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4 4 

O V ERR HET BIJZONDERE VAN 

LOKAL EE POLITIEKE BETROKKENHEID 

4.11 Inleiding 

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

Inn hoofdstuk 2 is geïllustreerd dat politieke betrokkenheid een veel onderzocht 
conceptt is. Daardoor is al heel wat bekend over relaties tussen zowel individuele als 
contextuelee factoren enerzijds en politieke betrokkenheid, op nationaal niveau, 
anderzijdss (zie voor Nederland bijvoorbeeld Elsinga, 1985; Castenmiller, 1988; Van 
denn 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 
gaann in welke opzichten deze verbanden aan de lokale politieke betrokkenheid het 
vaakk veronderstelde bijzondere karakter kunnen geven. En dat maakt het weer 
noodzakelijkk om aan te geven hoe een te constateren relatie - of juist het ontbreken 
vann een relatie - als bijzonder kan worden getypeerd. 
Ietss bijzonders kan alleen blijken in vergelijking met iets gewoons. Anders gezegd: 
hett bijzondere karakter van de betrokkenheid bij de lokale politiek kan alleen 
blijkenn indien er een vergelijkingskader is. 
Allereerstt zal de betrokkenheid bij de lokale politiek daarom stelselmatig worden 
vergelekenn met de betrokkenheid bij de nationale politiek. Indien de betrokkenheid 
hijj  de lokale politiek verschilt, wordt deze constatering beschouwd als een aanwij-
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zingg voor her bijzondere karakter van de lokale politiek. 
Inn deze redenering zou het ook denkbaar zijn om de betrokkenheid bij de lokale 
politiekk te vergelijken met de betrokkenheid bij de provinciale politiek of mogelijk 
zelfss bij de Europese politiek. In het laatste decennium is echter juist de band tussen 
dee nationale en de lokale politiek benadrukt. Zo is wel gesuggereerd dat de lokale 
politiekk louter een 'aftreksel1 van de nationale politiek is (Van Tilburg, 1993). Vanuit 
diee optiek is een stelselmatige vergelijking met de betrokkenheid bij de nationale 
politiekk inhoudelijk verreweg de interessantste. 

Hrr is een tweede vergelijkingskader. In hoofdstuk 3 is betoogd dat geregeld wordt 
verondersteldd dat het 'bijzondere1 karakter van gemeenschappen ook een - bijzon-
deree - uitwerking heeft op de betrokkenheid bij het bestuur van die gemeenschap. 
Hett gemeenschapskarakter van in dit specifieke geval gemeenten kan op basis van 
verschillendee kenmerken worden beoordeeld. Sommige gemeenten hebben van 
oudsherr een 'gesloten' karakter, waarbij de gemeente 'verschoond1 is gebleven van 
herindelingen.. Andere vormen juist een vrij willekeurig 'samenraapsel1 van kernen, 
ontstaann na herindelingen. Sommige gemeenten hebben een roemrijke geschiedenis 
diee eeuwen teruggaat. Andere, zoals bijvoorbeeld alle gemeenten in de provincie 
Flevoland,, bestaan nog geen 30 jaar. Sommige gemeenten kennen al decennialang 
eenn min of meer zelfde bevolkingsopbouw. Andere zijn onlangs ten gevolge van 
grootschaligee nieuwbouw en de instroom van vele forenzen geheel van karakter 
veranderd. . 

Hett gemeenschapskarakter van gemeenten zal vanwege deze verschillende omstan-
dighedenn verschillen. En daardoor zal ook, zo ligt tenminste besloten in de in 
hoofdstukk 3 behandelde benaderingen, de affectieve en cognitieve betrokkenheid bij 
hett bestuur verschillen of zullen de burgers op een andere wijze politiek gedrag 
tentoonspreiden.. Dit betekent dat indien burgers van verschillende gemeenten 
onderlingg vergeleken worden op zowel de mate van (de drie aspecten van) betrok-
kenheidd als de relaties tussen diverse individuele en contextuele kenmerken enerzijds 
enn politieke betrokkenheid anderzijds, er eveneens verschillende patronen tussen 
dezee gemeenten moeten blijken. 

Zowell  bij de vergelijking tussen de betrokkenheid bij de lokale en de nationale 
politiekk 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 
betrokkenheidd verschillen. In het licht van de in hoofdstuk 3 behandelde literatuur 
gaatt het niet alleen om 'een1 verschil. Op basis van die literatuur zou moeten blijken 
datt bij alle aspecten de betrokkenheid bij de lokale politiek groter is. 
Eenn bi|zonder karakter van de betrokkenheid bij de lokale politiek kan ook op een 
anderee wijze blijken. Het is goed denkbaar dat de mate van betrokkenheid bij de 
lokalee politiek en die bij de nationale politiek weinig verschillen te zien geven. 
Tegelijkertijdd kan de betrokkenheid bij de lokale politiek op volstrekt andere wijze 
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dann de betrokkenheid hij de nationale politiek samenhangen met diverse 
achtergrondkenmerkenn van burgers. Dit betekent dat ook indien de mate van 
betrokkenheidd niet verschilt, op basis van het onderzoek van de samenhang met 
achtergrondkenmerkenn nog steeds een bijzonder karakter van de betrokkenheid bij 
dee lokale politiek kan worden vastgesteld. Een analoge redenering geldt voor de 
vergelijkingg van de politieke betrokkenheid in diverse gemeenten. Ook als de mate 
vann betrokkenheid in gemeenten nauwelijks verschilt, kan wei blijken dat samen-
hangenn en patronen anders zijn. In dit hoofdstuk wordt uitgewerkt bij welke ken-
merkenn dit het geval zou zijn. In de tweede helft van dit proefschrift wordt vervol-
genss onderzocht of de mate van betrokkenheid dan wel de aard van de relaties 
tussenn aan het individu verbonden kenmerken en de politieke betrokkenheid op 
lokaall  niveau verschilt van de politieke betrokkenheid op nationaal niveau (hoofd-
stukk 6). Tevens zal onderzocht worden of de politieke betrokkenheid dan wel de 
verbandenn tussen individuele en contextuele kenmerken enerzijds en politieke 
betrokkenheidd anderzijds verschillen tussen burgers van diverse gemeenten te zien 
gevenn (hoofdstuk 7). 

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

4.22 Aspecten van betrokkenheid 

4.2.14.2.1 Inleiding 

Dee 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 
lokalee politiek en het lokaal bestuur 'relevant achten', is van belang. In deze para-
graaff  wordt dit brede concept in enige mate geconcretiseerd. Dit dient als ondersteu-
ningg bij het daadwerkelijk selecteren van indicatoren voor politieke betrokkenheid 
inn de beschikbare onderzoeksgegevens. Er wordt hier geen volledige of precieze lijst 
vann aspecten van betrokkenheid nagestreefd. Het doel is louter in de beschikbare 
bestandenn indicatoren voor betrokkenheid aan te kunnen wijzen. 
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4.2.24.2.2 Politieke affectie 

Politiekee affectie is de eerste dimensie van politieke betrokkenheid. Daarmee worden 
'gevoelenss ten aanzien van het politiek systeem' bedoeld (Sigel en Hoskin, 1981: 43). 
Dezee dimensie is weinig veeleisend. Zonder activiteit of enige kennis kunnen perso-
nenn blijk geven van gevoelens. Zoals gezegd stellen Sigel en Hoskin betrokkenheid 
bijj  een politiek systeem niet, zoals in de jaren vijfti g en zestig vaak wel werd gedaan, 
gelijkk aan "steun voor dat systeem1. Politieke betrokkenheid indiceert alleen de 
erkenningg van een politiek systeem: ten opzichte van het politiek systeem wordt een 
houdingg aangenomen en over het politiek systeem worden opvattingen ontwikkeld. 
Ditt neemt niet weg dat deze burger bijzonder kritisch tegenover het politiek systeem 
kann staan en het mogelijk liever vandaag dan morgen veranderd ziet. Affectieve 
betrokkenheidd bij de lokale politiek impliceert dan onder meer dat de lokale politiek 
emotiess teweegbrengt bij burgers: de burgers maken zich 'er druk om'. Analoog aan 
dee gangbare beeldspraak dat er op lokaal niveau sprake is van een korte afstand 
tussenn bestuur en bestuurden, kan worden gesteld dat voor burgers de lokale poli-
tiekk 'na aan het hart' ligt. 

Sigell  en Hoskin noemen houdingen die indicatief zijn voor affectieve betrokkenheid. 
Inn 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; 

vertrouwenn hebben in of wantrouwend staan tegenover het politiek systeem of 
dee gezagsdragers; 

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

Volgenss Sigel en Hoskin kan politieke belangstelling dus ook beschouwd worden als 
eenn uiting van affectieve oriëntaties op een politiek systeem. Het politiek systeem is 
inn deze redenering dan immers relevant genoeg om er in elk geval notie van te nemen. 
Vertrouwenn hebben in of wantrouwend staan tegenover het politiek systeem of de 
gezagsdragerss zijn onderwerpen die geregeld aan de hand van het politicologisch 
conceptt politiek zelfvertrouwen aan de orde worden gesteld in onderzoeken. Vaak 
zijnn er in de onderzoeken ook vragen aan te treffen die het politiek cynisme van 
burgerss 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 
oriëntatiess op de lokale en nationale overheid centraal staan. Zij spreken onder meer 
overr het begrip politieke machteloosheid, dat in feite het tegenovergestelde is van 
politiekk zelfvertrouwen. Denters en Geurts (1993; 1998: 57 v.v.) benadrukken 
daarbijj  dat het begrip uit twee analytisch te onderscheiden componenten bestaat: de 
opvattingenn over de eigen politieke competentie en de mening over de responsiviteit 
vann 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-
rijkee invloed kunnen hebben op de gevoelens van politieke competentie. De tweede 
componentt concentreert zich op de beoordeling van het politiek systeem door de 
burgers,, zoals de tevredenheid over het functioneren van de overheid of over de 
beïnvloedingsmogelijkhedenn die in het systeem besloten liggen. In dat laatste geval 
zullenn kenmerken van het systeem zeker de mening van burgers over deze responsi-
viteitt mede bepalen. Denters en Geurts pleiten er daarom voor om beide componen-
tenn afzonderlijk te analyseren, zeker als de aandacht uitgaat naar het lokaal bestuur. 
Zijj  benadrukken namelijk niet alleen het inhoudelijke onderscheid, in hun analyses 
blijk tt onder meer dat responsiviteit van de lokale overheid wezenlijk anders wordt 
beoordeeldd dan responsiviteit van de nationale overheid (Denters en Geurts, 1998: 
777 v.v.). Deze annotatie bij het algemene concept van politiek zelfvertrouwen is daar-
meee zeker van belang in onderzoek naar betrokkenheid bij lokale politiek. Waar mo-
gelijkk wordt het onderscheid tussen competentie en responsiviteit hierna aangebracht. 

Samenvattendd zijn in deze paragraaf deze indicatoren voor politieke affectie aan de 
ordee gekomen: 

trotss zijn op het eigen politiek systeem; 
(on)tevredenn zijn over het politiek systeem; 
vertrouwenn hebben in of wantrouwend staan tegenover het politiek systeem of 
dee gezagsdragers; 

-- politieke competentie; 
beoordelingg van politieke responsiviteit; 
vervreemdd zijn van het politiek systeem; 
belangstellingg hebben voor gebeurtenissen in de politieke gemeenschap. 

4.2.34.2.3 Politieke cognitie 

Politiekee cognitie is een tweede dimensie van politieke betrokkenheid. Politieke 
cognitiee kan op verschillende onderdelen van het politiek systeem betrekking heb-
ben.. Sigel en Hoskin (1981: 44 v.v.; 100) maken dit onderscheid: 

Factuall  political information: 'information about leaders (familiarity with their 
names,, rudimentary knowledge of their powers, duties actions) and knowledge 
aboutt important current events at home and abroad'. 
Issuee awareness: 'the citizen must know something about the important issues 
andd cleavages that face the nation or his own group. [...] The citizen has to have 
somee idea about these issues, possible solutions to them and how the costs and 
benefitss of any solution will affect him personally, affect the nation, or both.'. 
Comprehensionn of democracy: 'for a person to be able to function as a democra-
ticc citizen, he must also have acquired an understanding of what democracy is 
alll  about'. 

47 7 



HoofdstukHoofdstuk 4 

Ditt is een vrij uitgebreide en in het gangbare empirisch onderzoek ook een nogal on-
gebruikelijkee benadering van politieke kennis. In (semi-)experimentele settings of bij 
onderzoekenn onder een specifieke onderzoekspopulatie wil het nog weleens voorko-
menn dat aan de respondenten een uitgebreid aantal vragen wordt voorgelegd, die 
inderdaadd betrekking hebben op de kennis van het politiek systeem. Dit is bijvoor-
beeldd het geval bij Wittebrood (1995), die middelbare scholieren enquêteerde, of 
Gemmekee (1998), wier onderzoek zich richtte op kinderen op de basisschool. Sigel 
enn Hoskin stellen eveneens enkele feitelijke vragen aan hun specifieke doelgroep, i.e. 
studentenn op de Amerikaanse universiteiten. Hun werd bovendien gevraagd een 
essayessay te schrijven over enkele aspecten van het Amerikaanse politiek systeem. 

Inn surveys die worden afgenomen bij steekproeven uit de bevolking is het praktisch 
ondenkbaarr om op vergelijkbare wi)zen de politieke cognitie van de respondent vast 
tee 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 
respondentenn temperen.IK 

Hett laten noemen van namen van lokale politici blijkt een populaire vraag in ge-
meentelijkk onderzoek (Kool, 1995: 22). Het gaat dan om de kennis van politieke 
feitenn ('factual political information1). In sommige gevallen komt ook de bekendheid 
mett politieke issues ('issue awareness') aan bod, waarbij het uitmaakt of responden-
tenn alleen vragen over relevante issues krijgen dan wel tevens standpunten van 
politiekee actoren aangaande die thema's kennen. Andere vragen naar de kennis van 
respondentenn over het lokaal politiek systeem zijn minder gebruikelijk. 
Eenn brede benadering van politieke cognitie zou al met al wenselijk zijn. In de 
praktijkk blijkt , in elk geval hier in de bestanden die later aan de orde komen, dat 
politiekee cognitie vrijwel uitsluitend aan de hand van 'kennis van feitjes' wordt 
vastgesteld.. Of burgers daarmee voldoende getoetst worden op een breed inzicht in 
dee organisatie, de structuur en het functioneren van een politiek systeem is nog niet 
eenss de vraag: dat is gewoon niet zo. Het gaat daarmee maar om een zeer beperkte 
vaststellingg van de politieke cognitie van burgers. Tegelijkertijd geldt toch dat, onder 
dee aanname dat het moeite kost ergens kennis over te verwerven, het beschikken 
overr kennis een aanwijzing is dat iemand het object van kennis relevant acht. 

Krr 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 
telefonischee of mondelinge interviews. In elk ander geval kan de respondent de moeite nemen om het 
goedee antwoord op te zoeken. In de praktijk is het stellen van te veel feitelijke vragen ook in mondelinge 
off  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 
intervieww en uiteindelijk het gehele onderzoek. 
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4.2.44.2.4 Politiek gedrag 

PolitiekPolitiek gedrag is de derde dimensie, door Sigel en Hoskin gedefinieerd als 'all 
politicall  and quasi-political acts to which individuals may resort' (Sigel en Hoskin, 
1981:: 45). Zij gebruiken bewust een enigszins weidse omschrijving om daarmee aan 
tee geven dat direct contact met de regering niet per se noodzakelijk is om toch van 
politiekk gedrag te kunnen spreken. Bovendien onderscheiden zij drie vormen van 
gedragg (Sigel en Hoskin, 1981: 45 VA.)1": 

-- conformity behavior: '|It| refers to the acts by which citizens comply with their 
country'ss written and unwritten code of political conduct.' 

-- allegiant behavior: '|It) refers to the rituals and/or ceremonies by which citizens 
symbolicallyy express or feign their affect for the political system.' 

-- influence exertion: 'By this we mean all acts designed to achieve government 
responsee in ways desired by the influence exerter.' 

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

11 9 Hot valt op dat Sigel en Hoskin do/e vormen van politiek gedrag omschri jven op een wijze die steun voor 

hott politiek svsteem lijk t te impliceren. Herder ts juist benadrukt dar volgens de/o auteurs betrokkenheid 

niett gelijk is aan steun. Direct na de beschrijving van drie vormen van politiek gedrag wijden Sigel en 

Hoskinn (1S)S 1: 46) enkele passages aan onconventioneel gedrag. Dit wensen /i j te beschouwen als een 

subcategoriee van 'influence exertion". Onconventioneel gedrag kan ook, maar hooft niet por se illegaal 

gedragg te zijn. Zo is het meedoen aan een boycot wel onconventioneel, maar dit hoeft geen illegaal gedrag 

tee zijn. Het plegen van aanslagen is zowel onconventioneel als illegaal gedrag. 

Dezee verbijzondering van influence exertion neemt niet weg dat Sigel en Hoskin met expliciet negatieve 

variantenn onderscheiden bij conformity behavior of allegiant behavior. Her on dor is duidelijk dat ZIJ or 

impliciett wel oog voor hebben. Zo spreken zij op p. I 16 in hun boek over "non-conformity behavior'. 

200 Bijkomend probleem is dat de operationalisatie van allegiant behavior in het onderzoek van Sigel en 

Hoskinn sterk geënt is op de Amerikaanse politieke cultuur. Zij gebruiken bijvoorbeeld items als het 

meedoenn aan een 'patr iott ische optocht '. Zelfs ai zou bijvoorbeeld een Nederlander de sterke aandrang 

\ooienn deel te nemen aan de patriott ische optocht, dan is de gelegenheid daarvoor sinds de afschaffing 

vann het défilé op Koninginnedag niet of nauwelijks aanwezig. Nu is or op Koninginnedag veelal wol de 

mogelijkheidd om mee te doen aan een lampionnonoptocht, maar het lijk t toch mot dat dit als een 

Nederlandss alternatief voor een geslaagde indicatie van allegiant behavior dienst kan doen. 
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lendee soorten ook uiting zouden zijn van verschillende houdingen en opvattingen 
aangaandee de democratie als geheel (Milbrath, 1965; Verba en Nie, 1972; Barnes en 
Kaasee [e.a.J, 1979; Elsinga, 1985; Castenmiller, 1988; Kent Jennings en Van Deth 
[e.a.j,, 1990). Vooral het onderscheid tussen conventioneel en onconventioneel 
gedragg wordt een belangrijk onderwerp van studie. 
Uiteindelijkk leidt dit ertoe dat in vrijwel elk onderzoek uitsluitend naar deelname 
aann activiteiten wordt geïnformeerd, terwijl onduidelijk blijf t tot welke, door Sigel 
enn Hoskin onderscheiden categorieën ze behoren. 

4.33 De gebiedsgebonden invalshoek, aspecten en verbanden 

43.143.1 Inleiding 

Politiekee betrokkenheid doet in dit onderzoek dienst als een afhankelijke variabele 
diee beïnvloed wordt door diverse factoren. Dat kunnen aan het individu gebonden 
kenmerkenn zijn, zoals leeftijd en opleiding. Maar in dit onderzoek gaat vooral de 
aandachtt 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 
bepaaldee individuele kenmerken in de lokale context een andere invloed dan op 
nationaall  niveau. In paragraaf 4.3 wordt wat dit betreft de gebiedsgebonden bena-
deringg uitgewerkt. In subparagraaf 4.3.2 komt eerst aan de orde welke specifieke 
factorenn in de lokale context volgens deze benadering te onderscheiden zijn. In 
paragraaff  4.3.3 wordt beargumenteerd op welke wijze, volgens deze benadering, 
bepaaldee 'algemene' individuele kenmerken op lokaal niveau een andere betekenis 
hebbenn voor de mate van politieke betrokkenheid dan op nationaal niveau. 

4.3.24.3.2 Aanwijzingen voor gebondenheid 

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

Allereerstt gaat het dan om kenmerken die in het gebied zelf besloten liggen: kenmer-
kenn die indiceren of een gemeente daadwerkelijk een gemeenschap vormt. Er zijn 
zekerr criteria denkbaar om dat te bepalen. Is de gemeente in kwestie bijvoorbeeld 
ontstaann uit eerdere herindelingen? Van een gemeente waarvan het huidige grondge-
biedd gelijk is aan dat in de vorige eeuw - of mogelijk nog verder terug - is het 
aannemelijkerr dat ze door de inwoners wordt ervaren als een daadwerkelijke ge-
meenschap. . 
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Henn 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? ? 
Kenn kenmerk van een gemeenschap kan zijn dat het sociale leven zich vrijwel geheel 
binnenn de eigen grenzen afspeelt. De vraag is dan relevant of gegeven het beschik-
baree aanbod aan voorzieningen, instellingen en werkgelegenheid binnen de gemeente 
hethet merendeel van de dagelijkse activiteiten binnen de grenzen van de gemeente kan 
plaatsvinden. . 
Inn principe is het denkbaar om alle gemeenten in Nederland op basis van bovenge-
noemdee omstandigheden en criteria in te delen op een schaal die de 'mate van 
gemeenschap'' aangeeft. In de praktijk is dit echter ondoenlijk. Geschikte gegevens 
zijnn niet of nauwelijks beschikbaar, terwijl bovendien het gewicht dat in een totale 
afwegingg aan elk afzonderlijk criterium moet worden toegekend niet bekend is. De 
mogelijkhedenn om aan gemeenten 'harde', voor empirisch onderzoek bruikbare 
contextuelee kenmerken toe te kennen zijn daarmee zeer beperkt. 
Bijj  het onderscheiden van gemeenschappen wordt met grote regelmaat impliciet of 
expliciett 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 
gemeenschapp ervaren gebied bij voorkeur 'klein' is (Mabileau [e.a.], 1989). Het is al 
mett al niet ongebruikelijk om te veronderstellen dat kleine gemeenten eerder een 
gemeenschapskarakterr hebben dan grotere gemeenten. 
Dezee veronderstelling is overigens niet onweersproken. Daarbij spelen inhoudelijke 
argumentenn een rol, die al in hoofdstuk 3 zijn vermeld. Voorts is de operationalisatie 
vann het begrip 'schaal' van belang. Gaat het om het aantal inwoners, om de opper-
vlakte,, om combinaties van aantal inwoners en oppervlakte? 
Bevindingenn uit eerdere studies zijn weinig bemoedigend voor de bruikbaarheid van 
hett begrip 'schaal'. Eenduidige relaties tussen enerzijds de omvang van gemeenten en 
anderzijdss verschillende aspecten van politieke betrokkenheid zijn namelijk niet ge-
constateerdd (Mouritzen, 1989; Denters [e.a.], 1990; Denters en Geurts [e.a.], 1998). 
Ditt laat onverlet dat hoe dan ook kan worden verondersteld dat schaal, ook in de 
contextt van de gebiedsgebonden benadering, een relevant criterium is. Om die reden 
wordtt het ook in dit proefschrift van belang geacht om structureel te onderzoeken of 
dee mate van betrokkenheid verschilt tussen gemeenten van verschillende schaal.21 

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

Aiss operationalisatie voor de schaal van een gemeente kan gedacht worden aan het aantal inwoners. Dit 
iss echter niet de enige mogelijkheid. Zo kan ook gekozen worden voor de fysieke schaal, de oppervlakte 
vann een gemeente of een combinatie van inwoners en oppervlakte ibevolkingsdichtheid). De concrete 
operationalisatiee komt in hoofdstuk 5 aan de orde. 
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Dee schaal van een gemeente waar een burger woont is een contextueel kenmerk, dat 
benutt kan worden in nadere analyses. Het is echter een van de weinige beschikbare 
striktt contextuele kenmerken. Als gezegd laat een gemeente zich niet eenvoudig 
typerenn op een (eventueel te ontwerpen) 'gemeenschapsschaal', zodat andere voor 
ditt proefschrift relevante contextuele indicatoren ontbreken. Hen alternatieve bena-
deringg is dan om aan individuen factoren en kenmerken te onderscheiden die aange-
venn in hoeverre zij zich verbonden voelen met het gebied dat zij bewonen. Kr wordt 
dann verondersteld dat mensen die zich hecht aan een bepaald gebied gebonden 
hebben,, zich eerder deel zullen voelen van een gebiedsgebonden gemeenschap. 
Putnamm (1966) hanteert in dat kader deze kenmerken van inwoners als indicatie 
voorr hun verbondenheid met de gemeente, door hem 'community identification' 
genoemd::: : 

Dee 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. . 

Kenmerkenn van individuen zoals huiseigenaarschap, woonduur of ouderschap van 
schoolgaandee kinderen21 worden met grote regelmaat in empirische onderzoeken 
opgenomen.. Indien dat ook het geval is voor de in het kader van dit proefschrift te 
benuttenn bestanden, kunnen ze worden gebruikt om enige mate van gerichtheid op 

Putnamm is in het desbetreffende onderzoek geïnteresseerd in stemgedrag. Het gaat hem hier düs nier om 
eenn breed concept van betrokkenheid. Daardoor kan hij nog twee factoren benoemen die bij hem als 
onafhankelijkee indicator dienst doen terwijl ze in dit proefschrift als onderdeel van betrokkenheid, dus 
vann 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. 

Voortbouwendd op het werk van Putnam construeren Mabileau |e.a.| (1989) een communtn -index die 
echterr naast criteria die relevant zijn voor de gebiedsgebonden invalshoek, criteria bevat die eerder 
relevantt moeten worden geacht voor de articulerende invalshoek. De omschrijving van de index is: 'The 
communityy index is composed by combining a cognitive and an affective indicator- whether the 
respondentt believes the area to be a community and whether he or she is stronglv attached to it' 
(Mabileauu |e.a.|, 1989: 192) De affectieve aspecten in deze index passen beter in de articulerende 
invalshoek.. De/e community-index benutten Mabileau |e.a.j vervolgens onder meer om enkele vragen te 
ijkenn waarvan verondersteld kan worden dat ze ook relevantie hebben voor het door de respondent 
ervarenn gemeenschapskarakter (Mabileau |e.a.|, |9S9: 192 v.v.i. Zo is er de vraag of'de respondent van 
meningg is dat de eigen leefomgeving duidelijke grenzen heeft. Ze blijkt een lage correlatie met de 
community-indexx te vertonen. 

Daarbijj  wordt verondersteld dar de kinderen vrijwel allen in de eigen gemeente naar school gaan. terwijl 
buitenn schooltijd de kinderen ook grotendeels binnen de gemeentegrenzen /uilen verblijven. Daardoor 
zoudenn de ouders van de/e kinderen meer gericht zijn op deze gemeente. 
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hett territoir van de gemeente aan te geven. Duidelijk is echter dat ze in de huidige 
praktijkk niet van doorslaggevend belang kunnen zijn. De aankoop van een eigen 
woningg was lange tijd een bijzondere beslissing. Het was iets wat je één, hooguit 
tweee keer deed in je leven. Het kopen van een huis impliceerde daarmee inderdaad 
datt iemand zich voor langere tijd in de gemeente zou vestigen. Vandaag de dag is het 
kopen,, verkopen en elders kopen van een huis veel "gewoner1 geworden. Ook een 
koophuiss in de ene gemeente wordt zonder al te veel aarzelingen ingeruild voor een 
koophuiss in een andere gemeente. Evenmin is het vanzelfsprekend dat kinderen in de 
eigenn gemeente een school zullen bezoeken. Naast nabijheid zijn overwegingen 
aangaandee de inrichting van het onderwijs steeds meer een rol gaan spelen. Indien 
scholenn die de gewenste opleiding verzorgen elders zijn, is de nabijheid van minder 
belangg dan de bereikbaarheid, mede gezien het toenemende autobezit. 
Putnamm onderscheidt ook een 'zelfbepaling1 van de mate van verbondenheid met het 
gebiedd ('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 
Westlee brengt dit subjectieve aspect in bij de items die zij hanteert als indicator voor 
hethet gemeenschapsgevoel. De respondenten mogen zelf hun 'mate van verbondenheid' 
mett verschillende politieke systemen aangeven, zoals in haar geval de Bondsrepu-
bliek,, de Europese Gemeenschap, de deelstaat of de eigen stad (Westle, 1989: 278-
279). . 

Inn 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, 
komtt in het volgende hoofdstuk aan de orde. Daarnaast zijn er factoren de revue 
gepasseerdd die enige mate van individuele gerichtheid op de eigen gemeente kunnen 
indiceren.. Onder meer zijn huiseigenaarschap, woonduur in de gemeente en betrok-
kenheidd bij de eigen gemeente genoemd. 

?? Aandacht voor de relatie 

Inn de vorige paragraaf zijn enkele factoren, omstandigheden en kenmerken genoemd 
diee binnen de context van de gebiedsgebonden benadering van belang worden 
geachtt in de relatie met politieke betrokkenheid. In deze paragraaf wordt uitgewerkt 
waaromm binnen deze benadering wordt verondersteld dat ze een 'bijzondere' uitwer-
kingg hebben op de mate van politieke betrokkenheid. Begonnen kan worden met de 
constateringg dat het in feite gaat om een nogal magere en weinig precieze lijst van 
factoren,, omstandigheden en kenmerken. Het nauwelijks voorhanden zijn van 
bruikbaree factoren is bij nader inzien niet zo vreemd. Eerder is al gesteld dat de 
vanzelfsprekendee relatie tussen gebied, gemeenschap en uiteindelijk de betrokken-
heidd bij het bestuur van die gemeenschap 'wonderlijke' aspecten kent. Hoe de relatie 
dann concreet in elkaar zit, blijf t vaag: 'Het is gewoon zo.' 

53 53 



HoofdstukHoofdstuk 4 

Inn de inleiding bij dit hoofdstuk zijn twee vergelijkingskaders genoemd om bijzon-

deree relaties of een bijzondere betrokkenheid aan te kunnen wijzen. 

Dee eerste is de vergelijking met het nationaal niveau. In de gebiedsgebonden benade-

ringg wordt verondersteld, in elk geval bij Thorbecke, dat het "samenleven in plaatse-

lij kk verband1 voorafgaat aan het ontstaan van nationale staten. Nationale staten zijn 

samengesteldd uit de kleinere gemeenschappen en vormen samen een ('organisch') 

geheel.. De binding met de directe omgeving gaat boven de binding met de staat. Om 

diee reden zou de betrokkenheid bij de lokale politiek groter moeten zijn dan de 

betrokkenheidd bi| de nationale politiek. 

Volgenss de gebiedsgebonden benadering ontstaat betrokkenheid 'als vanzelf'. Indien 

hett gaat om betrokkenheid bij de nationale politiek, is uit vele onderzoeken bekend 

(Castenmiller,, 1998; Van der Eijk (e.a.j, 1992) dat er veelal significante verbanden 

zijnn tussen politieke betrokkenheid enerzijds en opleiding, inkomen, leeftijd en sekse 

anderzijds.. Als Van Deth vanuit internationaal vergelijkend perspectief sociaal-

economischee determinanten van politieke interesse bespreekt, constateert hij: 

Off  the many socioeconomic factors relevant tor the explanation of political interest, the 

threesomee of education, sex, and age (or date of birth) have been identified as by far the 

mostt important by several authors. (Van Deth, 1990a: 301) 

Dezee constatering is eigenlijk niet alleen toepasbaar op politieke interesse, maar op 

allee aspecten van politieke betrokkenheid. Ook politieke kennis en politiek gedrag 

vertonenn veelal significante verbanden met opleiding, leeftijd en geslacht (Casten-

miller,, 1988). Juist vanwege het terugkerende verband tussen deze factoren en be-

trokkenheidd is het relevant om hierop de aandacht te richten bij het onderzoeken 

vann mogelijke verschillende patronen op lokaal en nationaal niveau. 

Err is nog een kenmerk dat in de verdere analyses zo veel mogelijk wordt betrokken: 

dee informatie over het inkomen van de burger (of het totale inkomen van zijn huis-

houden).. De achterliggende veronderstellingen om aandacht te besteden aan inko-

menn overlappen grotendeels de opvattingen over her belang van opleiding/4 

Watt de algemene verbanden tussen deze factoren en betrokkenheid betreft zijn er 

verwachtingenn dat lager opgeleiden over het algemeen minder belangstelling hebben 

voorr politiek, over minder kennis beschikken en minder actief zijn. Ook de betrok-

Nattiurlij kk is er geen sprake van een volledige samenhang en zijn er zowel inhoudeli jke redeneringen als 

empirischee bevindingen beschikbaar die erop wijzen dat er wel degelijk sprake kan zipi van betekenisvolle 

\erschilienn tussen de invloed van enerzijds opleiding en anderzijds inkomen op polit ieke betrokkenheid 

(Vann Deth, 2000a). 
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kenheidd van vrouwen blijf t over her algemeen'' achter bij die van de mannen. Bij 
leeftijdd zijn de verbanden minder eenvoudig samen te vatten. Jongeren rapporteren 
overr het algemeen kleinere belangstelling en minder kennis. Bij politiek gedrag 
maaktt het uit om welke vorm van politieke participatie het gaat. Jongeren zijn qua 
protestgedragg vaak actiever dan ouderen. Bij conventionelere politieke activiteiten 
zijnn mensen van middelbare leeftijd het actiefst. Ouderen vertonen over het alge-
meenn minder politieke activiteit. 

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

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

Alss 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 
aanmerkelijkk 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. 
ï.rï.r zijn natuurlijk nog vele andere kenmerken van burgers te onderscheiden waarbij in het algemeen 
verbandenn met politieke betrokkenheid blijken. In de context van dit proefschrift zijn echter vooral die 
kenmerkenn van belang waarvan aangenomen kan worden dat ze op lokaal niveau andere patronen met 
politiekee betrokkenheid vertonen dan op nationaal niveau. 
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algemeenn blijken dar het belang van de genoemde sociaal-structurele individuele 
kenmerkenn op lokaal niveau kleiner is dan op nationaal niveau. In de context van 
dezee benadering wordt eveneens verondersteld dat eventuele tegenstellingen op 
lokaall  niveau minder een politiek karakter hebben. Strijdpunten zijn minder ideolo-
gischh van aard, maar zouden veeleer een praktisch karakter moeten hebben. Om die 
redenn zal ook van de links-rechtsplaatsmg op lokaal niveau een geringer effect op 
politiekk gedrag worden verwacht. 

Samenvattendd betekent dit dat volgens de gebiedsgebonden benadering het bijzon-
deree karakter van de betrokkenheid bij de lokale politiek in vergelijking met betrok-
kenheidd bij de nationale politiek moet blijken uit: 

eenn hogere mate van betrokkenheid op lokaal niveau; 
-- een geringe betekenis voor verschillen in individuele betrokkenheid van indivi-

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

Alss gezegd is er nog een tweede vergelijkingskader: de politieke betrokkenheid in 
verschillendee gemeenten kan onderling vergeleken worden. Volgens de gebieds-
gebondenn benadering zouden er verschillen moeten zijn. Herder is al opgemerkt dat 
hett gemeenschapskarakter van gemeenten op basis van verschillende criteria be-
schrevenn kan worden. Tegelijkertijd is vermeld dat een precieze classificatie ondoen-
lij kk is. Dit neemt niet weg dat er hoe dan ook verschillen zullen zijn. Hike gemeente 
iss anders, kent een andere geschiedenis, is al dan niet ontstaan uit herindeling, is al 
dann met onlangs sterk gegroeid, heeft al dan niet een gesloten karakter. Ook al is een 
preciezee aanduiding van de mate waarin een gemeente ook een gemeenschap vormt 
niett mogelijk, dat neemt niet weg dat het in een aantal concrete gevallen wel degelijk 
aann te geven is hoe ze van elkaar verschillen. In gemeenten die meer het karakter van 
eenn gemeenschap hebben behouden, moet de politieke betrokkenheid groter zijn. In 
diezelfdee gemeenten heeft de betrokkenheid dan ook meer een 'natuurlijk1 karakter. 
Ditt impliceert dan weer dat de betekenis van individuele kenmerken zoals opleiding, 
inkomen,, leeftijd, sekse en links-rechtsplaatsing zeer gering is. Ook bij de vergelij-
kingg van gemeenten onderling moeten er dus verschillen blijken in de betekenis van 
dezee kenmerken. 

Kortt samengevat betekent dit dat volgens de gebiedsgebonden benadering: 
dee mate van politieke betrokkenheid tussen gemeenten moet verschillen naar-
matee deze gemeenten meer of minder als gemeenschap te kenschetsen zijn dan 
well  naarmate de inwoners zich meer of minder met de gemeente/gemeenschap 
verbondenn voelen; 

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

4.4.14.4.1 Interactie en het herkennen van belangen 

Binnenn de articulerende benadering wordt eveneens een bijzondere betrokkenheid 
verwachtt bij het bestuur van de als een sociale gemeenschap ervaren bestuurlijke 
eenheid.. Het wezenlijke verschil met het gebiedsgebonden perspectief is dat er geen 
directee band met het gebied van de gemeenschap wordt verondersteld. Sociale 
gemeenschappenn '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 
hogerr niveau door nationale staten. Maar het samenleven en samenwerken van 
mensenn kunnen eveneens, 'van onderaf, bijdragen aan het ontstaan van 'gevoelens 
vann gemeenschap'. Mensen gaan dan onder meer gemeenschappelijke belangen 
herkennenn en proberen die ook gezamenlijk te realiseren. Deze 'gevoelens van 
gemeenschap'' bevorderen dan onder meer betrokkenheid bij het bestuur van de 
gemeenschap. . 
Inn de korte beschrijving hierboven zijn enkele centrale kenmerken vanuit deze 
invalshoekk genoemd, zoals: 
-- enige mate van sociale interactie (samenleven en samenwerken); 

hett ervaren en erkennen van gemeenschappelijke belangen. 

Socialee interactie wordt van oudsher als een belangrijke factor gezien bij de totstand-
komingg en bevordering van politieke betrokkenheid. Vanwege de onderlinge interac-
tiee zouden burgers zich meer gaan interesseren voor hun directe omgeving en uitein-
delijkk ook meer betrokken raken bij het bestuur van hun directe omgeving (zie voor 
eenn uitgebreid overzicht: Van Deth, 1997). 
Ookk deze redenering is reeds in het werk van Putnam uit 1966 aan te treffen. 
Putnamm stelt vast dat vooral de participatie in streek- of stadsgebonden verenigingen 
leidtt tot een grotere betrokkenheid bij de politieke gang van zaken in die stad 
(Putnam,, 1966: 647-648)." 
Vanuitt die optiek verkrijgt Putnam indicaties voor sociale interactie door responden-
tenn te vragen naar hun lidmaatschap van en activiteit in verschillende plaatselijke 
organisaties. . 

Velee jaren later heeft Putnam nogmaals en met grote nadruk gewezen op het belang van sociale 
interactiee voor een goed functionerende samenleving en democratie: 'Strong society, strong economy; 
strongg society, strong stare' (Putnam, 1993: 176). De interactie met anderen in vrijwillig e organisaties 
bevordertt 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-
venn artikelen (Putnam, 2000), en benoemt hij de sociale interactie als de basis voor "social capital' en 
'civicc virtue'. 
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Voorr de toetsing van de politieke-interactiebenadering construeren Mabileau |e.a.| 

{1989:: 196) een 'locality-index'. De eerste component van deze index bestaat uit de 

vraagg naar het l idmaatschap van verschillende organisaties. De antwoorden worden 

bovendienn gewogen aan de hand van de mate van activiteit die door de respondent 

binnenn die organisaties wordt ontwikkeld. De tweede en laatste component wordt 

gevondenn in de vraag: 'How many people would you say you know well in the 

community?' ' 

Voorr de Nederlandse lokale politiek hebben Van Deth (1992b), Van Deth en Leijen-

aarr (1994) en Lelieveldt (1999) de betekenis van deelname in sociale en maatschap-

pelijkee organisaties voor de politieke participatie onderzocht. Er blijk t een duidelijke 

samenhangg tussen maatschappelijke en politieke participatie. Deze samenhang 

wordtt onder meer verklaard uit de hulpbronnen waarover dergelijke organisaties 

beschikken,, zoals een professioneel kader, geld en een reeds aanwezige organisatie. 

Tevenss kunnen deze organisaties hun leden mobiliseren zodat zij zich letterlijk 

'geroepenn voelen' om politiek actief te worden (Lelieveldt, 1999: 24). 

Dee samenhang tussen maatschappelijke participatie en politieke participatie is 

aantoonbaar,, maar blijk t tegelijkertijd niet zo sterk. Uit een onderzoek onder de 

maatschappelijkk actieven in Zwolle blijk t bovendien dat de samenhang vaak 'func-

tioneel'' van aard is: 

Dezee contacten [van bestuurders en leden van maatschappelijke organisaties met de lokale 

overheidd en politiek - PC) komen echter tot stand om zakelijke redenen, zoals overleg over 

eenn subsidie of een huisvestingsprobleem. Men benadert raadsleden om hen in de gemeente-

raadd voor de belangen van maatschappelijke organisaties te laten opkomen. (Van Deth en 

I.eijenaar,, 1994: 106) 

Gezienn de zwakke samenhang tussen maatschappelijke en politieke participatie 

wordtt verderop gesteld: 

Dee verwachte effecten van maatschappelijke participatie op de bereidheid ook politiek 

actieff  te worden, blijken niet zonder meer op te gaan. \ Iet is niet zo dat naarmate iemand 

meerr maatschappelijk participeert, hij ot zij ook meer politieke activiteiten zal verrichten. 

(Vann Derh en Leijenaar, 1994: 107) 

Mochtt in Nederland de relatie tussen maatschappelijke en politieke participatie niet 

directt en rechtlijnig zijn, op basis van een internationale inventarisatie van de 

relevantee literatuur lijk t de stelling dat 'participation breeds part icipation' zeker 

overeindd te houden. Maar de algemene stelling kent daarbij wel de nodige nuance-

ringenn (Van Deth, 1997: 1 1 v.v.). Zo doet de aard van de sociale organisaties waarin 

individuenn actief zijn er zeker toe, evenals de aard van de politieke onderwerpen 

waaropp de participatie betrekking heeft. Bovendien verschilt de samenhang tussen 

socialee en politieke participatie als het gaat om andere vormen (al dan niet conven-

tioneel)) van participatie. 
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Dee stimulerende uitwerking van maatschappelijke interactie op politieke betrokken-
heidd hoeft niet alleen gestalte te krijgen in maatschappelijke organisaties. Het is goed 
denkbaarr 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 
politiekee kennis en kan gevoelens van politieke affectie bevorderen (of juist negatief 
beïnvloeden).. Via informele netwerken kan iemand evenzeer gestimuleerd worden 
tott politieke activiteit. 
Samenvattendd wordt gesteld dat factoren als deelname aan activiteiten van maat-
schappelijkee organisaties of lidmaatschap van dergelijke organisaties een positieve 
uitwerkingg hebben op de mate van politieke betrokkenheid. Ook andere, informe-
leree contacten met andere mensen, zoals familie, vrienden, kennissen en buren, 
zullenn dit effect op betrokkenheid hebben. 

Eenn tweede belangrijke factor in de articulerende benadering is het herkennen van 
gemeenschappelijkee belangen. Verondersteld kan worden dat het herkennen van 
dergelijkee belangen tot gevolg heeft dat mensen er meer aandacht voor krijgen en 
eerderr bereid zijn zich ervoor in te zetten. In deze benadering wordt de burger 
beschouwdd als een individu dat een rationele afweging maakt in de keuze voor 
verschillendee handelingsalternatieven (Torenvlied, 1996). Hij zal zich alleen betrok-
kenn voelen - en in het bijzonder blijk geven van politiek gedrag - als tegenover de 
investeringg (kosten) om tot betrokkenheid te komen ook baten staan. Daarom staat 
inn deze benadering veelal de beïnvloeding van beleid centraal. De burger moet 
daarvoorr moeite doen, maar krijgt ervoor terug dat het beleid tegemoetkomt aan 
zijnn wensen. 
Dee 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 
McAdamm (1982), Klandermans (1984) en Will e (1994) uitgewerkt. Daarbij hebben 
zijj  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 
'opbrengst11 gelden. Voorts hebben de genoemde auteurs gewezen op allerlei barrières 
diee in politieke systemen besloten liggen. Het overwinnen van die barrières brengt 
extraa kosten mee. Het gaat hier niet om de omschrijving van kosten en baten en de 
wijzee waarop ze betrokkenheid - en in het bijzonder gedrag - beïnvloeden. Van 
belangg is de constatering dat met reden aangenomen kan worden dat het herkennen 
vann bepaalde politieke belangen een positieve invloed heeft op iemands politieke 
betrokkenheid. . 
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4.4.24.4.2 De articulerende benadering uitgeicerkt 

Frr is voldoende reden om re verwachten dat sociale interactie en het herkennen van 

politiekee belangen van betekenis zijn voor politieke betrokkenheid. Daarmee is nog 

niett aangegeven waarom deze factoren op lokaal niveau een 'bijzonder1 effect op de 

betrokkenheidd zouden hebben. Bi| het beschrijven van dit effect moet weer een 

onderscheidd worden gemaakt tussen de vergelijking met het nationaal niveau en de 

vergelijkingg russen gemeenten onderling. 

Omm te beginnen kan worden geconstateerd dat 'schaal' ook in de context van deze 

benaderingg van belang wordt geacht. Verba en Nie (1972: 230-231) beargumenteren 

ditt zo: in een kleinere bestuurseenheid kan een individu meer of makkelijker rele-

vantee informatie verwerven. Bovendien kent de interactie met andere leden van de 

gemeenschapp een hogere intensiteit. In grotere bestuurseenheden, zo stellen Verba en 

Nie,, is de politiek gecompliceerder, onpersoonlijker en afstandelijker. 

Inn deze benadering wordt verondersteld dat de kleinere schaal van bestuur deze 

effectenn heeft: 

groteree overzichtelijkheid en begrijpelijkheid van de lokale politiek; eenvoudiger 

omm relevante en begrijpelijke informatie te verwerven; 

groteree kans om iets te bereiken in de politiek; 

groteree mate van interactie tussen individuen. 

Di tt alles zou politieke betrokkenheid 'eenvoudiger' maken. 

Vann sociale interactie en maatschappelijke participatie wordt geregeld aangenomen 

datt ze op lokaal niveau 'makkelijker' en 'intensiever' zijn dan op nationaal niveau 

(ziee onder meer Verba en Nie, 1972). Contacten met mensen in de directe omgeving 

zijnn makkelijker dan met mensen die verspreid over heel Nederland wonen. In 

hoofdstukk 3 is Van der Top geciteerd, waarin hij dergelijke argumenten aanvoert 

mett als doel aannemelijk maken dat de betrokkenheid bij de lokale politiek groot is. 

Watt de interactie in maatschappelijke organisaties betreft geldt dat vele doelstellin-

genn en eisen van deze bewegingen zich vooral op het lokaal niveau organiseren: 

Inn het historische overzicht werd al aangestipt dat het maatschappelijk middenveld sterk 

lokaall  geworteld is. Activiteiten van deze organisaties spelen zich meestal letterlijk in de 

buurtt van burgers af. Het verenigingsleven is een bij uitstek lokaal fenomeen, (l.elieveldt, 

1999:: 32) 

Socialee interactie zou daarom weleens vooraleerst plaats kunnen vinden op het 

lokaall  niveau. Om die reden kan worden aangenomen dat deze vooral betekenis 

heeftt voor de betrokkenheid bij de lokale politiek. Met andere woorden, vanwege de 

nadrukk van sociale interactie in een lokale context kan worden verondersteld dat de 

betrokkenheidd bij de lokale politiek in vergelijking met de betrokkenheid bij de 

nationalee politiek groter is. 
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Herkennenn en zich laten motiveren door belangen zijn eerder in dit proefschrift als 

relevantt omschreven. Betekent dit ook dat deze factor een verschillende uitwerking 

heeftt op de betrokkenheid bij de lokale en de nationale politiek? Alleen al aan hun 

bestaann ontlenen gemeenten een belang dat mensen bindt. Zo staat het tenminste 

verwoordd in de memorie van toelichting bij de laatste wijziging van de Gemeente-

wet,, die in 1993 uiteindelijk zijn beslag heeft gekregen: 

Dee gemeenten nemen een zeer belangrijke plaats in ons staatsbestel in. Zij vormen de 

basiscellenn van onze democratische staat. Als bestuurslaag die in het algemeen het dichtst 

bijj  de burger staat zijn zij primair verantwoordelijk voor de meeste zaken waarmee de 

burgerr in het dagelijks leven wordt geconfronteerd, zoals de leefomgeving, de huisvesting, 

herr welzijn, de openbare orde, etc. Ontlenen de gemeenten hieraan al hun belang, daarbij 

komtt nog dat het gemeentelijk beleid, méér dan andere bestuurslagen, direct kan worden 

beïnvloedd door de bevolking. De democratie krijgt - ook via inspraak en participatie van 

dee bevolking-op de meest directe wijze op lokaal niveau gestalte. (TK 1985-1986, 19 403, 

nr.. 3: 9). 

Gemeentenn organiseren bepaalde belangen. Voor burgers is het daarom zinvol om 

zichh te interesseren voor deze belangen ('belangstelling te tonen'). En het onderken-

nenn van belangen kan een belangrijke prikkel bieden om lokale politieke activiteit te 

ontwikkelen. . 

Tochh 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 

politiekk voor het dagelijks leven van de burgers.1H In concrete situaties is het echter 

goedd denkbaar dat het lokaal bestuur van groot en direct belang is voor het welzijn 

enn welbevinden van burgers. Zelfs de meest reislustige, minst gebiedsgebonden 

kosmopoliett is voor het verkrijgen van een paspoort afhankelijk van de dienstverle-

ningg van zijn gemeente. Iedere ingezetene van een gemeente heeft te maken met 

lokalee heffingen en belastingen. En vanaf de drempel van ieders huis beginnen voor 

burgerss vaak als zeer essentieel ervaren belangen zoals leefbaarheid en veiligheid. 

Belangenn die behartigd worden door het lokaal bestuur. Het is daarom waar-

schijnlijkk dat vele burgers ook in deze benadering in bijzondere mate betrokken 

Inn enkele van de bestanden die in hoofdstuk 5 en bijlage 1 nog uitgebreid geïntroduceerd worden, is de 
vraagg gesteld welk belang de lokale overheid heeft voor het dagelijks leven van de respondent. Steeds 
blekenn weinigen van mening dat aan het lokaal bestuur een groot belang moest worden gehecht. Zo 
meendee in zogenoemde NIPO-weekpeilingen in 1986 1 1% van de respondenten dat het lokaal bestuur 
vann 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 
minderheidd onlangs wat gegroeid is. In de rapportage over deze cijfers is onder meer gesuggereerd dat de 
decentralisatiee van taken naar gemeenten een verklaring kan zijn voor die stijging (Castenmiller, 1998a: i 
III ;; 101. 
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zullenn zijn bij her bestuur van de langs de weg van de ervaren belangen gearticu-

leerdee gemeenschap.2" 
Bovendienn wordt in de context van het lokaal bestuur verondersteld dat de kosten 
voorr betrokkenheid, en weer in het bijzonder participatie, verhoudingsgewijs gering 
zijn.. Ook daarvan maakte het aangehaalde citaat uit de memorie van toelichting bij 
dee laatste wijziging van de Gemeentewet melding. Het kost minder moeite om poli-
tiekee kennis op te doen van het lokaal systeem, van het specifiek beleid en over de 
betrokkenn politici. Ook wat deze redenering betreft bevat het zojuist al in de herin-
neringg teruggeroepen citaat van Van der Top, zoals vermeld in hoofdstuk 3, relevan-
tee argumenten. Denters |e.a.| (1990: 81 v.v.) vermoeden dat ook het gevoel van bur-
gerss dat zij iets kunnen bereiken op het lokaal niveau groter zal zijn, waardoor zij 
ookk eerder tot daadwerkelijke activiteit overgaan. Verder veronderstellen zij dat het 
lokaall  systeem toegankelijker is, bijvoorbeeld door spreekuren van wethouders en 
raadsfracties,, de nabijheid van vergaderingen, de mogelijkheden tot inspreken of de 
kanss om de wethouder bij de bakker of 's zondags na de kerk te spreken. 
F.enn en ander betekent dat vanwege de belangen die gemeenten 'organiseren' en het 
feitt dat de kosten om deze belangen te realiseren of veilig te stellen lager zijn dan bij 
'nationaall  georganiseerde belangen', de betrokkenheid bij de lokale politiek groter 
zall  zijn dan de betrokkenheid bij de nationale politiek. 
Inn principe organiseren alle gemeenten dezelfde belangen. Alle gemeenten hebben, 

Inn de bestuurskunde worden van oudsher intensieve discussies gevoerd over de beleidsvrijheid van 

gemeentenn in hun relatie met de - in dit verband als hogere aan te duiden - overige overheden. Deze 

discussiee is hier in zoverre van belang dat gemeenten mogelijk wel belangen organiseren, maar als ze 

nauwelijkss zeggenschap hebben over de organisatie van die belangen en geen mogeli jkheden om ze aan te 

passenn of te veranderen, is het voor burgers nogal overbodig om hun betrokkenheid te richten op het 

lokaall  bestuur. Als het lokaal bestuur toch niets kan veranderen, waarom zou ie je dan druk maken om 

dee gang van zaken m de gemeente.' 

Al ss gezegd is dit een oude en zeer intensieve discussie, waarin uiterste stel lmgnames met worden ge-

schuwdd en die niet tot een algemeen aanvaard antwoord heeft geleid. Hennekens (1996) meent bijvoor-

beeldd dat de gemeentelijke autonomie rij p is voor het kerkhof, terwijl Toonen in 1989 1.168 v.v.) stelt: "De 

aann het staatsrecht ontleende conclusie dat de gemeentelijke autonomie in de loop van de tij d is terugge-

drongen,, hoeft niet te worden ontkend. Tegelijkertijd moet echter worden bekrit iseerd dat gemeenten 

minderr belangrijk en minder machtig zijn geworden. |...| Per saldo beschikken gemeenten momenteel over 

eenn takenpakket dat voorheen nooit zo omvangri jk is geweest. | . . .| Het getuigt van weinig historisch 

inzichtt om te stellen dat de gemeente van de jaren tachtig minder machtig of zelfstandig zou zijn dan de 

gemeentee van de jaren vijfti g of de jaren dertig.' Toonen benadrukt de toegenomen vervlechting en 

onderlingee afhankelijkheid van bestuurslagen, die wellicht meer toezicht vereisen, maar niet tot grotere 

afhankelijkheidd leiden. Voorts noemt hij de bestuursakkoorden tussen het Rijk en de VN G als middel om 

dee zelfstandigheid van gemeenten te bevorderen. Bovendien kennen vooral grotere gemeenten speciale 

overeenkomstenn met de rijksoverheid die ze op bepaalde terreinen meer (financiële] armslag, mogelijkhe-

denn of vrijheid geven, bn tot slot is in de loop van de jaren tachtig geregeld sprake van decentralisatie van 

allerleii  beleid: van het Kij k naar gemeenten. Deze decentralisaties verlopen soms schoksgewijs, maar op 

dee keper beschouwd heeft de lokale overheid thans meer taken onder haar hoede dan 20 jaar terug. 
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volgenss de Grondwet en de Gemeentewet, dezelfde taken en verantwoordelijkheden. 
Ditt betekent echter niet dat alle gemeenten daar op dezelfde wijze invulling en 
uitvoeringg aan geven. Om die reden kunnen zich ook verschillen tussen gemeenten 
voordoenn in de mate waarin de mensen de gemeente herkennen als organisator van 
dezee belangen. En daarmee kan de betrokkenheid ook verschillen gaan vertonen. 
Opnieuww kan worden vermoed dat er tevens effecten zijn die te maken hebben met 
dee omvang van de gemeente. In grotere gemeenten kan het verwerven van informatie 
off  het in contact komen met lokale politici meer inspanningen vereisen. Meer 
algemeenn gesteld: de kosten kunnen weleens mede beïnvloed worden door de schaal 
vann het politiek systeem (zie Denters fe.a.], 1990). 

Dee articulerende benadering impliceert, overigens net als de gebiedsgebonden 
benadering,, dat op lokaal niveau opleiding een minder sterke relatie met betrokken-
heidd vertoont dan op nationaal niveau. Zo is opgemerkt dat de belangen herken-
baarderr zijn en de kosten, bijvoorbeeld om informatie te verwerven of in contact te 
komenn met de lokale bestuurders, geringer. Dit reduceert het belang van opleiding 
alss een hulpbron voor politieke betrokkenheid. 

Watt leeftijd betreft wijst onder meer Brasz (1960) er al op dat juist ouderen vanwege 
hunn geringere mobiliteit meer aangewezen zijn op de directe leefomgeving en 
daaromm een groter belang hebben bij de gang van zaken in de gemeente. Dit zou er 
toee kunnen leiden dat ouderen verhoudingsgewijs sterker betrokken zijn bij de 
lokalee politiek. Voor jongeren, wier sociale leven en opleiding zich vaak ook binnen 
dee eigen gemeente afspelen, geldt een vergelijkbare redenering. 
Opp deze wijze geformuleerd is het effect van leeftijd niet verbonden met generaties. 
Inn theorie is het denkbaar dat sommige generaties zijn opgegroeid tijdens perioden 
datt het lokaal bestuur buitengewoon belangrijk en actief was. Daardoor is het mo-
gelijkk 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 
Braszz ontleende redenering is dit niet het geval: de oriëntatie op de lokale overheid 
wordtt louter bepaald door de leeftijd van mensen, niet door de 'ervaringen' van hun 
generatie. . 

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

kenheidd bij de nationale politiek; 
eenn geringe betekenis voor de verschillen in individuele betrokkenheid van 
individuelee kenmerken als opleiding, leeftijd, sekse, inkomen en links-rechts-
plaatsmgg op lokaal niveau, opnieuw in vergelijking met het nationaal niveau; 

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

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

4.55 Afsluiting en vervolg 

Hett bijzondere karakter van de betrokkenheid bij de lokale politiek kan zich op 
verschillendee wijzen uiten. 
Omm 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 
nationalee politiek. Het onderscheid kan betrekking hebben op zowel de mate van 
betrokkenheidd als relaties met verschillende aehtergrondkenmerken. In het bijzonder 
zall  aandacht worden besteed aan de betekenis van individuele kenmerken als 
opleiding,, leeftijd, sekse, inkomen en links-rechtsplaatsing van burgers. Dit zijn 
kenmerkenn waar op nationaal niveau veelal sterke verbanden blijken. Zowel op 
basiss van de gebiedsgebonden benadering als op basis van de articulerende benade-
ringg kan beredeneerd worden dat op lokaal niveau de verbanden tussen deze ken-
merkenn en politieke betrokkenheid moeten verschillen van die op nationaal niveau. 

Frr is nog een tweede vergelijkingskader. Het bijzondere karakter van de betrokken-
heidd bij de lokale politiek zou zich ook moeten uiten in verschillen in de politieke 
betrokkenheidd van burgers in diverse gemeenten. In Nederland bevinden zich per 1 
januarii  2001 504 gemeenten. Deze gemeenten onderscheiden zich in vele aspecten 
vann elkaar: grootte, historie, regionale positie, samenstelling van de bevolking, 
samenstellingg van het bestuur etc. Vanwege de verschillen tussen gemeenten kan ook 
dee betrokkenheid bij de lokale politiek variatie vertonen. Als dat zo is, dan kan dat 
alss een aanwijzing voor een bijzonder karakter worden beschouwd. In dat geval 
hebbenn namelijk specifieke lokale omstandigheden een zelfstandig effect op de 
betrokkenheid.. Mocht dat echter niet het geval zijn, dan kan worden verondersteld 
datt betrokkenheid bij de lokale politiek een betrekkelijk algemene en weinig gediffe-
rentieerdee 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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betrokkenheidd bij de lokale politiek tussen gemeenten onderling variatie vertoont. 

Ookk wat dit vergelijkingskader betreft kan het bijzondere naar voren komen in de 

mogelijkee constatering dat de mate van betrokkenheid tussen burgers van diverse 

gemeentenn verschillen te zien geeft. Daarnaast kan ook blijken dat de samenhang 

tussenn diverse achtergrondkenmerken en aspecten van betrokkenheid tussen ge-

meentenn andere patronen kent. 

Naastt de relaties tussen politieke betrokkenheid en verschillende in dit soort onder-

zoekk gangbare individuele kenmerken als opleiding en leeftijd moeten er empirisch 

relevantee en inhoudelijk zinvolle verbanden worden geconstateerd tussen de speci-

fiekee factoren die van belang worden geacht in het kader van de gebiedsgebonden en 

dee articulerende benadering. Te denken valt aan factoren als: 

hett 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 hekenden binnen de eigen gemeente. 

Tott nu toe is voor de relaties tussen deze individuele kenmerken enerzijds en betrok-

kenheidd anderzijds geen onderscheid gemaakt tussen de drie verschillende aspecten 

vann betrokkenheid. In hoofdstuk 2 is betoogd dat deze aspecten alle weleens op 

anderee wijzen door individuele en contextuele factoren beïnvloed kunnen worden. 

Di tt is zeker relevant voor de volgende onderzoekingen. 

Allereerstt geldt dat voor de affectieve aspecten van betrokkenheid. In het algemeen 

iss al betoogd dat het verwerven van politieke gevoelens weinig 'moeite' kost. Om die 

redenn wordt een gering effect verwacht van individuele kenmerken als opleiding, 

leeftijd,, sekse en inkomen. Dit moet nog sterker gelden voor de betrokkenheid bij de 

lokalee politiek, waar - in elk geval volgens de gebiedsgebonden benadering - gevoe-

lenss van betrokkenheid nog 'natuurl i jker' zullen zijn. Ook bij kennis en gedrag geldt 

datt de verbanden tussen opleiding, leeftijd, geslacht en betrokkenheid bij de lokale 

politiekk minder sterk zuilen zijn dan de verbanden tussen deze kenmerken en de 

betrokkenheidd bij de nationale politiek. Desalniettemin zal er sprake zijn van enig 

verbandd omdat het verwerven van kennis hoe dan ook enige moeite kost, terwijl 

voorr het ontwikkelen van activiteit bepaalde hulpbronnen van belang blijven. Wat 

seksee betreft is eerder betoogd dat vrouwen mogelijk grotere belangen dan mannen 

herkennenn op lokaal niveau, waardoor hun politieke kennis en politiek gedrag 

groterr zullen zijn. Bij leeftijd zijn argumenten onderscheiden om te betogen dat juist 

heell  jonge mensen en ouderen meer betrokken zijn bij de lokale politiek. Bij hnks-

rechtsplaatsingg kan verondersteld worden dat op lokaal niveau tegenstellingen zich 

minderr onderscheiden. Daardoor kan de ideologische positie van burgers van 

minderr belang zijn voor hun opvattingen over de lokale politiek. 
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Dee verschillende redeneringen en overwegingen bij her vergelijken van lokale en 
nationalee politieke betrokkenheid laten zich samenvatten in dit figuur. 

FiguurFiguur 4.1 Verwachte effecten van individuele en contextuele kenmerken op aspec-
tenten van betrokkenheid 
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Bijj  de vergelijking tussen gemeenten onderling moeten er vooral verschillen blijken 
inn de mate van politieke betrokkenheid. Het effect van de in het schema genoemde 
factorenn is in alle gemeenten min of meer gelijk. Wel zouden bij zo'n vergelijking 
verschillenn tussen gemeenten van verschillende schaal naar voren moeten komen. 
Inn dit hoofdstuk zijn daarmee de aandachtspunten voor het verdere empirisch 
onderzoekk benoemd. Verschillen tussen betrokkenheid bij de nationale en de lokale 
politiekk worden onderzocht, evenals verschillen in betrokkenheid tussen gemeenten 
onderling.. Tevens wordt het effect van enkele van belang geachte individuele en 
contextuelee kenmerken geïnventariseerd. 

Zoalss eerder opgemerkt komt de operationalisatie van schaal in het volgende hoofdstuk aan de orde. 
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