j oe p de h a rt
Kerkelijke deelname als sociaal kapitaal

i n l e i di ng
De grondleggers van de sociale wetenschappen vormden
een kritisch gezelschap. Bij elk van hen (Marx, Comte,
Weber, Durkheim, Simmel, Mannheim) stond de ontwikkeling van de nieuwe discipline en het verrichten van
onderzoek in dienst van een diagnose van de samenleving.
Wat tegenwoordig wordt samengevat onder het kopje
‘civil society’ is de centrale thematiek vanwaaruit zij hun
kritiek op de moderniteit formuleerden.1
De geschiedenis van de (moderne) betekenis van het begrip civil society2 omspant meer dan twee eeuwen en kan
worden getraceerd tot de werken van politieke filosofen als
Adam Ferguson en John Locke. Vanaf de jaren zeventig
verwierf het zich een hernieuwde populariteit in kringen
van de Oost-Europese oppositie tegen de communistische
staatsdictatuur. Sinds die tijd wordt ermee gedoeld op vormen van sociale organisatie en collectief handelen die niet
tot de invloedssfeer van de staat zijn te rekenen en ook niet
behoren tot de commerciële markt.3 Sociale netwerken
worden gerekend tot het domein van de civil society, evenals gezamenlijk ondernomen burgerinitiatieven en het verenigingsleven. Vanuit de organisatievormen binnen de civil
society is steeds weer een tegenwicht geboden voor tekortkomingen binnen de twee andere sectoren, wordt verontrusting over sociale veranderingen gearticuleerd, en
dragen mensen in georganiseerd verband hun ideeën daarover uit. Kernelement van een vitale civil society is actief
burgerschap.
Sociaal kapitaal vormt de grondstof voor een vitale civil
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society. Met de term sociaal kapitaal wordt gedoeld op
waarden als solidariteit met en vertrouwen in medemensen, normen die een humane omgang met anderen stimuleren en de bereidheid zich belangeloos in te zetten voor
anderen en ideële doelen. Dergelijke normen en waarden
zijn van oudsher vanuit religieuze doctrines en gemeenschappen geformuleerd, bekrachtigd en gepraktiseerd.
Binnen de Westerse cultuurkring speelde het christendom
daarbij een belangrijke rol. In deze bijdrage staat de vraag
centraal waar de christelijke invloed op het sociale kapitaal
opgespoord kan worden.
Al in de eerste christen-gemeenten leidde het gebod van
de naastenliefde tot praktische gedragsregels die waren
gericht op solidariteit met de zwaksten in de samenleving
en het verlenen van bijstand aan dezen. Het was een houding welke met name tijdens de maatschappelijk zeer ontwrichtende gevolgen van de grote epidemieën die tijdens
de eerste eeuwen van onze jaartelling de Grieks-Romeinse
wereld teisterden, in het oog sprong.4 De gedachte dat de
goden geëerd dienen te worden was niet nieuw en ook het
betonen van zorg voor de medemens was niet iets dat de
Grieken en Romeinen onbekend was. Revolutionair was
wel dat de twee verbonden werden en dat naastenliefde en
het bijstaan van de zwakken als een morele plicht voor
iedere gelovige golden. Cognitief, normatief èn organisatorisch nam het christendom dienaangaande een aparte
positie in. In tegenstelling tot de talloze andere mens- en
wereldvisies die destijds in omloop waren, bood de christelijke doctrine niet alleen een zinvolle verklaring en troost
voor het lijden, maar ook voorschriften voor het ondernemen van actie, de georganiseerde opbouw van een vrijwillig systeem van goede werken en de creatie van verzorgingsarrangementen in een wereld die vrijwel geen sociale
voorzieningen kende. De heidense cultussen, mysteriën en
levensfilosofieën verschaften hun aanhangers daartoe geen
motivatie en stelden ook geen ethische eisen aan hen.5
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de k e r k e n e n de c i v i l s o c i e t y
In Nederland heeft de sociale segmentering langs levensbeschouwelijke lijnen (de verzuiling) vanaf de tweede helft
van de negentiende eeuw een cruciale rol gespeeld in de
vormgeving van het maatschappelijk middenveld. Tot halverwege de twintigste eeuw had het leeuwendeel van de
organisatievormen op het maatschappelijk middenveld
tussen burgers en overheid een uitgesproken levensbeschouwelijke signatuur en vonden ook tal van vormen van
vrijwilligerswerk en onbetaalde hulpverlening plaats onder auspiciën van kerkelijke of andere levensbeschouwelijke instanties. Krachtig werd onder de ‘kleine luyden’ en
katholieken het verenigingsleven gestimuleerd, ter verheffing en mobilisatie van de eigen achterban en ter afscherming van invloeden van buiten. Aanvankelijk droegen de in het kielzog van de massamobilisaties geschapen
organisaties en instituties een puur godsdienstig karakter,
later vond de uitbreiding plaats naar culturele, politieke en
economische sferen.6 Talrijk zijn de literaire verbeeldingen en historische beschrijvingen waaruit de centrale
plaats naar voren komt die de geestelijke (predikant of pastoor) tot ver in onze eeuw innam binnen de lokale gemeenschap: als notabele, geestelijk leidsman en bemiddelaar, als
drijvende kracht achter sociale en culturele activiteiten, als
informatiebron omtrent maatschappelijke ontwikkelingen en niet zelden ook als literator.7
Tot aan het begin van deze eeuw bleef de sociale zorg
grotendeels georganiseerd op een lokale, kerkelijke basis.8
Door de eeuwen heen zijn vanuit de kerken sociale activiteiten in een georganiseerd verband ontwikkeld, gericht
op de hulpverlening aan en de onderwijzing van het ‘gemene’ volk. Men denke aan de protestantse diaconessen of
de katholieke St.Vincentiusvereniging (opgericht in 1846).
Ten tijde van de verzuiling kwam daar een brede baaierd
van activiteiten bij ten behoeve van het vakbondswerk, de
politieke mobilisatie en de vrijetijdsbesteding van de ge-
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loofsgenoten. In dezelfde periode (begin van de vorige
eeuw) ontstond ook het vrijwilligerswerk gericht op activiteiten die ten dienste stonden van het functioneren van de
eigen kerkgemeenschap.
Ondanks de formele scheiding van kerk en staat, die in
Nederland haar beslag kreeg bij de liberale Grondwetswijziging van 1848, hebben religieuze instituties in Nederland
steeds weer een rol gespeeld binnen de nationale en internationale politiek en binnen sociale bewegingen. Ook in
het hedendaagse Nederland treden de kerken niet alleen
op als geestelijke en sociale instituties, maar genereren zij
tevens maatschappelijke betrokkenheid. Op vele wijzen
kunnen het kerkelijke en het politieke leven met elkaar verweven raken; geestelijken betrekken de politiek in hun preken, een solidariteitsbijeenkomst of discussieavond wordt
in de kerk georganiseerd over een politiek thema, kerkelijke vertegenwoordigers nemen publiekelijk stelling met
betrekking tot maatschappelijke en morele kwesties, kerken leveren de institutionele infrastructuur voor politieke
mobilisatie en protest. Historische voorbeelden zijn het
optreden van orthodoxe protestantse en katholieke kerkelijke vertegenwoordigers binnen de politieke arena, in het
kader van het emancipatiestreven ten tijde van de verzuiling, en de actieve rol van de kerken in de vredesbeweging. Recente voorbeelden zijn de openstelling door
dominee Visser van zijn Pauluskerk voor daklozen en
junks, de uitspraken van bisschop Muskens over armoede
in de Nederlandse samenleving, het kapittelen van de overheid door kardinaal Simonis vanwege het Nederlandse
beleid ten aanzien van euthanasie en abortus, de inrichting
van een tentenkamp voor uitgeprocedeerde asielzoekers
door de Raad van Kerken, de kritische kanttekeningen
vanuit de kerken bij de verbreiding van de 24-uurseconomie.9
Maar de betekenis van de kerken blijft niet beperkt tot
een manifest politieke rol. De organisationele structuur
van althans de grote kerken bestaat uit de combinatie van
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enerzijds faciliteiten en netwerken op het sociale microniveau, rondom de primaire leefsfeer van gewone mensen,
met anderzijds een hiërarchie van bestuurlijke geledingen
die de coördinatie van activiteiten mogelijk maakt op
lokaal, nationaal en internationaal niveau. In combinatie
met de morele boodschap die zij uitdragen, lijkt dit hen bij
uitstek geschikt te maken om mensen massaal en effectief
te mobiliseren voor ideële of charitatieve doeleinden, bijvoorbeeld via informatieverschaffing over sociale problemen en noden, het inzamelen van geld of goederen of het
steunen van altruïstische initiatieven.10
Verder brengen de kerken mensen bijeen op een zeer
reguliere basis en verschaffen zij zo een stabiel milieu voor
de ontwikkeling van uiteenlopende vormen van sociaal
engagement. De plaatselijke gemeente of parochie is één
van de belangrijkste plaatsen waar Nederlanders elkaar
frequent ontmoeten. En, zoals Verba c.s. schrijven, in een
tijd waarin zo veel maatschappelijk debat elektronisch
plaatsvindt, blijkt het desalniettemin zo te zijn dat persoonlijke contacten en interpersoonlijke netwerken (tussen bijvoorbeeld kennissen, vrienden, familieleden, collega’s, geloofsgenoten) cruciaal zijn voor de rekrutering van
mensen voor participatie.11
Blijkens Amerikaans onderzoek kan kerkelijke participatie voor veel mensen een belangrijke vorm van sociaal
kapitaal zijn. Verba c.s. hebben laten zien dat ook wanneer
kerkelijk actieven doeleinden nastreven die geen uitgesproken politieke inhoud hebben (door bijvoorbeeld als
adviseur op te treden van een kerkelijke jeugdgroep of een
uitstapje van het kerkkoor te organiseren, teksten voor de
liturgie aan te dragen of een inzamelingsactie te organiseren, deel uit te maken van een kerkbestuur of de redactie
van een kerkblad), zij gelegenheid hebben vaardigheden te
ontwikkelen die politiek relevant zijn en die toegepast
kunnen worden op andere maatschappelijke terreinen.
Dergelijke civic skills kunnen een compensatiefunctie hebben doordat zij de politieke hulpbronnen vergroten onder
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kerkelijk actieven wier opleidings- en beroepsniveau hen
anders zou veroordelen tot politiek quiëtisme.12

c on f e s s ion e l e v e r s c h i l l e n
“Ik zie hier calvinistische dominees, arminianen, socianen,
rabbijnen en anabaptisten, die allemaal prachtig praten en
die eigenlijk allemaal gelijk hebben”, schreef Voltaire
tijdens een van zijn bezoeken aan de noordelijke Nederlanden aan een vriendin. Nederland kent een lange traditie
van godsdienstige pluriformiteit en het is maar de vraag of
vanuit het oogpunt van sociaal kapitaal alle kerken wel
over één kam geschoren kunnen worden. De interne structuur van de kerk is een factor van belang; hoe minder
hiërarchisch deze is en hoe meer gebaseerd op de participatie van de gewone gelovigen, hoe groter haar belang als
schepper van sociaal kapitaal. De kerken verschillen op
kenmerken die relevant zijn voor lekenparticipatie in kerkelijke aangelegenheden. Zo zijn de meeste protestantse
kerken eerder op een gemeentelijke dan op een hiërarchische basis georganiseerd, zijn protestantse gemeenten
gemiddeld kleiner, wordt in de katholieke kerk ook na
Vaticanum II nog steeds niet de mate van lekenparticipatie
in de liturgie toegestaan die gebruikelijk is in de meeste
protestantse kerken13 en gaan in Nederland protestanten
over het algemeen vaker ter kerke dan katholieken.
In Nederland is er, ook na de periode van de verzuiling,
nog steeds sprake van uiteenlopende confessionele culturen.14 In sommige opzichten zijn deze zelfs toegenomen.
Zo onderscheiden zich de gereformeerden sterker dan
ooit van met name de katholieken in hun kerksheid, kerkelijke betrokkenheid in het algemeen, christelijk-gelovige
orthodoxie, verzuilingsmentaliteit en sociale cohesie. De
laatste blijkt onder andere uit het feit dat gereformeerden
vaker kerkelijk homogene huwelijken sluiten.15 Verder zijn
protestanten eerder dan katholieken geneigd bij gewetens-
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problemen contact met een geestelijke te zoeken. Vaker
dan katholieken vinden zij ook dat de kerken zich publiekelijk dienen uit te spreken over ethische en maatschappelijke kwesties, stellen zij veel vertrouwen in de kerken als
bron van informatie, en kennen zij aan de kerken betekenis
toe voor de integratie van de samenleving en de handhaving van morele normen en waarden. Eveneens onderscheiden zij zich van katholieken door een groter zendingsbewustzijn (dat stelt dat het christelijke geloof over
de wereld verbreid moet worden).
De verschillen blijven niet beperkt tot het strikt godsdienstige domein. Met de confessionele scheidslijnen corresponderen ook sociale en culturele verschillen. Met betrekking tot ethische kwesties als echtscheiding, homoseksualiteit, het gebruik van voorbehoedmiddelen, abortus,
euthanasie en zelfdoding huldigen katholieken aanzienlijk
vrijere en liberalere opvattingen dan protestanten. Net als
maatschappelijke en politieke participatie, is ook kerkelijkheid verweven met andere kenmerken. Kerkelijk betrokken Nederlanders zijn overwegend ouder, tellen meer
vrouwen en plattelanders, en het opleidingsniveau ligt
onder hen wat lager dan onder buitenkerkelijken. Blijkens
het onderzoek ‘God in Nederland’ van 1996 is het gemiddelde inkomens- en opleidingsniveau van gereformeerden
relatief hoog, van de hervormden daarentegen relatief
laag. De katholieke en hervormde kerk zijn sterker vergrijsd dan het gereformeerde volksdeel.

on t z u i l i ng e n s e c u l a r i sat i e
Wat betreft het aantal organisaties op levensbeschouwelijke grondslag lag de piek van de verzuiling in de periode
tussen de twee wereldoorlogen. Vanaf de jaren zestig ging
de ontzuiling zich in volle omvang manifesteren. Ook in
de beleving van de bevolking. De steun voor het hanteren
van godsdienstige beginselen als uitgangspunt door aller-
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lei typen verenigingen is sinds halverwege de jaren zestig
drastisch teruggelopen. Hetzelfde geldt voor de opvatting
dat de politiek niet los mag staan van het godsdienstige
leven. De voorkeur voor een confessionele partij daalde,
evenals die voor confessioneel onderwijs.16 Binnen de
kerken groeide de oecumenische beweging. Op uiteenlopende terreinen (o.a. onder de politieke partijen en binnen de vakbeweging) kwamen fusies tot stand tussen
voorheen verzuilde organisaties onderling en tussen deze
en organisaties met een niet levensbeschouwelijk gebonden signatuur. De omroepen, de gezondheidszorg en het
onderwijs behoren in het hedendaagse Nederland tot de
laatste institutionele domeinen die nog sterk zijn geworteld in de verzuiling.
De zuilen waartussen Nederland er tot ver in de jaren
vijftig keurig aangeharkt bijlag zijn aan het wankelen
geraakt en het hemels baldakijn dat zo lang alles overspande is forse scheuren gaan vertonen. Hoewel het startpunt
door uiteenlopende auteurs op heel verschillende momenten in de geschiedenis wordt gelegd, zullen maar weinigen
bestrijden dat zich in de naoorlogse periode een ingrijpende secularisatie heeft gemanifesteerd binnen de Nederlandse samenleving. In meerdere opzichten. Om te beginnen is er sprake van een afnemende relevantie van de kerken voor tal van aspecten van het moderne leven (het
onderwijs, de arbeidswereld, de politieke besluitvorming,
de vrijetijdsbesteding, de opvoeding enzovoort). De invloed van godsdienstige instanties op het reilen en zeilen
binnen allerlei maatschappelijke subsystemen is sterk
teruggelopen en het gedrag van individuen wordt steeds
minder genormeerd door godsdienstige gebruiken, opvattingen en voorschriften. Het aantal kerkleden (althans van
de grote kerken) vertoont een gestaag dalende lijn,17 de
deelname van kerkleden in het kerkelijk leven is beperkter
geworden en steeds minder laten zij zich bij beslissingen in
hun privéleven nog leiden door kerkelijke uitspraken: ‘Die
Botschaft hör’ ich wohl, allein mir fehlt der Glaube’. Niet
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alleen de gemiddelde Nederlander, ook de kerken zelf zijn
de verticale dimensie in hun boodschap minder gaan benadrukken ten faveure van de horizontale ‘diesseitige’
dimensie.18 Het christelijke geloofsleven vertoont op tal
van punten tekenen van een sterke erosie, zowel wat betreft de onderschrijving van traditionele elementen daaruit, als wat betreft de praktisering van rituelen die ermee
verbonden zijn, alsook als het gaat om de kennis ervan.
Daarmee lijkt een van de bronnen waarmee het Nederlandse maatschappelijke engagement werd gevoed op te
drogen.

d oe t g od s di e n s t e r no g t oe ?
De secularisatie werpt de vraag op, inhoeverre godsdienst
heden ten dage nog een differentiërende factor vormt met
betrekking tot de maatschappelijke betrokkenheid van de
Nederlander. Wat beklijft er nog van het christelijk geïnspireerde sociale engagement in de huidige Nederlandse
samenleving? Het is een vraag die binnen het bestek van
deze tekst natuurlijk niet in de volle breedte kan worden
behandeld. We moeten ons enkele beperkingen opleggen.
Om te beginnen zullen we ons concentreren op gegevens
die betrekking hebben op de leden van de drie grote kerkrichtingen in ons land en op het buitenkerkelijke deel der
bevolking. Verder richten we ons niet op de relevantie van
de godsdienst binnen de ideeënsfeer, maar op een gebied
waar praktische consequenties kunnen worden getrokken
uit het engagement, te weten het vrijwilligerswerk en de
deelname aan het verenigingsleven. De hoofdvraag van dit
artikel kan worden gespecificeerd tot vijf deelvragen waarop we een antwoord zullen geven op basis van het beschikbare onderzoek. De eerste daarvan luidt: hoe ziet de relatie
tussen godsdienstige achtergrond, verenigingslidmaatschap en vrijwilligerswerk eruit in een samenleving als de
Nederlandse, die de afgelopen decennia in snel tempo is
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ontkerkelijkt en waarin de christelijke geloofstraditie door
een alsmaar krimpend bevolkingsdeel nog wordt onderschreven? Ten tweede: kan met betrekking tot godsdienstige of kerkelijke affiniteit nog altijd gesproken worden van
een vorm van ‘sociaal kapitaal’, omdat zij mensen motiveert ook buiten het strikt religieuze domein vrijwillig te
participeren in activiteiten ten behoeve van anderen of de
samenleving in bredere zin? Ten derde: bestaan er in deze
opzichten verschillen tussen kerkse mensen en buitenkerkelijken, en tussen katholieken en protestanten? Godsdienst is een multi-dimensioneel verschijnsel, daarom luidt
de vierde deelvraag: welke aspecten van de godsdienst leggen het meeste gewicht in de schaal als het gaat om het
motiveren van mensen tot maatschappelijk engagement?
Ten vijfde: in hoeverre wordt het effect van godsdienstige
kenmerken doorkruist door niet-godsdienstige kenmerken, zoals de (toegenomen) tijdsdruk van verplichtingen,
de invloed van televisie en de sociaal-demografische kenmerken van mensen (leeftijd, opleidingsniveau, sekse,
arbeidspositie e.d.)?
Bij dit alles gaat het ons niet om de invloed van kerkelijke instanties en vertegenwoordigers op het sociaal engagement, noch op veranderingen die zich hebben voorgedaan
in de officiële standpunten en de sociale leer van de kerken,
en evenmin op hun positie binnen het actuele maatschappelijke discours of de publieke opinievorming. We bepalen
ons tot de houding van individuen, van kerkelijke of van
buitenkerkelijke huize, en vragen ons af in welke mate en
opzichten in Nederland geïnvolveerdheid in het kerkelijk
leven nog verbonden is met het lidmaatschap van organisaties en de onbetaalde dienstverlening. De hoofdhypothese is dat kerkelijke betrokkenheid als stimulans voor
maatschappelijke inzet geen historisch relict is, maar dat
kerkelijke deelname in het hedendaagse Nederland nog
altijd positief bijdraagt tot maatschappelijke participatie
en de bereidheid om zich belangeloos in te zetten voor
ideële doelen of hulp aan anderen. Dit is zelfs het geval als
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daarbij aspecten van het moderne leefpatroon in aanmerking worden genomen, zoals tijdsdruk en het televisiegebruik (waaraan een sterk privatiserende invloed wordt
toegeschreven).

e m p i r i s c h e u i t kom s t e n
Als we de desbetreffende statistieken in ogenschouw
nemen dan moet een eerste conclusie luiden dat de ontkerkelijking en ontzuiling in elk geval niet hebben geleid tot
een algemene terugval in de inzet voor anderen. Blijkbaar
hebben andere motieven om actief te worden aan betekenis gewonnen en nemen andere instituties de plaats in van
de religieuze als milieus waarbinnen het engagement
wordt beleefd. Blijkens enquête-onderzoeken is momenteel zo’n twee op de drie Nederlanders aangesloten bij een
organisatie of vereniging. De afgelopen vijfentwintig jaar
hebben zich verschuivingen voorgedaan in het ledenaantal
per sector van het verenigingsleven; verenigingen die zijn
gericht op natuurbehoud en milieubeheer kenden bijvoorbeeld een sterke aanwas, evenals verenigingen die gericht
zijn op internationale solidariteit of op moral issues als
euthanasie en abortus. Het ledenbestand van de grote
politieke partijen en van vrouwenorganisaties slonk daarentegen. Het bevolkingsdeel dat tot enigerlei georganiseerd verband behoorde bleef min of meer stabiel en is, na
een toename die zich vanaf halverwege de jaren zeventig
inzette, vandaag de dag groter dan halverwege de jaren
vijftig of begin jaren zestig.19
Iets dergelijks geldt voor het vrijwilligerswerk dat op
Nederlandse bodem wordt verricht. In de sfeer van onderwijs, kinderopvang en jeugdwerk of ten behoeve van de
amateurkunst, sport- of hobbyverenigingen ging de afgelopen decennia een stijgend percentage van de Nederlanders onbetaalde activiteiten ontplooien, anderzijds kregen
bijvoorbeeld vrouwenorganisaties wat meer moeite om
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vrijwilligers te mobiliseren. Maar per saldo vertoonde het
totale percentage vrijwilligers onder de bevolking tot op
heden geen terugval. Hoewel variërende onderzoeken tot
nogal uiteenlopende schattingen komen wat betreft het
feitelijke percentage, zijn de conclusies op twee punten
gelijkluidend: het is betrekkelijk stabiel en ligt in Nederland – gemeten naar internationale maatstaven – op een
hoog niveau.20 Kortom: de afgelopen decennia zijn er
onmiskenbaar verschuivingen opgetreden in de thema’s
waaraan het sociaal engagement van de Nederlanders zich
hechtte en die voor hen een basis vormden om zich te
organiseren of actief te worden, maar er zijn geen overtuigende bewijzen voor een algemene verenigingsmoeheid
of een afgebrokkelde animo om als vrijwilliger op te treden.21
Tot zover het algemene beeld. Tegelijkertijd bestaan er
evenwel grote verschillen tussen het kerkelijk betrokken en
het niet kerkelijk betrokken deel van de bevolking wat
betreft de aard en de intensiteit van het sociale engagement. Zo doet 21% van de Nederlanders die nooit ter kerke
gaan wel eens vrijwilligerswerk, tegen 45% van de regelmatige kerkgangers. De maatschappelijke inzet van mensen wordt niet alleen bepaald door hun kerkelijke deelname. Ook andere factoren spelen een rol. Zoals leeftijd
en fase in de gezinscyclus, het bereikte opleidingsniveau
en de positie op de arbeidsmarkt, de verhuismobiliteit en
sociale aspecten van de woonomgeving, hun socialisatie
ervaringen en de tijdsdruk waarmee zij te kampen hebben.
Dat neemt niet weg dat de frequentie van kerkgang onder
hedendaagse Nederlanders een van de beste voorspellers
(zo niet de beste voorspeller) van maatschappelijk activisme blijkt te zijn. Vooral de combinatie van kerkelijke deelname met andere kenmerken is verbonden met zeer grote
verschillen. Van het laag opgeleide bevolkingssegment van
50 jaar en ouder dat nooit ter kerke gaat bijvoorbeeld, doet
12% wel eens vrijwilligerswerk. Vergelijk dat eens met het
hoog opgeleide bevolkingsdeel in de categorie 35-64 jaar
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dat ongeveer wekelijks een kerk bezoekt: daarvan is maar
liefst 72% actief in het vrijwilligerswerk!

v erschillen tussen k er k elijk e
g roe p e r i ng e n
Uit zowel de s c p Tijdbestedingsonderzoeken van 1995 en
2000 als het k ro God in Nederland-onderzoek van 1996
komen de gereformeerden naar voren als de groepering
met het hoogste percentage vrijwilligers. Zij vertonen
tevens de sterkste organisatiegraad. Dat is trouwens al
sinds jaar en dag het geval. Uit bijvoorbeeld tijdbestedingsonderzoek, verricht door het Centraal Bureau voor de
Statistiek, blijkt dat de gereformeerden ook halverwege de
jaren vijftig en aan het begin van de jaren zestig al vaker
dan de andere onderscheiden groepen actief waren in verenigingsverband.22 Onderzoek leert verder dat katholieken achterblijven bij protestanten wat betreft de bereidheid tot het verrichten van vrijwilligerswerk. Maar hoe
ook gemeten, toch zijn zij altijd nog een stuk actiever dan
de buitenkerkelijken.23 Kerkgang is van meer invloed dan
kerkrichting. Gereformeerden zijn actiever dan katholieken, maar dat verschil verdwijnt nagenoeg als de regelmatige kerkgangers uit beide groepen met elkaar worden
vergeleken.
Participatie is dus niet alleen een kwestie van kerklidmaatschap en denominatie. Met name van de kerkgang
gaat een sterk effect uit. Onder zowel de katholieken als de
protestanten zijn regelmatige kerkgangers in grotere getale actief dan de nominale leden. Bekijkt men dagboekgegevens uit de tijdbestedingsonderzoeken voor de periode
1975-1995, dan blijken de kerkse kerkleden door de jaren
heen steeds de meeste vrijwilligers te tellen, ook als kerkelijk vrijwilligerswerk buiten beschouwing wordt gelaten.24
Het zijn echter niet de vrijwilligers onder het meest kerkse
bevolkingsdeel, maar de vrijwilligers die om de zo veel
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maanden een kerkdienst bezoeken, die het ruimhartigst
tijd blijken te steken in hun vrijwilligerswerk. In alle opzichten leggen kerkleden die zelden of nooit een kerk bezoeken de geringste betrokkenheid aan de dag.
Tot dusver zijn alle vormen van vrijwilligerswerk en lidmaatschap over één kam geschoren. Bekijken we meer
gespecificeerde gegevens over het lidmaatschap van verenigingen en het verrichten van vrijwilligerswerk dan
blijkt het verenigingsleven van gereformeerden relatief
sterk geconcentreerd te zijn op verenigingen met een
levensbeschouwelijke doelstelling en jeugdverenigingen.
Minder vaak dan de twee grote protestantse groeperingen
zijn de katholieken aangesloten bij politieke organisaties.
Daarentegen zijn zij veel vaker lid van een sportvereniging
(41% tegen 29% van de hervormden en 23% van de gereformeerden). Dezelfde verschillen werden overigens al in de
jaren vijftig aangetroffen.25 Kerkgaande leden zijn vaker
dan nominale leden lid van een vereniging of actief in het
vrijwilligerswerk. Dat geldt ook wanneer het terrein van
de godsdienst en levensbeschouwing buiten beschouwing
wordt gelaten. Zij maken tevens deel uit van meer typen
organisaties en zijn op meer terreinen actief als vrijwilliger.

k e r k bi n di ng na a s t a n de r e
g od s di e n s t ig e k e n m e r k e n
Er is ingegaan op de relatie tussen kerkelijke achtergrond
en maatschappelijke participatie. Nu is de kerkbinding
natuurlijk maar één aspect van de religie. Zoals al werd
opgemerkt is religie een multidimensioneel verschijnsel.
Naast kerkelijkheid en de praktisering van het geloof,
wordt religie onder andere gekenmerkt door de onderschrijving van een aantal geloofswaarheden, door de praktische consequenties die mensen trekken uit hun geloof en
door de effecten die het heeft voor hun dagelijks leven,
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door een ervaringsdimensie, door de kennis die de gelovigen hebben van de centrale elementen van de geloofsleer,
de riten, de schriften, de tradities. We hebben daarom de
invloed van de kerkgang nog eens gepeild in vergelijking
met het effect van dergelijke andere godsdienstige kenmerken. Bij de invloed van kerkgang op de maatschappelijke
participatie zal rekening gehouden moeten worden met
achtergrondkenmerken van de respondenten. Tussen
maatschappelijk actieve en niet actieve, maar ook tussen
levensbeschouwelijke groepen bestaan namelijk verschillen in onder andere leeftijdsopbouw, opleidingsniveau en
sekse.26 In vrijwel ieder onderzoek blijken hoger opgeleiden actiever en vaker lid van maatschappelijke organisaties. Vergeleken met regelmatige kerkgangers worden
buitenkerkelijken gekenmerkt door een gemiddeld hoger
opleidingsniveau en een jongere leeftijd. Bovendien zijn
mannen onder hen oververtegenwoordigd. Het effect van
dit soort kenmerken is verdisconteerd in de analyses. De
uitkomsten leren dat in de Nederlandse situatie de onderschrijving van christelijk-orthodoxe leerstellingen of een
voor christelijke fundamentalisten typerende activiteit als
Bijbel-lezen op zichzelf wel van belang zijn voor de bereidheid als vrijwilliger actief te zijn. Dat geldt ook voor het
belang dat het geloof volgens de respondent binnen zijn
leven inneemt. Maar als een veel belangrijkere factor komt
toch de kerkgang naar voren. Wanneer de godsdienstige
kenmerken in combinatie worden geanalyseerd, heeft alleen deze een – zoals dat heet – significant effect op het al
dan niet verrichten van vrijwilligerswerk. Dat geldt eveneens voor het verenigingslidmaatschap: kerkgang stimuleert tot lidmaatschap.
De kerkelijke deelname draagt in het hedendaagse
Nederland in belangrijke mate bij aan de bereidheid zich
belangeloos in te zetten voor anderen. Gegeven de geringe
relevantie van de geloofsinhoud en het kerkbeeld, is dit
effect waarschijnlijk niet toe te schrijven aan inhoudelijke
religieuze factoren. Bepalend lijkt te zijn het deel uitmaken
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van een religieus netwerk en het regelmatig samen bijeenkomen met geloofsgenoten. Het actief en regelmatig deelnemen aan het kerkelijke leven impliceert behalve de ontvankelijkheid voor intrinsieke religieuze waarden ook
sociale banden met anderen en het bevordert een grotere
binding met de plaatselijke gemeenschap, factoren waarvan bekend is dat zij een stimulans vormen tot burgerlijk
engagement, activisme en de bereidheid zich bij ook niet
levensbeschouwelijke organisaties aan te sluiten. In die zin
maken de kerkelijke kernleden in het hedendaagse Nederland deel uit van de virtuous circles waarvan Putnam
spreekt en die voor hem de bronnen van sociaal kapitaal
vormen.27
Kerkgangers beperken hun inzet niet tot het kerkelijke
domein. Nadere analyses leren dat er een enorm effect uitgaat van het doen van kerkelijk vrijwilligerswerk op het
doen van seculier vrijwilligerswerk. Om een indruk te
geven: van de mensen die kerkelijk vrijwilligerswerk doen
doet 82% ook seculier vrijwilligerswerk, van de mensen
die geen kerkelijk vrijwilligerswerk doen doet 19% seculier
vrijwilligerswerk. Dit is een sterke aanwijzing voor het
bestaan van zogenaamde spillover-effecten. Men springt
dan misschien niet direct vanuit de kerkbank naar de
bestuurskamer van de voetbalvereniging, maar komt daar
blijkbaar in veel gevallen wel terecht via kerkelijk vrijwilligerswerk.

k e r kg a ng na a s t a n de r e
t i j d s be s t e di ng
Inhoeverre interfereren godsdienstige kenmerken met
andere aspecten van het moderne leefpatroon? Ook daarover kan wel iets worden gezegd. In een aantal aanvullende
analyses hebben we de invloed van de opeenstapeling van
verplichtingen (in een werkkring, in het volgen van onderwijs, in het voeren van een huishouden en het verzorgen
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van huisgenoten) en het televisiegebruik vergeleken met
die van de kerkgang. Verder zijn ook sociaal-demografische kenmerken naar hun invloed bekeken (zoals de leeftijd, de sekse en het opleidingsniveau van de ondervraagden).
Een volle agenda is wel zo ongeveer uitgegroeid tot hét
argument om ergens niet aan deel te nemen. Maatschappelijke participatie vergt vaak niet alleen bepaalde vaardigheden, zij kost ook tijd. Er is een limiet aan het aantal uren
dat mensen kunnen uittrekken voor vrijwilligersactiviteiten. De leefsituatie van mensen en de wijze waarop zij hun
verdere leven inrichten, zijn van invloed op het aantal uren
dat zij potentieel kunnen besteden aan vrijwilligersactiviteiten. De achtereenvolgende tijdbestedingsonderzoeken
hebben steeds weer aangetoond dat niet alleen geld, maar
ook tijd ongelijk is verdeeld over de bevolking. Er is sprake
van veel ‘giro’-participatie. Veel meer mensen schenken
geld aan ideële organisaties (waaronder de kerken) dan dat
er tijd steken in participatie ten behoeve van deze organisaties.
Tijdsdruk lijkt een belangrijke factor met betrekking tot
het verrichten van vrijwilligerswerk. Wie sterk in beslag
wordt genomen door taken op het gebied van het huishouden, een werkkring of het volgen van onderwijs, is gedwongen stringentere eisen te stellen aan de wijze waarop
hij of zij actief wenst te zijn binnen de vrije uren. Vrije tijd
is een kostbaar goed voor wie over weinig vrije tijd beschikt. Dan is er het televisie kijken, waaraan eveneens een
belangrijke invloed wordt toegeschreven. Van alle factoren
die het sociale kapitaal van de Amerikaanse samenleving
zouden kunnen ondermijnen, is volgens Putnam de televisie zelfs de hoofdschuldige.28 Zij stimuleert in hoge mate
de privatisering van het leefpatroon en trekt mensen weg
uit de sfeer van sociale contacten en maatschappelijk activisme.
Inderdaad blijkt uit de Nederlandse tijdbestedingsonderzoeken dat televisie kijken zowel op het lidmaatschap
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van verenigingen als op de deelname aan vrijwilligerswerk
een negatief effect heeft. Tijdsdruk heeft alleen op vrijwilligerswerk een negatief effect. Het sociaal-demografische
patroon correspondeert met bevindingen in ander onderzoek: vrouwen en lager opgeleiden zijn minder frequent
lid van verenigingen, maar nemen niet minder deel aan
vrijwilligerswerk, ouderen doen meer aan vrijwilligerswerk dan jongeren. Wanneer al deze factoren worden verdisconteerd, dan heeft kerkgang nog steeds op zowel het
lidmaatschap van maatschappelijke organisaties als op de
deelname aan vrijwilligerswerk een duidelijk positief
effect. Dat effect wordt niet minder als rekening wordt gehouden met sociaaldemografische kenmerken en de tijdsbesteding. Het effect op de deelname aan vrijwilligerswerk
is opvallend sterk.29

c onc l u s i e s e n di s c u s s i e
Volgens de bekende definitie van de Engelse socioloog
Wilson is secularisatie het “process by which religious
institutions, actions and consciousness lose their social
significance”.30 Voor de recente periode in de Nederlandse
geschiedenis valt dit proces zonder veel moeite op tal van
wijzen empirisch te documenteren. Toch heeft de afbrokkeling van het ledenbestand van de grote kerkgenootschappen er vooralsnog niet toe geleid dat de Nederlandse
bevolking geen rol meer voor deze binnen de publieke
sfeer of bij morele kwesties ziet weggelegd. Integendeel,
het bevolkingspercentage dat zich bezorgd betoont over
de sociale repercussies van de secularisering is aanzienlijk.31 In dit artikel is gedemonstreerd dat hiervoor ook feitelijk alle aanleiding is. In het huidige Nederland blijkt het
kerkelijk leven wel degelijk een belangrijke rol te spelen bij
het motiveren van mensen tot sociaal engagement en
maatschappelijke participatie, kortom de bereidheid van
mensen bij te dragen aan het sociale kapitaal van de
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gemeenschap waarvan zij deel uitmaken. Dit zijn de
vruchten waaraan de boom nog steeds herkend kan worden.
Regelmatige kerkgang gaat bij alle confessionele groepen gepaard met grotere maatschappelijke inzet en bereidheid tot deelname aan vrijwilligerswerk. Het verschil met
de buitenkerkelijken lijkt in dit laatste opzicht te zijn toegenomen in de afgelopen twintig jaar. Geen enkel ander
godsdienstig aspect heeft ook maar bij benadering zo’n
sterk effect op de bereidheid om als vrijwilliger aan de slag
te gaan. Kerkgang is tevens de dominante godsdienstige
factor met betrekking tot het lidmaatschap van een vereniging. De stimulerende invloed van kerkelijke deelname
verdwijnt niet wanneer wordt gelet op leeftijds-, opleidings- en sekseverschillen. Zij wordt evenmin teniet
gedaan door de mate van opeenhoping van dagelijkse verplichtingen in het leven van de ondervraagden, door hun
gevoel al dan niet tijd tekort te komen of door het aantal
uren dat zij steken in televisiekijken. Deze tijdsbestedingskenmerken hebben wel effect op het doen van vrijwilligerswerk, maar laten onverlet dat kerkgang van meer invloed is. In zeer hoge mate blijkt er sprake te zijn van spillover-effecten vanuit het kerkelijk vrijwilligerswerk naar
vrijwilligerswerk buiten het kerkelijk milieu. Mensen die
actief zijn in het kerkelijk vrijwilligerswerk verrichten
maar liefst meer dan vier keer zo vaak vrijwilligerswerk in
de seculiere sfeer dan mensen die daarin niet actief zijn.
Dat regelmatige kerkgangers actiever zijn in het vrijwilligerswerk dan anderen is vastgesteld in een reeks van binnen- en buitenlandse onderzoeken. Hiervoor worden
grofweg twee soorten verklaringen aangedragen: de eerste
in termen van socialisatie-effecten, de tweede in termen
van netwerken waarin mensen sneller zouden worden gemobiliseerd en aangesproken op hun verantwoordelijkheden. Bij de eerste verklaring neemt men aan dat actieve
kerkleden worden gesocialiseerd in een traditie waarin
medemenselijkheid en solidariteit met noodlijdenden een
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moreel imperatief vormen en dat zij daar ook met grote
regelmaat steeds weer in bekrachtigd worden. Dit veronderstelt dat kerkse mensen meer dan buitenkerkelijken een
sociale norm van altruïsme hanteren. Vrijwilligers met een
kerkelijke achtergrond noemen weliswaar vaker ethische
overwegingen en geloofsoverwegingen als motivatie,
maar dat geldt niet voor het anderen willen helpen als beweegreden om vrijwilligerswerk te doen.
De tweede verklaring redeneert vanuit het belang van
face-to-face contacten. Kerkelijke deelname brengt mensen op reguliere basis in contact met personen die in belangrijke opzichten als geestverwanten en sociale gelijken
kunnen worden beschouwd. Dat stimuleert tot op zekere
hoogte de identificatie met anderen en gevoelens van
wederzijdse verantwoordelijkheid. Putnam stelt dat de
grotere animo van godsdienstige mensen voor het doen
van vrijwilligerswerk en het schenken aan goede doelen
terug te voeren is op het sociale netwerk dat kerkse mensen met elkaar onderhouden: “Connectedness, not merely
faith, is responsible for the beneficence of church
people”.32 De uitkomsten van het meeste beschikbare
onderzoek lijken zich vooral in lijn te bevinden met de
tweede verklaring.33
Dit alles lijkt een bevestiging voor Durkheims stelling
dat het de rituele samenkomsten zijn die de kern van de
sociale betekenis van de religie vormen, niet de orthodoxie
of de inhoud van de rituelen. Het is via deze dat religie
werkzaam is als een kracht die sociale solidariteit en cohesie kan bevorderen. Dergelijke rituele samenkomsten “zijn
net zo noodzakelijk voor het goed functioneren van ons
morele leven als ons voedsel is voor de in standhouding
van ons fysieke leven”.34 Regelmatige kerkgangers worden
niet alleen vanaf de kansel aangemoedigd, maar maken
ook deel uit van een sociaal netwerk waarin verwachtingen van pro-sociaal gedrag bestaan en gevoelens van
wederzijdse verantwoordelijkheid ontwikkeld en bekrachtigd worden. Het is aan de basis van het kerkelijke leven, in
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de plaatselijke gemeente of parochiegemeenschap dat
mensen elkaar regelmatig ontmoeten en elkaars vertrouwen winnen, netwerken en communicatiekanalen ontwikkelen, aangesproken worden op hun sociale verantwoordelijkheid en in staat worden gesteld de vaardigheden te
ontwikkelen die nodig zijn om effectief in maatschappelijke organisaties te participeren.
De snelle ontkerkelijking in ons land ondergraaft zo een
belangrijke basis van het vrijwilligerswerk, zonder dat
andere organisatieverbanden daarvoor tot op heden compensatie kunnen bieden. De stelling dat de ontkerkelijking
niet noodzakelijk betekent dat mensen zich als a-religieus
beschouwen of dat zij niet langer geïnteresseerd zouden
zijn in levensbeschouwelijke vraagstukken valt vandaag de
dag alom te beluisteren. Ze geeft echter geen aanleiding
voor een optimistische noot met betrekking tot het sociaal
kapitaal waarover de Nederlandse samenleving kan beschikken. Met de gepresenteerde gegevens in het achterhoofd is er alle reden tot zorg over een aantasting van het
praktische sociale engagement door de erosie van het kerkelijk leven.

no t e n
1

Wolfe, A. Whose keeper? Social science and moral obligation.
Los Angeles/Londen 1989, 16-17.
2 Hier zal zo nu en dan de term civil society worden gehanteerd omdat de aanduiding maatschappelijk middenveld in
ons land politiek geladen is. Beide begrippen verwijzen
overigens ongeveer naar hetzelfde: de vrijwillige organisatievormen en informele netwerken waarin mensen participeren ten behoeve van algemene doelen. Vaak wordt de
term ‘derde sector’ gebruikt om deze maatschappelijke
sfeer te onderscheiden van enerzijds de staat en anderzijds
de commerciële markt. Als bemiddelaar tussen burgers en
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staat en tussen private en publieke doelen vormt zij een
essentieel element van de democratie.
3 Waarmee natuurlijk niet gezegd wil zijn dat ontwikkelingen binnen de civil society op geen enkele wijze gerelateerd
zouden zijn aan die binnen de staatssfeer of de markt. Ontwikkelingen binnen de twee andere maatschappelijke sectoren bepalen die op het maatschappelijk middenveld. Te
denken valt aan de opbouw, uitbreiding en terugdringing
van de verzorgingsstaat in de naoorlogse periode. Ook economische ontwikkelingen en verschuivingen op de arbeidsmarkt spelen een rol. Zoals de tendens tot privatisering, de
noodzaak voor ideële organisaties om zich op de commerciële markt te begeven vanwege het wegvallen van overheidssubsidies, of het ontstaan van een groot reservoir van
vitale ouderen, arbeidsongeschikten en werklozen die vrijwilligerswerk gaan verrichten. Anderzijds heeft Putnam
voor Italië overtuigende bewijzen aangedragen voor de
sterke positieve invloed die van een krachtige civil society
uitgaat op het democratisch gehalte van organen van overheidsbestuur, de effectiviteit van politieke besluitvorming
en economische voorspoed (Putnam, R. Making democracy
work, Princeton 1993).
4 In het Imperium Romanum bestonden wel vormen van
hulpverlening, maar die plachten niet gedreven te worden
vanuit charitatieve normen. In de valetudinaria revalideerden zieke slaven tot zij in staat waren hun werk te hervatten
en in de lazaretten herstelden gewonde soldaten tot zij weer
dienst konden nemen in het leger. In de door de vroegchristelijke charitas in het leven geroepen xenodochia daarentegen werd door diaconessen zonder aanzien des persoons gastvrijheid en verzorging geboden aan zieken, daklozen, wezen, weduwen, ouden van dagen, leprozen, geesteszieken en de slachtoffers van hongersnoden. Voor diaconessen gold de plicht zieken thuis te bezoeken en te verplegen. Dit alles conform de door Jezus in Mattheus 25
genoemde werken van barmhartigheid: het spijzen van de
hongerigen en het laven van de dorstigen, het bieden van
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huisvesting aan vreemdelingen en kleding aan naakten, het
bezoeken van zieken en gevangenen (Meij-de Leur, A.P.M.
van der. Van olie en wijn. Utrecht/Antwerpen 1989). Geïnspireerd door de nieuwe visie op lijden en dood, schiep de
christelijke kerk ook een ander soort zorgverlening: de zielzorg.
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Spaans, J.. Kerkelijke en publieke armenzorg voor en na de
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Daarmee wordt de traditie levend gehouden van de ‘zendingsprofeten’ in het antieke jodendom die zich vanuit hun
religieuze inspiratie hartstochtelijk verzetten tegen de
actuele politieke en sociale situatie van hun dagen. Zij voelden zich bezield door een goddelijke opdracht om zich te
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