage 1.10 Lokale politieke activiteit

THT83   SGBO91 IWG91 IWG93   SGBO96

Heeft u zich weleens ingespannen voor een +  + +
kwestie die van belang is voor [gemeente],
een bepaalde groep in [gemeente] of uw buurt?

Wilt u van de volgende mogelijkheden zeggen
of u daar weleens gebruik van heeft gemaakt
om beslissingen van het gemeentebestuur te
beïnvloeden?*
– ingezonden stuk in de krant schrijven +
– meelopen in een plaatselijke protestoptocht +  + +
– contact opnemen met een journalist/media +  +
– een plaatselijke politieke partij inschakelen +  + + +
– bezoeken hoorzitting/inspraakbijeenkomst +  + + +
– gesproken op inspraakbijeenkomst +
– bezetten school/andere ruimte +
– meegedaan aan handtekeningenactie +  + + +
– contact zoeken met een gemeenteraadslid  + + +***
– contact zoeken met een wethouder  + +** +***
– contact zoeken met de burgemeester  + +** +***
– contact zoeken met een ambtenaar  + + +
– brief sturen aan het gemeentebestuur  + + +****
– vereniging of organisatie inschakelen  + + +*****
– actiecomité helpen oprichten/meegedaan  + + +
– contact opnemen met een sociaal raadsman  +
– bezwaarschrift indienen  + +
– raambiljet ophangen  +
– contact opnemen met afdeling Voorlichting  +
– hulp vragen aan andere mensen  + +
– klacht indienen bij de gemeente  + +

* In THT83 en SGBO91 zonder tijdsaanduiding; in IWG91 en IWG93: ‘in de afgelopen vijf jaar’
** Eén vraag: antwoordmogelijkheid is ‘wethouder of burgemeester’
*** Eén vraag: antwoordmogelijkheid is ‘raadslid, wethouder of burgemeester’
**** Brief, bezwaarschrift of klacht
***** In dit geval: ‘wijk- of buurtvereniging’
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Tabel bijlage 1.11 Nationale politieke houdingen

THT83 SGBO91 IWG91 IWG93 NIPO

Belangstelling

Hoe vaak leest u krantenverslagen over de +
landelijke politiek (vaak/soms/zelden/nooit)?

Zou u voor nationale aangelegenheden willen +
zeggen of u daar veel aandacht aan besteedt,
enige aandacht of in het geheel geen aandacht?

Bent u zeer, tamelijk, nauwelijks* of niet + + +
geïnteresseerd in landelijke** politieke
onderwerpen?

Bent u zeer, tamelijk, weinig of helemaal +
niet geïnteresseerd in de landelijke politiek?

Waardering

Kunt u door middel van een rapportcijfer +
aangeven hoe tevreden u bent over wat
de Nederlandse regering doet?

Responsiviteit

Kamerleden bekommeren zich niet om + +
de mening van mensen zoals ik.

De politieke partijen zijn bij Kamer- + +
verkiezingen alleen maar geïnteresseerd
in mijn stem en niet in mijn mening.

De regering houdt voldoende rekening met +
wat er speelt onder de mensen in het land.

Mokken-schaalcoëfficiënt 0,65 0,52
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Tabel bijlage 1.11 Nationale politieke houdingen (vervolg)

THT83 SGBO91 IWG91 IWG93 NIPO

Competentie

Mensen zoals ik hebben wel degelijk +
invloed op de politiek van de regering.

Er stemmen zoveel mensen bij Tweede-Kamer- +
verkiezingen dat mijn stem er niet toe doet.

Denkt u dat u een goed beeld heeft van de +
belangrijkste problemen in Nederland?

Denkt u dat u beter op de hoogte bent van de +
Nederlandse politiek dan de meeste mensen?

Denkt u dat u het als Kamerlid minstens even +
goed zou doen als de meeste andere mensen?

Mokken-schaalcoëfficiënt 0,68 0,52

Activiteit

Heeft u zich weleens ingespannen voor een +
kwestie die landelijk of nationaal van belang
is dan wel betrekking heeft op wereld-
problemen als vrede en armoede?

* In SGBO91 was ‘nauwelijks’ geen antwoordmogelijkheid.
** In zowel IWG91 als SGBO91 ontbrak de toevoeging ‘landelijke’. In SGBO91 is in de twee

direct daaraan voorafgaande vragen wel expliciet verwezen naar het landelijk niveau.

3.6 Persoonskenmerken

In hoofdstuk 5 is reeds een overzicht gegeven van de beschikbare relevante persoonskenmerken.
Persoonskenmerken waarvan op grond van de bekende inzichten kan worden aangenomen dat
ze weinig of geen wezenlijke invloed hebben op de mate van politieke betrokkenheid (zie
hoofdstuk 4), zijn niet benut.
Over de gehanteerde indicatoren voor de persoonskenmerken kan dit worden opgemerkt:
– Sekse heeft in elk onderzoek, eventueel na hercodering, gelijke waarden; de waarde 1 is

toebedeeld aan mannen, de waarde 2 aan vrouwen.
– Leeftijd is steeds in jaren gecodeerd. Uitzondering vormen de gegevens in NIPO. In deze

gegevens die door het NIPO worden geleverd, zijn de respondenten reeds in leeftijdsklassen
verdeeld.
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– Opleiding is in elk onderzoek steeds hercodeerd in een aantal klassen, die in grote lijnen in
elk onderzoek van ‘laag’ naar ‘hoog’ lopen. Soms maakt de oorspronkelijke codering het
mogelijk om op deze wijze in totaal vier opleidingsklassen te onderscheiden (THT83,
IWG91), soms zijn er drie (SGBO91, IWG93, SGBO96).

– Inkomen is in elk onderzoek al een variabele van ordinaal niveau, wat het mogelijk maakt
om de codering van de oorspronkelijke onderzoekers te volgen. Vaak zijn daar veel klassen
(meer dan 10) gehanteerd. In sommige bestanden is in de vraagstelling een onderscheid ge-
maakt tussen het persoonlijk inkomen van de respondent en het inkomen van het huishou-
den waartoe de respondent behoort. In dat geval is de volgende bewerking toegepast. Bij
alleenstaande respondenten is het persoonlijk inkomen natuurlijk gelijk aan het gezinsin-
komen. Bij de overige respondenten zijn de analyses uitgevoerd met de variabele die het
gezinsinkomen aangeeft.

– Wat de links-rechtszelfindeling betreft loopt in IWG91 de schaal van 1 (uiterst links) tot
10 (uiterst rechts). Bij het NIPO loopt de schaal van 1 (uiterst links) tot 7 (uiterst rechts).

3.7 Betrokken in de sociale gemeenschap

In hoofdstuk 3 is vastgesteld dat de literatuur geen algemeen aanvaarde handreikingen bevat om
tot een bevredigende operationalisatie van de houding ‘betrokken in de sociale gemeenschap’ te
komen. In sommige gevallen hebben onderzoekers er daarom voor gekozen om respondenten
zelf te laten aangeven in hoeverre zij zich betrokken achten bij de sociale gemeenschap. Enkele
van de hierboven geïntroduceerde bestanden bevatten inderdaad deze vraag. Daarnaast is in
enkele bestanden geïnformeerd naar de beoordeling van het woon- en leefklimaat.
In verschillende bestanden is de vraag opgenomen of men belangstelling heeft voor plaatselijk
nieuws, zonder dat daarbij expliciet wordt verwezen naar politiek nieuws. Ook daarvan kan
geïnventariseerd worden of deze vraag betekenis heeft voor het gevoelen van betrokkenheid bij
de sociale gemeenschap.
Enkele bestanden bevatten vragen die informeren naar een structurele binding met de woon-
gemeente. Dan gaat het bijvoorbeeld om de vraag of de respondent huiseigenaar is. De veron-
derstelling daarbij is dat een huiseigenaar meer gebonden is aan de gemeente en daarom ook
meer betrokken zal zijn bij die gemeenschap.
De woonduur in de gemeente kan eveneens worden beschouwd als een objectieve indicatie voor
betrokkenheid in de gemeenschap. Langdurig (blijven) wonen in één gemeente kan worden
geïnterpreteerd als een indicatie dat deze mensen zeer tevreden zijn over de gemeente. Naarmate
men langer woont in de gemeente, raakt men ‘als vanzelf’ ook meer betrokken bij die gemeente.
Tevens is in een aantal bestanden geïnformeerd of een respondent binnen dan wel buiten de
eigen gemeente werkt. Sommige auteurs beschouwen deze vraag wel als een indicatie voor de
sociale interactie binnen de eigen gemeente. Duidelijk is dat deze vraag uitsluitend relevantie
heeft voor de respondenten die betaald werk hebben. Soms is dit voor hooguit 40% van de res-
pondenten het geval, waarbij bovendien niet iedereen fulltime werkt. Binnen die groep moet dan
het onderscheid worden aangebracht, waarbij uiteindelijk de respondenten die (fulltime) betaald
werk hebben buiten de gemeente gecontrasteerd worden met alle overige respondenten. Die eer-
ste groep is soms zo klein dat dit empirisch nauwelijks relevant wordt. Weliswaar is in de voor-
bereiding van de analyses nog onderzocht of deze bewerking in een variabele resulteerde, waar-
bij zinvolle en betekenisvolle relaties met indicatoren voor politieke betrokkenheid waren aan te
treffen. Dit bleek niet het geval. In de uiteindelijke analyses is deze variabele daarom niet benut.
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Een vergelijkbaar probleem doet zich voor bij de vraag of tot het gezin van de respondent thuis-
wonende kinderen behoren. De veronderstelling daarachter is dat het sociale leven van deze
kinderen (school, sport en dergelijke) zich vrijwel altijd zal beperken tot de woongemeente. De
ouders van deze kinderen zouden daarom ook meer betrokken raken bij de gemeente. Ook hier-
voor geldt dat deze vraag maar door betrekkelijk weinig respondenten positief wordt beant-
woord, wat de kans op het aantreffen van empirisch relevante verbanden al kleiner maakt. In het
beperkte aantal bestanden waar deze vraag concreet aan de orde is gesteld (THT83 en SGBO91),
bleek dat deze variabele geen enkele keer een significante samenhang met indicatoren voor be-
trokkenheid vertoonde. Om de presentatie van de uiteindelijke tabellen niet al te zeer te belasten
is deze variabele verder buiten beschouwing gelaten.

Daarmee resteren de volgende indicatoren voor de gebiedsgebonden betrokkenheid in de sociale
gemeenschap.

Tabel bijlage 1.12 Beschikbare indicatoren voor gebiedsgebonden betrokkenheid in de sociale
gemeenschap

THT83  SGBO91 IWG91 IWG9 SGBO96

(In welke mate*) voelt u zich betrokken + +
bij (het wel en wee van*) uw woonplaats?

Belangstelling voor lokale onderwerpen +

Lezen van lokaal nieuws +

Kunt u aan de hand van kaart 2 aangeven +
hoe tevreden u bent over [gemeentenaam]
als woongemeente (zeer tevreden, tamelijk
tevreden, tamelijk ontevreden)?

Hoe beoordeelt u het leven en wonen in +
[gemeentenaam] in het algemeen
(uitstekend, goed, redelijk, matig slecht)?

Combinatie van vragen over woon- en +    +**
leefklimaat

Woonduur in gemeente + + + + +

Huur-/koopwoning + + +

* Deze toevoegingen zijn in SGBO91 gebruikt. In beide bestanden zijn er vijf antwoord-
categorieën, variërend van helemaal niet betrokken tot zeer betrokken.

** Niet in alle gemeenten vastgesteld.
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Met uitzondering van SGBO91 is de woonduur steeds in jaren vastgesteld. In de jonge gemeente
Almere is de woonduur in maanden geïnventariseerd. Er is niet per elke maand afzonderlijk een
onderscheid gemaakt: er is een aantal klassen gehanteerd.

In SGBO91 en IWG91 is een aantal vragen gesteld om een oordeel over het leef- en woon-
klimaat vast te stellen. In Almere gaat het om relatief veel vragen, waarvan sommige algemeen
zijn gesteld en andere specifiekere aspecten van het woon- en leefklimaat tot onderwerp hebben.
Daarbij kan gewezen worden op vragen over het verkeerssysteem en het openbaar vervoer. In
totaal zijn er 12 stellingen over het woon- en leefklimaat van Almere aan de respondenten
voorgelegd. Bij factoranalyse blijkt dat deze zes vragen een redelijke mate van samenhang
vertonen:
– ‘Ik vind Almere gezellig.’
– ‘Almere is een prettige woonplaats.’
– ‘Almeerse wijken zijn saai, alles is hetzelfde.’
– ‘In Almere is niets te doen.’
– ‘In Almere kun je niet gezellig een blokje om lopen.’
– ‘De samenleving in Almere hangt als los zand aan elkaar.’
De Cronbachs alpha voor deze zes vragen bereikt de waarde van 0.65.
Gezien deze bevindingen zijn de antwoorden bij elkaar opgeteld. De antwoorden zijn dusdanig
gecodeerd dat de laagste score (met de waarde 0) een negatieve houding jegens het woon- en
leefklimaat aangeeft, terwijl de hoogste score (6) een sterk positieve houding aangeeft.

Omdat in IWG91 in slechts drie van de zeven gemeenten een aantal stellingen die betrekking
hebben op het woon- en leefklimaat in deze gemeenten aan de respondenten is voorgelegd, zijn
ze verder buiten beschouwing gelaten.

3.8 Relevante indicatoren in de articulerende benadering

De verschillende bestanden kennen ook verschillende indicatoren voor interactie. In sommige is
gevraagd naar de woonplaats van familie of vrienden, met de veronderstelling dat men ook
geregeld omgaat met familie of vrienden. In andere is geïnformeerd naar de plaats waar men
boodschappen doet. De achterliggende gedachte bij die vraag is dat iemand die in de eigen
gemeente boodschappen doet, blijkbaar georiënteerd is op die gemeente, tijdens het doen van
boodschappen contact heeft met anderen en zo betrokken raakt bij de gemeente.
Een veelgebruikte vraag om interactie vast te stellen is die naar activiteit binnen lokaal gebon-
den sociale verenigingen en organisaties. Niet alleen is contact met anderen binnen verenigings-
verband bij uitstek een kader om van gedachten te wisselen over de gang van zaken binnen de
gemeente, bovendien heeft een aantal van die verenigingen structureel contact met het gemeen-
tebestuur. Het kan gaan om een subsidierelatie, maar ook over de organisatie van evenementen.
Hoe vanzelfsprekend deze indicatoren op het eerste gezicht ook lijken, bij nader inzien kennen
ze wel enkele problemen. Zo kunnen familie of vrienden overwegend binnen de eigen gemeente
wonen, maar dit betekent nog niet dat er sprake is van intensief contact. En mocht er al sprake
zijn van geregeld contact, dan is het niet vanzelfsprekend dat de gemeente regelmatig het
onderwerp van gesprek is.
Boodschappen doen binnen de gemeente hoeft niet altijd voort te komen uit een bewuste keuze
voor de plaatselijke middenstand. Het kan ook zijn dat sommige respondenten vanwege een
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beperkte mobiliteit noodgedwongen aangewezen zijn op de eigen gemeente. Evengoed kan het
zo zijn dat sommige elementaire winkelvoorzieningen ontbreken, waardoor respondenten –
hoezeer zij mogelijk ook betrokken zijn bij hun gemeente – noodgedwongen elders hun inkopen
moeten doen.

De vraag naar activiteit in lokale sociale verenigingen en organisaties blijkt in de praktijk niet
eenvoudig in vragenlijsten op te nemen. In sommige gevallen is er bijvoorbeeld sprake van
lidmaatschap van organisaties, maar niet van alle organisaties hoeft men lid te zijn om toch
daarin activiteiten te ontplooien. Daarbij komt dat lidmaatschap van organisaties waar dat wel
nodig is, juist geen activiteit hoeft te impliceren. Men kan bijvoorbeeld lid zijn van een sport-
vereniging zonder nog actief te sporten. Als het voorbeeld van de sportvereniging wordt
aangehouden, dan blijken er meer problemen. Het is denkbaar dat sommige mensen zo intensief
met hun sport bezig zijn dat zij zich niet of nauwelijks interesseren voor iets daarbuiten.
Oftewel: iemand die vijf keer per week sport, hoeft zich daarbij in het geheel niet te bemoeien
met de gemeente en het bestuur van die gemeente.

Van alle mogelijke variabelen is in aanvang onderzocht of ze onderling enige samenhang
vertonen. Daaruit kan worden afgeleid dat ze inderdaad alle een indicatie zijn voor de mate van
integratie in de lokale gemeenschap. Wat het doen van inkopen betreft is dit nauwelijks het
geval. Deze variabele, die overigens alleen in THT83 en SGBO91 was opgenomen, is buiten
beschouwing gelaten. In tabel 1.13 is aangegeven welke er dan nog beschikbaar zijn.

Tabel bijlage 1.13 Beschikbare indicatoren voor sociale interactie in de gemeente

THT83 SGBO91 IWG91 IWG93 SGBO96

Participatie in sociale/maatschappelijke + + + +
organisaties

Familie in eigen gemeente + +

Vrienden/kennissen in eigen gemeente + + +

Contact met mensen in de straat +

Interactie met mensen in de buurt* +

* Samengesteld uit vier vragen.

De vragen in THT83 die informeren of het merendeel van de familie dan wel het merendeel van
de vrienden en kennissen binnen de eigen gemeente woont, zijn opgeteld. Een score van 0 geeft
aan dat het merendeel van de familie noch het merendeel van de vrienden en kennissen binnen
de gemeente woont. Een score 1 geeft aan dat dit voor een van beide groepen het geval is. Een
score 2 geeft aan dat zowel het merendeel van de familie als het merendeel van de vrienden en
kennissen binnen de gemeente woont.
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De mate van ‘interactie met mensen in de buurt’ is in IWG91 vastgesteld aan de hand van de
antwoorden op vier mogelijke vormen van contact:
– met de buren gepraat over problemen in de wijk;
– op visite geweest bij de buren;
– gereedschap of iets anders van of aan de buren geleend;
– met de buren gepraat over persoonlijke problemen.
Duidelijk is dat een hoge score op deze schaal, die overigens beschouwd kan worden als een
coherente schaal (Anker en Hospers, 1993: 243), daadwerkelijk de intensiteit van contact met
de buren aangeeft. Deze score is als zodanig in de analyses gehandhaafd.

De veelgebruikte vraag naar activiteit in sociale organisaties behoeft nog een toelichting. In de
verschillende deelbestanden waaruit SGBO96 is opgebouwd, is aan de respondenten een lijst
van mogelijke organisaties voorgelegd. Dit betekent dat in elke gemeente op de lijst verschil-
lende en diverse aantallen organisaties voorkomen. Alleen al het noemen van concrete organisa-
ties en de verschillen in aantallen organisaties kunnen resulteren in wezenlijk andere antwoord-
patronen. In het combinatiebestand is daarom een ‘ruwe’ hercodering uitgevoerd. Het noemen
van geen enkele organisatie blijft vanzelfsprekend een score 0, het noemen van ten hoogste één
organisatie wordt de score 1 en alle keren dat meer dan één organisatie is genoemd, is geco-
deerd als de score 2.
In IWG91 is bij de beantwoording tevens geïnformeerd naar de intensiteit van de activiteit
binnen verenigingen en organisaties. In de antwoordmogelijkheden werd bijvoorbeeld onder-
scheid gemaakt tussen de mogelijkheid ‘wel lid, maar niet erg actief’ of de mogelijkheid ‘ik zit in
het bestuur’. In de beantwoording bleek dat het aantal actieve respondenten zeer beperkt is.
Tegelijkertijd bleek dat deze actieve mensen ook meer betrokken zijn bij de lokale politiek.
Nader onderzoek (Van Deth en Leijenaar, 1994) wees uit dat deze grotere betrokkenheid vaak
direct samenhangt met hun activiteit. Zo hadden bestuursleden van verschillende verenigingen
geregeld overleg met lokale politici over subsidies en dergelijke. Gezien het geringe aantal
respondenten die actief zijn binnen dergelijke organisaties en mede met het oog op de vergelijk-
baarheid met de overige bestanden, is het onderscheid naar activiteit in dit onderzoek verder
niet gemaakt. Ook in IWG91 is hier louter sprake van het onderscheid tussen wel of geen lid.
In THT83 is gebruikgemaakt van de vraag of respondenten lid zijn van plaatselijke verenigingen
of organisaties.
Al met al is er in de diverse bestanden sprake van verschillende organisaties en een wisselend
aantal organisaties. Eveneens is in de meeste bestanden de intensiteit waarmee een respondent
invulling geeft aan het lidmaatschap onbekend.
Tevens is het zo dat naarmate meer organisaties aan de respondent zijn voorgelegd, de kans op
het aantal ‘geen enkele’ steeds kleiner wordt. Dit heeft direct zijn weerslag op de omvang van de
groep respondenten die opgeven van geen enkele organisatie lid te zijn.
In THT83 ontbrak een ‘prikkel’, in die zin dat respondenten niet geconfronteerd werden met
een lange lijst van organisaties waarvan men mogelijk lid was. De respondent moest eerst
‘spontaan’ noemen of hij ergens lid van was. In IWG93 werden telefonisch wel enkele mogelijke
organisaties genoemd.
Beide omstandigheden zullen zo hun effecten hebben gehad op het aantal respondenten die
opgeven van geen enkele organisatie lid te zijn.
Om die redenen is een volledige cumulatie van het aantal organisaties waarvan een respondent
aangeeft lid te zijn weinig raadzaam. Zoals opgemerkt wordt de cumulatie beïnvloed door
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tussen de bestanden zeer verschillende factoren en zegt de cumulatie nog weinig over de
intensiteit van activiteit binnen die organisaties.

Tabel bijlage 1.14 Sociale participatie in de diverse bestanden

Sociale participatie THT83 IWG91 IWG93 SGBO96

Geen 50% 48% 38% 40%

Eén organisatie 50%* 30% 35% 25%

Meer dan één organisatie 23% 27% 34%

* Een of meer organisaties.

Binnen de articulerende benadering is het toekennen van enig belang aan het lokaal bestuur
eveneens relevant. In de tekst van hoofdstuk 5 is al opgemerkt dat in verschillende bestanden
louter op een indirecte wijze aan dit aspect wordt gerefereerd. Zo wordt er gevraagd naar de
belangstelling voor lokale aangelegenheden of wordt de respondenten verzocht een afweging te
maken tussen het belang van de lokale en de nationale politiek. Het gaat er in dit onderzoek
echter uitsluitend om een onderscheid te kunnen maken tussen de mate van belang die respon-
denten hechten aan de lokale politiek. Dat wordt niet verkregen door de respondenten een
afweging te laten maken tussen het belang van de nationale en de lokale politiek. Het vaststellen
van de belangstelling voor de lokale politiek zegt weinig over het belang dat respondenten eraan
hechten. Een respondent kan buitengewoon veel belangstelling hebben voor de gebeurtenissen in
de lokale politiek, terwijl hij tegelijkertijd de mening is toegedaan dat die gebeurtenissen voor
hem nauwelijks van betekenis zijn. Slechts twee bestanden bevatten dan een ‘zuivere’ vraag naar
het belang dat respondenten aan de lokale politiek toekennen: IWG91 en NIPO. In dat laatste
bestand is deze vraag niet in alle jaren gesteld.
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1 Inleiding

In diverse hoofdstukken zijn de meest essentiële bevindingen van de uitgevoerde analyses
vermeld. Deze bevindingen vormen veelal een onderdeel van uitgebreidere resultaten. In deze
bijlage worden alle relevante uitkomsten van de uitgevoerde analyses voor hoofdstuk 6 vermeld.

BIJLAGE 2

AANVULLENDE TABELLEN BIJ HOOFDSTUK 6
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Bijlage 2

THT83

Tabel bijlage 2.1a Aandacht voor lokale of nationale aangelegenheden (1=geen; 3=veel)

Variabele B beta T sign.*

geslacht (1=man; 2=vrouw) -0,09 -0,07 - 5,5 ja
leeftijd (in jaren) 0,00 0,07 4,5 ja
woonduur (in jaren) -0,00  -0,06 - 3,2 ja
opleiding (1=laag; 4=hoog) 0,16 0,24 16,4 ja
oordeel woonplaats (1=negatief; 4=positief) 0,03 0,03  2,1 nee
lidmaatschap vereniging (0=niet; 1=ja) 0,11 0,08  6,8 ja
familie/vrienden in gemeente (0=niemand; 2=beide) -0,01 -0,01 -0,9 nee
huur-/koopwoning 0,05 0,04 2,9 ja
gemeentegrootte (absolute aantallen) 0,00 0,00 0,1 nee

nationaal (0) / lokaal (1)  0,21 0,16 13,0 ja

constante 1,7 24,5 ja

R2 (adj.)      0,11

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 2.1b Analyse van de residuen bij lokale aangelegenheden

Variabele B beta T sign.*

geslacht (1=man; 2=vrouw) 0,08 0,07 3,6 ja
leeftijd (in jaren) -0,00 -0,06   -2,6 nee
woonduur (in jaren) 0,00  0,03  1,4 nee
opleiding (1=laag; 4=hoog) -0,10  -0,16 - 7,5 ja
oordeel woonplaats (1=negatief; 4=positief) 0,03 0,03  1,5 nee
lidmaatschap vereniging (0=niet; 1=ja) 0,05 0,04 - 2,4 nee
familie/vrienden in gemeente (0=niemand; 2=beide) 0,05 0,06 2,9 ja
huur-/koopwoning 0,01 0,01 0,4 nee
gemeentegrootte (absolute aantallen) -0,00 -0,06 -3,5 ja

constante 0,06 0,6 nee

R2 (adj.) 0,05

* 1%-niveau.
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Aanvullende tabellen bij hoofdstuk 6

Tabel bijlage 2.2a Lezen lokaal of nationaal nieuws (1=nooit; 4=vaak)

Variabele B beta T sign.*

geslacht (1=man; 2=vrouw)  0,07 0,03 2,4 nee
leeftijd (in jaren) 0,00 0,02 1,6 nee
woonduur (in jaren) 0,00  0,03 2,0 nee
opleiding (1=laag; 4=hoog) -0,10 -0,08 -5,9 ja
oordeel woonplaats (1=negatief; 4=positief) 0,04 0,02 1,7 nee
lidmaatschap vereniging (0=niet; 1=wel) 0,09 0,04  3,1 ja
familie/vrienden in gemeente (0=niemand; 2=beide) 0,06 0,04 2,6 ja
huur-/koopwoning 0,01 0,01 0,4 nee
gemeentegrootte (absolute aantallen) -0,00 -0,07 -6,0 ja

nationaal (0) / lokaal (1) 0,86 0,36 30,3 ja

constante 2,0 16,1 ja

R2 (adj.) 0,16

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 2.2b Analyse van de residuen bij lokaal nieuws

Variabele B beta T sign.*

geslacht (1=man; 2=vrouw) -0,35 -0,16 -8,9 ja
leeftijd (in jaren) 0,01 0,18  8,4 ja
woonduur (in jaren) -0,00 -0,00 -0,0 nee
opleiding (1=laag; 4=hoog)   0,28  0,26  12,4 ja
oordeel woonplaats (1=negatief; 4=positief) 0,00 0,00  0,1 nee
lidmaatschap vereniging (0=niet; 1=wel) 0,19 0,08  4,8 ja
familie/vrienden in gemeente (0=niemand; 2=beide) -0,05 -0,03 -1,6 ja
huur-/koopwoning 0,16 0,07 3,9 nee
gemeentegrootte (absolute aantallen) -0,00 -0,05 -2,7 ja

constante -0,85 5,1 ja

R2 (adj.) 0,12

* 1%-niveau.
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SGBO91

Tabel bijlage 2.3a Politieke belangstelling (1=niet; 3=veel)

Variabele B beta T sign.*

opleiding (1=laag; 3=hoog) 0,09 0,12 4,9 ja
geslacht (1=man; 2=vrouw) -0,05  -0,04  -2,0 nee
leeftijd (in jaren) -0,00 -0,04 -1,7 nee
woonduur (in maandklassen) -0,01 -0,02 -1,0 nee
huur-/koopwoning (0=huur; 1=koop) 0,06 0,05 2,0 nee
belangstelling lokale onderwerpen (1=niet; 3=veel) 0,08 0,05 3,5 ja
inkomen (1=laag; 17=hoog) -0,01 -0,03 -1,3 nee
betrokken bij gemeente (1=niet; 5=veel) 0,11 0,18  7,5 ja
lezen over lokale onderwerpen (1=zelden; 4=altijd) -0,03 -0,05 -2,1 nee
belangstelling lokale problemen (1=geen; 3=veel) -0,07 -0,09 -4,2 ja
belangstelling Nederlands nieuws (1=geen; 4=veel) 0,18 0,33 -14,0 ja
interactie met mensen in gemeente (0-6) -0,04 -0,03 -1,4 nee
gerichtheid op Almere (0=niet; 2=veel) -0,02 -0.06 -2,6 nee

nationaal (0) / lokaal (1) -0,21 -0,16 - 7,9 ja

constante 2,0  14,5 ja

R2 (adj.) 0,27

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 2.3b Analyse van de residuen bij lokale politieke belangstelling

Variabele B beta T sign.*

opleiding (1=laag; 3=hoog) -0,02 -0,03 -0,9 nee
geslacht (1=man; 2=vrouw) 0,05 0,05 1,3 nee
leeftijd (in jaren) 0,00 0,01 0,4 nee
woonduur (in maandklassen) 0,01 0,02 0,6 nee
huur-/koopwoning (0=huur; 1=koop) 0,01 0,01 0,2 nee
belangstelling lokale onderwerpen (1=niet; 3=veel) 0,05 0,07 1,7 nee
inkomen (1=laag; 17=hoog) -0,00 -0,02 -0,5 nee
betrokken bij gemeente (1=niet; 5=veel) 0,00 0,01 0,2 nee
lezen over lokale onderwerpen (1=zelden; 4=altijd) 0,01 0,02 0,5 nee
belangstelling lokale problemen (1=geen; 3=veel) -0,02 -0,03 -1,0 nee
belangstelling Nederlands nieuws (1=geen; 4=veel) 0,06 0,12 3,2 ja
interactie met mensen in gemeente (0-6) 0,02 0,02 0,5 nee
gerichtheid op Almere (0=niet; 2=veel) 0,02 0,06 1,6 nee

constante -0,4 -2,3 nee

R2 (adj.) 0,02

* 1%-niveau.
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Tabel bijlage 2.4a Politieke activiteit (0=niet actief geweest; 1=actief geweest)

Variabele B beta T sign.*

opleiding (1=laag; 3=hoog) 0,02 0,05 1,9 nee
geslacht (1=man; 2=vrouw) 0,02 0,03 1,3 nee
leeftijd (in jaren) -0,00 -0,01 -0,4 nee
woonduur (in maandklassen) 0,01 0,06 2,7 ja
huur-/koopwoning (0=huur; 1=koop) 0,03 0,05 1,8 nee
belangstelling lokale onderwerpen (1=niet; 3=veel) 0,01 0,02 0,9 nee
inkomen (1=laag; 17=hoog) 0,00 0,00 0,00 nee
betrokken bij gemeente (1=niet; 5=veel) 0,04 0,12 4,6 ja
lezen over lokale onderwerpen (1=zelden; 4=altijd) -0,00 -0,00 -0,00 nee
belangstelling lokale problemen (1=geen; 3=veel) -0,03 -0,06 -2,4 nee
belangstelling Nederlands nieuws (1=geen; 4=veel) -0,01 -0,02 -0,7 nee
interactie met mensen in gemeente (0-6) 0,04 0,06 2,4 nee
gerichtheid op Almere (0=niet; 2=veel) -0,01 -0,04 -1,9 nee

nationaal (0) / lokaal (1) 0,13 0,18 8,0 ja

constante -0,22 -2,6 nee

R2 (adj.) 0,07

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 2.4b Analyse van de residuen bij lokale politieke activiteit

Variabele B beta T sign.*

opleiding (1=laag; 3=hoog) -0,01 -0,02 -0,5 nee
geslacht (1=man; 2=vrouw) 0,00 0,00 0,1 nee
leeftijd (in jaren) 0,00 0,02 0,4 nee
woonduur (in maandklassen) 0,01 0,04 1,1 nee
huur-/koopwoning (0=huur; 1=koop) 0,05 0,07 1,8 nee
belangstelling lokale onderwerpen (1=niet; 3=veel) -0,01 -0,01 -0,3 nee
inkomen (1=laag; 17=hoog) 0,00 0,00 0,1 nee
betrokken bij gemeente (1=niet; 5=veel) 0,02 0,05 1,4 nee
lezen over lokale onderwerpen (1=zelden; 4=altijd) 0,01 0,02 0,6 nee
belangstelling lokale problemen (1=geen; 3=veel) -0,02 -0,04 -1,0 nee
belangstelling Nederlands nieuws (1=geen; 4=veel) 0,01 0,02 0,5 nee
interactie met mensen in gemeente (0-6) 0,02 0,03 0,9 nee
gerichtheid op Almere (0=niet; 2=veel) 0,00 0,00 0,1 nee

constante -0,24 -1,7 nee

R2 (adj.) 0,00

* 1%-niveau.

Aanvullende tabellen bij hoofdstuk 6
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Tabel bijlage 2.5a Mate van politieke belangstelling lokaal en nationaal (1=geen; 4=veel)

Variabele B beta T sign.*

huiseigenaar (0=nee; 1=ja)  0,01 0,01 0,5 nee
leeftijd (in jaren)  0,01 0,17 10,9 ja
geslacht (1=man; 2=vrouw) -0,17 0,10 7,6 ja
woonduur (in jaren) -0,00 -0,01 -1,0 nee
links-rechtsplaatsing -0,02 -0,05 -5,1 ja
inkomen (1=laag; 17=hoog) 0,01 0,05 3,7 ja
opleiding (1=laag; 4=hoog) 0,17 0,22 13,8 ja
gerichtheid gemeente (0=laag; 2=hoog) -0,00 -0,01 -0,9 nee
interactie met buren 0,02 0,03 2,0 nee
sociale activiteit (0=geen; 2=hoog) 0,06 0,06 4,5 ja
belang besluiten bestuur (1=veel; 4=geen) 0,20 0,19 14,3
nationaal (0) / lokaal (1) -0,32 -0,19 14,0 ja

constante 2,3 24,6 ja

R2 (adj.) 0,17

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 2.5b Analyse van de residuen bij lokale politieke belangstelling

Variabele B beta T sign.*

huiseigenaar (0=nee; 1=ja) 0,02 0,01 0,5 nee
leeftijd (in jaren) -0,00 -0,00 -0,2 nee
geslacht (1=man; 2=vrouw) 0,06 0,04 1,8 nee
woonduur (in jaren) 0,00 -0,00 0,1 nee
links-rechtsplaatsing 0,00 -0,01 -0,6 nee
inkomen (1=laag; 17=hoog) 0,00 0,01 0,4 nee
opleiding (1=laag; 4=hoog) -0,05 -0,06 -2,6 nee
gerichtheid gemeente (0=laag; 2=hoog) 0,05 0,05 2,2 nee
interactie met buren -0,00 0,01 0,3 nee
sociale activiteit (0=geen; 2=hoog) 0,02 0,02 1,0 nee
belang besluiten bestuur (1=veel; 4=geen) -0,00 0,00 -0,04 nee

constante 0,00 0,0 nee

R2 (adj.) 0,00

* 1%-niveau.

Bijlage 2
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Tabel bijlage 2.6a Gevoel van politieke responsiviteit nationaal en lokaal (0=geen; 2=hoog)

Variabele B beta T sign.*

huiseigenaar (0=nee; 1=ja) 0,05 0,03 1,9 nee
leeftijd (in jaren) -0,00 -0,08 -4,6 ja
geslacht (1=man; 2=vrouw) -0,11 -0,06 -4,5 ja
woonduur (in jaren) -0,00 -0,02 -1,2 nee
links-rechtsplaatsing 0,00 0,01 0,4 nee
inkomen (1=laag; 17=hoog) 0,01 0,04 2,8 ja
opleiding (1=laag; 4=hoog) 0,13 0,16  9,6 ja
gerichtheid gemeente (0=laag; 2=hoog) -0,05 -0,05 -3,3 ja
interactie met buren -0,00 -0,00 -0,4 nee
sociale activiteit (0=geen; 2=hoog) 0,01 0,08 5,0 ja
belang besluiten bestuur (1=veel; 4=geen) 0,02 0,02 1,4 nee
nationaal (0) / lokaal (1) 0,04 0,02 1,6 nee

constante 0,72 7,4 ja

R2 (adj.) 0,07

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 2.6b Analyse van de residuen bij lokale politieke responsiviteit

Variabele B beta T sign.*

huiseigenaar (0=nee; 1=ja) -0,02 -0,01 -0,5 nee
leeftijd (in jaren) -0,00 -0,05 -1,9 nee
geslacht (1=man; 2=vrouw) -0,02 -0,01 -0,5 nee
woonduur (in jaren) -0,00 -0,01 -0,3 nee
links-rechtsplaatsing -0,02 -0,04 -1,9 nee
inkomen (1=laag; 17=hoog) -0,00 -0,01 -0,4 nee
opleiding (1=laag; 4=hoog) -0,00 -0,00 -0,2 nee
gerichtheid gemeente (0=laag; 2=hoog) 0,01 0,01 0,5 nee
interactie met buren 0,01 0,01 0,4 nee
sociale activiteit (0=geen; 2=hoog) 0,01 0,01 0,4 nee
belang besluiten bestuur (1=veel; 4=geen) 0,02 0,02 0,9 nee

constante 0,28 2,1 nee

R2 (adj.) 0,00

* 1%-niveau.

Aanvullende tabellen bij hoofdstuk 6
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Tabel bijlage 2.7a Gevoel van politieke competentie lokaal – nationaal (0=geen; 2=hoog)

Variabele B beta T sign.*

huiseigenaar (0=nee; 1=ja) 0,04 0,03 1,7 nee
leeftijd (in jaren) 0,00 0,00 0,3 nee
geslacht (1=man; 2=vrouw) -0,04 -0,03 -1,9 nee
woonduur (in jaren) -0,00 -0,03 -2,1 nee
links-rechtsplaatsing 0,00 0,02  1,1 nee
inkomen (1=laag; 17=hoog) 0,01 0,03 1,8 nee
opleiding (1=laag; 4=hoog) 0,13 0,21 12,3 ja
gerichtheid gemeente (0=laag; 2=hoog) -0,02 -0,02 -1,6 nee
interactie met buren 0,00 0,00 0,1 nee
sociale activiteit (0=geen; 2=hoog) 0,06 0,07 4,8 ja
belang besluiten bestuur (1=veel; 4=geen) 0,05 0,07 4,6 ja
nationaal (0) / lokaal (1) -0,04 -0,03 -1,9 nee

constante 1,0 13,2 ja

R2 (adj.) 0,07

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 2.7b Analyse van de residuen bij lokale politieke competentie

Variabele B beta T sign.*

huiseigenaar (0=nee; 1=ja) -0,02 -0,02 -0,8 nee
leeftijd (in jaren) -0,00 -0,04 -1,7 nee
geslacht (1=man; 2=vrouw) -0,01 -0,01 -0,5 nee
woonduur (in jaren) -0,00 -0,00 -0,2 nee
links-rechtsplaatsing -0,01 -0,02 -0,9 nee
inkomen (1=laag; 17=hoog) -0,00 -0,00 -0,0 nee
opleiding (1=laag; 4=hoog) -0,00 -0,00 -0,0 nee
gerichtheid gemeente (0=laag; 2=hoog) 0,01 0,01 0,5 nee
interactie met buren -0,00 -0,00 -0,2 nee
sociale activiteit (0=geen; 2=hoog) -0,01 -0,01 -0,5 nee
belang besluiten bestuur (1=veel; 4=geen) 0,02 0,03 1,3 nee

constante 0,20 1,9 nee

R2 (adj.) 0,00

* 1%-niveau.

Bijlage 2
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Tabel bijlage 2.8a Waardering voor bestuur (rapportcijfers)

Variabele B beta T sign.*

huiseigenaar (0=nee; 1=ja)  0,19 0,06 3,9 ja
leeftijd (in jaren) -0,00 -0,02 -1,0 nee
geslacht (1=man; 2=vrouw) -0,04 -0,01 -1,0 nee
woonduur (in jaren) 0,00 0,01 0,5 nee
links-rechtsplaatsing 0,09 0,12 7,7 ja
inkomen (1=laag; 17=hoog) -0,00 -0,01 -0,5 nee
opleiding (1=laag; 4=hoog) 0,04 0,03 1,5 nee
gerichtheid gemeente (0=laag; 2=hoog) -0,04 -0,02 -1,4 nee
interactie met buren -0,01 -0,00 -0,3 nee
sociale activiteit (0=geen; 2=hoog) 0,11 0,06 4,0 ja
belang besluiten bestuur (1=veel; 4=geen) -0,15 -0,08 -5,4 ja
nationaal (0) / lokaal (1) 0,06 0,02 1,4 nee

constante 4,6 25,3 ja

R2 (adj.) 0,03

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 2.8b Analyse van de residuen bij de waardering voor het lokaal bestuur

Variabele B beta T sign.*

huiseigenaar (0=nee; 1=ja) -0,09 -0,03 -1,2 nee
leeftijd (in jaren) -0,01 -0,07 -2,8 ja
geslacht (1=man; 2=vrouw) -0,05 -0,02 -0,7 nee
woonduur (in jaren) -0,00 -0,00 -0,1 nee
links-rechtsplaatsing -0,02 -0,03 -1,1 nee
inkomen (1=laag; 17=hoog) -0,01 -0,02 -0,8 nee
opleiding (1=laag; 4=hoog) 0,01 0,01 0,4 nee
gerichtheid gemeente (0=laag; 2=hoog) -0,02 -0,01 -0,5 nee
interactie met buren 0,02 0,01 0,7 nee
sociale activiteit (0=geen; 2=hoog) 0,00 0,00 0,1 nee
belang besluiten bestuur (1=veel; 4=geen) -0,02 -0,01 -0,4 nee

constante 0,5 1,8 nee

R2 (adj.) 0,01

* 1%-niveau.

Aanvullende tabellen bij hoofdstuk 6
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Tabel bijlage 2.9a Politieke interesse (1=geen; 4=hoog)

Variabele B beta T sign.*

geslacht (1=man; 2=vrouw) -0,20 -0,10 -6,1 ja
leeftijd (in jaren) 0,01 0,13 6,3 ja
woonduur (in jaren) -0,00 -0,06 -3,0 ja
opleiding (1=laag; 3=hoog) 0,39 0,24 12,7 ja
sociale activiteit (0=niet; 2=sterk) 0,14 0,12 6,9 ja
inwoners (absolute aantallen) 0,00 0,04 1,3 nee
mate van communaliteit (absolute waarden) -0,00 -0,02 -1,2 nee
mate van heterogeniteit (absolute waarden) -0,02 -0,03 -0,8 nee

nationaal (0) / lokaal (1) -0,3 -0,16 -9,1 ja

constante 1,8 16,2 ja

R2 (adj.) 0,01

Tabel bijlage 2.9b Analyse van de residuen bij lokale politieke interesse

Variabele B beta T sign.*

geslacht (1=man; 2=vrouw) 0,08 0,04 1,7 nee
leeftijd (in jaren)  -0,00  -0,02  -0,6 nee
woonduur (in jaren) 0,00 0,07 2,2 nee
opleiding (1=laag; 3=hoog) -0,04  -0,03   -1,0 nee
sociale activiteit (0=niet; 2=sterk) 0,08 0,07 2,7 ja
inwoners (absolute aantallen) 0,00  0,02 0,5 nee
mate van communaliteit (absolute waarden) 0,00 0,04 1,4 nee
mate van heterogeniteit (absolute waarden) -0,02 -0,03 -0,6 nee

constante -0,2 -0,7 nee

R2 (adj.) 0,01

* 1%-niveau.
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Tabel bijlage 2.10a Politieke responsiviteit (0=niet responsief; 3=responsief)

Variabele B beta T sign.*

geslacht (1=man; 2=vrouw) -0,06 -0,03 -1,5 nee
leeftijd (in jaren) -0,01  0,14  -6,5 ja
woonduur (in jaren) -0,00 -0,00 -0,1 nee
opleiding (1=laag; 3=hoog)  0,07  0,04  1,9 nee
sociale activiteit (0=niet; 2=sterk)  0,15  0,11  5,8 ja
inwoners (absolute aantallen) 0,00  0,05  1,6 nee
mate van communaliteit (absolute waarden) -0,00 -0,02 -0,8 nee
mate van heterogeniteit (absolute waarden) -0,20 0,17 -5,4 ja

nationaal (0) / lokaal (1) 0,31  0,13 7,6 ja

constante 1,6  11,6 ja

R2 (adj.) 0,07

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 2.10b Analyse van de residuen bij lokale politieke responsiviteit

Variabele B beta T sign.*

geslacht (1=man; 2=vrouw) -0,06  0,03  1,0 nee
leeftijd (in jaren)  -0,00  0,01  0,3 nee
woonduur (in jaren) -0,00 -0,02 -0,8 nee
opleiding (1=laag; 3=hoog) -0,05 -0,03 -1,0 nee
sociale activiteit (0=niet; 2=sterk)  0,00  0,00   0,0 nee
inwoners (absolute aantallen) 0,00  0,02  0,4 nee
mate van communaliteit (absolute waarden) -0,00 -0,00 -0,0 nee
mate van heterogeniteit (absolute waarden) -0,08 -0,07 -1,5 nee

constante 0,1  0,1 nee

R2 (adj.) 0,00

* 1%-niveau.

Aanvullende tabellen bij hoofdstuk 6
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Tabel bijlage 2.11a Politieke competentie (0=acht zich niet competent; 3=acht zich competent)

Variabele B beta T sign.*

geslacht (1=man; 2=vrouw) -0,38 -0,20 -11,9  ja
leeftijd (in jaren)  0,00  0,08  3,8  ja
woonduur (in jaren) -0,00 -0,00 -0,1 nee
opleiding (1=laag; 3=hoog)  0,39  0,24 13,0  ja
sociale activiteit (0=niet; 2=sterk)  0,09  0,08  4,4  ja
inwoners (absolute aantallen) 0,00  0,04  1,5 nee
mate van communaliteit (absolute waarden) -0,00 -0,01 -0,6 nee
mate van heterogeniteit (absolute waarden) -0,00 -0,00 -0,1 nee

nationaal (0) / lokaal (1) -0,22 -0,12 -7,0 ja

constante 0,5  4,8 ja

R2 (adj.) 0,13

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 2.11b Analyse van de residuen bij lokale politieke competentie

Variabele B beta T sign.*

geslacht (1=man; 2=vrouw)   0,02  0,01 0,5 nee
leeftijd (in jaren) 0,00  0,02  0,7 nee
woonduur (in jaren)  0,00  0,07  2,2 nee
opleiding (1=laag; 3=hoog) -0,03 -0,02 -0,7 nee
sociale activiteit (0=niet; 2=sterk)  0,06  0,05  2,0 nee
inwoners (absolute aantallen) 0,00  0,00  0,1 nee
mate van communaliteit (absolute waarden)  0,00  0,03  0,9 nee
mate van heterogeniteit (absolute waarden) -0,02 -0,02 -0,5 nee

constante -0,2 -1,1 nee

R2 (adj.) 0,01

* 1%-niveau.
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Tabel bijlage 2.12a Politieke belangstelling (1=geen; 4=hoog)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0.12 -0,07 -6,3 ja
leeftijd (1=jong; 6=oud) 0,02 -0,03 2,6 nee
inkomen (1=laag; 12=hoog) 0,05 0,13 11,8 ja
links (1) – rechts (7) -0,05 -0,07 -6,5 ja
gemeentegrootte (1=klein; 7=groot) 0,02 0,03 3,0 ja
nationaal (0) / lokaal (1) -0,31 -0,17 -16,4 ja

constante 2,7 44,0 ja

R2 (adj.) 0,06

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 2.12b Analyse van de residuen bij lokale politieke belangstelling

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) 0,07 0,04 2,5 nee
leeftijd (1=jong; 6=oud) 0,02 0,03 2,2 nee
inkomen (1=laag; 12=hoog) -0,0 -0,01 -0,9 nee
links (1) – rechts (7) -0,0 -0,00 -0,2 nee
gemeentegrootte (1=groot; 7=klein) -0,04 -0,04 2,3 nee

constante -0,2 -0,5 nee

R2 (adj.) 0,00

* 1%-niveau.
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AANVULLENDE TABELLEN BIJ HOOFDSTUK 7 OP BASIS VAN THT83

Legenda bij de tabellen met de toevoeging ‘b’

1  Minder dan 5.000 inwoners 4. 15.000 – 19.999 inwoners
2. 5.000 – 9.999 inwoners 5. 20.000 – 24.999 inwoners
3. 10.000 – 14.999 inwoners 6. 25.000 – 29.999 inwoners

Tabel bijlage 3.1a Lezen krant over gemeenteraad (1=nooit; 4=vaak)

Variabele B beta T sign.*

geslacht (1=man; 2=vrouw) -0,29 -0,13 -7,2 ja
leeftijd (in jaren)  0,02  0,21  9,5 ja
woonduur (in jaren)  0,00  0,03    1,3 nee
opleiding (1=laag; 4=hoog)  0,19  0,17     8,2 ja
oordeel woonplaats (1=negatief; 4=positief) 0,05   0,02   1,2 nee
lidmaatschap vereniging (0=nee; 1=ja)   0,28  0,12  7,0 ja
familie/vrienden in gemeente (0=niemand; 2=beiden) 0,01 0,00  0,2 nee
huur-/koopwoning 0,17 0,07 4,1 ja
klasse 1 (0=overig; 1=minder dan 5.000 inw.)  0,38  0,13  5,7 ja
klasse 2 (0=overig; 1=5.000 – 9.999 inw.) 0,31  0,10  4,6 ja
klasse 3 (0=overig; 1=10.000 – 14.999 inw.)  0,13  0,04  2,0 nee
klasse 4 (0=overig; 1=15.000 – 19.999 inw.)  0,03  0,01  0,4 nee
klasse 5 (0=overig; 1=20.000 – 24.999 inw.)  0,01  0,00  0,2 nee

constante 1,6    9,3 ja

R2 (adj.) 0,12

* 1%-niveau.

BIJLAGE 3

AANVULLENDE TABELLEN BIJ HOOFDSTUK 7
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Tabel bijlage 3.1b Analyse van de residuen per gemeentegrootteklasse

1 2 3 4 5 6

R2 (adj.) 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01

significante regressiecoëfficiënt bij:
– leeftijd +
– woonduur –

Tabel bijlage 3.2a Lokale responsiviteit (0=laag; 5=hoog)

Variabele B beta T sign.*

geslacht (1=man; 2=vrouw) -0,46 -0,15 -8,3  ja
leeftijd (in jaren)  0,00  0,04  1,8 nee
woonduur (in jaren) -0,00 -0,02    -0,9 nee
opleiding (1=laag; 4=hoog)  0,29  0,19    9,3 ja
oordeel woonplaats (1=negatief; 4=positief)  0,43   0,16  8,9 ja
lidmaatschap vereniging (0=nee; 1=ja)  0,28 0,09 5,1 ja
familie/vrienden in gemeente (0=niemand; 2=beiden) 0,12 0,06    3,0 ja
huur-/koopwoning 0,19 0,06 3,2 ja
klasse 1 (0=overig; 1=minder dan 5.000 inw.)  0,71  0,17  7,5 ja
klasse 2 (0=overig; 1=5.000 – 9.999 inw.)  0,41  0,10  4,4 ja
klasse 3 (0=overig; 1=10.000 – 14.999 inw.)  0,61  0,15  6,5 ja
klasse 4 (0=overig; 1=15.000 – 19.999 inw.)  0,24  0,06  2,6 ja
klasse 5 (0=overig; 1=20.000 – 24.999 inw.)  0,52  0,12  5,6 ja

constante -0,4   -1,8 nee

R2 (adj.) 0,12

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 3.2b Analyse van de residuen per gemeentegrootteklasse

1 2 3 4 5 6

R2 (adj.) 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,03

significante regressiecoëfficiënt bij:
lidmaatschap vereniging -

Bijlage 3
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Tabel bijlage 3.3a Lokale activiteit (0=niet actief geweest; 1=actief geweest)

Variabele B beta T sign.*

geslacht (1=man; 2=vrouw) -0,04 - 0,04 - 2,3 nee
leeftijd (in jaren) -0,00  -0,03   -1,4 nee
woonduur (in jaren)  0,00  0,02     0,9 nee
opleiding (1=laag; 4=hoog)  0,02  0,04   2,0 nee
oordeel woonplaats (1=negatief; 4=positief) -0,01  -0,01  -0,5 nee
lidmaatschap vereniging (0=nee; 1=ja)   0,13  0,13  7,2 ja
familie/vrienden in gemeente (0=niemand; 2=beiden) -0,01 -0,02 -0,8 nee
huur-/koopwoning 0,02 0,02 1,3 nee
klasse 1 (0=overig; 1=minder dan 5.000 inw.) -0,10 -0,08   -3,2 ja
klasse 2 (0=overig; 1=5.000 – 9.999 inw.) -0,02 -0,02 -0,8 nee
klasse 3 (0=overig; 1=10.000 – 14.999 inw.) -0,00 -0,00 -0,0 nee
klasse 4 (0=overig; 1=15.000 – 19.999 inw.) -0,05 -0,04 -1,8 nee
klasse 5 (0=overig; 1=20.000 – 24.999 inw.) -0,06 -0,05 -1,9 nee

constante 0,7    8,9 nee

R2 (adj.) 0,03

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 3.3b Analyse van de residuen per gemeentegrootteklasse

Variabele 1 2 3 4 5 6

R2 (adj.) 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01

Aanvullende tabellen bij hoofdstuk 7
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AANVULLENDE TABELLEN BIJ HOOFDSTUK 7 OP BASIS VAN IWG91

Tabel bijlage 3.4a Lokale politieke belangstelling (1=geen; 4=veel)

Variabele B beta T sign.*

huur-/koopwoning -0,05 -0,03 -1,4 nee
leeftijd (in jaren) -0,01 -0,16 -6,9 ja
geslacht (1=man; 2=vrouw) 0,11  0,07 3,4 ja
woonduur (in jaren) 0,00  0,02 0,7 nee
links-rechtsplaatsing 0,02  0,05    2,6 ja
opleiding (1=laag; 4=hoog) -0,12 -0,16 -6,8 ja
gerichtheid gemeente (0=laag; 2=hoog) -0,03 -0,03 -1,2 nee
interactie met buren -0,03 -0,04 -1,9 nee
inkomen (1=laag; 17=hoog) -0,01 -0,06 -2,5 nee
sociale activiteit (0=geen; 2=hoog) -0,10 -0,11 -4,5 ja
belang besluiten bestuur (1=geen; 4=veel) 0,20 0,19 9,5 ja
Amsterdam (0=overige; 1=Amsterdam) -0,18 -0,07 -2,6 ja
Eindhoven (0=overige; 1=Eindhoven) 0,06 0,02 0,9 nee
Den Haag (0=overige; 1=Den Haag) -0,14 -0,07 -2,5 ja
Nijmegen (0=overige; 1=Nijmegen) -0,10 0,04 -1,6 nee
Tilburg (0=overige; 1=Tilburg) -0,05 -0,02 -0,7 nee
Utrecht (0=overige; 1=Utrecht) 0,02 0,01 0,3 nee

Constante 2,3 16,7 ja

R2 (adj.) 0,12

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 3.4b Analyse van de residuen per gemeente

Amst. Eindh. D’Haag Nijm. Tilb. Utr. Zw.

R2 (adj.) 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,01

sign. regressiecoëfficiënt bij:
– woonduur (jaren) +
– opleiding –

Bijlage 3
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Tabel bijlage 3.5a Lokaal politieke responsiviteit (0=laag; 2=hoog)

Variabele B beta T sign.*

huur-/koopwoning 0,05 0,03 1,2 nee
leeftijd (in jaren) -0,01 -0,12 -4,9 ja
geslacht (1=man; 2=vrouw) -0,12 -0,07 -3,6 ja
woonduur (in jaren) -0,00 -0,02   -0,9 nee
links-rechtsplaatsing -0,01 -0,03 -1,4 nee
opleiding (1=laag; 4=hoog)  0,12  0,15     6,2 ja
gerichtheid gemeente (0=laag; 2=hoog) -0,03  -0,03  -1,3 nee
interactie met buren  -0,00  -0,00 -0,4 nee
inkomen (1=laag; 17=hoog) 0,01  0,04  1,9 nee
sociale activiteit (0=geen; 2=hoog)  0,08 0,08  3,7 ja
belang besluiten bestuur (1=geen; 4=veel) 0,05  0,05 2,3 nee
Amsterdam (0=overige; 1=Amsterdam) 0,03 0,01 0,4 nee
Eindhoven (0=overige; 1=Eindhoven)  0,02 0,01  0,3 nee
Den Haag (0=overige; 1=Den Haag) -0,22 -0,11  -3,9 ja
Nijmegen (0=overige; 1=Nijmegen) 0,01 -0,00 0,0 nee
Tilburg (0=overige; 1=Tilburg) -0,17 -0,06 -2,4 nee
Utrecht (0=overige; 1=Utrecht) 0,01 0,00 0,0 nee

Constante 1,1 7,8 ja

R2 (adj.) 0,10

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 3.5b Analyse van de residuen per gemeente

Amst. Eindh. D’Haag Nijm. Tilb. Utr. Zw.

R2 (adj.) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03

sign. regressiecoëfficiënt bij:
links-rechtsplaatsing +

Aanvullende tabellen bij hoofdstuk 7
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Tabel bijlage 3.6a Lokale politieke competentie (0=laag; 2=hoog)

Variabele B beta T sign.*

huur-/koopwoning 0,01 0,00 0,2 nee
leeftijd (in jaren) -0,00 -0,03 -1,1 nee
geslacht (1=man; 2=vrouw) -0,05 -0,04 -1,9 nee
woonduur (in jaren) -0,00 -0,04   -1,7 nee
links-rechtsplaatsing -0,00 -0,00 -0,0 nee
opleiding (1=laag; 4=hoog)  0,13  0,21   8,9 ja
gerichtheid gemeente (0=laag; 2=hoog) -0,00  -0,01  -0,3 nee
interactie met buren -0,00 -0,01 -0,7 nee
inkomen (1=laag; 17=hoog)  0,01  0,04  1,7 nee
sociale activiteit (0=geen; 2=hoog)  0,04  0,06  2,7 ja
belang besluiten bestuur (1=geen; 4=veel) 0,08 0,10 4,9 ja
Amsterdam (0=overige; 1=Amsterdam) -0,05 -0,02 -0,9 nee
Eindhoven (0=overige; 1=Eindhoven) -0,04 -0,02   -0,7 nee
Den Haag (0=overige; 1=Den Haag)  -0,13 -0,09 -2,9 nee
Nijmegen (0=overige; 1=Nijmegen) -0,01  -0,00  -0,2 nee
Tilburg (0=overige; 1=Tilburg) -0,02 -0,01 -0,4 nee
Utrecht (0=overige; 1=Utrecht) 0,01 0,00 0,1 nee

Constante 1,2 10,9 ja

R2 (adj.) 0,09

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 3.6b Analyse van de residuen per gemeente

Amst. Eindh. D’Haag Nijm. Tilb. Utr. Zw.

R2 (adj.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01

Bijlage 3
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Tabel bijlage 3.7a Beoordeling gemeentebestuur (1=heel ontevreden; 10=heel tevreden)

Variabele B beta T sign.*

huur-/koopwoning 0,06 0,02 0,8 nee
leeftijd (in jaren) -0,01 -0,07 -2,8  ja
geslacht (1=man; 2=vrouw) -0,08 -0,03 -1,3 nee
woonduur (in jaren)  0,00  0,01   0,4 nee
links-rechtsplaatsing 0,07 0,09  4,0 ja
opleiding (1=laag; 4=hoog)  0,05 0,04 1,4 nee
gerichtheid gemeente (0=laag; 2=hoog) -0,04  -0,02 -1,0 nee
interactie met buren -0,02 -0,02  -0,7 nee
inkomen (1=laag; 17=hoog) -0,00  -0,01 -0,5 nee
sociale activiteit (0=geen; 2=hoog) 0,07 0,05 2,2 nee
belang besluiten bestuur (1=geen; 4=veel) -0,14 -0,07 -3,4 ja
Amsterdam (0=overige; 1=Amsterdam) -0,34 -0,07 -2,6 ja
Eindhoven (0=overige; 1=Eindhoven) 0.07 0,02 0,6 nee
Den Haag (0=overige; 1=Den Haag) -0,75 -0,22 -7,2 ja
Nijmegen (0=overige; 1=Nijmegen) -0,15 -0,04 -1,3 nee
Tilburg (0=overige; 1=Tilburg) -0,18 -0,04 -1,4 nee
Utrecht (0=overige; 1=Utrecht) -0,40 -0,09 -3,2 ja

Constante 5,5 20,4 ja

R2 (adj.) 0,06

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 3.7b Analyse van de residuen per gemeente

Amst. Eindh. D’Haag Nijm. Tilb. Utr. Zw.

R2 (adj.) 0,02 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02

sign. regressiecoëfficiënt bij:
– opleiding +
– links-rechtsplaatsing +

Aanvullende tabellen bij hoofdstuk 7
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Tabel bijlage 3.8a Politieke kennis (0=geen; 6=veel)

Variabele B beta T sign.*

huur-/koopwoning 0,20 0,07 3,2 ja
leeftijd (in jaren)  0,02  0,24 10,7 ja
geslacht (1=man; 2=vrouw) -0,25 -0,09 -4,6 ja
woonduur (in jaren) 0,00  0,01  0,6 nee
links-rechtsplaatsing -0,06 -0,08 -3,8 ja
opleiding (1=laag; 4=hoog)  0,27  0,20  8,7 ja
gerichtheid gemeente (0=laag; 2=hoog)  0,13   0,07  3,5 ja
interactie met buren -0,02 -0,02 -0,8 nee
inkomen (1=laag; 17=hoog)  0,06  0,16  7,2 ja
sociale activiteit (0=geen; 2=hoog)  0,26  0,15  7,4 ja
belang besluiten bestuur (1=geen; 4=veel) 0,22 0,12 6,3 ja
Amsterdam (0=overige; 1=Amsterdam) -0,44 -0,10 -4,0 ja
Eindhoven (0=overige; 1=Eindhoven) -0,72 -0,17 -6,9 ja
Den Haag (0=overige; 1=Den Haag) -0,81 -0,26 -9,1 ja
Nijmegen (0=overige; 1=Nijmegen) -0,32 -0,09 -3,4 ja
Tilburg (0=overige; 1=Tilburg) -0,26 -0,06 -2,4 nee

Constante 0,77 3,3 ja

R2 (adj.) 0,22

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 3.8b Analyse van de residuen per gemeente

Amst. Eindh. D’Haag Nijm. Tilb. Utr. Zw.

R2 (adj.) 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 n.v.t. 0,03

Bijlage 3
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Tabel bijlage 3.9a Lokale politieke activiteit (0=geen; 1=actief)

Variabele B beta T sign.*

huur-/koopwoning 0,07 0,07 3,3 ja
leeftijd (in jaren)  0,00  0,02 0,9 nee
geslacht (1=man; 2=vrouw) -0,04 -0,04 -2,2 nee
woonduur (in jaren) -0,00 -0,04  -1,6 nee
links-rechtsplaatsing -0,02 -0,07 -3,2 ja
opleiding (1=laag; 4=hoog)  0,01  0,03   1,3 nee
gerichtheid gemeente (0=laag; 2=hoog) -0,02  -0,03  -1,3 nee
interactie met buren 0,04 0,11 5,4 ja
inkomen (1=laag; 17=hoog)  0,00  0,04  1,7 nee
sociale activiteit (0=geen; 2=hoog)  0,10  0,17  8,1 ja
belang besluiten bestuur (1=geen; 4=veel) 0,08 0,13 6,6 ja
Amsterdam (0=overige; 1=Amsterdam) -0,01 -0,04 -1,5 nee
Eindhoven (0=overige; 1=Eindhoven)  0,00  0,01  0,3 nee
Den Haag (0=overige; 1=Den Haag) 0,05 0,04 1,5 nee
Nijmegen (0=overige; 1=Nijmegen) 0,00 0,00 0,1 nee
Tilburg (0=overige; 1=Tilburg) 0,02 0,01 0,5 nee
Utrecht (0=overige; 1=Utrecht) 0,06 0,04 1,5 nee

Constante 0,58   6,9 ja

R2 (adj.) 0,09

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 3.9b Analyse van de residuen per gemeente

Amst. Eindh. D’Haag Nijm. Tilb. Utr. Zw.

R2 (adj.) 0,00 0,01 0,00 0,03 0,00 0,00 0,01

sign. regressiecoëfficiënt bij:
– belang besluiten

gemeentebestuur –

Aanvullende tabellen bij hoofdstuk 7
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AANVULLENDE TABELLEN BIJ HOOFDSTUK 7 OP BASIS VAN IWG93

Legenda bij de tabellen met de toevoeging ‘b’

1. Minder dan 10.000 inwoners 4. 50.000 – 99.999 inwoners
2. 10.000 – 19.999 inwoners 5. 100.000 of meer inwoners
3. 20.000 – 49.999 inwoners

Tabel bijlage 3.10a Politieke interesse (1=geen; 4=veel)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0,11 -0,06 -2,6 nee
leeftijd (in jaren) 0,01 0,10 3,6 ja
woonduur (in jaren) 0,00 0,01 0,0 nee
opleiding (1=laag; 3=hoog) 0,36 0,23 8,4 ja
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk) 0,21 0,18 7,2 ja
klasse 1 (0=overig; 1=minder dan 10.000 inw.) 0,10 0,04 1,4 nee
klasse 2 (0=overig; 1=10.000 – 19.999 inw.) 0,11 0,05 1,5 nee
klasse 3 (0=overig; 1=20.000 – 49.999 inw.) 0,12 0,05 1,6 nee
klasse 4 (0=overig; 1=50.000 – 99.999 inw.) 0,11 0,05 1,6 nee

constante -3,7 -22,9 ja

R2 (adj.) 0,09

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 3.10b Analyse van de residuen per gemeentegrootteklasse

1 2 3 4 5

R2 (adj.) 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

Bijlage 3
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Tabel bijlage 3.11a Lokale politieke responsiviteit (0=niet; 3=hoog)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0,02 -0,01 -0,3 nee
leeftijd (in jaren) -0,01 -0,13 -4,3 ja
woonduur (in jaren) -0,00 -0,03 -1,1 nee
opleiding (1=laag; 3=hoog)  0,00  0,00 -0,0 nee
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk)  0,16   0,11  4,3  ja
klasse 1 (0=overig; 1=minder dan 9.999 inw.)  0,40  0,14  4,2  ja
klasse 2 (0=overig; 1=10.000 - 19.999 inw.)  0,30  0,11  3,3 ja
klasse 3 (0=overig; 1=20.000 - 49.999 inw.)  0,24  0,08  2,6 ja
klasse 4 (0=overig; 1=50.000 - 99.999 inw.)  0,08  0,03  0,9 nee

constante 1,9  9,0 ja

R2 (adj.) 0,12

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 3.11b Analyse van de residuen per gemeentegrootteklasse

1 2 3 4 5

R2 (adj.) 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00

Aanvullende tabellen bij hoofdstuk 7
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Tabel bijlage 3.12a Lokale politieke competentie (0=niet; 3=hoog)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0,36 -0,19 -7,9 ja
leeftijd (in jaren)  0,01  0,09  3,1 ja
woonduur (in jaren) 0,00  0,08  2,6 ja
opleiding (1=laag; 3=hoog)  0,39  0,24  9,1 ja
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk)  0,14   0,12  4,9  ja
klasse 1 (0=overig; 1=minder dan 9.999 inw.)  0,14  0,06  1,9 nee
klasse 2 (0=overig; 1=10.000 – 19.999 inw.)  0,04  0,02  0,5 nee
klasse 3 (0=overig; 1=20.000 – 49.999 inw.)  0,03  0,01  0,4 nee
klasse 4 (0=overig; 1=50.000 – 99.999 inw.)  0,13  0,05  1,8 nee

constante 0,1  0,3 nee

R2 (adj.) 0,12

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 3.12b Analyse van de residuen per gemeentegrootteklasse

1 2 3 4 5

R2 (adj.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabel bijlage 3.13a Tevredenheid over gemeentebestuur (1=laag; 10=hoog)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) 0,08 0,04 1,3 nee
leeftijd (in jaren) -0,01 -0,08 -2,5 nee
woonduur (in jaren) -0,00 -0,06 -1,8 nee
opleiding (1=laag; 3=hoog) -0,17 -0,08 -2,8 ja
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk)  0,14 0,09  3,4 ja
klasse 1 (0=overig; 1=minder dan 9.999 inw.) 0,34  0,11 3,3 ja
klasse 2 (0=overig; 1=10.000 – 19.999 inw.) 0,28 0,10 2,9 ja
klasse 3 (0=overig; 1=20.000 – 49.999 inw.) 0,21 0,07 2,1 ja
klasse 4 (0=overig; 1=50.000 – 99.999 inw.) 0,04 0,01 0,4 nee

constante 6,6 29,5 ja

R2 (adj.) 0,04

* 1%-niveau.

Bijlage 3



189

Tabel bijlage 3.13b Analyse van de residuen per gemeentegrootteklasse

1 2 3 4 5

R2 (adj.) 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

significante regressiecoëfficiënt bij:
leeftijd +

Tabel bijlage 3.14a Politieke kennis (0=geen; 3=hoog)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0,08 -0,04 -1,5 nee
leeftijd (in jaren)  0,01  0,11  4,0 ja
woonduur (in jaren)  0,01  0,23  7,9 ja
opleiding (1=laag; 3=hoog)  0,31  0,17  6,4 ja
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk)  0,25  0,18  7,6 ja
klasse 1 (0=overig; 1=minder dan 9.999 inw.) 0,31 0,11 3,7 ja
klasse 2 (0=overig; 1=10.000 – 19.999 inw.) 0,36 0,14 4,5 ja
klasse 3 (0=overig; 1=20.000 – 49.999 inw.) 0,25 0,09 3,1 ja
klasse 4 (0=overig; 1=50.000 – 99.999 inw.) 0,16 0,06 2,0 nee

constante 0,1  -0,6 nee

R2 (adj.) 0,15

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 3.14b Analyse van de residuen per gemeentegrootteklasse

1 2 3 4 5

R2 (adj.) 0,00 0,02 0,00 0,01 0,01

Aanvullende tabellen bij hoofdstuk 7
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Tabel bijlage 3.15a Politieke activiteit (0=geen; 1=actief)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0,05 -0,05 -1,9 nee
leeftijd (in jaren) -0,00 -0,02 -0,8 nee
woonduur (in jaren) -0,00 -0,03  -0,8 nee
opleiding (1=laag; 3=hoog)  0,09  0,11  4,0 ja
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk)  0,13  0,21  8,2 ja
klasse 1 (0=overig; 1=minder dan 9.999 inw.) 0,12 0,10 3,0 ja
klasse 2 (0=overig; 1=10.000 – 19.999 inw.) 0,10 0,08 2,6  ja
klasse 3 (0=overig; 1=20.000 – 49.999 inw.) 0,08 0,07 2,2 nee
klasse 4 (0=overig; 1=50.000 – 99.999 inw.)  0,04  0,03  0,9 nee

constante 0,35  4,0 ja

R2 (adj.) 0,07

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 3.15b Analyse van de residuen per gemeentegrootteklasse

1 2 3 4 5

R2 (adj.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bijlage 3
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AANVULLENDE TABELLEN BIJ HOOFDSTUK 7 OP BASIS VAN SGBO96

Legenda bij de tabellen met de toevoeging ‘b’

1. Zierikzee 5. Middenschouwen
2. Bruinisse 6. Duiveland
3. Brouwershaven 7. IJsselstein
4. Westerschouwen 8. Middelburg

Tabel bijlage 3.16a Belangstelling voor de lokale politiek (1=laag; 4=hoog)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw)  -0,15 -0,09 -5,6 ja
leeftijd (in jaren) 0,01 0,13 7,6 ja
woonduur (in jaren) -0,00 -0,01 -0,6 nee
opleiding (1=laag; 3=hoog) 0,27 0,25 15,0 ja
beoordeling leven en wonen (1=slecht; 5=uitstekend) -0,07 -0,05 -3,1 ja
betrokken bij de gemeente (1=niet; 5=zeer) 0,24 0,27 15,3 ja
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk) 0,13 0,13 7,5 ja
Bruinisse (0=overig; 1=Bruinisse) 0,06 0,02 1,0 nee
Brouwershaven (0=overig; 1=Brouwershaven) 0,08 0,02 1,3 nee
Westerschouwen (0=overig; 1=Westerschouwen) 0,16 0,05 2,8 ja
Middenschouwen (0=overig; 1=Middenschouwen) 0,12 0,03 1,9 nee
Duiveland (0=overig; 1=Duiveland) 0,07 0,02 1,2 nee
IJsselstein (0=overig; 1=IJsselstein) -0,14 -0,07 -3,1 ja
Middelburg (0=overig; 1=Middelburg) -0,20 -0,10 -4,1 ja

constante 1,3 11,0 ja

R2 (adj.) 0,18

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 3.16b Analyse van de residuen per gemeente

Aanvullende tabellen bij hoofdstuk 7

Zrkz Bru Brohv Wsch Msch Duiv IJss Mbrg

R2 (adj.) 0,00 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,01 0,00

significante
regressie
coëfficiënt bij:
leeftijd – +
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Tabel bijlage 3.17a Politieke responsiviteit (0=laag; 4=hoog)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0,22 -0,08 -4,8 ja
leeftijd (in jaren) -0,01 -0,10 -5,2 ja
woonduur (in jaren) -0,00 -0,00 -0,2 nee
opleiding (1=laag; 3=hoog)  0,11  0,06  3,4 ja
beoordeling leven en wonen (1=slecht; 5=uitstekend)  0,28 0,12 7,0 ja
betrokken bij de gemeente (1=niet; 5=zeer) 0,18 0,12  6,8 ja
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk)  0,11  0,07  4,0 ja
Bruinisse (0=overig; 1=Bruinisse)  0,64  0,12  6,0 ja
Brouwershaven (0=overig; 1=Brouwershaven)  0,20  0,04  1,9 nee
Westerschouwen (0=overig; 1=Westerschouwen) -0,17 -0,04 -1,7 nee
Middenschouwen (0=overig; 1=Middenschouwen)  0,18 0,03  1,5 nee
Duiveland (0=overig; 1=Duiveland)  0,05  0,01  0,5 nee
IJsselstein (0=overig; 1=IJsselstein) -0,22 -0,07 -2,9  ja
Middelburg (0=overig; 1=Middelburg) -0,34 -0,10 -4,2  ja

Constante 0,1 0,6 nee

R2 (adj.) 0,09

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 3.17b Analyse van de residuen per gemeente

Zrkz Bru Brohv Wsch Msch Duiv IJss Mbrg

R2 (adj.) 0,00 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Bijlage 3
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Tabel bijlage 3.18a Tevredenheid gemeentebestuur (1=heel ontevreden; 10=heel tevreden)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0,01 -0,00 -0,2 nee
leeftijd (in jaren)  0,00 0,05  2,8 ja
woonduur (in jaren) -0,00 -0,05 -2,8 ja
opleiding (1=laag; 3=hoog) -0,12 -0,07 -3,9 ja
beoordeling leven en wonen (1=slecht; 5=uitstekend) 0,67 0,29 -16,5 ja
betrokken bij de gemeente (1=niet; 5=zeer)  0,10  0,07  3,7 ja
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk)  0,00  0,00  0,1 nee
Bruinisse (0=overig; 1=Bruinisse) 0,41 0,08 3,8 ja
Brouwershaven (0=overig; 1=Brouwershaven) 0,13 0,02 1,2 nee
Westerschouwen (0=overig; 1=Westerschouwen) -0,42 -0,09 -4,2 ja
Middenschouwen (0=overig; 1=Middenschouwen) 0,19 0,03 1,6 nee
Duiveland (0=overig; 1=Duiveland) 0,11 0,02 1,1 nee
IJsselstein (0=overig; 1=IJsselstein) 0,01 0,00 0,2 nee
Middelburg (0=overig; 1=Middelburg) -0,26 -0,08 -3,1 ja

3,5 17,2 ja

R2 (adj.) 0,14

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 3.18b Analyse van de residuen per gemeente

Zrkz Bru Brohv Wsch Msch Duiv IJss Mbrg

R2 (adj.) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,02 0,00

significante
regressie-
coëfficiënt:
– opleiding –
– betrokken +

bij gemeente
– actief in –

organisatie

Aanvullende tabellen bij hoofdstuk 7
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Tabel bijlage 3.19a Politieke kennis (0=geen; 4=hoog)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0,21 -0,07 -4,5 ja
leeftijd (in jaren)  0,01 0,08  4,5 ja
woonduur (in jaren) 0,00  0,03  1,5  nee
opleiding (1=laag; 3=hoog)  0,17 0,09  5,1 ja
beoordeling leven en wonen (1=slecht; 5=uitstekend) -0,11 -0,05  -2,8 ja
betrokken bij de gemeente (1=niet; 5=zeer)  0,27 0,18 9,8 ja
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk)  0,21  0,13  7,1 ja
Bruinisse (0=overig; 1=Bruinisse) -0,06 -0,01 -0,6 nee
Brouwershaven (0=overig; 1=Brouwershaven) 0,30 0,05 2,7  ja
Westerschouwen (0=overig; 1=Westerschouwen) 0,11 0,02 1,0 nee
Middenschouwen (0=overig; 1=Middenschouwen) 0,36 0,06 3,0  ja
Duiveland (0=overig; 1=Duiveland) 0,26 0,05 2,5 nee
IJsselstein (0=overig; 1=IJsselstein) 0,19 0,06 2,4 nee
Middelburg (0=overig; 1=Middelburg)  0,29  0,08  3,4  ja

Constante 0,5 2,6  ja

R2 (adj.) 0,08

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 3.19b Analyse van de residuen per gemeente

Zrkz Bru Brohv Wsch Msch Duiv IJss Mbrg

R2 (adj.) 0,01 0,01 0,02 0,00 0,05 0,00 0,01 0,00

significante
regressie-
coëfficiënt bij:
woonduur +

Bijlage 3
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Tabel bijlage 3.20a Politieke activiteit (0=niet actief geweest; 1=actief geweest)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0,06 -0,07 -4,5 ja
leeftijd (in jaren)  0,00 0,04  2,0 nee
woonduur (in jaren) -0,00 -0,05 -2,5  nee
opleiding (1=laag; 3=hoog)  0,08 0,16  9,0 ja
beoordeling leven en wonen (1=slecht; 5=uitstekend) -0,07  -0,10  -6,0 ja
betrokken bij de gemeente (1=niet; 5=zeer)  0,08  0,19  10,7 ja
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk)  0,07  0,15  8,4 ja
Bruinisse (0=overig; 1=Bruinisse) 0,09 0,06 3,0 ja
Brouwershaven (0=overig; 1=Brouwershaven) 0,06 0,04 1,8 nee
Westerschouwen (0=overig; 1=Westerschouwen) 0,07 0,05 2,4 nee
Middenschouwen (0=overig; 1=Middenschouwen) 0,08 0,05 2,5 nee
Duiveland (0=overig; 1=Duiveland) 0,04 0,03 1,4 nee
IJsselstein (0=overig; 1=IJsselstein) 0,04 0,04 1,6 nee
Middelburg (0=overig; 1=Middelburg) -0,02 -0,02 -0,8 nee

Constante 0,02 0,4 nee

R2 (adj.) 0,09

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 3.20b Analyse van de residuen per gemeente

Zrkz Bru Brohv Wsch Msch Duiv IJss Mbrg

R2 (adj.) 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

significante
regressie-
coëfficiënt bij:
opleiding +

Aanvullende tabellen bij hoofdstuk 7
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AANVULLENDE TABELLEN BIJ HOOFDSTUK 7 OP BASIS VAN NIPO

Legenda bij de tabellen met de toevoeging ‘b’

1. Minder dan 10.000 inwoners 4. 50.000 – 99.999 inwoners .
2. 10.000 – 19.999 inwoners 5. 100.000 – 399.999 inwoners
3. 20.000 – 49.999 inwoners 6. meer dan 400.000 inwoners

Tabel bijlage 3.21a Lokale politieke belangstelling (1=geen; 4=hoog)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0,05 -0,03 -1,9 nee
leeftijd (1=jong; 6=oud) 0,03 0,06 3,9 ja
inkomen (1=laag; 12=hoog) 0,04 0,11 7,4 ja
links (1) – rechts (7) -0,05 -0,07 -4,6 ja
klasse 1 (0=overig; 1=minder dan 10.000 inw.)  0,05 0,02  0,9 nee
klasse 2 (0=overig; 1=10.000 – 20.000 inw.) -0,16 -0,07 -3,2 ja
klasse 3 (0=overig; 1=20.000 – 50.000 inw.) -0,11 -0,05 -2,4 nee
klasse 4 (0=overig; 1=50.000 – 100.000 inw.) -0,19 -0,08 -3,9 ja
klasse 5 (0=overig; 1=100.000 – 400.000 inw.) -0,14 -0,06 -2,8 ja

constante 2,5 32,3 ja

R2 (adj.) 0,03

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 3.21b Analyse van de residuen per gemeentegrootteklasse

1 2 3 4 5 6

R2 (adj.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bijlage 3
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Tabel bijlage 3.22a Vertrouwen in raadsleden (0=geen vertrouwen; 1=wel vertrouwen)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw)  0,00  0,00 0,1 nee
leeftijd (1=jong; 6=oud)  -0,03 -0,09 -5,0 ja
inkomen (1=laag; 12=hoog)  0,01  0,06   2,9 ja
links (1) – rechts (7) -0,01 -0,02  -1,0 nee
klasse 1 (0=overig; 1=minder dan 10.000 inw.) 0,19 0,10  4,6  ja
klasse 2 (0=overig; 1=10.000 – 20.000 inw.) 0,03 0,03  1,1  nee
klasse 3 (0=overig; 1=20.000 – 50.000 inw.) 0,06  0,05 1,9  nee
klasse 4 (0=overig; 1=50.000 – 100.000 inw.)  0,01 0,01 0,3  nee
klasse 5 (0=overig; 1=100.000 – 400.000 inw.)  0,08 0,06 2,4  nee

constante 0,4  10,0 ja

R2 (adj.) 0,02

* 1%-niveau.

* Alleen 1986, 1994 en 1998.

Tabel bijlage 3.22b Analyse van de residuen per gemeentegrootteklasse

1 2 3 4 5 6

R2 (adj.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aanvullende tabellen bij hoofdstuk 7
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Tabel bijlage 3.23a Vertrouwen in eigen invloed (0=geen vertrouwen;  1=wel vertrouwen)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0,00 -0,00 -0,2 nee
leeftijd (1=jong; 6=oud) -0,04 -0,14 -7,4 ja
inkomen (1=laag; 12=hoog) 0,02  0,11  5,8 ja
links (1) – rechts (7) -0,01 -0,04  -2,1 nee
klasse 1 (0=overig; 1=minder dan 10.000 inw.) 0,03 0,01  0,6 nee
klasse 2 (0=overig; 1=10.000 – 20.000 inw.)  0,03  0,02  0,8 nee
klasse 3 (0=overig; 1=20.000 – 50.000 inw.)  0,01  0,01  0,4 nee
klasse 4 (0=overig; 1=50.000 – 100.000 inw.)  0,03 0,02 0,9 nee
klasse 5 (0=overig; 1=100.000 – 400.000 inw.)  0,04  0,03  1,2 nee

constante 0,5   10,4 ja

R2 (adj.) 0,03

* 1%-niveau.

* Alleen 1986, 1994 en 1998.

Tabel bijlage 3.23b Analyse van de residuen per gemeentegrootteklasse

1 2 3 4 5 6

R2 (adj.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bijlage 3
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Tabel bijlage 3.24a Tevredenheid over gemeentebestuur (1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) 0,07 0,04 2,2 nee
leeftijd (1=jong; 6=oud) 0,00 0,00 0,1 nee
inkomen (1=laag; 12=hoog)  -0,01 -0,02  -0,8 nee
links (1) – rechts (7) 0,04 0,06 3,3 ja
klasse 1 (0=overig; 1=minder dan 10.000 inw.) 0,36 0,12 5,3 ja
klasse 2 (0=overig; 1=10.000 – 20.000 inw.) 0,31 0,14 5,6 ja
klasse 3 (0=overig; 1=20.000 – 50.000 inw.) 0,25 0,13 4,9 ja
klasse 4 (0=overig; 1=50.000 – 100.000 inw.) 0,03 0,02 0,6 nee
klasse 5 (0=overig; 1=100.000 – 400.000 inw.) 0,14 0,07  2,5 nee

constante 2,8 32,5 ja

R2 (adj.) 0,03

* 1%-niveau.

* Alleen 1986, 1994 en 1998.

Tabel bijlage 3.24b Analyse van de residuen per gemeentegrootteklasse

1 2 3 4 5 6

R2 (adj.) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aanvullende tabellen bij hoofdstuk 7
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BIJLAGE 4

DIVERSE AANVULLENDE ANALYSES

4.1 Communaliteit, heterogeniteit en omgevingsadressendichtheid in IWG93

4.1.1 Inleiding

In IWG93 is een aantal bijzondere indicatoren voor het ‘karakter’ van de woongemeente op-
genomen. Dit zijn de communaliteit van de gemeente, de sociale heterogeniteit en de omgevings-
adressendichtheid. De eerste twee indicatoren zijn door de oorspronkelijke samenstellers van dit
bestand vastgesteld. De derde indicator is een gegeven van elke gemeente dat jaarlijks door het
CBS wordt bepaald.
In deze bijlage worden de resultaten van analyses gepresenteerd waarbij de genoemde drie ken-
merken als onderscheidend criterium tussen respondenten uit diverse gemeenten zijn gebruikt.

4.1.2 Communaliteit

De door Denters en Geurts (1998) vastgestelde mate van communaliteit heeft betrekking op het
aandeel stemmen die bij raadsverkiezingen op lokale partijen zijn uitgebracht. In deze optiek
zou de mate van communaliteit ook een indicatie zijn voor specifieke lokale culturen. Veronder-
steld kan worden dat in gemeenten met een sterke positie van lokale partijen, burgers eerder een
hoge mate van betrokkenheid bij de lokale politiek zullen vertonen.

In tabel bijlage 3.1 zijn de verschillen aan de hand van dit onderscheid gepresenteerd. De
verbanden met factoren als opleiding, activiteit in sociale organisaties, leeftijd, opleiding en
woonduur zijn vanzelfsprekend grotendeels identiek aan die in hoofdstuk 7 (tabel 7.3) zijn
gepresenteerd. Het gaat er nu vooral om of aan de hand van de mate van communaliteit
wezenlijke verschillen tussen gemeenten optreden.
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Tabel bijlage 4.1 Verklaarde variantie en vastgestelde regressiecoëfficiënten bij elke
communaliteitsklasse, per indicator voor betrokkenheid

Afhankelijke variabelen

belang- mening mening beoor- lokale lokale
stelling  lokale  lokale deling politieke politieke
lokale responsi-  politieke gemeente- kennis activiteit

politiek viteit  compe- bestuur
tentie

I. % lok. PP <10% -0,04* -0,16* -0,04* -0,08* -0,10* -0,16*
II. % lok. PP -0,06* -0,15* -0,03* -0,06* 0,02 -0,03*

≥10% en <25%
III. % lok. PP -0,03* 0,02* -0,09* 0,09* -0,01* 0,05*

≥25% en <49%

* Niet significant.
** Afgezet tegen meer dan 50%.

Duidelijk is dat de mate van communaliteit geen wezenlijke invloed heeft op de mate van
betrokkenheid. Met andere woorden, uit een sterke electorale positie van lokale partijen in een
gemeente kan niet automatisch worden afgeleid dat de burgers in die gemeente meer betrokken
zijn bij de lokale politiek.
De aanvullende tabellen bij dit onderwerp, die op vergelijkbare wijze in bijlage 2 zijn opgeno-
men, volgen hieronder.

Bijlage 4
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Legenda bij de tabellen met de toevoeging ‘b’

1. Aandeel lokale partijen <10% 3. Aandeel lokale partijen ≥25% en <49%
2. Aandeel lokale partijen ≥10% en < 25% 4. Aandeel lokale partijen ≥50%

Tabel bijlage 4.2a Politieke interesse (1=geen; 4=veel)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0,12 -0,06 -2,5 nee
leeftijd (in jaren) 0,01 0,11 3,7 ja
woonduur (in jaren) 0,00 0,00 0,1 nee
opleiding (1=laag; 3=hoog) 0,35 0,22 8,2 ja
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk) 0,22 0,19 7,5 ja
communaliteitsklasse 1 -0,04  -0,02  -0,6 nee
communaliteitsklasse 2 -0,06 -0,03  -0,8 nee
communaliteitsklasse 3  -0,03  -0,01  -10,3 nee

constante -3,6 -22,8 ja

R2 (adj.) 0,09

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 4.2b Analyse van de residuen per communaliteitsklasse

1 2 3 4

R2 (adj.) 0,00 0,00 0,00 0,00

Diverse aanvullende analyses
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Tabel bijlage 4.3a Lokale politieke responsiviteit (0=niet; 3=hoog)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0,01 -0,01 -0,2 nee
leeftijd (in jaren) -0,01 -0,12 -4,1 ja
woonduur (in jaren) -0,00 -0,05 -1,6 nee
opleiding (1=laag; 3=hoog) -0,03  0,02  -0,6 nee
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk)  0,18   0,13  4,9  ja
communaliteitsklasse 1  -0,16 -0,07  -1,8 nee
communaliteitsklasse 2 -0,15 -0,06  -1,6 nee
communaliteitsklasse 3  0,02  0,01  0,2 nee

constante 2,2  11,1 ja

R2 (adj.) 0,04

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 4.3b Analyse van de residuen per communaliteitsklasse

1 2 3 4

R2 (adj.) 0,00 0,00 0,01 0,00

Tabel bijlage 4.4a Lokale politieke competentie (0=niet; 3=hoog)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0,36 -0,19 -7.8 ja
leeftijd (in jaren)  0,01  0,10  3,3 ja
woonduur (in jaren) 0,00  0,07  2,4 nee
opleiding (1=laag; 3=hoog)  0,38  0,23  9,0 ja
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk)  0,15   0,12  5,1  ja
communaliteitsklasse 1 -0,04 -0,02  -0,6 nee
communaliteitsklasse 2 -0,03 -0,01 -0,4 nee
communaliteitsklasse 3 -0,09 -0,03 -1,1 nee

constante 0,1  1,1 nee

R2 (adj.) 0,12

* 1%-niveau.

Bijlage 4
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Tabel bijlage 4.4b Analyse van de residuen per communaliteitsklasse

1 2 3 4

R2 (adj.) 0,00 0,00 0,00 0,01

Tabel bijlage 4.5a Tevredenheid over gemeentebestuur (1=laag; 10=hoog)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) 0,08 0,04 1,3 nee
leeftijd (in jaren) -0,01 -0,07 -2,4 nee
woonduur (in jaren) -0,00 -0,07 -2,3 nee
opleiding (1=laag; 3=hoog) -0,20 -0,10 -3,3 ja
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk)  0,16 0,10  3,9 ja
communaliteitsklasse 1 -0,08 -0,03 -0,9 nee
communaliteitsklasse 2 -0,06 -0,02 -0,6 nee
communaliteitsklasse 3 0,09 0,03 0,8 nee

constante 6,6 31,9 ja

R2 (adj.) 0,03

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 4.5b Analyse van de residuen per communaliteitsklasse

1 2 3 4

R2 (adj.) 0,00 0,00 0,03 0,02

Diverse aanvullende analyses
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Tabel bijlage 4.6a Politieke kennis (0=geen; 3=hoog)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0,08 -0,04 -1,5 nee
leeftijd (in jaren)  0,01  0,12  4,1 ja
woonduur (in jaren)  0,01  0,22  7,4 ja
opleiding (1=laag; 3=hoog)  0,28  0,15  5,8 ja
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk)  0,27  0,20  8,2 ja
communaliteitsklasse 1 -0,10 -0,04 -1,3 nee
communaliteitsklasse 2 0,02 0,01 0,2 nee
communaliteitsklasse 3 -0,01 -0,00 -0,1 nee

constante 0,2 1,2 nee

R2 (adj.) 0,13

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 4.6b Analyse van de residuen per communaliteitsklasse

1 2 3 4

R2 (adj.) 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabel bijlage 4.7a Politieke activiteit (0=geen; 1=actief geweest)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0,05 -0,05 -1,9 nee
leeftijd (in jaren) -0,00 -0,02  -0,6 nee
woonduur (in jaren) -0,00 -0,04  -1,3 nee
opleiding (1=laag; 3=hoog)  0,08  0,10  3,7 ja
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk)  0,13  0,22  8,6 ja
communaliteitsklasse 1 -0,06 -0,07 -1,8 nee
communaliteitsklasse 2 -0,03 -0,03 -0,9 nee
communaliteitsklasse 3 0,05 0,04 1,1 nee

constante  0,46  5,5 ja

R2 (adj.) 0,10

* 1%-niveau.

Bijlage 4
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Tabel bijlage 4.7b Analyse van de residuen per communaliteitsklasse

1 2 3 4

R2 (adj.) 0,00 0,00 0,00 0,00

Het is al met al duidelijk dat de mate van communaliteit van een gemeente van geen enkele
betekenis heeft voor de mate van betrokkenheid bij de lokale politiek.

4.1.3 Sociale heterogeniteit

In hun onderzoek gebruiken Denters en Geurts ook de mate van sociale heterogeniteit van
gemeenten als onderscheidend criterium. De gedachte hierachter is, kort gezegd, dat een grotere
mate van heterogeniteit bijdraagt aan een meer levendige politiek en daarmee uiteindelijk
resulteert in een hogere mate van betrokkenheid. Daartegenover staat echter dat een sociaal
heterogene gemeente mogelijk minder snel door de inwoners als een gemeenschap wordt
ervaren. Bij het vaststellen van de mate van heterogeniteit zijn vele objectieve kenmerken van de
gemeente gebruikt, zoals de leeftijdsopbouw, het aandeel etnische minderheden en de verhou-
ding tussen werkenden en niet-werkenden. Een volledige toelichting is opgenomen in bijlage 3
van Denters en Geurts (1998: 269-270). De mate van heterogeniteit loopt van negatief (geringe
sociale heterogeniteit), via 0 (gemiddelde sociale heterogeniteit), naar positief (sterke sociale
heterogeniteit). Uit de volgende tabellen blijkt dat er zich vooral bij twee affectieve aspecten van
betrokkenheid – responsiviteit en de waardering voor het bestuur – verschillen tussen respon-
denten voordoen. Respondenten uit weinig heterogene gemeenten denken over het algemeen
positiever over het bestuur. Dit suggereert dat naarmate sociale verschillen in een gemeente
kleiner zijn, eerder bij mensen het gevoelen ontstaat dat het bestuur ‘bij hen hoort’, deel
uitmaakt van hun gemeenschap en daadwerkelijk als het ‘eigen’ bestuur wordt beschouwd.
De mate van heterogeniteit blijkt overigens nauwelijks van belang voor de belangstelling voor
politiek, de kennis van lokale politici of de lokale politieke activiteit.

Diverse aanvullende analyses
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Tabel bijlage 4.8 Verklaarde variantie en vastgestelde regressiecoëfficiënten bij elke
heterogeniteitsklasse, per indicator voor betrokkenheid**

        Afhankelijke variabelen

belang- mening mening beoor- lokale lokale
stelling  lokale  lokale deling politieke politieke
lokale respon- politieke  gemeente- kennis activiteit

politiek siviteit  compe- bestuur
tentie

I. Heterogeniteitsscore ≤-1 0,07* 0,54 0,02* 0,43 0,20* 0,07*
II. Heterogeniteitsscore 0,04* 0,47 -0,05* 0,43 0,33 0,04*
>-1 en ≤-0,5
III. Heterogeniteitsscore 0,07 0,27 0,04* 0,21* 0,15* 0,02*
>-0,5 en ≤0
IV. Heterogeniteitsscore -0,03* 0,14 -0,11* 0,16* 0,02* -0,04*
>0 en ≤0,5

* Niet significant.
** Afgezet tegen heterogeniteitsscore meer dan 0,5.

Bijlage 4
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Ook hier kunnen voor de volledigheid nog de relevante aanvullende tabellen worden gepresen-
teerd.

Legenda bij de tabellen met de toevoeging ‘b’

1. Heterogeniteitsscore ≤-1 4.Heterogeniteitsscore >0 en ≤0,5
2. Heterogeniteitsscore >-1 en ≤-0,5 5.Heterogeniteitsscore >0,5
3. Heterogeniteitsscore >-0,5 en ≤0

Tabel bijlage 4.9a Politieke interesse (1=geen; 4=veel)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0,12 -0,06 -2,6 ja
leeftijd (in jaren) 0,01 0,11 3,7 ja
woonduur (in jaren) 0,00 0,01 0,3 nee
opleiding (1=laag; 3=hoog) 0,36 0,22 8,4 ja
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk) 0,22 0,18 7,4 ja
HTGklasse 1 (0=overig; 1=HTGklasse 1) 0,07 0,03 0,9 nee
HTGklasse 2 (0=overig; 1=HTGklasse 2) 0,04 0,02 0,6 nee
HTGklasse 3 (0=overig; 1=HTGklasse 3) 0,07 0,03 1,0 nee
HTGklasse 4 (0=overig; 1=HTGklasse 4)  -0,03  0,01  -0,4 nee

constante -3,7 22,6 ja

R2 (adj.) 0,09

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 4.9b Analyse van de residuen per heterogeniteitsklasse

1 2 3 4 5

R2 (adj.) 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

Diverse aanvullende analyses
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Tabel bijlage 4.10a Lokale politieke responsiviteit (0=niet; 3=hoog)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0,01 -0,00 -0,2 nee
leeftijd (in jaren) -0,01 -0,12 -4,1 ja
woonduur (in jaren) -0,00 -0,03 -0,9 nee
opleiding (1=laag; 3=hoog)  0,01  0,00 -0,2 nee
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk)  0,16   0,11  4,4  ja
HTGklasse 1 (0=overig; 1=HTGklasse 1)  0,54  0,17  5,4  ja
HTGklasse 2 (0=overig; 1=HTGklasse 2)  0,47  0,18  5,4  ja
HTGklasse 3 (0=overig; 1=HTGklasse 3)  0,27  0,10  3,1  ja
HTGklasse 4 (0=overig; 1=HTGklasse 4)  0,14  0,04  1,4 nee

constante 1,7 8,4  ja

R2 (adj.) 0,06

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 4.10b Analyse van de residuen per heterogeniteitsklasse

1 2 3 4 5

R2 (adj.) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabel bijlage 4.11a Lokale politieke competentie (0=niet; 3=hoog)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0,36 -0,19 -7,9 ja
leeftijd (in jaren)  0,01  0,09  3,3 ja
woonduur (in jaren) 0,00  0,07  2,3 nee
opleiding (1=laag; 3=hoog)  0,38  0,24  9,0 ja
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk)  0,15   0,13  5,1  ja
HTGklasse 1 (0=overig; 1=HTGklasse 1)  0,02  0,01  0,3 nee
HTGklasse 2 (0=overig; 1=HTGklasse 2) -0,05 -0,02 -0,7 nee
HTGklasse 3 (0=overig; 1=HTGklasse 3)  0,04  0,02  0,6 nee
HTGklasse 4 (0=overig; 1=HTGklasse 4) -0,11 -0,04  -1,4 nee

constante 0,2  1,0 nee

R2 (adj.) 0,12

* 1%-niveau.
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Tabel bijlage 4.11b Analyse van de residuen per heterogeniteitsklasse

1 2 3 4 5

R2 (adj.) 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00

Tabel bijlage 4.12a Tevredenheid over gemeentebestuur (1=laag; 10=hoog)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) 0,08 0,04 1,4 nee
leeftijd (in jaren) -0,01 -0,08 -2,5 nee
woonduur (in jaren) -0,00 -0,05 -1,6 nee
opleiding (1=laag; 3=hoog) -0,16 -0,08 -2,7 ja
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk)  0,14 0,09  3,4 ja
HTGklasse 1 (0=overig; 1=HTGklasse 1) 0,43  0,13 3,9 ja
HTGklasse 2 (0=overig; 1=HTGklasse 2) 0,43 0,16 4,5 ja
HTGklasse 3 (0=overig; 1=HTGklasse 3) 0,21 0,08 2,2 nee
HTGklasse 4 (0=overig; 1=HTGklasse 4) 0,16 0,05 1,5 nee

constante 6,5 29,1 ja

R2 (adj.) 0,04

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 4.12b Analyse van de residuen per heterogeniteitsklasse

1 2 3 4 5

R2 (adj.) 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00

Diverse aanvullende analyses



212

Tabel bijlage 4.13a Politieke kennis (0=geen; 3=hoog)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0,07 -0,03 -1,4 nee
leeftijd (in jaren)  0,01  0,12  4,1 ja
woonduur (in jaren)  0,01  0,23  7,8 ja
opleiding (1=laag; 3=hoog)  0,30  0,16  6,2 ja
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk)  0,26  0,20  8,0 ja
HTGklasse 1 (0=overig; 1=HTGklasse 1) 0,20 0,07 2,2 nee
HTGklasse 2 (0=overig; 1=HTGklasse 2) 0,33 0,14 4,3 ja
HTGklasse 3 (0=overig; 1=HTGklasse 3) 0,15 0,06 1,8 nee
HTGklasse 4 (0=overig; 1=HTGklasse 4) 0,02 0,01 0,2 nee

constante -0,1  -0,4 nee

R2 (adj.) 0,15

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 4.13b Analyse van de residuen per heterogeniteitsklasse

1 2 3 4 5

R2 (adj.) 0,02 0,01 0,00 0,01 0,03

significante regressiecoëfficiënt bij:
actief in organisatie –
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Tabel bijlage 4.14a Politieke activiteit (0=geen; 1=actief geweest)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0,05 -0,05 -1,9 nee
leeftijd (in jaren) -0,00 -0,02 -0,5 nee
woonduur (in jaren) -0,00 -0,04  -1,1 nee
opleiding (1=laag; 3=hoog)  0,08  0,10  3,7 ja
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk)  0,13  0,22  8,6 ja
HTGklasse 1 (0=overig; 1=HTGklasse 1) 0,07 0,05 1,6 nee
HTGklasse 2 (0=overig; 1=HTGklasse 2) 0,04 0,04 1,2 nee
HTGklasse 3 (0=overig; 1=HTGklasse 3) 0,02 0,02 0,5 nee
HTGklasse 4 (0=overig; 1=HTGklasse 4) -0,04 -0,03 -0,9 nee

constante 0,40 4,6 ja

R2 (adj.) 0,07

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 4.14b Analyse van de residuen per heterogeniteitsklasse

1 2 3 4 5

R2 (adj.) 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00

4.1.4 Omgevingsadressendichtheid

Als laatste extra onderscheidend criterium bevat IWG93 de OAD van de woongemeente van de
respondent. In hoofdstuk 5 is vooral om praktische redenen ervoor gekozen om in enkele
bestanden onderscheiden te maken op basis van het aantal inwoners van de woongemeente van
de respondent. Daarbij is opgemerkt dat de OAD mogelijk vanuit inhoudelijke optiek relevanter
is. Omdat dit gegeven pas vanaf 1990 beschikbaar is, kunnen alleen in IWG93 hiermee onder-
scheiden tussen respondenten worden aangebracht. Daarbij zijn de respondenten in dit bestand
op basis van de OAD in vijf even grote groepen onderverdeeld. De eerste klasse kent responden-
ten wier OAD van hun gemeente de waarde van 387 niet te boven gaat. In de tweede klasse
bevinden de waarden zich tussen 387 en 786, in de derde klasse tussen 786 en 1.342, in de
vierde klasse tussen 1.342 en 2.026, en in de laatste klasse boven 2.026. De uitkomsten van de
relevante analyses zijn als volgt.
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Tabel bijlage 4.15 Verklaarde variantie en vastgestelde regressiecoëfficiënten bij elke
OAD-klasse, per indicator voor betrokkenheid

        Afhankelijke variabelen

belang- mening mening beoor- lokale lokale
stelling  lokale lokale deling politieke politieke
lokale respon-  politieke  gemeente- kennis activiteit

politiek siviteit  compe- bestuur
tentie

OAD-klasse 1   0,02* 0,34    0,01* 0,36 0,35 0,12
OAD-klasse 2  -0,01* 0,25  0,04   0,25* 0,37 0,12
OAD-klasse 3  -0,02* 0,30    0,04*   0,25* 0,22   0,07*
OAD-klasse 4 0,13    0,11*   -0,02*   0,22*   0,18*   0,03*

Bron: IWG93.

* Niet significant.
** Afgezet tegen OAD-klasse 5.

Het in tabel bijlage 4.15 weergegeven beeld lijkt sterk op wat in tabel 7.3 is opgenomen. In die
specifieke tabel is de schaal van gemeenten als onderscheidend criterium benut, hier is dat de
OAD. Eerder is al vermeld dat de correlatie tussen het inwoneraantal van een gemeente en de
OAD 0,75 is. Met die wetenschap is het niet verwonderlijk dat tabel bijlage 4.15 slechts
marginaal afwijkt van tabel 7.3.

Ook hier kunnen voor de volledigheid nog de relevante aanvullende tabellen worden gepresen-
teerd.

Legenda bij de tabellen met de toevoeging ‘b’

1. OAD ≤387 4. OAD >1342 en ≤2026
2. OAD >387 en ≤786 5. OAD >2026
3. OAD >786 en ≤1342

Bijlage 4



215

Tabel bijlage 4.16a Politieke interesse (1=geen; 4=veel)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0,12 -0,06 -2,5 ja
leeftijd (in jaren) 0,01 0,11 3,7 ja
woonduur (in jaren) 0,00 0,01 0,2 nee
opleiding (1=laag; 3=hoog) 0,35 0,22 8,1 ja
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk) 0,22 0,18 7,3 ja
OAD-klasse 1 (0=overig; 1=OAD-klasse 1) -0,02 -0,01 -0,3 nee
OAD-klasse 2 (0=overig; 1=OAD-klasse 2) 0,01 0,00 0,1 nee
OAD-klasse 3 (0=overig; 1=OAD-klasse 3) 0,02 0,00 0,2 nee
OAD-klasse 4 (0=overig; 1=OAD-klasse 4)  -0,13  0,06  -1,8 nee

constante -3,6 21,9 ja

R2 (adj.) 0,10

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 4.16b Analyse van de residuen per OAD-klasse

1 2 3 4 5

R2 (adj.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabel bijlage 4.17a Lokale politieke responsiviteit (0=niet; 3=hoog)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0,01 -0,00 -0,2 nee
leeftijd (in jaren) -0,01 -0,13 -4,2 ja
woonduur (in jaren) -0,00 -0,03 -1,0 nee
opleiding (1=laag; 3=hoog) -0,00 -0,00 -0,1 nee
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk)  0,16   0,11  4,3 ja
OAD-klasse 1 (0=overig; 1=OAD-klasse 1)  0,34  0,12  3,6 ja
OAD-klasse 2 (0=overig; 1=OAD-klasse 2)  0,25  0,09  2,7 ja
OAD-klasse 3 (0=overig; 1=OAD-klasse 3)  0,30  0,11  3,2 ja
OAD-klasse 4 (0=overig; 1=OAD-klasse 4)  0,11  0,04  1,2 nee

constante 1,8 8,9 ja

R2 (adj.) 0,04

* 1%-niveau.
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Tabel bijlage 4.17b Analyse van de residuen per OAD-klasse

1 2 3 4 5

R2 (adj.) 0,02 0,00 0,00 0,01 0,00

significante regressiecoëfficiënt bij:
constante – +

Tabel bijlage 4.18a Lokale politieke competentie (0=niet; 3=hoog)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0,36 -0,19 -7,9 ja
leeftijd (in jaren)  0,01  0,09  3,3 ja
woonduur (in jaren) 0,00  0,07  2,4 nee
opleiding (1=laag; 3=hoog)  0,38  0,23  8,9 ja
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk)  0,14   0,12  4,9 ja
OAD-klasse 1 (0=overig; 1=OAD-klasse 1)  0,01  0,00  0,1 nee
OAD-klasse 2 (0=overig; 1=OAD-klasse 2)  0,04  0,02  0,5 nee
OAD-klasse 3 (0=overig; 1=OAD-klasse 3)  0,04  0,02  0,5 nee
OAD-klasse 4 (0=overig; 1=OAD-klasse 4) -0,02 -0,01  -0,3 nee

constante 0,1  0,8 nee

R2 (adj.) 0,12

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 4.18b Analyse van de residuen per OAD-klasse

1 2 3 4 5

R2 (adj.) 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

significante regressiecoëfficiënt bij:
constante -
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Tabel bijlage 4.19a Tevredenheid over gemeentebestuur (1=laag; 10=hoog)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) 0,08 0,04 1,4 nee
leeftijd (in jaren) -0,01 -0,08 -2,5 nee
woonduur (in jaren) -0,00 -0,06 -1,7 nee
opleiding (1=laag; 3=hoog) -0,16 -0,08 -2,7 ja
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk)  0,14 0,09  3,4 ja
OAD-klasse 1 (0=overig; 1=OAD-klasse 1) 0,36  0,12 3,5 ja
OAD-klasse 2 (0=overig; 1=OAD-klasse 2) 0,25 0,09 2,5 nee
OAD-klasse 3 (0=overig; 1=OAD-klasse 3) 0,25 0,08 2,5 nee
OAD-klasse 4 (0=overig; 1=OAD-klasse 4) 0,22 0,07 2,2 nee

constante 6,6 29,0 ja

R2 (adj.) 0,03

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 4.19b Analyse van de residuen per OAD-klasse

1 2 3 4 5

R2 (adj.) 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
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Tabel bijlage 4.20a Politieke kennis (0=geen; 3=hoog)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0,08 -0,04 -1,5 nee
leeftijd (in jaren)  0,01  0,11  4,0 ja
woonduur (in jaren)  0,01  0,23  7,8 ja
opleiding (1=laag; 3=hoog)  0,31  0,17  6,4 ja
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk)  0,25  0,18  7,4 ja
OAD-klasse 1 (0=overig; 1=OAD-klasse 1) 0,35 0,13 4,2 ja
OAD-klasse 2 (0=overig; 1=OAD-klasse 2) 0,37 0,14 4,5 ja
OAD-klasse 3 (0=overig; 1=OAD-klasse 3) 0,22 0,08 2,7 ja
OAD-klasse 4 (0=overig; 1=OAD-klasse 4) 0,18 0,07 2,2 nee

constante -0,1  -0,7 nee

R2 (adj.) 0,15

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 4.20b Analyse van de residuen per OAD-klasse

1 2 3 4 5

R2 (adj.) 0,02 0,04 0,00 0,00 0,04

significante regressiecoëfficiënt bij:
– leeftijd –
– actief in organisatie –
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Tabel bijlage 4.21a Politieke activiteit (0=geen; 1=actief geweest)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0,05 -0,05 -1,8 nee
leeftijd (in jaren) -0,00 -0,02  -0,7 nee
woonduur (in jaren) -0,00 -0,03  -0,9 nee
opleiding (1=laag; 3=hoog)  0,09  0,11  4,0 ja
actief in organisaties (0=niet; 2=sterk)  0,13  0,20  8,1 ja
OAD-klasse 1 (0=overig; 1=OAD-klasse 1) 0,12 0,10 2,9 ja
OAD-klasse 2 (0=overig; 1=OAD-klasse 2) 0,12 0,10 3,0 ja
OAD-klasse 3 (0=overig; 1=OAD-klasse 3) 0,07 0,06 1,9 nee
OAD-klasse 4 (0=overig; 1=OAD-klasse 4) 0,03 0,03 0,8 nee

constante 0,34 3,9 ja

R2 (adj.) 0,07

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 4.21b Analyse van de residuen per OAD-klasse

1 2 3 4 5

R2 (adj.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 Belang van de lokale politiek

Volgens de articulerende benadering is het herkennen van belangen van grote invloed op de
mate van politieke betrokkenheid. Burgers die de lokale politiek belangrijk vinden, zouden
daarom ook een hogere mate van betrokkenheid bij die lokale politiek moeten hebben. In
hoofdstuk 6 en 7 is gerapporteerd over de betekenis van dit aspect in IWG91.
In de NIPO-bestanden is eveneens direct gevraagd naar het belang dat respondenten hechten
aan de lokale politiek. Op een driepuntsschaal (‘veel’, ‘weinig’, ‘geen’) konden respondenten dit
belang aangeven.
Het is echter een nadeel dat in slechts drie van de vijf onderzoeksjaren (1986, 1994, 1998) deze
vraag is gesteld. Om die reden is dit gegeven niet in hoofdstuk 6 en 7 aan de orde geweest.
In deze bijlage wordt dit gegeven wel in de analyses betrokken. Het spreekt voor zich dat dit
alleen in een combinatiebestand van de metingen van 1986, 1994 en 1998 is gebeurd. De
gegevens uit 1982 en 1990 blijven hier buiten beschouwing.
Uit bivariate analyses van enerzijds het belang dat respondenten hechten aan de lokale politiek
en anderzijds de indicatoren (in dit bestand een beperkt aantal) voor betrokkenheid bij de lokale
politiek, blijkt inderdaad een positief verband. Respondenten die aan de lokale politiek een
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hoger belang toekennen, tonen zich over het algemeen ook meer betrokken bij de lokale
politiek. Tegelijkertijd gaat het niet om sterke verbanden. Met uitzondering van de belangstel-
ling voor de lokale politiek bevinden de correlatiecoëfficiënten zich rond 0,1. De correlatie
tussen belangstelling voor de lokale politiek en het belang dat respondenten toekennen aan deze
politiek, is 0,3.

In de volgende tabellen worden resultaten van analyses, vergelijkbaar met die in hoofdstuk 7,
gepresenteerd. De verschillen zijn dat, zoals opgemerkt, de gegevens louter ontleend zijn aan de
gegevens uit de jaren 1986, 1994 en 1998. Van groter inhoudelijk belang is dat in deze analyses
ook de betekenis van het belang dat respondenten toekennen aan de lokale politiek, in ogen-
schouw wordt genomen. Om die informatie te accentueren krijgen de berekende
regressiecoëfficiënten en dergelijke een ‘opvallende’ plaats in de tabellen.

Legenda bij de tabellen met de toevoeging ‘b’

1. Minder dan 10.000 inwoners 4. 50.000 – 100.000 inwoners
2. 10.000 – 20.000 inwoners 5. 100.000 – 400.000 inwoners
3. 20.000 – 50.000 inwoners 6. Meer dan 400.000 inwoners

Tabel bijlage 4.22a Lokale politieke belangstelling (1=geen; 4=hoog)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0,01 -0,01 -0,3 nee
leeftijd (1=jong; 6=oud) 0,05 0,09 4,8 ja
inkomen (1=laag; 12=hoog) 0,04 0,10 5,4 ja
links (1) – rechts (7) -0,04 -0,06 -3,1 ja

toegekend belang lokale politiek (1=geen; 3=veel)) 0,41 0,31 17,3 ja

klasse 1 (0=overig; 1=minder dan 10.000 inw.)  0,05 0,02  0,8 nee
klasse 2 (0=overig; 1=10.000 – 20.000 inw.) -0,15 -0,07 -2,7 ja
klasse 3 (0=overig; 1=20.000 – 50.000 inw.) -0,06 -0,03 -1,2 nee
klasse 4 (0=overig; 1=50.000 – 100.000 inw.) -0,15 -0,06 -2,6 ja
klasse 5 (0=overig; 1=100.000 – 400.000 inw.) -0,11 -0,05 -2,0 nee

constante 3,2 32,4 ja

R2 (adj.) 0,13

* 1%-niveau.
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Tabel bijlage 4.22b Analyse van de residuen per gemeentegrootteklasse

1 2 3 4 5 6

R2 (adj.) 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,03

significante regressiecoëfficiënt bij:
toegekend belang gemeentepolitiek +

Tabel bijlage 4.23a Vertrouwen in raadsleden

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw)  0,00  0,00 0,2 nee
leeftijd (1=jong; 6=oud)  -0,03 -0,09 -4,7 ja
inkomen (1=laag; 12=hoog)  0,01  0,05   2,4 nee
links (1) – rechts (7) -0,01 -0,02  -0,8 nee

toegekend belang lokale politiek (1=geen; 3 =veel) 0,07 0,09  4,6 ja

klasse 1 (0=overig; 1=minder dan 10.000 inw.) 0,19 0,10 4,6  ja
klasse 2 (0=overig; 1=10.000 – 20.000 inw.) 0,05 0,04  1,5  nee
klasse 3 (0=overig; 1=20.000 – 50.000 inw.) 0,07  0,06 2,2  nee
klasse 4 (0=overig; 1=50.000 – 100.000 inw.)  0,02 0,02 0,7  nee
klasse 5 (0=overig; 1=100.000 – 400.000 inw.)  0,08 0,06 2,4  nee

constante 0,5 9,2 ja

R2 (adj.) 0,02

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 4.23b Analyse van de residuen per gemeentegrootteklasse

1 2 3 4 5 6

R2 (adj.) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Tabel bijlage 4.24a Vertrouwen in eigen invloed

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) -0,00 -0,00 -0,6 nee
leeftijd (1=jong; 6=oud) -0,04 -0,13 -7,0 ja
inkomen (1=laag; 12=hoog) 0,02  0,10  5,3 ja
links (1) – rechts (7) -0,01 -0,03  -1,7 nee

toegekend belang lokale politiek (1=geen; 3 =veel) 0,09 0,11 6,2 ja

klasse 1 (0=overig; 1=minder dan 10.000 inw.) 0,02 0,01  0,6 nee
klasse 2 (0=overig; 1=10.000 – 20.000 inw.)  0,04  0,03  1,1 nee
klasse 3 (0=overig; 1=20.000 – 50.000 inw.)  0,02  0,02  0,7 nee
klasse 4 (0=overig; 1=50.000 – 100.000 inw.)  0,04 0,03 1,2 nee
klasse 5 (0=overig; 1=100.000 – 400.000 inw.)  0,04  0,03  1,2 nee

constante 0,7 12,0 ja

R2 (adj.) 0,04

Tabel bijlage 4.24b Analyse van de residuen per gemeentegrootteklasse

1 2 3 4 5 6

R2 (adj.) 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

significante regressiecoëfficiënt bij:
toegekend belang lokale politiek +
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Tabel bijlage 4.25a Tevredenheid over gemeentebestuur (1=zeer ontevreden; 5=zeer tevreden)

Variabele B beta T sign.*

sekse (1=man; 2=vrouw) 0,07 0,05 2,4 nee
leeftijd (1=jong; 6=oud) -0,00 -0,00 -0,2 nee
inkomen (1=laag; 12=hoog)  -0,00 -0,00  -0,3 nee
links (1) – rechts (7) 0,03 0,06 3,1 ja

toegekend belang lokale politiek (1=klein; 4=groot) 0,12 0,09 4,9 ja

klasse 1 (0=overig; 1=minder dan 10.000 inw.) 0,35 0,12 5,1 ja
klasse 2 (0=overig; 1=10.000 – 20.000 inw.) 0,29 0,14 5,3 ja
klasse 3 (0=overig; 1=20.000 – 50.000 inw.) 0,24 0,13 4,7 ja
klasse 4 (0=overig; 1=50.000 – 100.000 inw.) 0,03 0,01 0,5 nee
klasse 5 (0=overig; 1=100.000 – 400.000 inw.) 0,13 0,07  2,5 nee

constante 2,6 32,5 ja

R2 (adj.)               0,04

* 1%-niveau.

Tabel bijlage 4.25b Analyse van de residuen per gemeentegrootteklasse

1 2 3 4 5 6

R2 (adj.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Het effect van de toevoeging van de variabele die de informatie bevat over het toegekende
belang aan de lokale politiek, is opmerkelijk. Over het algemeen zijn in dit proefschrift niet of
nauwelijks hoge waarden voor de verklaarde variantie aangetroffen, terwijl significante
regressiecoëfficiënten bij de diverse onafhankelijke variabelen eerder uitzondering dan regel zijn.
De vastgestelde regressiecoëfficiënten bij deze extra variabele zijn echter in alle vier analyses
significant. Opmerkelijker is dat de verklaarde variantie in de analyse waar de belangstelling
voor de lokale politiek de afhankelijke variabele is, toeneemt van 3 naar 13%. Dit laatste is
overigens geen effect van het feit dat de analyses slechts in drie van de vijf onderzoeksjaren zijn
uitgevoerd. In dezelfde drie onderzoeksjaren zou de verklaarde variantie in tabel bijlage 4.22a
zonder de informatie over het toegekende belang aan de lokale politiek eveneens slechts 3%
zijn.
De inhoudelijke betekenis van deze bevinding is toch minder opmerkelijk. Het resultaat dat
mensen die een groot belang toekennen aan de lokale politiek, ook blijk geven van meer
belangstelling voor de lokale politiek, heeft een sterk tautologische bijklank. Bij nader inzien
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zou het opvallend vreemd zijn als dit niet het geval was. De toename van de verklaarde variantie
in de overige tabellen, in vergelijking met de tabellen in hoofdstuk 7, is veel beperkter.
Maar mede gezien het feit dat de vastgestelde regressiecoëfficiënten bij deze variabele steeds
significant zijn, kan wel degelijk worden vastgesteld dat in lijn met de articulerende benadering
het belang dat mensen toekennen aan de lokale politiek van invloed is op hun betrokkenheid bij
die politiek.

4.3 Nadere verkenning van het eventueel verschillende effect van diverse achtergrondkenmerken op
lokaal en nationaal niveau; interactie-effecten in THT83

De regressieanalyses waarvan in hoofdstuk 6 verslag is gedaan, hebben twee doeleinden. In
eerste instantie wordt inzichtelijk gemaakt of er sprake is van een verschillende mate van
betrokkenheid bij de lokale en de nationale politiek. Vervolgens wordt geïnventariseerd of
enkele kenmerken van individuen op lokaal niveau een ander effect op de politieke betrokken-
heid hebben dan op nationaal niveau. Dat laatste blijkt slechts zeer incidenteel het geval. Louter
bij analyses in THT83 waarbij ‘belangstelling voor (nationale of lokale) aangelegenheden’ of
‘lezen over (nationale of lokale) gebeurtenissen’ de afhankelijke variabele vormt, blijkt dat er bij
de analyse van de onverklaard gebleven variantie in de lokale context significante effecten
worden aangetroffen. Blijkbaar hebben kenmerken als sekse, opleiding of gemeentegrootte in de
lokale context een ander effect op deze afhankelijke variabelen dan in de nationale context.

Dit impliceert dat de interactie tussen deze kenmerken en de lokale context nader moet worden
geëxploreerd (zie bijvoorbeeld Lewis-Beck, 1984: 54 v.v.). Met het woord interactieterm wordt
aangegeven dat deze kenmerken worden gecombineerd met de LN-variabele: de variabele die
aangeeft of de betrokkenheid op het lokaal dan wel nationaal niveau betrekking heeft. Deze
variabele heeft de waarde 1 (‘lokaal niveau) of 0 (‘nationaal niveau’). Als het gaat om de
interactie tussen de nationale context en andere specifieke kenmerken, vindt vermenigvuldiging
met 0 plaats. Dergelijke interactiekenmerken spelen dan geen rol in de vergelijking. In de
vergelijking blijven dus alleen de kenmerken van belang als ze gerelateerd zijn aan het vaststel-
len van betrokkenheid in de lokale context. Dit impliceert in de eerste algemene vergelijkingen
dat in feite wordt onderzocht of deze kenmerken zowel in het algemeen als in interactie met de
LN-variabele een bijdrage leveren aan de verklaarde variantie. Tabel 4.26 en 4.27 laten duide-
lijk zien dat de kenmerken geslacht, leeftijd, opleiding, lidmaatschap van een lokale vereniging,
familie en/of vrienden in de gemeente en gemeentegrootte in de lokale context een significant
ander effect hebben op de afhankelijke variabele dan in de nationale context.
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Tabel bijlage 4.26 Aandacht voor lokale of nationale aangelegenheden (1=geen; 3=veel)

Variabele B beta T sign.*

geslacht (1=man; 2=vrouw) -0,17 -0,13 -7,5 ja
leeftijd (in jaren)  0,00 0,11 5,2 ja
woonduur (in jaren) -0,00 -0,06 -3,4 ja

opleiding (1=laag; 4=hoog) -0,26 -0,40 -20,1 ja
oordeel woonplaats (1=negatief; 4=positief)  0,03 0,03 2,2 nee
lidmaatschap vereniging (0=niet; 1=ja)  0,06 0,04 2,4 nee
familie/vrienden in gemeente (0=niemand; 2=beide) -0,07 -0,08 -4,4 ja
huur-/koopwoning  0,05 0,04 3,0 ja
gemeentegrootte (absolute aantallen)  0,00 0,06 3,7 ja

geslacht x LN 0,16 0,19 5,0 ja
leeftijd x LN -0,00 -0,11 -2,6 ja
opleiding x LN 0,20 0,44 11,4 ja
lidmaatschap vereniging x LN 0,12 0,07 3,5 ja
familie/vrienden in gemeente x LN 0,12 0,15 5,6 ja
gemeentegrootte x LN -0,00 -0,13 -5,1 ja

nationaal (0) / lokaal (1) -0,49 -0,36 -6,1 ja

constante 2,9 38,6 ja

R2 (adj.) 0,16

* 1%-niveau.
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Tabel bijlage 4.27 Lezen lokaal of nationaal nieuws (1=nooit; 4=vaak)

Variabele B beta T sign.*

geslacht (1=man; 2=vrouw) 0,42 0,18 11,1 ja
leeftijd (in jaren) -0,01 -0,15 -8,3 ja
woonduur (in jaren) 0,00 0,03 2,1 nee
opleiding (1=laag; 4=hoog) 0,40 0,35 18,7 ja
oordeel woonplaats (1=negatief; 4=positief) 0,04 0,02 1,8 nee
lidmaatschap vereniging (0=niet; 1=ja) -0,11 -0,05 -2,8 ja
familie/vrienden in gemeente (0=niemand; 2=beide) 0,10 0,06 3,7 ja
huur-/koopwoning 0,01 0,00 0,5 nee
gemeentegrootte (absolute aantallen) -0,00 -0,02 -1,3 nee

geslacht x LN -0,70 -0,48 -13,1 ja
leeftijd x LN 0,03 0,55 14,8 ja
opleiding x LN -0,60 -0,73 -20,5 ja
lidmaatschap vereniging x N 0,39 0,14 7,3 ja
familie/vrienden in gemeente x LN -0,09 -0,06 -2,4 nee
gemeentegrootte x LN -0,00 -0,11 -4,6 ja

nationaal (0) / lokaal (1) 2,3 0,97 17,4 ja

constante 0,7 6,1 ja

R2 (adj.) 0,27

* 1%-niveau.

Aan de hand van het effect van geslacht op aandacht voor lokale of nationale aangelegenheden
(tabel 4.26) zal de betekenis van het interactie-effect verduidelijkt worden. Dit effect kan niet
worden geïnterpreteerd zonder het oorspronkelijke effect daarbij in ogenschouw te nemen. Om
het effect van geslacht op aandacht voor lokale politiek te bepalen dient het interactie-effect
namelijk bij het oorspronkelijke effect te worden opgeteld. Het effect van geslacht is -0,17, wat
aangeeft dat vrouwen minder belangstelling hebben voor nationale politiek dan mannen. Het
interactie-effect van geslacht en lokale politiek is 0,16: dit geeft aan dat het oorspronkelijke
negatieve effect van geslacht op lokaal niveau 0,16 hoger ligt dan op nationaal niveau. Op
lokaal niveau is het effect van geslacht dus: -0,17 + 0,16 = 0,01, wat aangeeft dat mannen en
vrouwen ongeveer evenveel belangstelling hebben voor lokale aangelegenheden. Opvallend is
dat in vrijwel alle gevallen het interactie-effect een tegengesteld effect heeft ten opzichte van het
oorspronkelijke effect. Dit impliceert dat verschillen in algemene betrokkenheid die blijkbaar
bestaan tussen bepaalde groepen respondenten (mannen/vrouwen, leeftijdsgroepen, verschillen
in opleiding etc.), op lokaal niveau wezenlijk geringer zijn. In sommige gevallen blijkt zelfs dat
bepaalde groepen (bijvoorbeeld lageropgeleiden) die in het algemeen minder belangstelling voor
nieuws hebben, juist meer belangstelling voor lokaal nieuws hebben.
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In hoofdstuk 6 is echter erop gewezen dat beide afhankelijke variabelen geen bijster goede
indicator vormen voor (lokale) politieke betrokkenheid. Er is kennisgenomen van het feit dat er
op lokaal niveau significante regressiecoëfficiënten bij diverse kenmerken zijn vastgesteld, maar
tegelijkertijd is gesteld dat hieraan wat politieke betrokkenheid betreft nauwelijks conclusies
kunnen worden verbonden. Dat maakt het verder analyseren van de interactie tussen deze
kenmerken en de lokale context weinig belangrijk voor het onderwerp van dit proefschrift.
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‘Op lokaal niveau is de afstand tussen

bestuur en bestuurden het kleinst.’ In

discussies over het functioneren van het

lokaal bestuur, is deze uitspraak vaak te

horen. In dit proefschrift vormt deze snel

geuite, maar weinig precieze slogan het

vertrekpunt. De wetenschappelijke en

historische achtergronden bij de veronder-

stelling dat de burgers in het bijzonder be-

trokken zijn bij het lokale bestuur worden

uitgewerkt. Vervolgens wordt getoetst hoe

aannemelijk deze veronderstelling eigenlijk

is. Het blijkt dat er maar weinig aanleiding is

om te veronderstellen dat het lokaal bestuur

in de ogen van de burgers een bijzondere

positie inneemt. Deze constatering heeft

directe betekenis voor de actuele discussies

over bestuurlijke vernieuwing, dualisering

van het lokaal bestuur en

gemeentelijke herindelingen.
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