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BETROKKENHEIDD EN DE GEMEENSCHAP 

Inleiding g 

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

Gangbaarr gemeenschapsdenken 

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

Thee local community seemed a good place to begin, since political and governmental 
problemss tend to be more understandable, the organs of the government less distant, the 
chancess of effective participation for the individual citizen greater on the local level than on 
thee level of national government. It has, in fact, often been argued that effective 
participationn 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. 
(Almondd en Verba, 1963: 164) 

Hett zijn niet louter de veronderstelde overzichtelijkheid en nabijheid die zoveel 
enthousiasmee voor de lokale politieke gemeenschap teweegbrengen. Denters en 
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Geurtss (1998) geven, onder verwijzing naar maatschappijfilosofen als 

Dee Tocqueville, John Stuart Mil l en de grondleggers van de Amerikaanse 

grondwet,, drie argumenten voor het bijzondere belang van het lokaal bestuur: 

Inn 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 

overheidsorganisatiee f...]. Tenslotte voorkomt de spreiding van het bestuur over verschil-

lendee overheidslagen het ontstaan van één geconcentreerde alles bestierende en de vrijheid 

verstikkendee centrale overheidsmacht. (Denters en Geurts, 1998: 11-12) 

Ookk in andere landen worden deze argumenten ten gunste van het lokaal bestuur 

aangehaaldd (Beetham, 1996). In de Nederlandse literatuur kan gewezen worden op 

hett proefschrift van Van der Top. Hij verbindt de argumenten voor het lokaal 

bestuurr met de veronderstelling van een bijzondere relatie tussen burgers en deze 

overheidslaag: : 

Inn bestuurstechnisch opzicht kan men evenwel in een dergelijke kleine gemeente enkele 

aanduidingenn vinden, dat de geografische gezagseenheid een positief sociologische onder-

grondd heeft, omdat alle burgers zich nog betrokken gevoelen bij de wijze waarop de lokale 

belangenn worden behartigd. 

Alss zodanig kunnen worden genoemd: 

aa het bestaan van een nauw contact tussen de inwoners onderling en daardoor een 

groterr gevoel voor verantwoordelijkheid; 

bb meer interesses bij de inwoners voor de zaken van het algemeen belang omdat deze 

eenvoudigerr van aard zijn en de individuele belangen van de inwoners er nauw mede 

zijnn verweven; 

cc de publieke controle op het doen en laten van de gemeentelijke gezagsdragers en 

bestuursorganenn is groter; 

dd een groter en informatiever contact tussen bestuur en bestuurden; 

ee de verhouding kiezers - verkozenen is zodanig dat de invloed van de gemeentenaren 

opp de keuze van de vertegenwoordigers groter is.'s (Van der Top, 1960: 45) 

Dezee gedachtegang staat eveneens aan de basis van een studie van Putnam uit 1966, 

waarinn hij zichzelf de vraag stelt op welke wijze het in een gemeenschap overheer-

sendee 'sentiment' doorwerkt in concrete politieke keuzen. Dit 'sentiment' concreti-

seertt hij in de term 'community identification', dat omschreven wordt als 'the sense 

off  attachment and commitment to the local community' (Putnam, 1966: 643-644). 

Medee onder verwijzing naar de studie van Putnam hebben Mabileau fe.a.] (1989) 

dezee gedachtelijn, door hen aangeduid als de 'community-identification theory', 

verwoord: : 

Vann der Top poneert deze stellingen als uitgangspunten die als zodanig niet empirisch getoetst worden. 
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Thee prime components of the theory [...] are first, the view that communities are not the 

artificiall  constructs of central authorities, but natural units which arise out of the habitual 

patternss of social life. Secondly, such units should, ideally, be small allowing people to 

developp mutual knowledge and understanding. This will , thirdly, encourage a concern for 

thee area and its people which will result in higher levels of participation, especially, where 

thee community has a genuine degree of autonomous governmental control over its affairs. 

(Mabileauu |e.a.], 1989:234) 

Watt het 'idealiseren' van de kleinschaligheid in politieke organisaties betreft hebben 

Dahll  en Tufte (1974) de aandacht gevestigd op het volgens hen 'romantische karak-

ter'' van deze denkbeelden: 

AA democratie polity must have so few citizens that all of them could meet frequently in the 

popularr assembly to listen, to vote, perhaps even to speak. Smallness, it was thought, 

enhancedd the opportunities for participation in and control of the government in many 

ways.. (Dahl en Tufte, 1974: 5; zie ook Thomassen, 1991: 166-167) 

Voortss betogen Dahl en Tufte dat een hechte, bij voorkeur kleine gemeenschap op 

sommigee aspecten van de relatie tussen burgers en bestuur een positieve uitwerking 

heeft,, op andere echter een negatieve uitwerking. Binnen een (kleine) gemeenschap is 

dee deelname aan het politieke democratische proces misschien wel eenvoudiger, 

maarr de sociale en psychologische sancties op afwijkende opvattingen en afwijkend 

gedragg worden strenger naarmate de schaal van bestuur afneemt (Dahl en Tufte, 

1974:: 108-109). 

Hett benadrukken van positieve eigenschappen van (kleine) politieke gemeenschap-

penn kent nog andere problemen. Wat is eigenlijk het gemeenschappelijke dat mensen 

bindt?? Wat maakt eigenlijk van een groep mensen een sociale gemeenschap? Hoe is 

dee relatie tussen een sociale en een politieke gemeenschap? 

Till yy (1975) noemt verschillende kenmerken die geacht worden bij te dragen aan de 

gemeenschappelijkee binding tussen mensen, zoals een gemeenschappelijk gebied, een 

gemeenschappelijkee geschiedenis, een gemeenschappelijke taal en een gemeenschap-

pelijkee godsdienst (waarbij sommige van die kenmerken regelmatig samen zullen 

vallen).. Tegelijkertijd benadrukt hij dat indien deze elk intensief worden beschouwd, 

hett 'gemeenschappelijke' maar moeilijk aan te wijzen is. 

Inn de afgelopen jaren heeft het denken in gemeenschappen - onverwacht - nieuwe 

impulsenn gekregen. In reactie op de naar hun idee doorgeslagen atomisering van de 

samenlevingg hebben zogenoemde communitaristen het belang van gemeenschaps-

vormingg opnieuw benadrukt. De discussie is onder meer gestimuleerd door de 

ontwikkelingenn in Oost-Europa, nu ongeveer 10 jaar geleden. De ineenstorting van 

dee communistische systemen daar resulteerde in een intensieve discussie over de 

gewenstee nieuwe inrichting van het staatsbestel. In die discussie is onder meer het 

belangg van een brede, gezonde basis van de samenleving benadrukt. Deze landen 

zoudenn gebaat zijn bij een levendige civil society. In een inleidende bundel van het 
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Sociaall  en Cultureel Planbureau (SCP) over dit onderwerp wordt benadrukt dat de 

gedachtevormingg rond de civil society opnieuw een sterk normatief karakter heeft. 

Omm die reden is het ook niet mogelijk om een algemeen aanvaarde definitie van dit 

begripp te geven. 

Onderr de titel civil society worden thans veel zaken verzameld die het waard zijn te worden 

nagestreefd:: gemeenschapsvorming en individuele autonomie, bescherming van de privé-

sfeerr en publiek debat, meer spontaneïteit en meer redelijkheid, een vrijer spel van maat-

schappelijkee krachten en meer collectief verantwoordelijksbesef, beperking en vermaat-

schappelijkingg van de staat, beperking van de betekenis van de politiek en een uitbreiding 

vann een sterke democratie tot alle levenssferen; dit alles met het dringende noodzaak op 

basiss van vrijwilligheid. (Dekker, 1994a: 16) 

Dee paarsgewijs geordende slagwoorden lijken steeds in tegenspraak. Daarmee 

wordenn allereerst de breedheid en veelomvattendheid van het begrip benadrukt. 

Tegelijkertijdd geeft het aan dat er een zekere spanning zit in het begrip: dat verenigt 

ogenschijnlijkk tegengestelde uitgangspunten. Daardoor wordt het ook mogelijk dat 

vertegenwoordigerss van velerlei politieke stromingen wel iets van hun gading in het 

begripp kunnen vinden. En het is, volgens het SCP, daarmee vooral een slogan voor 

hett politiek midden: tussen teleurgesteld links en onzeker geworden rechts. 

Inderdaadd wordt door zowel conservatieven als progressieven geregeld gerefereerd 

aann het belang van een civil society. In de Amerikaanse politicologie zijn er enkele 

progressievee liberalen, zoals met name Barber, Mclntyre en Etzioni, die in oppositie 

mett het in dat land gangbare conservatisme vooral de kleinschaligheid van gemeen-

schappen,, de vormende democratische werking en de garantie van individuele 

vrijheidd die gemeenschappen bieden benadrukken. Het samenleven en samenwerken 

(enn het samen praten: Eliasoph, 1998) wordt binnen zo'n benadering als de hoogste 

vormm van democratie beschouwd: dan is er sprake van een 'strong democracy1. Om 

hett populair te zeggen: gemeenschappen zijn geen bedreiging voor individuele 

vrijheid,, maar veeleer een uitdaging: 

Itt calls forth a vision of civil society as an intermediate form of association that ties 

individualss together noncoercively and that mediates the harsh power relations between 

atomizedd individuals and a monolithic government. It envisions in the activities of 

pluralisticc associations and groups and in the noncoercive education of civic men and 

womenn alternatives to pure power relations and pure market relations. (Barber, 1984: 17) 

Barberr hecht daarbij sterk aan intensieve interactie tussen burgers: 

Individualss become involved in government by participating in the common institutions of 

self-governmentt and become involved with one another by virtue of their common engage-

mentt 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 

andd that thus depend for their preservation and growth on constant commitment and 

ongoingg political activity. (Barber, 1984: 223) 
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Voortss benadrukken de auteurs in deze traditie het belang van een actief 'maat-

schappelijkk middenveld' omdat in de interactie met anderen burgers democratische 

waardenn in de praktijk ervaren en zich eigen maken. Een actief maatschappelijk 

middenveldd kan op deze wijze worden beschouwd als het sociaal kapitaal van 

samenlevingen,, dat een essentiële bijdrage levert aan de stabiliteit en de kwaliteit van 

democratieënn (Putnam, 1993; Dekker, 1994a; Lelieveldt, 1999): 

Clearlyy working in the spirit of Tocqueville, Putnam presumes that membership of 

associationss 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 

thee existence of a wide variety of voluntary associations, Putnam defends the thesis that the 

problemss of democratic society are partly a result of a decline in active, collective 

participation;; people still join organizations and associations, but they are increasingly 

'bowlingg alone'. It is especially this decline in 'engagement with their communities' which is 

seenn as the cause of a number of serious problems, as well as of the impotence of the 

politicall  system to deal with them. (Van Deth, 1997: 6) 

Inn het denken over de civil society wordt opnieuw een buitengewoon belang gehecht 

aann de vormende en stimulerende uitwerking van samenleven in gemeenschappen. 

Eenn directe relatie tussen gebied en gemeenschap wordt echter minder benadrukt 

{ziee bijvoorbeeld Barber, 1984: 218). Veeleer wordt benadrukt dat burgers zich eerst 

verbondenn moeten gaan voelen met een sociale gemeenschap voordat dit ook 

politiekee consequenties zal hebben. 

Hierbovenn is betoogd dat vele auteurs aannemen dat gemeenschappen de politieke 

betrokkenheidd van burgers positief beïnvloeden. In het denken over het functioneren 

vann hedendaagse democratieën wordt aan activiteit in kleinschalige politieke ge-

meenschappenn een grote waarde toegekend. Tegelijkertijd zijn er ook kritische 

kanttekeningenn bij deze veronderstellingen aangehaald. Op welke wijze gemeen-

schappenn ontstaan en op welke wijze ze dan de politieke betrokkenheid bevorderen, 

iss nauwelijks duidelijk. Zo vanzelfsprekend is een directe relatie tussen gemeen-

schappenn en politieke betrokkenheid bij nader inzien niet. Toch staat deze vanzelf-

sprekendheidd aan de basis van het denken over het Nederlands staatsbestel. 

33 Gemeente en gemeenschap in de Nederlandse context 

Hett is niet ongebruikelijk om een beschouwing over de inrichting van het Neder-

landss staatsbestel en in het bijzonder de positie van het lokaal bestuur te beginnen 

mett een referentie aan Thorbecke. Zowel de grondwetswijziging van 1848 als de 

gemeentewett van 1851 wordt veelal direct aan zijn persoon toegeschreven. Dat is 

niett de enige reden waarom aan Thorbecke zo'n belang wordt gehecht. De verhou-

dingenn tussen bestuurslagen en de formele inrichting van deze bestuurslagen zijn 

nadienn nauwelijks gewijzigd. Thorbecke is daarmee in geslaagd om een 'Huis' in te 
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richtenn dat al 150 jaar vele stormen heeft weten te doorstaan. 
Tochh is het overdreven om dit alles aan Thorhecke alleen toe te schrijven. Hij heeft 
uitgebreidd 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 
inn een tijd waarin het recht van 'burgers' om zelf sturing te kunnen geven aan het 
politiekee en sociale leven aan belang had gewronnen. 

Voorr Thorbecke was het vanzelfsprekend dat een samenleving bestaat uit mensen 
diee samen een gemeenschap vormen. Op basis van deze sociale gemeenschap ont-
staatt ook een politieke gemeenschap: de mensen zijn bereid om samen te werken aan 
dee regeling en oplossing van de bestuurlijke, politieke problemen van de gemeen-
schap.. Er ontstaat een vorm van bestuur. Dit bestuur komt op 'natuurlijke' wijze 
voortt uit de samenleving en blijf t in feite deel uitmaken van die samenleving. Het 
bestuurr regelt zaken voor de gemeenschap, maar komt zeker niet los van of boven 
diee gemeenschap te staan. Het bestuur vormt een onderdeel van de sociale gemeen-
schap. . 
Thorbeckee begint zijn beschouwing over het 'Hedendaagsche Staatsburgerschap', die 
hijj  in 1844 optekende, met deze beschrijving van de 'oervorm' van Nederlandse 
bestuurlijkee organisatie: 'De oorspronkelijke vorm, waarin de germaansche volken 
zichh vestigden, was gemeentelijk, op plaatselijke verbindtenis van stamgenooten 
gegrond.'' (in: De Wit, 1980: 85) Direct daarna spreekt hij over de opkomst van 
absolutee monarchieën, die streven naar 'eenheid der Staatsmacht' (in: De Wit, 1980: 
86).. Uiteindelijk komt Thorbecke - in zijn constructie van evenwicht tussen staats-
reguleringg en vrije gemeenschappen en de individuen daarin - uit op een ingewikkeld 
samenspell  tussen individuen en samenleving. De samenleving wordt beschouwd als 
eenn 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: 

'Dee Staarsgeschiedenis volgde de eigen wet, die zich ook elders, op ieder ander gehied van 
hett leven, openbaart. Hoe hooger ontwikkeld organisch wezen, des te vrijer de leden, des te 
grooterr hunne medewerking tot regeling van het geheel.' (in: De Wit, 1980: 88) 

Dee vrijheid in gebondenheid van de kleinste eenheden van een maatschappij, de 
burgers,, tot aan de grootste eenheid, de nationale overheid, staat centraal in de 
staatsopvattingg van Thorbecke. Macht is altijd gecontroleerde en samenwerkende 
macht,, waarbij het geheel beter functioneert dan de som van de afzonderlijke delen. 
Enn het geheel begint met het individu, het kleinste samenstellende deel. Dit individu 
voeltt zich vanuit zijn betrokkenheid bij het geheel, de gemeenschap, geroepen om te 
komenn tot politieke activiteit. Burgers zullen zich eerst richten op de zaken dichtbij, 
diee hen direct aangaan: de gemeente. Maar naarmate actieve burgers door hun 
betrokkenheidd bij de lokale gemeenschap ook oog krijgen voor het grotere geheel, 
zullenn sommigen zich eveneens geroepen voelen om op provinciaal of nationaal 
niveauu een bijdrage te leveren aan het bestuur van de samenleving. Op deze wijze 
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functioneertt de lokale politiek tevens als een leerschool voor de democratie. 

Hoewell  Thorbecke het recht van individuen om deel te hebben aan de 'macht1 

verdedigt,, gold dat in zijn optiek lang niet voor iedereen: 

Liberalenn meenden dat de maatschappelijke elite een duidelijke politieke en maatschappe-

lijk ee verantwoordelijkheid bezat. Her model was de vermeende Britse public spint die de-

basiss vormde van een verantwoord en ontwikkeld self government, liberalen wezen 

vanzelfsprekende,, op traditie en connecties gebaseerde autoriteit van de hand, maar 

meendenn dat politiek toch - in de woorden van Thorbecke - een zaak van de 'aristocratie 

vann het verstand' zou moeten zijn. Alleen wie zich economisch en intellectueel een zelfstan-

digee plek had verworven, zou kunnen meepraten in de politiek. (Te Velde, 1999: 114) 

Vanuitt deze optiek van een public spirit beschouwde Thorbecke het als een natuur-

lijk ee ontwikkeling dat in de samenleving gemeenschappen zich steeds meer organise-

renn en uiteindelijk tot een vorm van politieke organisatie komen. Dit geldt met 

alleenn voor nationale staten. Ook nationale staten waren naar zijn mening opge-

bouwdd uit afzonderlijke, kleinere gemeenschappen, waar op natuurlijke wijze enige 

vormm van zelfregulering was ontstaan. Deze gemeenschappen vormden de bouwste-

nenn van de nationale staat: 

Inn de liberale theorie over de ideale staatsinrichting was de gemeente een organisatievorm 

vann het maatschappelijke leven dat, zoals het gezin, voor de staat kwam. Voor de staat was 

dee gemeente dan ook een gegeven eenheid; wetgeving kon haar nier naar believen creëren. 

(Randeraad,, 1997: 345-346) 

Inn de uiteindelijke staatsinrichting van Nederland is de idee van samenwerkende, 

onderlingg van elkaar afhankelijke, gedeeltelijk autonome en toch centraal georgani-

seerdee gemeenschappen dominant. Gesproken wordt in dit verband van de organi-

schee eenheidsstaat. 'De ontwikkeling van een krachtige staat is gebaat bij evenwich-

tigee (machts)verhoudingen tussen wedijverende en elkaar wederzijds controlerende, 

relatieff  zelfstandige eenheden.' (Toonen, 1987: 58) 

Dee tijdgenoten van Thorbecke zullen weinig twijfels hebben gehad over de vanzelf-

sprekendheidd van het samenvallen van gemeenschap en gemeente. Onder meer 

Derksenn stelt: 

Inn 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-

dingg te regelen. Met de geringe mobiliteit waren lokale gemeenschappen ook nog echte 

gemeenschappen,, waarbinnen zich nagenoeg alle sociale activiteiten afspeelden. 

(Derksen,, 1995: 10) 

Dee vanzelfsprekendheid dat er sprake is van 'echte gemeenschappen', die daarom 

ookk recht hadden op een zelfstandig bestuur om de 'eigen huishouding te regelen', is 

echterr al snel ter discussie gesteld. Denters en De Jong (1996) geven hiervan een 
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mooii  overzicht, waarin zij uitgebreid ingaan op het werk van de staatsrechts-
geleerdenn Krabbe, Dooyeweerd en Van Poelje. In de annotaties van deze 
staatsrechtsgeleerdenn op de opvattingen van Thorbecke wordt het belang van de 
socialee gemeenschap als basis van de maatschappij onderschreven. 
Ditt kan gebeuren, zoals bij Krabbe, door aan te geven dat beslissingen zo veel 
mogelijkk moeten worden genomen door personen die kennis hebben van de zaak 
waaroverr 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 
hett nationaal niveau is, in veel gevallen is het veel beter als de beslissingen op het 
laagstt mogelijke niveau worden genomen. Territoriale of functionele decentralisatie 
kann dat bevorderen. 

Dooyeweerdd legt, met als achtergrond een calvinistische levensovertuiging, minder 
dee nadruk op het belang van individuele vrijheid. Hij stelt de gemeenschappen 
centraal.. Gemeenschappen hebben elk een specifiek gemeenschapsgevoel, dat be-
schermdd dient te worden. Gemeenschappen hebben daarom recht op 'soevereiniteit 
inn eigen kring'. 
Vann 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-
voelenss te bevorderen. Hij gebruikt hiervoor het begrip de cultuur gemeente. Hier-
meee doelt hij op een aantal aspecten van het functioneren van de lokale overheid, die 
allee op de een of andere wijze verbonden zijn met een brede definitie van cultuur: 

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

Mett de term 'cultuurgemeente' wordt sterk de nadruk gelegd op bepaalde aspecten 
vann het takenpakket van de lokale overheid, met name het verzorgen van voorzie-
ningenn qua kunst en cultuur. Maar Van Poelje noemt in deze context ook twee 
politiekee 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 
dee samenleving behoort. Gemeenten hebben zo een belangrijke functie in de vorming 
vann democratisch burgerschap. De staatkundige opvoeding van de bevolking is een 
belangrijkee gemeentelijke taak. En daarnaast hebben gemeenten een taak in het 
bevorderenn van de lokale gemeenschapsvorming. 

Tott in de 20e eeuw, zo blijkt uit de korte typering van het werk van Krabbe, 
Dooyeweerdd en Van Poelje, is groot belang gehecht aan de gemeenschap als bouw-
steen,, als fundament van een goede samenleving. Burgers voelen zich daarbij in 
eerstee instantie betrokken en tegelijkertijd kunnen bij uitstek binnen een gemeen-
schapp 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. . 
Tochh ontstaat er in de loop van de 20e eeuw enige twijfel aan deze uitgangspunten, 

diee al door onder anderen Van Poelje wordt geuit (zie Toonen, 1987: 96-97). Van 

Poeljee toonde zich vooral ongerust over het gebrek aan sociaal bewustzijn van de 

mensenn en het ontbreken van bereidheid om zich los te maken van individuele 

belangen. . 
Dee twijfel kent ook andere achtergronden. In de tweede helft van deze eeuw kan 

bijvoorbeeldd gewezen worden op het werk van Groenman (1957) en Brasz ( I960). 

Zi jj  signaleren een toenemende mobiliteit, die tegelijkertijd een geringere 

gebondenheidd aan de woonplaats impliceert. Deze ontwikkeling ondergraaft het 

gemeenschapskarakterr van gemeenten: 

Bijj  het bestuderen van de gemeentelijke problematiek betekent dit in onze tijd, dat een 

gemeentee 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 

differentiatiee en de ontwikkeling van het verkeer. De gemeente moet nu veel meer dan 

vroegerr gezien worden als rayon naast andere rayons, als veld naast andere velden. Rayon, 

omdatt de gemeente een bestuurstechnische eenheid is, waarvan de grenzen exact vastliggen, 

veld,veld, omdat de gemeente voor de burgers terrein van actie is, waarop hij werkzaam kan zijn 

inn 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, 

behoortt hij tot het rayon van voorzieningen ten aanzien van gezondheid of woningtoezicht, 

vann controlediensten, scholen en kerken. Soms vallen die samen met een gemeente, dikwijl s 

echterr niet. [...) Bij dit alles is het dus zo, dat ook als de gemeente meedoet met de tendentie 

tott het uitdijen van de grenzen, het illusoir is, dat er ooit weer een samenvallen van alle 

rayonss en velden zal zijn. (Groenman, 1957: 154-155) 

Braszz sluit zich in zijn proefschrift uit 1960 bij deze analyse aan. Hij behandelt de 

staatskundigee en sociologische ideeën over de functie en het functioneren van 

gemeenten.. Deze ideeën omschrijft hij met het door hem als neologisme aangeduide 

begripp communalisme. Zij n definitie hiervan is: 

Onderr communalisme verstaan wij in dit proefschrift elke vorm van normatief denken, 

waarinn aan het plaatselijke politieke proces - hoe dan ook - een positief gewaardeerde rol 

wordtt toegekend, alsmede de verwerkelijking van deze idee in de praktijk. (Brasz, 1 960: 1) 

Uitt zijn proefschrift blijk t dat Brasz geenszins overtuigd is van de positief gewaar-

deerdee rol van het plaatselijke politieke proces. Hij wijst vooral, met gebruikmaking 

vann het vocabulaire van Groenman, op de 'gemeenterayon overschrijdende kaders1 

vann de 'actievelden' van inwoners (Brasz, 1960: 156) en de vele maatschappelijke 

ontwikkelingenn (zoals de groei van de media) die dit proces bevorderen. Tegelijker-

tij dd wil hij echter met bij voorbaat het communalistische idee afschrijven. Behalve 

datt sommige burgers fysiek sterk gebonden zijn aan de gemeente of van oudsher 
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sterkk gericht op de gemeente, wijst hij erop dat sommige activiteiten om praktische 

redenenn zich in de gemeente zullen blijven afspelen: 

Zolangg her 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 

staatsbestuurr belangstelling ondervinden in de burgerschapsvclden. Deze belangstelling 

berustt dan primair niet meer zozeer op lokaal patriottisme of een plaatselijke gemeenschap, 

maarr op de rol welke in het geheel van de overheidsmacht aan de plaatselijke machthebbers 

iss toebedeeld en de gerichtheid op deze macht als staatsburger. (Brasz, I960: 158-159) 

Inn navolging van Groenman en Brasz spreekt Van den Brink (1992: 43) van een 

tijdperkk van onbeperkte mobiliteit en onbegrensde communicatie dat het noodzake-

lij kk maakt de 'kneuterige grensjes' van het Nederlandse bestuursbestel open te 

breken. . 

Toonenn signaleert: 

Henn gevolg van deze ontwikkeling is dat de begrippen 'lokale gemeenschap' en staatkundige 

'gemeente'' steeds verder uit elkaar gaan lopen. Maatschappelijke samenhangen en verhan-

del!!  vallen steeds minder samen met de staatsrechtelijke begrenzing van Nederlandse 

gemeenten.. (Toonen, 1987: 96) 

Ookk Derksen sluit zich hierbij aan: 

Veell  sociaal-geografen hebben erop gewezen dat door die toenemende ruimtelijke mobiliteit 

enn die toenemende versnippering en fragmentatie van de participatie van mensen in grotere 

maatschappelijkee verbanden, burgers steeds meer per maatschappelijke rol banden met 

uiteenlopendee groepen onderhouden. (Derksen, 1995: 1 1) 

Bovendienn wijst hij erop dat de huidige maatschappelijke verbanden en relaties 

minderr een territoriale basis hebben. Dit maakt het lastig om tot 'passende' territo-

riaall  georganiseerde bestuursvormen te komen. 

Dee actuele twijfel bij de gedachte dat mensen 'van nature' samenleven in eenduidig 

aff  te bakenen territoriale gemeenschappen, komt niet alleen voort uit goed gedocu-

menteerdee beschouwingen van sociaal-geografen en sociologen die wijzen op de 

toenemendee mobiliteit, de rol van de media en dergelijke. Het geldt ook voor het 

principiëleree uitgangspunt van de definitie en omschrijving van een gemeenschap. 

Inn navolging van Ten Heuvelhof kan een onderscheid tussen ruimtelijke entiteiten en 

gemeenschappenn worden gemaakt: 

Eenn ruimtelijke entiteit is een aaneengesloten gebied dat zich op minimaal één variabele 

onderscheidtt van andere ruimtelijke entiteiten, dat wil zeggen dat een ruimtelijke entiteit 

altijdd contigu en op minimaal één variabele uniform is. (Ten Heuvelhof, 1996: 120) 

Welkee variabele dat is, kan verschillen. Het kan een 'fysiek, sociologisch, econo-

mischh of bestuurlijk kenmerk zijn'. Onder meer wijst Ten Heuvelhof erop dat 
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vanwegee de technologische ontwikkelingen het 'aaneengesloten' karakter van het 

gebiedd steeds minder belangrijk wordt of in elk geval dat het gebied steeds uitgebrei-

derr wordt. Hoewel sommige planologen de neiging hebben om het denken in 

ruimtelijkee entiteiten volledig achter zich te laten, beoordeelt Ten Heuvelhof dat als 

all  te voorbarig. 

Vervolgenss wijst Ten Heuvelhof op het grote aantal definities en omschrijvingen die 

err bestaan voor gemeenschap. Er zijn hoogstens gemeenschappelijke kenmerken in 

all  die definities en omschrijvingen aan te geven: 

eenn bevolking, een territoriale basis, interdependentie van gespecialiseerde delen van de 

arbeidsverdeling,, een integrerende gemeenschappelijke cultuur en sociaal systeem, een 

gemeenschappelijkk besef van identiteit, het vermogen om georganiseerd te handelen. 

(Tenn Heuvelhof, 1996: 121) 

Ookk in dit kader wijst Ten Heuvelhof erop dat in recentere definities steeds minder 

belangg wordt gehecht aan de territoriale basis van gemeenschappen. In dezelfde 

bundell  waarin de beschouwing van Ten Heuvelhof is opgenomen, constateert Van 

Engelsdorpp Gastelaars: 

Vrijwell  nergens in Nederland situeren mensen hun dagelijkse bezigheden nog overweldi-

gendd hinnen specifieke, met omwonenden gedeelde rayons rond hun woningen, omdat zij 

alleenn de faciliteiten en contactpartners binnen deze rayons als voldoende beschikbaar of 

nabijj  beschouwen, (Van F.ngelsdorp Gastelaars, 1996: 146) 

Dezee redenering maakt duidelijk dat de relatie tussen fysiek gebied en gemeenschap 

vann steeds minder belang wordt geacht. Dit neemt niet weg dat in het algemeen wel 

wordtt verondersteld dat mensen een gemeenschappelijke identiteit kunnen ervaren. 

Dezee kan zich echter rond heel verschillende kenmerken vormen. 'h Op zichzelf 

maaktt alleen al deze constatering de veronderstelling dat er 'als vanzelf' gemeen-

schappelijkee belangen worden herkend binnen een territoriaal gebonden gemeen-

schapp minder aannemelijk. Immers, de betrokkenheid bij het bestuur van de ge-

meentee zou - inderdaad 'als vanzelf' - voortkomen uit het gevoel van een gemeen-

schappelijkee identiteit. Dit is aanvankelijk door verschillende (met name 19e-

eeuwse)) staatsrechtsgeleerden zo vanzelfsprekend geacht dat zij zich nauwelijks 

uitlatenn over het hoe en waarom van deze gang van zaken. Van Reijen, in zijn 

afscheidsredee als hoofddirecteur van de VNG, stelt vast: 

Maarr het blijf t 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?) 

bestaandee gemeentelijke indeling. (Van Reijen, 1979: 12) 

166 Dolle I I 999: 1.3-14) suggereert in reactie op dergelijke opvattingen dat de veelal academische auteurs van 
dee bespiegelingen rund de 'tootlooseness' van 'de moderne mens' hun autobiografische ervaringen 
extrapolerenn naar de samenleving als geheel. Naar zijn mening zijn er nog grote groepen burgers 
gebondenn aan hun directe omgeving. 
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Vervolgenss haalt Van Reijen (1979: 13) Brasz aan, die in dat kader spreekt over een 
'wonder'. . 

44 Twee benaderingen voor de relatie tussen gemeenschappen en betrokkenheid 

Inn dit hoofdstuk is betoogd dat in de politicologie, zeker niet alleen in Nederland, 
vaakk wordt verondersteld dat deel uitmaken van een sociale gemeenschap een 
bijzonderr effect heeft op de betrokkenheid bij het bestuur van de gemeenschap. Hoe 
vanzelfsprekendd vele auteurs deze veronderstelling ook poneren, er blijkt toch 
eveneenss aanleiding te zijn voor twijfel. Hoe ontstaan nu eigenlijk gemeenschappen? 
Bestaann er eigenlijk wel duidelijk af te bakenen sociale gemeenschappen? Hoe 
beïnvloedenn ze dan de politieke betrokkenheid van de leden van die gemeenschap? 
Inn dit proefschrift wordt louter naar het Nederlands lokaal bestuur gekeken. De 
aandachtt gaat in feite alleen uit naar de vraag hoe deel uitmaken van een gemeente 
dee betrokkenheid bij het bestuur van die gemeente beïnvloedt.' Hier worden twee 
invalshoekenn onderscheiden. 

Allereerstt is er de benadering waarin wordt verondersteld dat deel uitmaken van een 
gemeenschapp 'als vanzelf' in een bijzondere mate van hetrokkenheid bij het bestuur 
vann 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 

individuelee vrijheid van burgers. 
-- Vanwege het natuurlijke karakter van de (leefgemeenschappen voelen burgers 

zichh 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 

vann politieke activiteit. 

Inn 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 

Aann de beantwoording van de twee andere vragen (hoe ontstaan gemeenschappen? bestaan die nu nog?) 
wordtt daarmee grotendeels voorbijgegaan. 'Gemakshalve' kan worden gesteld dat het feit dat er gemeen-
tenn zijn, impliceert dat ze ooit zijn ontstaan. F.n de gemeenten zijn er nu nog. 
Hett spreekt voor zich dat dit veel te makkelijk is. In zo'n formulering zou dan immers gesteld worden dat 
gemeentenn en gemeenschappen identiek zi|n. Gemeenten, zeker m de huidige ri]d, zijn niet per definitie 
gelijkk te stellen aan gemeenschappen. In het te ondernemen onderzoek gaat het er echter om of her wonen 
inn 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 
gemeenschapsbasiss van de gemeente. 
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gemeentenn teloorgegaan. De toenemende mobiliteit heeft er naar alle waarschijnlijk-

heidd toe geleid dat burgers niet meer of in elk geval niet uitsluitend gebonden zijn 

aann het territoir van hun gemeente. Burgers kennen meer dan vroeger verschillende 

leefwerelden,, die ook soms per individu sterk van elkaar kunnen verschillen. Burgers 

makenn deel uit van verschillende gemeenschappen (Derksen, 1995). 

Inn reactie op deze bezwaren stelt Dolle (1999) ze onvoldoende overtuigend te vinden 

omm de hier onderscheiden gebiedsgebonden invalshoek te verwerpen. 

Vann Reijen typeert de gedachte dat mensen zich 'als vanzelf' betrokken voelen bij 

hunn 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-

renn gelooft. Tegenover het wonder plaatst hij echter een andere 'grondgedachte', die 

hijj  wel van groot belang acht: 

Gemeenschappelijkee belangen moeten zichtbaar en herkenbaar worden gemaakt. Het 

samenlevenn eist dat nu ten enenmale. Het staatsverband is niet een optelsom van veertien 

miljoenn individuen. Binnen het staatsverband tekenen zich velerlei veelsoortige verbanden 

af,, die vaak zelf institutionele vormen kunnen aannemen, maar die soms ook van over-

heidswegee geïnstitutionaliseerd moeren worden. Tot de laatste categorie behoren de 

gemeenten.. (Van Reijen, 1979: 20) 

Impliciett grijpt Van Reijen terug op het werk van Van Poelje. Zoals eerder opge-

merktt twijfelde Van Poelje steeds meer aan de vanzelfsprekende betrokkenheid van 

burgerss bij het bestuur van hun gemeente. Als overheidslaag die het dichtst bij de 

burgerss stond en voor burgers het herkenbaarst is, had de (cultuur)gemeente daarom 

voorr hem de taak om aan gemeenschapsvorming te doen en burgers actief te betrek-

kenn bij het bestuur van de gemeenschap. 

Doorr hun bestaan expliciteren de gemeenten de gemeenschappelijke belangen van 

burgerss (zie ook Alberts, 1966: 7-9). De burgers moeten, gesteund door het bestuur, 

zelff  'werken' aan het ontstaan en bevorderen van gevoelens van gemeenschap. 

Gemeentenn vormen de bestuurlijke concretisering van de gemeenschap. Het staats-

rechtelijkee begrip 'gemeente' biedt het oriëntatiepunt voor de articulatie van het 

bestaann en de belangen van de sociale gemeenschap. In de lij n van deze gedachte-

gangg hebben Denters en Geurts (1998: 34) gekozen voor een minder 'beladen' 

omschrijvingg van het door hen zo genoemde 'politieke gemeenschapsmodel': 

Henn politieke gemeenschap kan worden omschreven als de kring van belanghebbenden bi) 

(eenn cluster van) overheidsvoorzieningen. In die zin is de politieke gemeenschap een 

'communityy of interests'. Kenmerkend voor het politieke gemeenschapsmodel is dat men 

hett principe van her zelfbestuur van politieke gemeenschappen beklemtoont. Dit zelfbestuur 

impliceertt dat de leden van een gemeenschap of hun vertegenwoordigers, en slechts zij, 

behorenn te beslissen over de verschaffing van de voor hen relevante voorzieningen. Dit 

zelfbestuurr is van belang met het oog op de democratische kwaliteit. (Dahl, 1970: 'principle 

aiai affected interests') 
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Dezee benadering wordt hierna als de articulerende invalshoek aangeduid. 

De/.ee articulerende invalshoek sluit aan bij het belang en de functie die 
communiraristenn onderscheiden aan gemeenschappen. Ook zij benadrukken dat 
gemeenschappenn niet vanzelf bestaan en niet per se gebonden zijn aan gebied, maar 
well  gecreëerd kunnen - en moeten - worden. Door intensieve interactie, door het 
onderscheidenn en benoemen van gemeenschappelijke belangen, ontstaat ook het 
'gevoelenn van gemeenschap", wat weer veronderstelde consequenties heeft voor de 
betrokkenheidd van burgers bij het bestuur van de gemeenschap. 
Err wordt, zoals gezegd, geen directe relatie verondersteld tussen gebied en bestuur. 
Gemeentenn zijn echter per definitie gebiedsgebonden. Op het niveau van de ge-
meentee worden verschillende belangen georganiseerd en geconcretiseerd. Omdat 
uiteindelijkk iedereen in een gemeente woont, hebben deze belangen voor iedereen 
enigee relevantie. Hoeveel relevantie ze hebben, kan zowel van individu tot individu 
verschillenn als van gemeente tot gemeente. Ervaren van een gemeenschappelijk 
belangg ontstaat immers niet vanzelf. Hierop wordt in het volgende hoofdstuk 
teruggekomen. . 

Voorr de goede orde moet wel worden vastgesteld dat het op papier goed mogelijk is 
omm 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 
dee veronderstelde relaties tussen gemeenschap en betrokkenheid in de articulerende 
invalshoekk worden eveneens in de gebiedsgebonden invalshoek onderscheiden. In de 
articulerendee invalshoek wordt bijvoorbeeld gesteld dat burgers die op het niveau 
vann hun gemeente belangen herkennen, meer betrokken zullen zijn bij het bestuur 
vann de gemeente. Dit geldt eveneens in de gebiedsgebonden invalshoek, met die 
nuancee dat dan verondersteld wordt dat alle burgers dergelijke lokale belangen 
vanzelfvanzelf zullen ervaren. 
Err zijn meer voorbeelden te bedenken. In de gebiedsgebonden invalshoek komen 
burgerss 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. 
Algemenerr gesteld maken de twee benaderingen soms gebruik van dezelfde argu-
mentenn terwijl het effect dat ze voorspellen in beide gevallen hetzelfde is: burgers 
zijnn in bijzondere mate betrokken bij de lokale politiek. In de onderzoekspraktijk 
blijk tt het dan ook geregeld lastig om de benaderingen te scheiden en valide uitspra-
kenn te doen over de mate van aannemelijkheid van de ene benadering ten opzichte 
vann de andere (zie bijvoorbeeld Denters |e.a.|, 1990). Ook hierna zal blijken dat het 
beschikbaree empirische materiaal niet voldoende mogelijkheden biedt om stelselma-
tigg een onderscheid tussen de twee benaderingen aan te brengen. Maar dat is ook 
niett het centrale doel van dit proefschrift. Veeleer gaat het om de waarde van het 
effectt dat beide veronderstellen: een hoge, zo niet bijzondere mate van betrokken-
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heidd bij de lokale democratie. Deze voorspelde effecten zijn samengevat in dit 
schema. . 

FiguurFiguur 3.1 De gebiedsgebonden en de articulerende benadering vergeleken 

Gebiedsgebondenn benadering Articulerendee benadering 

uitgangspunt t Mensenn voelen zich van 

naturee betrokken bi| het 

bestuurr van een duidelijk 

aann te wijzen territoriaal 

gebondenn gemeenschap, 

zoalss een gemeente. 

Doorr haar bestaan organiseert 

eenn gemeente bepaalde belangen. 

Doorr interactie worden mensen 

zichh bewust van deze 

gemeenschappeli jkee belangen. 

belangrijkee bemiddelende 

factoren n 

fysiekee gebondenheid -- onderscheiden van 

gemeenschappeli jkee belangen 

-- mare van interactie 

consequentiess voor 

politiekee betrokkenheid 

hogee mate van affectie 

grotee kennis 

grotee bereidheid zich in te zetten voor her bestuur 

vann de gemeenschap 

Inn het volgende hoofdstuk wordt uitgewerkt welke aanpak zal worden gehanteerd 
omm te toetsen of de voorspelde consequenties inderdaad in beschikbaar empirisch 
materiaall  aantoonbaar zijn en welke 'bemiddelende factoren1 daarbij van belang 
zijn. . 

Balans s 

Inn vele beschouwingen over politieke betrokkenheid wordt gesteld dat deel uitmaken 
vann een sociale gemeenschap een positieve invloed heeft op de mate van betrokken-
heidd 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, 
diee aangeven dat deel uitmaken van een (kleine) gemeenschap ook minder positieve 
effectenn kan hebben op de politieke betrokkenheid van individuen. Dit maakt het 
leggenn van een positieve relatie tussen deel uitmaken van een sociale gemeenschap en 
betrokkenheidd bij het bestuur van die gemeenschap op zijn minst omstreden. Dat 
alleenn al maakt het de moeite waard om deze veronderstelling nader te onderzoeken. 
Dee gedachte dat de betrokkenheid van burgers bij het lokaal bestuur groot is -
populairr gezegd: dat 'de afstand tussen bestuur en bestuurden klein is' - is evenzeer 
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gebruikelijkk en niet alleen in Nederland. In de Nederlandse situatie zijn wat deze 
gedachtee betreft twee redeneringen onderscheiden. 
Dee eerste redenering is direct ontleend aan het gedachtegoed van een der belangrijk-
stee grondleggers van het Nederlands staatsbestel: Thorbecke. Hij veronderstelde een 
directee relatie tussen de in elke maatschappij als natuurlijke en van oudsher aanwe-
zigee sociale leefgemeenschappen en de politieke betrokkenheid bij het bestuur van 
diee leefgemeenschappen. Deze gedachtegang is hier aangeduid als de gebieds-
gebondengebonden 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 
kann zich uiten in een bijzondere belangstelling of waardering, een grote kennis en 
eenn grotere bereidheid om zich in te zetten voor het 'wel en wee' van de gemeen-
schap. . 

Inn de loop der jaren zijn om verschillende redenen de nodige kanttekeningen ge-
plaatstt bij het veronderstellen van zo'n directe gebiedsbepaalde beïnvloeding van de 
betrokkenheid.. Enerzijds is de twijfel gevoed door de constatering dat het, vooral 
vanwegee de toenemende mobiliteit van burgers, steeds lastiger is geworden om 
socialee leefgemeenschappen te onderscheiden in de samenleving. Burgers maken ten 
minstee deel uit van verschillende gemeenschappen. Bovendien hebben de voort-
gaandee gemeentelijke herindelingen de van oudsher aanwezig geachte directe relatie 
tussenn gemeenschappen en gemeenten als de besturen van die gemeenschappen 
onderr druk gezet. 
Eenn andere bron van twijfel is gelegen in de vanzelfsprekende - men zou kunnen 
zeggen:: 'wonderbaarlijke' - wijze waarop ingezetenen van een gemeenschap tot een 
groteree mate van betrokkenheid bij het bestuur van die gemeenschap komen. Van-
wegee die twijfel is erop gewezen dat gemeenten hierin zelf een actieve roi kunnen en 
moetenn spelen. Gemeenten articuleren en organiseren vanwege hun bestaan gemeen-
schappelijkee belangen. Ze hebben ook invloed op de sociale interactie van mensen. 
Dezee redeneertrant is de articulerende invalshoek genoemd. 

Beidee benaderingen stellen zonder voorbehoud dat het feit dat burgers inwoners zijn 
vann 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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