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Summary 

 

Citizenship is a term that is widely used in Dutch politics over the last years. New plans are 

developed to boost citizenship norms and encourage people to take responsibility. Many 

social scientists tried to discover patterns regarding involvement in activities and thinking 

about citizenship. Although many thus deal with issues around this theme, no one really 

involves citizens’ own opinions concerning this matter.   

This study looks at citizens’ conceptions of good citizenship, using 2004 International Social 

Survey Data. Hereby, we focus not only on citizenship duties, but also on citizenship rights. 

According to previous research, citizenship duties are divided into two categories: one that 

measures engaged citizenship and another one focusing on duties of citizenship.  We perform 

lineair regression analyses and logistic regression analyses to investigate whether political 

affiliation can function as a predictor of citizenship conceptions. Political affiliation is 

expressed in three partyfamilies; namely leftist, confessional and rightist parties.  

Overall, respondents score the highest on citizenship rights, lower on citizenship duties and 

lowest on engaged citizenship. Political ideology still appears to be of significance, especially 

when it comes to engaged citizenship. Hereby leftist voters, and to a lesser extent 

confessional voters, score significantly higher on these duties than rightist voters. Concerning 

citizenship duties, no conclusions can be drawn since there are no significant results found. 

Lastly, rights seem to be, against our expactations, most important for leftist voters and the 

least for rightist voters.  

 

1. Inleiding  

 

Burgerschap leeft. Niet alleen in de politieke arena en in het beroepsleven, maar ook op 

straat horen we de term steeds vaker. Vaak klinkt in de politiek het geluid dat de burger prat 

gaat op zijn rechten, maar niet thuis geeft wanneer het gaat om zijn plichten. In een 

interview in de Volkskrant maakt Minister ter Horst dit duidelijk. Zij stelt dat het evenwicht 

tussen rechten en plichten is zoekgeraakt: “Ik wil stimuleren dat mensen actief meedoen. 

Stemmen. Niet langs de zijlijn staan en roepen, of anoniem laf op internet schelden. Nee, je 

verantwoordelijk voelen, lid worden van een maatschappelijke organisatie of een politieke 

partij. Mee discussiëren.”, aldus Ter Horst (Volkskrant, 2008a)
 1

.  

Het gebruik van het begrip burgerschap is in kranten in tien jaar tijd verdriedubbeld 

(Volkskrant, 2008b). De toon is dan vaak dat het burgerschapsbesef van Nederlandse 

burgers te wensen over laat. Het debat over de invulling van goed burgerschap wordt echter 

voornamelijk gevoerd in de politiek-filosofische hoek van de maatschappij. Doordat deze 

discussie beperkt blijft tot een groep academici, komt de perceptie van de burger nauwelijks 

naar voren. Daarmee wordt waardevolle informatie over het hoofd gezien (Dekker & De 

Hart, 2005; Bolzendahl & Coffé, 2008a; Theiss-Morse, 1993). Theiss-Morse (1993) benadrukt 

het belang van de perceptie van burgers: “Largely neglected are citizens’ own 

conceptualisations of good citizenship: what do people themselves think it means to be a 

good citizen?” (Theiss-Morse, 1993:355).  

Hoewel het begrip burgerschap heel vaak klinkt, is onduidelijk waar we het daarbij over 

hebben. Wat betekent het nu om een goed burger te zijn in Nederland? Betekent goed 

burgerschap het betalen van de belasting en het gaan stemmen bij verkiezingen, of hebben 

we het als we spreken over een goed burger over iemand die vrijwilligerswerk doet en lid is 
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van een politieke partij? Wat ervaren burgers als de essentie van goed burgerschap en welke 

criteria worden daarbij gehanteerd? Het antwoord op deze vragen kan het beste gegeven 

worden door de burger zelf. 

Vanuit de politiek wordt veel ondernomen om de burger actiever te laten deelnemen aan de 

maatschappij. Zo heeft minister Ter Horst in juni 2009 een Handvest Verantwoordelijk 

Burgerschap geïntroduceerd waarin uiteengezet wordt wat het inhoudt een goed 

Nederlands burger te zijn. Door middel van discussiebijeenkomsten met burgers probeert de 

overheid te komen tot een breed gedragen definitie van goed burgerschap. Hiermee wordt 

voorkomen dat er topdown gewerkt wordt en is de kans bovendien kleiner dat een “dialoog 

tussen doven” ontstaat (Dalton, 2006). Inzicht in de visie van burgers met betrekking tot 

burgerschap is daarnaast een voorwaarde wanneer je burgers op hun gedrag wilt 

aanspreken.  

Met deze gedachte gaan wij na hoe de Nederlandse burger denkt over goed burgerschap. 

Wat ervaren burgers als de essentie van goed burgerschap en waarvan is dit afhankelijk?  

Onderzoek van Dalton (2006) in Amerika toonde aan dat de politieke voorkeur van burgers 

van invloed is op de conceptie ten aanzien van goed burgerschap. Ook Bolzendahl en Coffé 

(2008) lieten bij hun Amerikaanse onderzoek naar rassenverschillen in burgerschapsvisies 

zien dat de partij waar men zich mee identificeert zijn uitwerking heeft op ideeën over 

rechten en plichten van goed burgerschap. In navolging van dit onderzoek gaan wij na of 

politieke voorkeur ook in Nederland fungeert als voorspeller van de burgerschapsconceptie 

van een persoon. Zien we de huidige tendens van het kabinet naar meer nadruk op plichten 

en goed burgerschap ook terug in de mening van de burger?  

Dit paper bevat vijf onderdelen. Het eerste deel beslaat de theorie en de hypothesen. Hierin 

zullen wij allereerst stilstaan bij het begrip burgerschap en de verschillende 

burgerschapsvisies toelichten. Uit de literatuur die gepresenteerd wordt, zullen dan 

verschillende hypothesen worden afgeleid. In deel twee worden de data en metingen 

behandeld. Hierbij bespreken we van welke dataset gebruik wordt gemaakt en hoe de 

begrippen geoperationaliseerd worden. In deel drie komt de toetsing van de hypothesen aan 

bod. Uit deze toetsing zullen conclusies worden getrokken die besproken zullen worden in 

deel vier. Geëindigd zal worden met deel vijf waarin aanbevelingen voor toekomstig 

onderzoek worden gedaan in de discussie.  

 

2. Theorie en hypothesen 

 

2.1 Het begrip burgerschap  

Het begrip burgerschap heeft gedurende de tijd verschillende invullingen gekregen. Aan het 

begin van de 19
e
 eeuw was burgerschap iets dat je erfde van je familie of door huwelijk 

verwierf. Als geen van beide het geval was dan kon je het kopen voor vijfenveertig gulden 

(SCP, 2005). Burgers hadden plichten die niet-burgers niet hadden, maar bovenal hadden zij 

rechten zoals het recht op lidmaatschap van gilden of schutterij. Hoewel burgerschap 

aanvankelijk dus vooral als een juridische status werd beschouwd, ontstond er geleidelijk 

ook een sociaal-economische kant van burgerschap (SCP, 2005).  

Dit is terug te zien in de 20
e
 eeuw, toen functioneerde burgerschap vooral als een 

emanciperend middel. Het bieden van het volledige burgerschap aan achtergestelde 

groeperingen stond centraal (Van Gunsteren, 1992). In de jaren ’90 stond het begrip breder 

ter discussie (SCP, 2005). De vraag drong zich op hoe het mogelijk was één burgerschap te 

formuleren tegen de achtergrond van een veelheid aan groeperingen met ieder hun eigen 
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identiteit (Van Gunsteren, 1992). Ontwikkelingen als de globalisering, individualisering en de 

vertrouwensbreuk tussen politiek en burger maakten vervolgens dat het begrip burgerschap 

niet meer gevangen kon worden door de klassieke burgerschapsconcepties (Van Gunsteren, 

1992).  

Tegenwoordig hebben we het wanneer gesproken wordt over burgerschap in politieke 

vergaderzalen of de media niet zozeer over de juridische status die eraan ontleend wordt, 

maar eerder over de normatieve, sociale dimensie die eraan verbonden is (SCP, 2005). Dit 

normatief burgerschap gaat met name over de vraag wat we van burgers mogen 

verwachten. De nadruk lijkt dus steeds meer te liggen op de plichten van burgers. Mogelijk 

komt dit doordat rechten tegenwoordig aan basis nog maar weinig ter discussie staan.  

 

2.2 Burgerschapsconcepten  

Er zijn verschillende burgerschapsconcepten die verschillende verhoudingen toekennen aan 

de rechten en plichten van burgerschap. De samenstelling van deze rechten en plichten 

vindt zijn uiting in een drietal burgerschapsconcepten: het liberale, republikeinse en 

communitaristische burgerschapsconcept.  

Het liberale concept vraagt het minst van burgers. Burgers mogen rechten verwachten, maar 

kennen andersom weinig plichten. De enige plicht die ze hebben is in feite het waarborgen 

van de rechten van anderen. Individuen streven bovendien nutmaximalisatie na en 

gebruiken burgerschap vooral als middel wanneer het hen uitkomt. Hierbij staat de 

contractuele visie centraal: burgers worden gezien als autonome individuen die met elkaar 

verbonden zijn door het sociale contract dat zij met elkaar hebben gesloten. Doordat vrijheid 

hoog in het vaandel staat en plichten deze vrijheid kunnen aantasten, ligt de nadruk bij het 

liberale concept op de rechten van burgers.  

Waar rechten en individuen bij de liberale variant centraal staan, staan 

verantwoordelijkheden en gemeenschappen op die plek bij het communitaristische concept. 

Dit concept, dat eind 20
e
 eeuw werd geïntroduceerd, benadrukt dat een burger niet alleen 

het recht heeft politiek te participeren; maar dat dit zelfs wordt verwacht van een goed 

burger. Burgerschap ontstaat in gemeenschappen en dient te worden aangeleerd. 

Gemeenschappen kennen geen universalistisch karakter maar worden specifiek bepaald 

door de cultuur en omgeving (Van Gunsteren, 1992).  

Een hieraan verwante visie is het republikeinse burgerschapsconcept. Het Latijnse woord 

voor republiek is ‘res publica’, wat letterlijk ‘publieke zaak’ betekent. Het republikeinse 

burgerschapsconcept kenmerkt zich door de leus: ‘de burger is hij die regeert, en geregeerd 

wordt’. Bij dit burgerschapsconcept staat net als bij de communitaristische visie de 

gemeenschap centraal (Conover, 1991). De regering wordt gevormd door de burgers zelf. 

Geweld en wetgeving worden zowel onderworpen aan burgers, als door burgers uitgevoerd. 

De politieke gemeenschap staat centraal en burgers worden geacht te participeren in het 

publieke domein. Socioloog Keith Faulks zegt hierover:  “Rights imply responsibilities since 

rights do not exist in a vacuum.” (Faulks, 2000:108). 

Van Gunsteren (1992) benadrukt dat door de enorme diversiteit aan etniciteiten, culturen en 

identiteiten een nieuw type burgerschap dient te worden geformuleerd. Hij introduceerde 

naast de drie bestaande visies het neo-republikeinse concept. Dit burgerschapsconcept 

kenmerkt zich, net als de bovenstaande beschrijving van de republikeinse burgerschapsvisie, 

door toewijding van burgers in het publieke domein en de politiek, maar dan in combinatie 

met concurrentie tussen gemeenschappen (Van Gunsteren, 1992).  
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Figuur 1 geeft op de verticale en horizontale as respectievelijk de rechten en plichten weer, 

waaruit vier verschillende groepen burgers voortvloeien. Middels dit overzicht wordt 

duidelijk wat het belang is van rechten en plichten binnen de verschillende visies.  

Aangezien het republikeinse en communitaristische concept zo nauw met elkaar verbonden 

zijn, worden deze twee concepten in veel onderzoek vaak als één beschouwd (Dekker & De 

Hart, 2005). Personen met een communitaristische burgerschapsvisie achten plichten heel 

belangrijk, maar rechten wat minder, terwijl personen met een liberaal concept de nadruk 

leggen op rechten en de plichten wat laten ondersneeuwen.  

Onder de gepassioneerde burgerschapsvisie vallen personen die zowel rechten als plichten 

heel belangrijk vinden. Bij de incidentele burgerschapsvisie zijn de mensen ondergebracht 

die geen van beide concepten veel waarde toekennen.  

 

weinig                          Plichten                                      veel 
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Figuur 1. Het belang van rechten en plichten naar burgerschapsvisie.  

  

Ook binnen de rechten en plichten van burgerschap is een onderscheid mogelijk. Hieronder 

zal worden ingegaan op de verschillende dimensies die worden onderscheiden binnen deze 

twee concepten.  

 

2.3 Plichten  

Er zijn meerdere manieren om burgerschapsplichten te onderscheiden. Zo worden de 

plichten door academici ingedeeld in vier categorieën: participatie, autonomie, sociale orde 

en solidariteit (Dalton, 2006). Dalton (2006) koos er in plaats daarvan voor zijn indeling te 

baseren op de structuur die hij terugvond in de ideeën over burgerschap van Amerikaanse 

burgers. Deze burgers onderscheiden twee dimensies van burgerschapsplichten: ‘citizen 

duty’ en ‘engaged citizenship’. De eerste dimensie is de ‘citizen duty’ dimensie, vrij vertaald 

de dimensie van de regelgevende plichten. Deze dimensie behelst de traditionele opvatting 

van burgerschap en benadrukt de verantwoordelijkheden van de burger. Mensen die het 

accent leggen op deze burgerschapsvisie hechten veel waarde aan het volgen en handhaven 

van regels. In deze visie is goed burgerschap afhankelijk van criteria als het stemmen bij 

verkiezingen, het al dan niet ontduiken van de belasting, het opvolgen van de wetten en 

regels van het land en een oogje houden op de activiteiten van de regering.    

De tweede dimensie, ‘engaged citizenship’, kenmerkt zich door nieuwe, uitdagende 

burgerschapsnormen. Deze dimensie belichaamt burgerschap in het licht van sociale 
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bewogenheid. Deze visie behelst een bredere definitie van de elementen van burgerschap, 

één waarbij de rol van de burger een meer assertieve is. Burgerschap vertaald in deze 

dimensie omvat zaken als het helpen van mensen die het minder hebben in Nederland en in 

de wereld, het proberen te begrijpen van mensen met een andere mening, het kopen van 

producten uit politieke, morele of milieubesparende overwegingen en het actief zijn in 

sociale en/of politieke organisaties.  

Plichten laten zich dus onderscheiden in de mate waarin zij de nadruk leggen op 

verantwoordelijkheden en regels enerzijds en de mate waarin zij refereren aan sociale 

bewogenheid anderzijds. Deze twee dimensies zijn evenwel niet tegengesteld aan elkaar en 

hoeven elkaar dus ook niet uit te sluiten. Een combinatie van beiden is ook goed mogelijk.  

 

2.4 Rechten 

De Engelse socioloog Marshall (1950) richtte zich bij zijn definitie van burgerschap op de 

rechtenzijde van het begrip. Hij onderscheidde in zijn klassieke werk drie dimensies van 

burgerschapsrechten die zich gedurende de tijd hebben geëvolueerd: de burgerlijke  

rechten, politieke rechten en sociale rechten.  

De eerste dimensie, van de burgerlijke rechten, wordt door Marshall historisch geplaatst in 

de 18
e
 eeuw. Het betreft de dimensie van burgerschap als officiële status: inwoner zijn van 

een land brengt burgerlijke rechten met zich mee die voor allen gelijk zijn. Dit type 

burgerschap heeft betrekking op de klassieke grondrechten. Naast burgerlijke rechten 

beschrijft Marshall (1950) ook politieke rechten. Deze politieke rechten zijn in de loop der 

tijd toegankelijk geworden voor een breder publiek. Zo zijn sinds 1919 alle Nederlandse 

burgers vanaf 18-jarige leeftijd stemgerechtigd. Naast het stemrecht vinden politieke 

rechten ook hun uiting in recht op deelname aan politieke organisaties en het in aanmerking 

komen voor bepaalde bestuursfuncties. Marshall (1950) introduceert nog een derde 

dimensie met de toevoeging van sociale rechten. Deze derde dimensie was een gevolg van 

de ontwikkeling van de verzorgingsstaat in West-Europa na de Tweede Wereldoorlog. Met 

deze sociale rechten wijst Marshall op het hele scala: “van het recht te delen in het sociale 

erfgoed tot het leiden van het leven van een beschaafd mens volgens de normen van de 

samenleving.” (Marshall, 1950:71) Politieke en burgerlijke rechten vormen een voorwaarde 

voor het bestaan van sociale rechten. Andersom zijn zij ook afhankelijk van de sociale 

rechten; deze maken het recht op sociale zekerheid expliciet.  

Hoewel Dalton (2006) weinig ingaat op de rechten van burgerschap, onderscheidt hij wel 

twee dimensies die vergelijkbaar zijn met die van Marshall (1950). Enerzijds zijn er volgens 

hem rechten die de nadruk leggen op de politieke zijde van burgerschap, anderzijds 

definiëren mensen de rechten die verwant zijn aan burgerschap veelal in sociale termen. De 

dimensie van sociale rechten wordt door Dalton geïndiceerd aan de hand van de mate 

waarin mensen vinden dat alle burgers een adequate levensstandaard hebben. De civiele 

rechten zijn in de verdeling van Dalton (2006) samengevoegd met de sociale rechten.  

Eerder onderzoek zoals dat van Dalton (2006) gaat met name uit van de plichten die burgers 

hebben, en gaat in mindere mate in op de rechten van burgers. Daarmee wordt het 

onderzoek gelimiteerd tot de verantwoordelijkheden van de burger. Bolzendahl en Coffé 

(2008a) hebben daarom in hun analyse van de burgerschapsperceptie van Amerikaanse 

burgers ook de rechten die zij belangrijk vinden geanalyseerd. Zij hebben dit gedaan aan de 

hand van twee schalen; politieke rechten en sociale en civiele rechten. Daarbij vallen onder 

politieke rechten de vragen ‘of politici de mening van burgers in acht moeten nemen 

voordat zij beslissingen nemen’ en ‘of mensen meer mogelijkheden moeten hebben om deel 
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te nemen aan de beslissingen die genomen worden’. De sociale en civiele rechten worden 

ingevuld door drie items, namelijk hoe belangrijk het is dat ‘alle burgers een adequate 

levensstandaard hebben’, dat ‘autoriteiten van de overheid minderheden respecteren’ en 

dat ‘autoriteiten van de overheid iedereen gelijk behandelen, ongeacht hun positie in de 

maatschappij’.  

Theoretisch gezien wordt dus een meerdimensionaal concept verwacht van 

burgerschapsrechten en burgerschapsplichten. Uit de analyse echter moet blijken of dit het 

geval is of dat goed burgerschap het best gevangen wordt door een ééndimensionale schaal.  

 

2.5 Concepten verbonden met politieke voorkeur 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de politieke interesse van Westerse burgers is 

afgenomen (Dalton, 1996; Faulks, 2000). Cijfers leren ons dat de politieke participatie 

afneemt en dat steeds meer burgers zelf vaak niet weten met welke partij zij zich het meest 

identificeren. Oftewel: men voelt zich in mindere mate verbonden met een specifieke 

politieke partij. Dit wil niet zeggen dat zij zich ten opzichte van de politiek in zijn geheel 

genomen apathisch opstellen.  

Het principe van goed burgerschap zou in een goed functionerende democratie niet moeten 

behoren tot het domein van een enkele politieke partij, maar zou logischerwijs op 

partijbrede steun moeten kunnen rekenen. Tegelijk blijken partijen wel te verschillen in de 

accenten die zij leggen in de concepties van goed burgerschap. Het is interessant om na te 

gaan of de partijvoorkeur zich ook vertaald in de burgerschapsconceptie, en vice versa. In 

hoeverre volgen kiezers de burgerschapsvisie van hun politieke partij? Ook wanneer blijkt 

dat dit niet het geval is en overeenkomst tussen de burgerschapsvisie van de politieke partij 

en haar achterban ontbreekt, is dat een interessant gegeven. Wellicht weten de politieke  

partijen vandaag de dag niet meer aan te sluiten bij de visies van burgers ten aanzien van 

goed burgerschap. Of andersom gesteld: de visies van burgers sluiten niet meer aan bij die 

van de politieke partijen. 

Empirische gegevens doen vermoeden dat ideologieën aan belang hebben moeten inboeten. 

Kiezers laten zich minder leiden door levensbeschouwelijke stromingen en ideologieën en 

meer door actuele onderwerpen en het charisma van de lijsttrekker (Lucardie & Woerdman, 

2008). Tegelijkertijd blijkt uit kiezersonderzoek dat men nog altijd rekening houdt met de 

ideologische achtergrond van de kandidaat. Amerikaans onderzoek toont ook aan dat er een 

correlatie bestaat tussen de partijvoorkeur en de burgerschapsvisie (Dalton, 2006; Coffé & 

Bolzendahl, 2008b). Coffé en Bolzendahl (2008b) gingen na in hoeverre blanken en niet-

blanken in Amerika verschilden in de mate waarin zij de rechten en plichten van burgerschap 

onderschreven. Respondenten die zich identificeren met de democratische partij blijken de 

plichten meer van belang te achten dan de respondenten die zich identificeren met de 

republikeinse partij. Niet-blanken blijken hun steun meer te uiten voor de rechten van 

burgerschap, en dit gevoel bleek veelal gekanaliseerd te worden door hun identificatie met 

de democratische partij.  

Dalton (2006) heeft in zijn onderzoek naar normatief burgerschap zoals eerder genoemd 

onderscheid gemaakt tussen plichten die zich richten op de regels en verantwoordelijkheden 

van burgers en plichten die appèlleren aan sociale bewogenheid. Republikeinse stemmers 

bleken substantieel meer belang te hechten aan de dimensie van verantwoordelijkheden en 

regels, terwijl de democraten vooral de sociale dimensie van burgerschap onderschreven.  

In ander onderzoek dat niet direct ingaat op de politieke voorkeur kan verwantschap 

gevonden worden rond de invloed die uitgaat van politieke ideologieën. Zo ging Conover 
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(1991) na in hoeverre het politieke klimaat van Amerika en Engeland van invloed is op de 

perceptie van burgers ten aanzien van burgerschap. Waar de Britse samenleving te 

karakteriseren valt als een communitaristische, kan de Amerikaanse samenleving 

beschouwd worden als een liberale samenleving. De politieke context bleek te reflecteren in 

de burgerschapsvisie van de Amerikaanse en Britse burgers. Britse respondenten wezen, 

veel vaker dan bij de Amerikaanse respondenten het geval was, op de plichten van burgers. 

Waar zij wel spraken over de rechten van burgers, betrof het vooral de sociale rechten. Voor 

de Amerikaanse respondenten vormden de sociale rechten daarentegen een bedreiging voor 

de liberale spirit. De politieke en civiele rechten werden door de Amerikaanse respondenten 

wel veel genoemd, terwijl aan de plichten in mindere mate belang werd gehecht. Hoewel dit 

onderzoek niet direct betrekking heeft op politieke partijen, benadrukt het wel de invloed 

die uitgaat van een politiek klimaat. Theiss-Morse (1993) toonde in haar onderzoek aan dat 

de meeste mensen politiek betrokken zijn op een manier die consistent is met hun 

burgerschapsvisie.  

Een aantal decennia geleden was het politieke spectrum van Nederland nog veel duidelijker. 

Het partijpolitieke landschap kende drie stromingen: de sociaal-democraten, de christen-

democraten en de liberalen (Lucardie & Woerdman, 2008). Het CDA kon rekenen op de stem 

van de meeste katholieken en protestanten, de achterban van de PvdA bestond uit arbeiders 

en de VVD werd gesteund door de middenstanders. In 1986 stemde 80% van de kiezers nog 

op een van deze partijen, in 2006 was dit nog maar 60% en in 2008 zou het volgens de 

peilingen nog maar 50% van de kiezers betreffen. Politicologen hebben het over de 

‘ontideologisering’ van de burger. De tegenstelling links-rechts is moeilijker te benaderen en 

wordt steeds meer verdeeld door nieuwe ontwikkelingen zoals integratievraagstukken. Toch 

blijkt uit onderzoekt dat kiezers nog wel rekening houden met de ideologie van politici. Ook 

wat betreft burgerschapsvisies worden politieke partijen naar verwachting nog beïnvloed 

door ideologieën (Lucardie & Woerdman, 2008).  

Lijphart (1968) beschreef de klassieke breuklijnen in zijn boek ‘verzuiling, pacificatie en 

kentering in de Nederlandse politiek’. In de tijd van de verzuiling was Nederland een 

pluralistische samenleving, verdeeld in drie duidelijk te identificeren zuilen, namelijk een 

sociaal-democratische, een liberale en een (of meer) confessionele zuil(en). Deze drie zuilen 

hadden ieder hun eigen sociale en politieke organisaties, wat leidde tot een duidelijke 

politieke structuur. Lijphart concludeerde in 1989, tientallen jaren na de hoogtijdagen van de 

verzuiling, dat zich weinig veranderingen hebben voorgedaan in het politieke bestel. Hoewel 

de drie zuilen zich langs historische scheidslijnen hebben verdeeld die aanwezig waren ten 

tijde van de verzuiling, wil dit niet zeggen dat sporen hiervan nog steeds aanwezig zijn. 

Hiermee doelt Lijphart op de politieke instituties die tamelijk onveranderd zijn gebleken. 

Ideologieën zijn kortom nog steeds merkbaar. Mogelijk zijn deze politieke scheidslijnen 

gebaseerd op ideologieën en zijn ze daarom zo stabiel (Bartolini en Mair, 1990).  

Mair en Mudde (1998) bespreken in hun artikel over de indeling van partijfamilies dat deze 

gestoeld zou moeten zijn op het gemeenschappelijke doel van de partijfamilie, welke op zijn 

beurt weer terugslaat op de ideologie van de politieke partijen. Hierbij zou het niet zozeer 

moeten gaan over wat politieke partijen doen, maar vooral over wat zij zijn. 

Middendorp onderzocht in 1992 of ideologische oriëntaties zich nog voordeden. Hierbij keek 

hij hoe hoog kiezers van de vier toenmalige grote politieke partijen, namelijk VVD, CDA, 

PvdA en D66, scoorden op een drietal dimensies: conservatisme, liberalisme en socialisme. 

De profilering van de achterban van de politieke partijen bleek in 1992 nog even groot als in 

1970. VVD-ers zijn het meest liberaal, PvdA- stemmers scoren het hoogst op de dimensie 
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van het socialisme en de CDA-aanhang blijkt het meest conservatief.  Aangezien zich tussen 

1970 en 1992 geen grote veranderingen hebben voorgedaan, is het aannemelijk dat de drie 

dimensies de huidige politieke partijen ook nog weten te verdelen.  

De Beus (1989) heeft middels een drietal assen het politieke spectrum ten tijde van de 

verkiezingen van 1992 ingedeeld. Deze figuur is wat verouderd maar geeft de klassieke 

ideologieën van de drie partijstromen op een nuttige manier weer.  

Figuur 2. De ideologische driehoek van De Beus (1989) 

 

De figuur geeft drie dimensies weer die de drie stromingen, sociaal-democraten (S), christen-

democraten (C) en liberalen (L), kenmerken. De drie dimensies zijn de ethische, de 

economische en de communitaristische dimensie. De liberalen pleiten van oudsher voor een 

maatschappij met grote individuele vrijheid en een minimale bemoeienis van de staat: ook 

wel een markteconomie genoemd. De confessionelen laten zich karakteriseren door de 

nadruk op een morele overheid: een overheid die de beslissingen over ethische zaken niet 

aan het individu overlaat. De sociaal-democraten ten slotte hebben de meeste aandacht 

voor de gemeenschap (Pellikaan, 2002).  

De confessionelen, vertegenwoordigd in de bovenste hoek van de driehoek, combineren een 

morele overheid met de soevereiniteit van de gemeenschap en een focus op de 

markteconomie. De liberalen leggen het primaat bij het individu, staan minimale 

overheidsbemoeienis voor en pleiten voor een neutrale overheid met betrekking tot 

ethische zaken. De sociaal-democraten worden ook gekenmerkt door hun voorkeur voor een 

neutrale overheid waarbij staatsinterventie nodig is om sociaal-economische ongelijkheid 

tegen te gaan en de gemeenschap gezien kan worden als een kracht en niet als een blok aan 

het been.  

In Nederland kent de VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) een liberale grondslag 

en werkt en denkt naar eigen zeggen vanuit dit gedachtegoed. Een burger die VVD stemt zal 

meer liberale ideeën hebben over goed burgerschap en naar verwachting meer belang 

hechten aan rechten dan aan plichten (Bovens, 1998).  

Het communitarisme, welke in de driehoek geplaatst kan worden in de linkerbovenhoek, 

benadrukt daarentegen het belang van plichten meer. Onder die visie vallen in Nederland de 

linkse partijen: GroenLinks, PvdA (Partij van de Arbeid) en de SP (Socialistische Partij). Deze 
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stroming heeft zich lang sterk verzet tegen het op individuele rechten gerichte liberalisme. 

De mens moet volgens deze visie niet enkel worden gezien als een autonoom individu met 

individuele rechten, maar moet worden geplaatst in zijn sociale en politieke context. Bovens 

(1998) noemt het communitarisme een ‘catch-all stroming’: een stroming waarbij bijna elke 

politieke partij wel onderdak weet te vinden. De confessionele partijen vinden dat in een 

moralistische variant van het communitarisme. Instituten als de kerk, gezin en de nationale 

staat moeten volgens hen een front vormen om de morele verloedering van de samenleving 

tegen te gaan. Confessionele partijen zullen vanwege hun conservatieve aard het belang van 

rechten echter ook erkennen.  

Het staatkundige gedachtegoed van D’66 en delen van de PvdA vindt vermoedelijk meer 

gehoor in een meer republikeinse versie van het communitarisme waarbij de overheid 

intervenieert, maar wel neutraal is (Bovens, 1998). GroenLinks voelt zich naar verwachting 

het meest thuis bij een meer multiculturele vorm van de stroming, de eerder in dit paper 

beschreven neo-republikeinse burgerschapsvisie.  

 

2.6 Hypothesen 

Naar verwachting zullen burgers over het algemeen alle elementen van burgerschap 

onderschrijven, of zullen zij in ieder geval niet expliciet het belang ervan ontkennen. 

Tegelijkertijd verschillen mensen vermoedelijk wel systematisch in het accent dat zij hierbij 

leggen. Deze verschillen kunnen mogelijk verklaard worden aan de hand van de politieke 

voorkeur van personen. De belangrijkste vraag in dit paper is dus: in hoeverre hangt de 

politieke voorkeur van een persoon samen met zijn of haar ideeën over goed burgerschap? 

De algemene hypothese die wij vervolgens stellen is als volgt: de ideeën van een persoon 

over goed burgerschap hangen samen met zijn of haar politieke voorkeur. 

Gebaseerd op eerder onderzoek (Need, 1997; Nieuwbeerta & Flap, 2000; Coffé & Need, 

2008) is de indeling wat betreft de partijfamilies als volgt: links (SP, PvdA, GroenLinks, D’66), 

rechts (VVD, LPF) en confessioneel (ChristenUnie, CDA, SGP). Vanwege de conservatieve 

aard van de confessionele partijen wordt verwacht dat zij vooral het klassieke 

burgerschapsconcept zullen aanhangen. Dit klassieke concept komt tot uiting in de 

waardering van de rechten van burgerschap. Vanwege de confessionele ideologie zullen zij 

tegelijk het belang van het dienen van de medemens onderschrijven en daarom ook de 

sociale plichten belangrijk vinden. De regelgevende plichten zullen tevens op steun kunnen 

rekenen bij de confessionelen. Deze plichten beroepen zich namelijk op erkenning van 

gezag, iets dat terug te vinden is in de kerkelijke hiërarchie. 

Het is waarschijnlijk dat de kiezers van de linkse partijen het accent zullen leggen op de 

sociale dimensie van burgerschap. Deze kan gevonden worden in een nadruk op de plichten 

van burgers, welke hun grond vinden in de communitaristische burgerschapsvisie. In het 

bijzonder zullen de linkse stemmers naar alle waarschijnlijkheid plichten die te maken 

hebben met sociale bewogenheid van belang vinden omdat zij zich verantwoordelijk voelen 

voor het welzijn van andere burgers. Vanwege de socialistische arbeidersbeweging mag 

eveneens verwacht worden dat ook burgerschapsrechten bij de linkse stemmers gehoor 

vinden.  

In het gedachtegoed van liberalen tot slot, staan individuele rechten centraal. Plichten 

beperken in hun oogpunt de vrijheid van individuen en worden daarom niet van 

overheidswege opgelegd. Regelgevende plichten vormen voor hen de basis voor een goed 

functionerende maatschappij en zullen daarom door hen onderkend worden. Plichten ten 
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aanzien van sociale bewogenheid daarentegen werken eerder vrijheidsbeperkend en passen 

daarom niet in het liberale gedachtegoed. 

 

Uit deze theoretisch-ideologische argumenten volgen de volgende hypothesen: 

 

1. Kiezers die links of confessioneel stemmen zullen meer belang hechten aan plichten dan 

rechtse kiezers.  

1a. De mate waarin linkse kiezers plichten belangrijker vinden dan rechtse en 

confessionele kiezers geldt vooral voor sociale plichten en in mindere mate voor 

regelgevende plichten.  

1b. De mate waarin rechtse kiezers plichten minder belangrijk vinden dan linkse en 

confessionele kiezers geldt vooral voor sociale plichten en in mindere mate voor 

regelgevende plichten. 

1c. Ten opzichte van linkse en rechtse kiezers zullen confessionele kiezers sociale en 

regelgevende plichten beiden belangrijk vinden.  

  

2. Kiezers die links of rechts stemmen zullen meer belang hechten aan rechten dan 

confessionele kiezers.  

 

2a. De mate waarin rechtse kiezers rechten belangrijker vinden dan linkse en 

confessionele kiezers geldt vooral voor politieke rechten en in mindere mate voor 

sociale en civiele rechten.  

2b. De mate waarin confessionele kiezers rechten belangrijk vinden geldt vooral voor 

sociale en civiele rechten en in mindere mate voor politieke rechten. 

2c. Ten opzichte van rechtse en confessionele kiezers zullen linkse kiezers sociale, 

civiele en politieke rechten beiden belangrijk vinden.   

 

3. Data en metingen  
 

3.1 Dataset 

Om na te gaan in hoeverre de politieke voorkeur van een persoon samenhangt met zijn of 

haar ideeën over goed burgerschap maken wij gebruik van data van het ISSP (International 

Social Survey Programme) uit 2004. Het ISSP is een jaarlijks terugkerende survey die 

internationaal wordt afgenomen
2
. In 2004 was het belangrijkste onderwerp van de 

vragenlijst van het ISSP ‘burgerschap’. In verschillende landen over de hele wereld is deze 

vragenlijst afgenomen, zo ook in Nederland. Uit de dataset van 2004 halen wij de data van 

de Nederlandse respondenten, aangezien wij in dit onderzoek de Nederlandse burger 

centraal stellen. Om precies te zijn hebben 1823 Nederlandse respondenten de vragenlijst 

ingevuld.  

 

3.2 Operationalisering van burgerschap  

Zoals hiervoor besproken kan burgerschap gemeten worden aan de hand van rechten en 

plichten die burgers aangeven belangrijk te vinden, deze vormen in dit onderzoek de 

afhankelijke variabelen. Aan de respondenten werd gevraagd aan te geven in welke mate zij 

de volgende plichten belangrijk vinden: altijd gaan stemmen bij verkiezingen; nooit proberen 

                                                 
2
 Meer informatie over de ISSP “Citizenship” 2004 is te vinden op: 

http://www.gesis.org/en/services/data/survey-data/issp/modules-study-overview/citizenship/ 
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belastingen te ontduiken; altijd de wetten en regels van je land opvolgen; goed in de gaten 

houden wat de overheid doet; actief zijn in sociale of politieke organisaties; proberen 

mensen met een andere mening te begrijpen; producten kopen vanwege politieke, morele 

of milieuoverwegingen, ook al kost dat wat meer; mensen in Nederland die het minder 

hebben helpen; mensen helpen die het minder hebben in de rest van de wereld en het 

dienen in het leger. De antwoorden varieerden van helemaal niet belangrijk (1) tot heel 

belangrijk (7).  

Om te kijken of de items goed in een schaal passen voeren we factoranalyses uit. Aangezien 

verondersteld wordt dat alle items te maken hebben met plichten en we dus een idee 

hebben over de theoretische betekenis van de schaal is gekozen voor een principal axis 

factoring (Agresti & Finlay, 1997). Verder wordt gebruik gemaakt van een rotatiemethode 

omdat wij vanuit de theorie verwachten dat er meerdere dimensies zullen zijn
3
. Specifiek 

wordt de varimax rotatie gebruikt aangezien er geen duidelijke overeenkomstige elementen 

aanwezig zijn in de items. Onderstaande tabel geeft de factorladingen weer voor 

burgerschapsplichten.  

 

Tabel 1. Factorladingen plichten     

Variabelen Factor 1 Factor 2 

Stemmen 0.224 0.457 

Belasting betalen 0.096 0.591 

Aan wetten houden 0.070 0.708 

Overheid in de gaten houden 0.229 0.548 

Actief zijn in organisaties 0.394 0.343 

Andere meningen proberen te begrijpen 0.497 0.239 

Milieuvriendelijke producten kopen 0.548 0.158 

Mensen helpen in jouw land 0.755 0.154 

Mensen helpen wereldwijd 0.794 0.114 

In militaire dienst gaan 0.107 0.133 

Principal Axis Factoranalyse. Varimax rotatie.     

Bron: International Social Survey Programme, 2004   

 

Allereerst zien we in tabel 1 dat het item ‘in militaire dienst gaan’ laag scoort op beide 

factoren en dus buiten beide concepten valt. Dit is voorstelbaar omdat dienen in het leger 

tegenwoordig wellicht niet meer zo belangrijk wordt gevonden voor het zijn van een goede 

burger. Dit item wordt daarom niet opgenomen in onze analyse.  

Uit de tabel blijkt verder dat er twee factoren te onderscheiden zijn met eigenwaarden 

hoger dan 1. De variabelen in factor 1 (blauwgedrukt) die hetzelfde concept blijken te 

meten, met factorladingen van .394 en hoger, refereren allen aan plichten rondom sociale 

bewogenheid. Deze noemen wij in onze analyse sociale plichten. Burgerschap vertaald in 

deze dimensie omvat zaken als het helpen van mensen die het minder hebben in Nederland 

en in de wereld, het proberen te begrijpen van mensen met een andere mening, het kopen 

van producten uit politieke, morele of milieubesparende overwegingen en het actief zijn in 

sociale en/of politieke organisaties.   

Uit een betrouwbaarheidsanalyse met gebruik van Cronbach’s alpha blijkt dat de 

betrouwbaarheid .755 is wanneer de items voor sociale plichten met uitzondering van ‘in 

                                                 
3
 Gebaseerd op onderzoek van Dalton (2006) worden twee dimensies van burgerschapsplichten 

onderscheiden: ‘citizen duty’ en ‘engaged citizenship’, vrij vertaald ‘regelgevende plichten’ en ‘sociale plichten’. 
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militaire dienst gaan’ gebruikt worden
4
. Vervolgens wordt de schaal ‘sociale plichten’ 

geconstrueerd. Hierbij wordt gekozen voor een somschaal omdat alle items even belangrijk 

zijn en daarom ook allemaal even zwaar moeten wegen.  

Het tweede deel van de items (roodgedrukt) verwijst naar meer plichtsgetrouwe en 

autoritaire items. Mensen die het accent leggen op deze burgerschapsvisie hechten veel 

waarde aan het volgen en handhaven van regels. In deze visie is goed burgerschap meer 

afhankelijk van criteria als het stemmen bij verkiezingen, het al dan niet ontduiken van de 

belasting, het opvolgen van de wetten en regels van het land en het in de gaten houden van 

de activiteiten van de overheid. Deze items scoren in de tweede factor allen .457 of hoger. 

Met een totaal aantal van vier items is de betrouwbaarheid voor deze factor .682. Dit is 

voldoende om garant te staan voor de betrouwbaarheid hiervan, bovendien zou het 

verwijderen van een van deze vier items de betrouwbaarheid doen afnemen. Bij de 

schaalconstructie wordt wederom gekozen voor een somschaal, genaamd ‘regelgevende 

plichten’.  

Waar voorgaand onderzoek, zoals bijvoorbeeld dat van Dalton (2006), vooral de nadruk 

legde op de hiervoor besproken plichten van burgerschap, zal in dit onderzoek ook na 

worden gegaan welke rechten burgers van belang achten voor goed burgerschap. Uit de ISSP 

data halen wij zes items die burgerschapsrechten meten door de respondent te vragen aan 

te geven welke politieke rechten belangrijk zijn voor een democratie. Dit betreft de volgende 

items: dat alle burgers een fatsoenlijke levensstandaard hebben; dat de overheid de rechten 

van minderheden respecteert en beschermt; dat de overheid iedereen gelijk behandelt 

ongeacht rang of stand; dat politici rekening houden met de meningen van de burgers 

voordat ze besluiten nemen; dat mensen gelegenheid hebben om deel uit te maken van 

openbare besluitvorming; dat burgers mogen overgaan tot burgerlijke ongehoorzaamheid 

als ze het niet eens zijn met de overheid. Zeven antwoorden waren mogelijk: de categorieën 

liepen van helemaal niet belangrijk (1) tot heel belangrijk (7).  

 
Tabel 2. Factorladingen rechten 

Variabelen Factor 1 Factor 2 

Fatsoenlijke levensstandaard 0.664 0.182 

Respecteren van rechten van minderheden 0.615 0.334 

Gelijke behandeling 0.749 0.307 

Politici houden rekening met mening burgers 0.712 -0.163 

Deelname openbare besluitvorming 0.780 -0.510 

Burgerlijke ongehoorzaamheid 0.302 -0.142 

Principal Axis Factoranalyse. Varimax rotatie.     

 

Items als ‘of politici de mening van burgers in acht moeten nemen voordat zij beslissingen 

nemen’ en ‘of mensen meer mogelijkheden moeten hebben om deel te nemen aan de 

beslissingen die genomen worden’ refereren aan politieke rechten. Een andere dimensie, die 

van de sociale en civiele rechten, bevat drie items, namelijk hoe belangrijk het is dat ‘alle 

burgers een adequate levensstandaard hebben’, dat ‘autoriteiten van de overheid 

minderheden respecteren’ en dat ‘autoriteiten van de overheid iedereen gelijk behandelen, 

ongeacht hun positie in de maatschappij’. Uit de factoranalyse met varimax rotatie, 

zichtbaar in tabel 2, blijken deze dimensies geen duidelijk te onderscheiden concepten op te 

leveren. Dit blijkt ook uit het feit dat er maar één factor is met een eigenwaarde hoger dan 

                                                 
4
 Wanneer het item ‘in militaire dienst gaan’ wel wordt opgenomen resulteert dit in een lagere 

betrouwbaarheid van .687, wat gezien de score in de factoranalyse niet verwonderlijk is. 
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1. Alle items ten aanzien van rechten verwijzen naar hetzelfde concept, maar een 

onderverdeling in politieke en sociaal-civiele rechten blijkt echter niet duidelijk uit de 

resultaten.
5
 Het item ‘burgelijke ongehoorzaamheid’ heeft ten opzichte van de andere items 

een lage score en zal om die reden niet opgenomen worden in de analyse.  

In theorie is onderscheid tussen deze dimensies dus relevant, maar blijkbaar leeft dit niet in 

de hoofden van burgers. Daarom zullen wij deze verdeling laten vallen en de items ten 

aanzien van rechten van burgers samenvatten in een somschaal. Deze schaal heeft overigens 

met een alpha van .811 een goede betrouwbaarheid.
6
 Nu duidelijk is dat de genoemde vijf 

items hetzelfde onderliggende concept meten, wordt voor de burgerschapsrechten ook een 

somschaal geconstrueerd.  

 

3.3 Operationalisering van de onafhankelijke variabelen  

De onafhankelijke variabele die in dit paper centraal staat is de politieke familie waarbinnen 

de respondent stemt, gemeten door politieke voorkeur. We gaan na in hoeverre er een 

correlatie te vinden is tussen de concepties van burgers ten aanzien van goed burgerschap 

en hun politieke voorkeur. De politieke partijen worden hierbij, gebaseerd op eerder 

onderzoek (Need, 1997; Nieuwbeerta & Flap, 2000; Coffé & Need, 2008), ingedeeld in drie 

categorieën: links, rechts en confessioneel. In de drie categorieën vinden we de volgende 

partijen: PvdA, GroenLinks, D’66 en SP vallen onder de noemer links, de categorie rechts 

bestaat uit VVD, LPF en CDA. ChristenUnie en SGP ten slotte vertegenwoordigen de 

confessionele partijen.
7
 

Naast deze centrale verklarende variabele zullen wij ook een aantal controlevariabelen 

opnemen in de analyses. Nagegaan zal worden in hoeverre sociaal vertrouwen, politiek 

vertrouwen, het hebben van respect voor anderen, politieke kennis, leeftijd, sekse, 

opleiding, religie en kerkgang van invloed zijn op de concepties van burgers over goed 

burgerschap. De eerste vier variabelen worden daarbij gezien als attitudes. Dit zijn 

houdingen ten aanzien van mensen en instituties in de maatschappij. De overige variabelen 

zijn de sociaal-demografische controlevariabelen. Hieronder wordt de operationalisering van 

deze variabelen uiteengezet.  

 

3.3.1 Attitudes 

Sociaal vertrouwen 

Om te meten in hoeverre men vertrouwen heeft in de medemens wordt een somschaal 

geconstrueerd uit twee items.
8
 Het eerste item betreft de mate waarin men denkt dat 

mensen erop uit zijn te profiteren van andere mensen als zij daartoe de kans krijgen. 

Antwoorden lopen uiteen van altijd profiteren (1) tot altijd eerlijk zijn (4). Daarnaast is aan 

de respondenten gevraagd of zij denken dat andere mensen over het algemeen vertrouwd 

kunnen worden of dat je juist niet voorzichtig genoeg kan zijn met het vertrouwen van 

anderen. Antwoorden hierop variëren van het altijd voorzichtig zijn met anderen (1) tot het 

                                                 
5
 Gebaseerd op onderzoek van Bolzendahl en Coffé (2008) werd verwacht dat rechten onderverdeeld konden 

worden in een drietal categorieen: politieke, sociale en civiele rechten.  
6
 Wanneer het item ‘burgelijke ongehoorzaamheid’ wel wordt opgenomen resulteert dit in een lagere 

betrouwbaarheid van .746, wat gezien de score in de factoranalyse niet verwonderlijk is. 
7
 De data van het ISSP die we voor dit onderzoek gebruiken is afkomstig uit 2004, destijds waren de rechts 

radicale partijen PVV (Partij voor de Vrijheid) van Geert Wilders en TON (Trots op Nederland) van Rita Verdonk 

nog niet opgericht. Wel was de LPF (Lijst Pim Fortuyn) nog actief in de politieke arena. 
8
 De somschaal ‘sociaal vertrouwen’  heeft een Cronbachs alpha van .492.  
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altijd vertrouwen van anderen (4). Iemand met een hoge score stelt dus veel vertrouwen in 

de medemens. 

Sociaal vertrouwen is in de literatuur vaak verbonden met politieke betrokkenheid. Zo 

vonden Howard en Gilbert (2008) dat burgers die politiek actief zijn ook hoger scoren op het 

vertrouwen dat zij hebben in de medemens. Ander onderzoek, zoals dat van Gibson (2001), 

toont een dergelijk verband echter niet. Hij concludeerde dat vertrouwen in de medemens 

weinig van doen heeft met houdingen ten opzichte van democratische instituties en 

processen. Ook Dekker, Koopmans en Van den Broek (1997) vonden in hun onderzoek in 

veertien West Europese landen geen verband tussen het hebben van sociaal vertrouwen en 

het lid zijn van of vrijwillig deelnemen aan groepen als politieke partijen.  

In navolging op dit onderzoek willen wij nagaan in hoeverre sociaal vertrouwen invloed 

uitoefent op de burgerschapsvisie van burgers. Een gebrek aan sociaal vertrouwen zou er 

toe kunnen leiden dat het steken van energie in het zijn van een goede burger als tevergeefs 

wordt beschouwd.   

 

Politiek vertrouwen 

De variabele politiek vertrouwen verwijst naar verticaal vertrouwen en refereert daarbij aan 

de regering en politieke instituties. De mate waarin respondenten vertrouwen hebben in de 

politiek wordt geïndiceerd door de mate waarin de respondenten het sterk oneens (1) tot 

sterk eens (5) zijn met de stellingen “Meestal kun je erop vertrouwen dat de mensen in de 

regering doen wat goed is” en “De meeste politici zitten alleen in de politiek vanwege hun 

persoonlijke voordeel”. Uit de samenstelling van deze variabelen wordt een somschaal 

geconstrueerd die politiek vertrouwen meet.
9
 Een persoon met een hoge score op deze 

variabele heeft dus veel vertrouwen in de Nederlandse politiek.  

Dalton toonde aan dat burgers die ontevreden zijn met politieke instituties en deze 

instituties weinig vertrouwen toekennen, minder stemmen en minder deelnemen aan 

publieke diensten (Dalton, 2006). Politiek vertrouwen vormt dus een voorwaarde voor de 

politieke activiteit van burgers. In aansluiting hierop heeft politiek vertrouwen naar 

verwachting ook een effect op het belang dat men toekent aan rechten en plichten van 

burgerschap. Belang hechten aan plichten geeft aan dat men zijn best wil doen om een 

prettige samenleving te creëren of behouden. Wanneer de politiek niet vertrouwd wordt 

acht men deze moeite wellicht als verloren moeite.  

 

Respect voor anderen  

Het al dan niet hebben van respect wordt gemeten aan de hand van twee items. Het eerste 

item betreft de mate waarin respondenten weinig (1) tot veel (7) belang hechten aan het bij 

de eerste ontmoeting laten merken dat men iemand anders respecteert. Het tweede item 

stelt de vraag of de respondent het aan iemand die een andere mening heeft laat merken 

dat hij of zij deze andere mening tolereert. Wanneer hoog gescoord wordt op deze schaal, 

betekent dit dat de respondent veel respect heeft voor anderen.  

De mate waarin mensen respect hebben voor anderen vertoont naar verwachting een 

positieve correlatie met het belang dat wordt gehecht aan aspecten van goed burgerschap. 

De European Social Survey laat zien dat Nederland met vele andere landen uit een lijst van  

zes burgerschapskenmerken ‘onafhankelijke oordeelsvorming’ de hoogste score toekent 

(Dekker, 2006). Bovendien bleek uit gegevens van het ISSP dat uit tien 

burgerschapskenmerken het kenmerk ‘proberen mensen met een andere mening te 

                                                 
9
 De somschaal ‘politiek vertrouwen’ heeft een Cronbachs alpha van .519. 



 16

begrijpen’ van meeste invloed wordt geacht op goed burgerschap (Dekker, 2006). 

Burgerschap kan wellicht gezien worden als de handelingsgerichte operationalisatie van 

respect. Het brengt het begrip respect in de praktijk.  

 

Politieke kennis 

Politieke kennis wordt gemeten aan de hand van de vraag of men denkt dat de meeste 

Nederlanders beter geïnformeerd zijn over de politiek en de regering dan zijzelf zijn. 

Daarnaast wordt de politieke kennis ook gemeten in de vorm van de vraag of de respondent 

denkt de belangrijkste politieke vragen in Nederland te begrijpen. Deze twee items meten 

niet zozeer de daadwerkelijke politieke kennis van de respondenten, maar de perceptie ten 

aanzien van de eigen politieke kennis. De twee items samen vormen de schaal ‘politieke 

kennis’. Een hoge score op deze schaal betekent dat iemand denkt veel politieke kennis in 

huis te hebben.  

De reden dat wij een effect verwachten van politieke kennis op burgerschap is dat wanneer 

iemand meer kennis heeft van de politiek, hij of zij er ook van op de hoogte zal zijn dat 

binnen de politiek aandacht gevraagd wordt voor goed burgerschap. Met deze wetenschap 

zullen zij wellicht ook meer belang hechten aan goed burgerschap en de aspecten daarvan. 

Binnen onze analyse zal deze variabele worden behandeld als een attitude variabele, 

aangezien politieke kennis breder genomen de politieke houding indirect meet.  

 

3.3.2 Controlevariabelen 

Leeftijd 

Eerder onderzoek toonde aan dat er een positieve relatie is tussen de leeftijd en het 

stemgedrag van mensen (Dalton, 2006). Op dezelfde manier is er mogelijk een verband te 

vinden tussen leeftijd en burgerschapsbesef. Oudere mensen hebben bovendien wellicht 

andere of zelfs sterkere waarden en normen meegekregen dan jeugdigen. Zij zijn minder 

gewend dan jongeren om vanzelfsprekend rechten te hebben en hebben vaak een sterker 

plichtsbesef. Leeftijd wordt opgenomen in de analyse als continue variabele en als 

kwadratische, om zo te kijken voor een mogelijk lineair effect.  

 

Sekse 

Vanwege verschillende levenspatronen en andere rollen en verantwoordelijkheden zal er 

naar verwachting een verschil in burgerschapsconcepties tussen mannen en vrouwen 

gevonden worden. Eerder onderzoek toonde dit verschil al aan. Mannen en vrouwen blijken 

niet veel te verschillen in de mate waarin zij belang hechten aan de politieke normen van 

burgerschap, maar waar het gaat om de sociale en civiele normen zien we wel een effect van 

sekse (Bolzendahl & Coffé, 2008). Sekse is een dummy variabele waarbij met de waarde 1 

voor mannen en de waarde 0 voor vrouwen, waarbij vrouwen dus als de  referentiegroep 

worden behandeld.   

 

Opleiding 

Via educatie kunnen sociale en politieke normen worden aangeleerd. Opleiding biedt zo de 

mogelijkheid tot socialisatie. Binnen dit thema wordt vaak gesproken over het cultureel 

kapitaal van een persoon: de kennis en vaardigheden die hij/zij heeft (Bourdieu, 1986). 

Bovendien vormt opleiding een weerspiegeling van de sociaal-economische bronnen 

waartoe iemand toegang heeft, het sociaal kapitaal. Op deze manier kan opleiding een rol 

spelen bij de vorming van een burgerschapsvisie. Drie categorieën worden onderscheiden in 
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de analyse: laagopgeleiden (geen opleiding, lagere school, lbo/huishoudschool/vbo, 

mavo/ulo/vmbo), middenopgeleiden (havo/mms, vwo/hbs/atheneum/gymnasium, MBO)  

en hoogopgeleiden (HBO, WO).  

 

Kerklidmaatschap 

Eerder onderzoek wijst op een positieve relatie tussen religiositeit en politieke en sociale 

betrokkenheid (Verba, Schlozman & Brady 1995; Putnam 2000). Religieuze mensen zijn 

vanuit hun geloof mogelijk meer bezig met het welzijn van de medemens dan niet-religieuze 

mensen, en zullen daarmee het belang van rechten en plichten waarschijnlijk onderkennen. 

Verschillende geloofsgenootschappen geven wellicht ook verschillende boodschappen af 

over het gepaste gedrag van goede burgers. In ons onderzoek controleren wij voor religieuze 

denominatie en daarbij onderscheiden wij vier categorieën: geen religieuze denominatie, 

katholiek, protestant en een restcategorie met andere religieuze denominaties. De niet-

religieuze categorie vormt de referentiecategorie.  

 

Kerkgang 

Om ook de mate van actieve betrokkenheid bij een religieuze groepering te meten zal de 

variabele kerkgang opgenomen worden in de analyse. Dit is een continue variabele, 

uiteenlopend van het nooit naar de kerk gaan (0) tot een aantal keer per week (7).  

Vanzelfsprekend zal iemand die actiever betrokken is bij een bepaald geloof, ook eerder zijn 

leven inrichten volgens de normen en waarden van dit geloof. Wanneer de 

geloofsgemeenschap waar iemand toe behoort normen en waarden heeft die impliciet een 

bepaalde burgerschapsvisie met zich meedragen, is het aannemelijk deze visie ook leeft bij 

de gelovigen.  

 

3.4 Beschrijvende statistiek 

Alvorens over te gaan tot de analyse, zal eerst een indruk worden gegeven van de data door 

middel van een tabel waarin de beschrijvende statistiek beschreven staat.  

In tabel 3 wordt duidelijk hoe de variabelen die gebruikt worden bij de analyse verdeeld zijn. 

Te zien is dat 46.8 % links stemt, 23.7 % stemt rechts en 28,9 % stemt op een confessionele 

partij. De groep links-stemmers is dus het grootst. Het onderzoek telt iets meer mannelijke 

respondenten. Verder blijkt dat de grootste groep respondenten een lage opleiding heeft 

genoten. De minderheid wordt gevormd door de mensen met een gemiddelde opleiding. 

Kijkende naar de religiositeit van de respondenten, blijkt dat de katholieken en protestanten 

ruim vertegenwoordigd zijn. Het totaal aantal personen dat een item heeft beantwoord 

schommelt rond de 1800, wat niet ver af ligt van het totale aantal van 1823 respondenten. 

Opvallend is verder dat de gemiddelden van de afhankelijke variabelen hoog zijn. Dit is in 

mindere mate het geval voor de sociale plichten, in meerdere mate voor regelgevende 

plichten en het meest voor rechten. Het vormt aanleiding om te controleren of deze 

variabelen wel voldoende normaal verdeeld zijn en dus zonder twijfel geschikt voor 

regressieanalyse.  
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Figuur 3 geeft een 3D-weergave vanuit twee gezichtspunten van de scores op de drie 

afhankelijke variabelen. Hierin is te zien dat er één groot cluster gevormd wordt. Het gros 

van de mensen bevindt zich in dit cluster dat zich kenmerkt door een hoge score op alledrie 

de variabelen. Er lijkt hier sprake te zijn van plafondwerking, dit is het geval wanneer de bulk 

neigt richting de maximale score zoals in figuur 3.  

 

Figuur 3. 3D plot van de afhankelijke variabelen. 
 

Tabel 3. Beschrijvende tabel afhankelijke en onafhankelijke variabelen. 

Variabele N Range μ σ 

Afhankelijke     

Sociale plichten 1764 0/1 0,661 0,179 

Regelgevende plichten 1786 0/1 0,783 0,169 

Rechten 1772 0/1 0,862 0,149 

Onafhankelijke     

Linkse  partijkeuze 1594 0/1 0,468 0,499 

Rechtse partijkeuze 1594 0/1 0,237 0,425 

Confessionele partijkeuze 1594 0/1 0,289 0,453 

Attitudes        

Sociaal vertrouwen 1784 0/1 0,570 0,200 

Politiek vertrouwen 1781 0/1 0,496 0,198 

Respect voor anderen 1779 0/1 0,713 0,201 

Controlevariabelen         

Leeftijd 1788 16/93 48,603 15,984 

Man 1823 0/1 0,546 0,498 

Hoge opleiding 1792 0/1 0,335 0,472 

Midden opleiding 1792 0/1 0,283 0,451 

Lage opleiding 1792 0/1 0,382 0,486 

Politieke kennis 1755 1/5 3,573 0,751 

Kerkgang 1761 1/8 3,201 2,082 

Katholiek 1790 0/1 0,289 0,453 

Protestant 1790 0/1 0,249 0,432 

Andere religies 1790 0/1 0,044 0,205 

Geen religie 1790 0/1 0,418 0,493 

Bron: International Social Survey Programme, 2004   
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Vervolgens kijken we naar de residuen (zie Appendix A), om aan de hand daarvan te kunnen 

bepalen of de variabele zeker geschikt is voor regressieanalyse. De voorkeur gaat daarbij 

namelijk uit naar  een normale verdeling van de residuen rondom de nullijn, dit wordt 

homoscedasticiteit genoemd (Nijdam, 2000). De residuen moeten bij voorkeur een mooie 

wolk vormen rond de nullijn en dat gebeurt ook voor de afhankelijke variabele sociale 

plichten. Zowel boven als onder de nullijn, die het gemiddelde weergeeft, waaiert het 

ongeveer even ver uit. Dit geeft ons voldoende aanwijzing dat een analyse middels regressie 

voor deze variabele zonder twijfel verantwoord is. 

Bij zowel de variabele regelgevende plichten als rechten treedt echter veel plafondwerking 

op; de spreiding van de residuen is niet gelijkmatig. Bovendien vallen er onder de nullijn een 

hoop respondenten uit, waardoor niet hetzelfde patroon te zien is als boven de nullijn. 

Idealiter zou de puntenwolk zich verder meer in het midden van de figuur bevinden, waarbij 

de voorspelde waarde meer normaal verdeeld zou zijn.  

In Appendix B wordt duidelijk dat voor rechten en regelgevende plichten de scores op de 

eerste helft van de x-as heel schaars zijn. Dit heeft als gevolg dat de scores dié hier aanwezig 

zijn van grote invloed zijn op de richting van het verband. Hiermee neemt de onzekerheid 

over de juistheid van de richting aanmerkelijk toe. Echter, aangezien er geen grote 

uitschieters zijn zal dit een minimaal effect hebben op de richting van het verband. Voor 

sociale plichten is deze onzekerheid niet aanwezig, maar is er een mooie ‘sigaarvorm’ te 

onderscheiden, die erop duidt dat veel van de schattingen overeenkomen met de ware score 

op y.   

 

3.5 Analytische strategie  

In de analyses hieronder zal worden nagegaan in hoeverre verschillen in voorkeur voor 

partijfamilies samenhangen met verschillen in het belang dat wordt toegekend aan 

respectievelijk sociaal bewogen plichten, regelgevende plichten en rechten. Aangezien bij 

sociale plichten is voldaan aan de voorwaarde van homoscedasticiteit zal er voor deze 

variabele een regressieanalyse worden uitgevoerd. Voor regelgevende plichten en rechten 

zal dezelfde analyse worden gedaan, maar vanwege de onzekerheid over de verdeeldheid 

van de scores willen we hier ook een logistische regressieanalyse uitvoeren om voor de 

robuustheid van de resultaten te controleren. Voor de regressieanalyses geldt dat telkens 

eerst een bivariate analyse gedaan zal worden, waarop een multivariate analyse volgt. 

Gestart wordt met de bespreking van onze centrale onafhankelijke variabele: namelijk 

partijfamilies. Vervolgens zal na worden gegaan in hoeverre de controlevariabelen en 

attitudes van invloed zijn op de burgerschapsvisie van burgers.  

 

4. Resultaten  

 

4.1 Onafhankelijke variabelen  

De analyse zal aanvangen met de centrale verklarende variabele van dit paper. Nagegaan zal 

worden in hoeverre de partijfamilie waartoe een burger behoort, invloed uitoefent op zijn of 

haar burgerschapsvisie. In tabel 6 op pagina 26 zijn de resultaten van deze analyse te zien. 

Model 1 geeft in deze tabel de bivariate analyse weer waarin de rechten en plichten worden 

afgezet tegen politieke partijkeuze. Model 2 geeft een weergave van de multivariate analyse, 

waarbij attitudes en controlevariabelen zijn opgenomen in het model. Zoals eerder vermeld 

is politieke voorkeur opgedeeld in drie partijfamilies: links, rechts en confessioneel met 

‘rechts’ als referentiecategorie.  
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4.1.1 Burgerschapsplichten 

Voor de verklaring van het belang dat men hecht aan sociale plichten voor goed burgerschap 

kijken wij allereerst naar de eerste twee kolommen. Bij deze sociale variant van de plichten 

wordt en beroep gedaan op de sociale bewogenheid van de burger. Allereerst zien we dat 

alle resultaten in model 1 significant zijn, ze zijn dus niet op toeval gebaseerd. Deze bivariate 

analyse wijst erop dat mensen die links stemmen hoger scoren op sociale 

burgerschapsplichten dan mensen die rechts stemmen. Ook confessionele stemmers scoren 

hoger op deze schaal dan dat rechtse stemmers doen. Echter, het effect voor de 

confessionelen is minder sterk dan het effect voor de linkse stemmers. Enkel afgaand op 

model 1 kan geconcludeerd worden dat respondenten die op een linkse of confessionele 

partij stemmen sociale burgerschapsplichten meer van belang achten dan respondenten die 

aangaven op een rechtse partij te stemmen. Dit komt overeen met onze hypothese.  

De resultaten van de multivariate analyse zijn weergegeven in model 2. Voor linkse en 

confessionele partijkeuze levert dit wederom significante resultaten op. Ook de sterkte van 

het verband is na opname van de controlevariabelen en attitudes ten opzichte van elkaar 

gelijk gebleven (links scoort nog steeds wat hoger dan confessioneel). De B-coëfficiënt is 

verder significant afgenomen en de verandering van de R² is .196.  

Na de sociale plichten te hebben bekeken zullen wij nu ons oog richten op de regelgevende 

plichten, waarvan de resultaten zichtbaar zijn in de middelste twee kolommen van tabel 6. 

Onder deze plichten scharen zich items ten aanzien van plichtsgetrouwheid en autoriteit. 

Naar verwachting zullen deze in het bijzonder ondersteund worden door de confessionele 

partijen en, wellicht in mindere mate, door de rechtse partijen. Deze verwachting is gestoeld 

op het feit dat deze plichten een traditionele aard kennen. In tabel 6 is te zien dat het 

verband tussen links stemmen en belang hechten aan regelgevende plichten niet significant 

is. Bij de confessionele kiezers is er wel sprake van een significant effect en zij waarderen de 

regelgevende plichten hoger dan de rechtse kiezers. Kijkend naar de multivariate analyse 

(tabel 6, model 2), neemt dit effect voor de confessionele kiezers af. Gecontroleerd voor 

sociaaldemografische controlevariabelen en attitudes, blijkt het effect bovendien niet meer 

significant. Dit duidt erop dat na opname van deze controlevariabelen ook het effect bij 

confessionele kiezers verdwijnt. De controlevariabelen verklaren dus geheel het effect dat 

het stemmen op een confessionele partij heeft op het belang dat men hecht aan 

regelgevende burgerschapsplichten.   

De algemene hypothese die we stellen ten aanzien van burgerschapsplichten is: kiezers die 

links of confessioneel stemmen zullen meer belang hechten aan plichten dan rechtse kiezers. 

In tabel 6 is te zien dat dit voor sociale plichten in ieder geval opgaat. Met rechts als 

referentiecategorie is de sterkte van het verband voor links .106 en voor confessioneel .054. 

Wanneer we kijken naar de resultaten voor de regelgevende plichten zijn deze niet 

significant. Voor dit type plichten kunnen we dus niet met zekerheid stellen dat linkse en 

confessionele kiezers hieraan meer waarde toekennen dan rechtse kiezers.  

De eerste deelhypothese luidt: de mate waarin linkse kiezers plichten belangrijker vinden 

dan rechtse en confessionele kiezers geldt vooral voor sociale plichten en in mindere mate 

voor regelgevende plichten. Duidelijk is dat linkse kiezers aanmerkelijk meer belang hechten 

aan sociale plichten dan rechtse kiezers. Ook is hier het effect sterker voor linkse kiezers dan 

voor confessionele kiezers. Wederom geldt dat de resultaten voor regelgevende plichten 

niet significant zijn en dus kunnen ook hier geen uitspraken over gedaan worden.  

De tweede deelhypothese is: de mate waarin rechtse kiezers plichten minder belangrijk 

vinden dan linkse en confessionele kiezers geldt vooral voor sociale plichten en in mindere 
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mate voor regelgevende plichten. Uit tabel 6 blijkt dat rechtse kiezers sociale plichten 

overeenkomstig de hypothese in mindere mate belangrijk vinden dan de overige stemmers. 

Ook hier gaat op dat er geen significante resultaten gevonden zijn voor regelgevende 

plichten. De derde en laatste deelhypothese ten aanzien van plichten luidt: ten opzichte van 

linkse en rechtse kiezers zullen confessionele kiezers sociale en regelgevende plichten beiden 

belangrijk vinden. De score van confessionele kiezers op sociale plichten is .054, wat erop 

wijst dat zij deze meer dan rechtse en minder dan linkse kiezers van belang achten. Ook hier 

kunnen we niets zeggen over de regelgevende plichten, aangezien de resultaten niet 

significant zijn.  

Nu de regressieanalyse voor sociale en regelgevende plichten besproken is, zullen we de 

logistische regressieanalyse voor de afhankelijke variabele regelgevende plichten belichten. 

We hebben ervoor gekozen voor deze variabele ook een logistische regressieanalyse te doen 

aangezien de scores op deze variabele niet normaal verdeeld zijn. Door de continue schaal 

regelgevende plichten om te vormen tot een dichotome variabele voorkom je problemen 

met de scheve verdeling. De onderverdeling tussen 0 en 1 voor regelgevende plichten wordt 

gebaseerd op de gemiddelde score van .782 (zie tabel 4). Iedereen die .79 of hoger scoort 

krijgt een 1 op de dummy en iedereen die lager dan .79 scoort krijgt een 0. Op deze manier 

zijn de groepen van vergelijkbare grootte en scoren de mensen die bovengemiddeld belang 

hechten aan de items in de schaal een 1.   

Vervolgens kijken we naar tabel 5, waarin de resultaten van de multivariate logistische 

regressie te zien zijn. Hier kijken we vooral naar de onafhankelijke variabelen die centraal 

staan in dit onderzoek, namelijk de verschillende partijkeuzen. Hier zien we dat de B-

coefficiënten voor regelgevende plichten (eerste kolom), net zoals uit de lineaire 

regressieanalyse bleek, niet significant zijn. Dit is een bevestiging van de eerdere resultaten 

wat wil zeggen dat de robuustheid van deze resultaten bevestigd is. Daarmee luidt onze 

conclusie dat we definitief niets kunnen zeggen over dit verband wat zeker niet op toeval 

gebaseerd is.  

 

4.1.2 Burgerschapsrechten  

Na gekeken te hebben naar de burgerschapsplichten, zal nu worden besproken in welke 

mate politieke voorkeur de visie over burgerschapsrechten van burgers kan verklaren. Bij 

deze burgerschapsrechten gaat het om zaken als het bieden van een gelijke levensstandaard 

voor alle burgers, bescherming van de rechten van minderheden en het luisteren naar 

burgers vanuit de overheid. In welke mate worden deze politieke, sociale en civiele rechten 

gewaardeerd door de linkse, rechtse en confessionele kiezers? In tegenstelling tot plichten 

blijken rechten zoals eerder aangetoond niet onderverdeeld te kunnen worden in 

verschillende betrouwbare schalen, daarom zullen alle items ten aanzien van rechten die in 

de theoretische verkenning zijn genoemd samen worden beschouwd.  

De cijfers uit tabel 6 leren ons dat zowel respondenten met een linkse als met een 

confessionele partijvoorkeur burgerschapsrechten meer van belang achten dan rechtse 

stemmers. Deze twee groepen blijken dus over het geheel genomen alle elementen van 

burgerschap in grotere mate van belang te achten. Het effect van rechten is bij de linkse 

kiezers sterker dan bij de confessionele kiezers. Vanwege de historische achtergrond van de 

linkse partijen, waarbij zij opkwamen voor de belangen van de arbeiders, is het niet vreemd 

dat juist de linkse kiezers veel waarde toekennen aan burgerschapsrechten. Op 

maatschappelijk, economisch en politiek vlak heeft links immers terrein gewonnen in de 

rechten van de van oorsprong zwakkere groep arbeiders.  
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Zowel in model 1 als in model 2 zijn de effecten van politieke voorkeur significant, waarbij de 

verandering van de R² 0.088 bedraagt en significant is. De opgenomen controlevariabelen 

zorgen dus voor een sterkere verklaarde variantie. Voor de mensen met een confessionele 

partijvoorkeur geldt dat na opname van controlevariabelen het effect gelijk blijft, maar wel 

iets in significantie daalt. Voor de linkse kiezers neemt het verband licht af. De algemene 

hypothese die we ten aanzien van burgerschapsrechten hebben geformuleerd is: kiezers die 

links of rechts stemmen zullen meer belang hechten aan rechten dan confessionele kiezers. In 

tabel 6 is te zien dat het effect voor linkse kiezers op rechten sterker is dan dat voor 

confessionele kiezers. Zij hechten dus inderdaad meer waarde aan burgerschapsrechten. 

Rechtse kiezers daarentegen, scoren lager dan confessionele kiezers en vinden rechten in 

verhouding dus minder belangrijk. Dit gaat tegen onze verwachting in en is mogelijk te 

verklaren doordat rechtse kiezers over de gehele linie lager scoren op aspecten van 

burgerschap. De gestelde deelhypothesen komen voor burgerschapsrechten te vervallen, 

aangezien de theoretisch veronderstelde onderverdeling in sociale en civiele en politieke 

rechten niet bleek uit de factoranalyse. 

Wel voeren we voor de afhankelijke variabele burgerschapsrechten nog een logistische 

regressieanalyse uit. Ook deze variabele is namelijk niet geheel normaal verdeeld, en 

daarom controleren we voor de robuustheid van de lineaire regressieanalyse die we 

hiervoor bespraken. Allereerst vormen we de continue schaal ‘rechten’ om tot dichotome 

variabele. Dit doen we door alle respondenten die hoger dan het gemiddelde van 0,862 

scoren (dus 0,87 en hoger) in categorie 1 te plaatsen en alle overige respondenten in 

categorie 0. In tabel 4 is te zien dat de grootte van de groepen elkaar nu aardig benadert. 

Een respondent die nu bovengemiddeld belang hecht aan de items in de schaal ‘rechten’ zal 

nu een 1 scoren op de dichotome versie van deze schaal.  

 

Tabel 4. Verdeling dichotome variabelen logistische regressie.   

Variabele Frequentie op 0 Frequentie op 1 Totaal Gemiddelde 

Reg. plichten gesplitst op gemiddelde 737 (40,4%) 1049 (57,5%) 1823 0,782 

Rechten gesplitst op gemiddelde 690 (37,8%) 935 (51,3%) 1823 0,862 

Bron: International Social Survey Programme, 2004    

 

In de laatste twee kolommen van tabel 5 zijn de resultaten van de logistische 

regressieanalyse voor de dichotome variabele rechten te zien. Hier wordt duidelijk dat beide 

coëfficiënten significant zijn. Voor linkse kiezers is dit niveau hoger dan .001 en voor 

confessionele kiezers is dit hoger dan .05, wat overeen komt met de resultaten in de eerdere 

analyse. De richting van het verband is hetzelfde en ook hier is het verband sterker voor 

linkse kiezers dan voor confessionele kiezers. Deze uitkomsten maken het mogelijk om te 

stellen dat de robuustheid van de resultaten in de lineaire regressieanalyse aangetoond is. 

Deze conclusie neemt de onzekerheid rondom de juistheid van de resultaten in de lineaire 

regressieanalyse weg.  
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Tabel 5. Multivariate logistische regressie.         

  Regelgevende plichten     Rechten 

Variabelen B σ   B σ 

(Constant) -2,85E+08 0,471   -3,545*** 0,508 

Linkse  partijkeuze 0,244 0,144   1,113*** 0,156 

Confessionele partijkeuze 0,269 0,177     0,381* 0,184 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001; Bron: International Social Survey Programme, 2004 

zie voor de complete output Appendix C.  

 

4.2 Attitude en controlevariabelen  

In de analyse van de zojuist besproken variabelen is gecontroleerd voor een aantal 

sociaaldemografische- en attitudevariabelen. Ook hierbij richten we onze blik op tabel 6 op 

pagina 26. Een viertal attitudes zijn opgenomen in de analyse: respectievelijk sociaal 

vertrouwen, politiek vertrouwen, respect voor anderen en politieke kennis. Cijfers uit tabel 6 

leren ons dat mensen met meer sociaal vertrouwen significant hoger scoren op sociale 

plichten dan mensen met minder sociaal vertrouwen. Sociaal vertrouwen kan hierbij als 

voorwaarde worden gezien voor het hechten aan sociale plichten. Ook politiek vertrouwen 

zorgt voor een significant positief effect op het belang dat men hecht aan sociale plichten. 

De sterkte van dit verband is bijna gelijk aan dat van het sociaal vertrouwen. Het toekennen 

van vertrouwen aan de medemens blijkt, waar dat bij de sociale plichten wel het geval is, 

niet significant verband te houden met de mate van waardering van de regelgevende 

plichten. Het hebben van politiek vertrouwen vertoond wel een licht positief verband. 

Echter, bij de waardering van burgerschapsrechten blijkt ook politiek vertrouwen zijn 

verklarende kracht te verliezen: zowel sociaal als politiek vertrouwen blijken 

burgerschapsrechten niet significant te beïnvloeden. 

Opvallend is de variabele ‘respect voor anderen’. Deze blijkt bij de sociale plichten, 

regelgevende plichten en de rechten consistent een sterk significant effect te vertonen. Dit 

komt overeen met eerder genoemd onderzoek van Dekker (2006), waaruit bleek dat uit een 

lijst van tien burgerschapskenmerken het kenmerk ‘proberen mensen met een andere 

mening te begrijpen’ het meest van invloed wordt geacht op goed burgerschap (Dekker, 

2006). Wellicht kan het belang van het hebben van respect verklaard worden door het feit 

dat respect voor de medemens onderdeel vormt van de manier waarop burgers tegen 

burgerschap aankijken. Burgerschap wordt in deze conceptie gedefinieerd in termen van het 

hebben van respect en vormt daarmee een voorwaarde voor nastrevenswaardig 

burgerschap.  

Politieke kennis ten slotte vertoont bij alle drie de afhankelijke variabelen een licht 

significant, weliswaar zwak, verband. Een manier waarop dit te verklaren is, is dat er in de 

politieke arena veel aandacht wordt besteed aan goed burgerschap. Een belangrijk 

onderdeel hiervan zijn sociale plichten. Door de aandacht die hieraan wordt besteedt kan 

een burger met veel politieke kennis meer beïnvloed worden dan een ander die hier niet van 

op de hoogte is. 

Na gekeken te hebben naar de uitwerking van een aantal attitudes op de burgerschapsvisie, 

zal nu aandacht worden besteed aan de sociaaldemografische controlevariabelen. In alle 

drie de gevallen is, kijkende naar het effect van leeftijd, een significant effect zichtbaar. Met 

het toenemen van de leeftijd van respondenten, neemt ook het belang dat men hecht aan 

sociale plichten toe met een significante stijging van .002 per jaar. Aangezien onze studie 

zich niet centreert  rond de vraag of dit een daadwerkelijk effect van leeftijd betreft, of wijst 
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op een cohorteffect, zullen we hier geen aandacht aan besteden. Wel is het goed om bij 

deze mogelijkheid stil te staan. Bij de opname van leeftijd ter controle van een lineair effect, 

blijkt geen significant kwadratisch verband aanwezig te zijn.  

Mannen scoren lager op sociale burgerschapsplichten dan vrouwen. Dit effect is het sterkste 

bij de sociale plichten, iets minder sterk bij de regelgevende plichten en het minst sterk bij 

de burgerschapsrechten. Vrouwen hebben, zoals ook blijkt uit de resultaten, vanwege hun 

grotere sociale betrokkenheid meer affiniteit met sociale plichten (Bolzendahl & Coffé, 

2008). Bovendien steunen vrouwen blijkens eerder onderzoek beleid dat zich richt op het 

reguleren en beschermen van burgers in grotere mate dan mannen (Shapiro & Mahajan, 

1986; Diekman, Eagly & Kulesa, 2002).  

Alleen bij de sociale plichten zien we dat mensen met een hoge opleiding (HBO of WO) meer 

belang hechten aan sociale plichten dan laagopgeleiden. Wellicht zijn mensen met een hoge 

opleiding zich meer bewust van hun sociale plichten en maken zij meer tijd vrij om deze te 

vervullen. Bovendien beschikken hoog opgeleiden over meer cultureel kapitaal dan laag 

opgeleiden en zijn zij vaak anders gesocialiseerd dan lager opgeleiden (Bourdieu, 1986).   

De laatste variabele met een significant effect is kerkgang. Respondenten die vaker naar de 

kerk gaan hechten vooral wanneer we het hebben over sociale plichten (en in mindere mate 

regelgevende plichten) meer waarde hieraan dan mensen die minder vaak een kerk 

bezoeken. Dit is mogelijk te verklaren door het feit dat religieuze mensen krijgen 

voorgeschreven dat het van belang is om goed te zijn voor je naasten. De liefde voor de 

medemens wordt het meeste zichtbaar in de sociale plichten en het is dan ook niet 

verwonderlijk dat hier het grootste effect optreedt. Opvallend hierbij is dat er geen 

significante resultaten gevonden zijn voor de aanhangers van verschillende religies. Dit duidt 

erop dat religie an sich weinig effect heeft op het belang dat je hecht aan sociale plichten, 

maar meer hoezeer je deze religie praktiseert (wat zich onder andere uit in kerkgang). Ook 

wanneer we de variabele kerklidmaatschap (wel of niet lid van een kerkgenootschap) 

construeren en opnemen in de analyse vinden we geen significante resultaten.  

 

4.3 Algemene vergelijking 

Ter afsluiting van de analyse willen we nog kijken naar het belang dat wordt gehecht aan de 

dimensies van burgerschap ten opzichte van elkaar. Dit brengt wat perspectief in hoe de 

primaire variabelen zich tot elkaar verhouden. In de boxplot van figuur 4 is duidelijk te zien 

dat alledrie de politieke stromingen de rechten in een democratie het meest van belang 

achten. Vervolgens geven zij allen de voorkeur aan regelgevende plichten en ten slotte aan 

sociale plichten. In overeenstemming met eerdere resultaten uit dit onderzoek scoort de 

groep rechtse stemmers gemiddeld het laagst op alle afhankelijke variabelen, waarbij de 

score op sociale plichten er het sterkst uitspringt. Voor regelgevende plichten zijn de 

verschillen niet zo groot, maar opvallend is dat bij rechten ook het laagst wordt gescoord 

door de rechtse groep stemmers. Dit komt niet overeen met het beeld dat wij in de 

literatuurstudie schetsten van de rechtse liberalen als een groep die rechten boven alles 

belangrijk vindt. Deze rechten moeten gegarandeerd worden, en men moet verder geen 

verwachtingen hebben van de burgers in de vorm van plichten. Deze beperken de burger 

enkel in zijn vrijheid. De lage score op sociale plichten (en ook de lage score op regelgevende 

plichten in verhouding tot de overige stemmers) is hiermee wel in overeenstemming.  

Als laatste valt op dat de groepen links en confessioneel bijna geheel gelijk scoren, maar dat 

de confessionelen alleen op de variabele rechten wat lager scoren. Dit komt overeen met 

onze verwachtingen in het theoretische gedeelte van deze studie.  
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Figuur 4. Boxplot met partijvoorkeur afgezet tegen burgerschapsconcepten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                      

 

 

Tabel 6. Drie verklarende modellen van burgerschap.                 

           Sociale plichten   Regelgevende plichten   Rechten 

 Model 1 Model 2  Model 1 Model 2  Model 1 Model 2 

Variabelen B σ B σ  B σ B σ  B σ B σ 

Onafhankelijke variabelen               
(Constant) 0,583*** 0,009 0,240*** 0,034   0,772*** 0,008 0,567*** 0,032   0,824*** 0,007 0,644*** 0,028 

Linkse  partijkeuze 0,118*** 0,011 0,106*** 0,011   0,018 0,010 0,016 0,010   0,071*** 0,009 0,066*** 0,009 

Confessionele partijkeuze 0,090*** 0,012 0,054*** 0,013   0,038** 0,011 0,014 0,012   0,027** 0,010 0,027* 0,011 

Attitudes                           

Sociaal vertrouwen   0,057* 0,024     -0,022 0,023     -0,003 0,020 

Politiek vertrouwen   0,054* 0,023     0,049* 0,022     0,004 0,019 

Respect voor anderen   0,154*** 0,022     0,119*** 0,020     0,125*** 0,018 

Politieke kennis     0,018** 0,006     0,013* 0,006     0,012* 0,005 

Controlevariabelen                       

Leeftijd   0,002*** 0,000     0,002*** 0,000     0,002*** 0,000 

Man   -0,039*** 0,009     -0,032*** 0,008     -0,023** 0,007 

Hoge opleiding   0,023* 0,011     -0,014 0,011     -0,007 0,009 

Midden opleiding   0,009 0,011     -0,013 0,011     -0,012 0,009 

Kerkgang   0,012*** 0,003     0,005* 0,003     -0,001 0,002 

Katholiek   -0,011 0,012     -0,009 0,011     -0,007 0,010 

Protestant   0,003 0,013     0,016 0,013     -0,011 0,011 

Andere religies   0,021 0,023     -0,002 0,022     0,018 0,020 

  R²=0.069 N=1556 R²=0.263 N=1388   R²=0.006 N=1573 R²=0.093 N=1395   R²=0.041 N=1562 R²=0.122 N=1407 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001; Bron: International Social Survey Programme, 2004               
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5. Conclusie 

Waar in politieke discussies vaak zorgen worden uitgesproken over het gebrekkige besef van 

burgers van hun verantwoordelijken, wordt vaak genegeerd wat burgers zelf verstaan onder 

goed burgershap. Dit onderzoek richtte zich op deze vraag en ging bovendien na in hoeverre 

de burgerschapsvisie van burgers te verklaren valt aan de hand van politieke voorkeur. Het 

idee daarbij was dat hoewel Nederlandse burgers waarschijnlijk alle burgerschapsplichten en 

burgerschapsrechten belangrijk vinden, er wel accentverschillen aanwezig zouden zijn in de 

burgerschapsconcepten als gevolg van de verschillende partijvoorkeuren.  

Burgers blijken burgerschapsrechten en -plichten inderdaad van belang te achten. Bij alledrie 

de partijfamilies zien we dat hetzelfde patroon zich herhaald. Rechten krijgen de prioriteit, 

vervolgens wordt door de respondenten het meeste waarde toegekend aan de regelgevende 

plichten en relatief gezien wordt het minste belang gehecht aan de sociale plichten. Deze 

rangschikking komt niet geheel onverwacht. Wellicht valt dit te verklaren door het feit dat 

deze rechten en regelgevende plichten dusdanig geïncorporeerd zijn in de samenleving, dat 

zij als vanzelfsprekendheden worden ervaren.  

Aan de hand van lineaire regressieanalyses is vervolgens nagegaan welke verbanden zich 

voordeden tussen de afhankelijke variabelen sociale plichten, regelgevende plichten en 

rechten en de onafhankelijke variabele politieke voorkeur. Opvallend zijn de resultaten voor 

de sociale plichten; mensen met een linkse partijvoorkeur blijken, overeenkomstig de 

hypothese, hier het meeste belang aan te hechten. Hiermee overtreffen zij de 

confessionelen en de rechtse kiezers waarderen de sociale plichten het minst.  

Vanwege een gebrek aan significante resultaten bij de regelgevende plichten kunnen wij ten 

aanzien van de onafhankelijke variabele politieke voorkeur geen uitspraken doen.  

Voor de rechten van burgerschap gaat op dat linkse kiezers ook hier de meeste waarde aan 

toekennen. De confessionele kiezers volgen hen en de rechtse kiezers ten slotte blijken deze, 

in tegenstelling tot onze verwachting, het minst van belang te vinden.  

Naast deze lineaire regressieanalyses hebben wij logistische regressieanalyses uitgevoerd 

voor de regelgevende plichten en de rechten om de robuustheid te controleren. Dit omdat 

de verdeling van de scores op deze variabelen scheef is. Aangezien de resultaten van de 

logistische regressieanalyse overeen komen met die van de lineaire regressieanalyse is 

bewezen dat de laatste voloende robuust zijn om conclusies aan te verbinden. 

Kijkende naar het effect van de attitude en controlevariabelen valt op respect voor anderen 

een consistent sterk verband laat zien. Bovendien blijken leeftijd en sekse van invloed te zijn: 

oudere mensen en vrouwen hebben meer kans dat zij de burgerschapsconcepten 

onderschrijven.  

Waar voorgaand onderzoek zich vaak heeft beperkt tot één van de burgerschapsconcepten, 

hebben wij in deze studie aandacht geschonken aan beide concepten; de rechten en 

plichten van burgerschap. Hiermee hebben we een omvattend beeld geschept van 

burgerschap en haar verschillende concepten.  

 

6. Discussie 

Onze bevindingen benadrukken het belang van het maken van onderscheid tussen 

verschillende dimensies van burgerschap. Er wordt door respondenten met een linkse, 

rechtse of confessionele politieke ideologie verschillend gereageerd op de drie 

burgerschapsconcepten die in deze studie onderscheiden zijn. Hieruit blijkt dat de ideeën 

van burgers ten aanzien van burgerschap systematisch te vatten zijn in een aantal 

burgerschapsconcepten. Bovendien blijkt uit onderzoek van Dekker en de Hart (2005) dat de 



 28

visie van burgers ten aanzien van burgerschap in sterke mate verschilt met die van 

deskundigen. Te vaak wordt de discussie rond goed burgerschap beperkt tot politiek-

academische kringen, hierdoor wordt de mening van de burger echter genegeerd. Om die 

redenen is het belangrijk om een definitie van burgerschap te formuleren die gebaseerd is 

op de visie van burgers zelf. Op deze manier meet je wat er werkelijk speelt in de 

samenleving. In deze studie hebben wij daaraan gehoor gegeven door de visie van burgers 

ten aanzien van goed burgerschap centraal te stellen.   

Uit deze studie blijkt dat politieke ideologie van de burger nog steeds zijn weerklank vindt in 

de perceptie ten aanzien van goed burgerschap. Dit werd in deze studie zichtbaar in het 

geval van de sociale plichten en de rechten. Wel kan de vraag gesteld worden in hoeverre 

burgers tegenwoordig nog trouw zijn aan een politieke partij. Ten tijde van de verzuiling 

paste alles binnen een bepaald kader. Wanneer je opgroeide in een sociaal arbeidersmilieu 

was je lot als het ware bepaald: je las de Volkskrant, keek naar de VPRO én stemde op de 

PvdA. Tegenwoordig is het exacte stemgedrag minder voorspelbaar.  Toch blijken burgers in 

hun burgerschapsvisie beïnvloedt te worden door hun politieke oriëntatie.  

Zoals eerder besproken was er in het geval van regelgevende plichten en rechten een scheve 

verdeling van de scores zichtbaar. Hier hebben wij in onze analyse rekening mee gehouden 

door logistische regressieanalyses uit te voeren naast lineaire regressieanalyses. 

Deze scheve verdeling wordt vermoedelijk veroorzaakt doordat de items in de schalen 

triviaal van aard zijn. Deze concepten zijn dusdanig verankerd in de samenleving, dat zij als 

vanzelfsprekende normen worden ervaren. Maar weinigen zullen expliciet aangeven dat het 

niet belangrijk is om de wet te gehoorzamen (een van de items bij de regelgevende 

plichten), terwijl een minder triviale vraag meer gevarieerde antwoorden op zal leveren. 

Bovendien zijn de items vrij gevoelig voor het geven van sociaal wenselijke antwoorden. 

Hierdoor ontplooit zich een patroon waarbij iedereen deze concepten als belangrijk tot heel 

belangrijk waardeert, waardoor er weinig variatie is. In toekomstig onderzoek zou een 

aangepaste operationalisatie van de begrippen met minder vanzelfsprekende items wellicht 

gunstig zijn.  

Verder zou een combinatie van kwantitatief met kwalitatief onderzoek een goede aanvulling 

kunnen bieden op het bestaande onderzoek. Wanneer burgers in een open context 

gevraagd wordt naar hun visie over goed burgerschap komen andere definities naar voren 

dan wanneer dit middels expliciete vraagstelling gebeurd (Lister et al., 2003; Dekker & De 

Hart, 2005).  Binnen kwantitatief onderzoek kan vervolgens gebruik gemaakt worden van 

deze definities.  

Mogelijkheden voor vervolgonderzoek liggen nog in de vraag hoe burgerschapsconcepten 

evolueren gedurende de tijd. Hiervoor is het van belang om over longitudinale data te 

beschikken.   
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Appendix A; Ongestandaardiseerde residuen   
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Appendix B ; Voorspellingsfouten   
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Appendix C; Resultaten analyses 
 

 

Tabel 1. Multivariate logistische regressie.         

  Regelgevende plichten     Rechten 

Variabelen B σ   B σ 

Onfahankelijke variabelen       

(Constant) -2,849*** 0,471   -3,545*** 0,508 

Linkse  partijkeuze 0,244 0,144   1,113*** 0,156 

Confessionele partijkeuze 0,269 0,177   0,381* 0,184 

Attitudes       

Sociaal vertrouwen 0,06 0,326   -0,401 0,352 

Politiek vertrouwen 0,652* 0,315   -0,199 0,338 

Respect voor anderen 1,538*** 0,296   2,025*** 0,319 

Politieke kennis 0,294** 0,087   0,325*** 0,092 

Controlevariabelen       

Leeftijd 0,018*** 0,004   0,029*** 0,004 

Man -0,421*** 0,12   0,343** 0,127 

Hoge opleiding -0,404* 0,156   -0,296 0,164 

Midden opleiding -0,436** 0,154   -0,367* 0,164 

Kerkgang 0,061 0,038   0,038 0,04 

Katholiek -0,044 0,156   -0,118 0,168 

Protestant 0,177 0,182   -0,365 0,194 

Andere religies -0,272 0,314   0,614 0,406 

  R²=0,016 N=1411     R²=0,059 N=1295 

*p<.05 **p<.01 ***p<.001; Bron: International Social Survey Programme, 2004 

 

 

 


