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Voorwoord  

 

Gesloten gemeenschappen in een tijd waar alles veel opener, sneller en toegankelijker 

wordt is iets wat mijn interesse wekt. Daarbij is sociaal kapitaal een begrip dat steeds 

vaker aan de orde komt. Het wordt in de huidige tijd van crisis als steeds belangrijker 

beschouwd. Ik ben er van overtuigd dat deze twee een verband houden. Hoe closer een 

gemeenschap, hoe meer zij kunnen profiteren van die gemeenschap lijkt mij. In dit 

onderzoek wil ik onderzoeken of dat verband ook echt bestaat. 

 

Ik wil de mensen die mij geholpen hebben bij het uitvoeren van dit onderzoek enorm 

bedanken. Uiteraard mijn begeleider Daan Boezeman, die ondanks nalatigheid van mijn 

kant toch mijn begeleider nog wilde zijn. Ook mijn Orchid Hermsen die op een vrije dag 

mee is gegaan naar Arnemuiden om te assisteren met het uitvoeren van de enquetes. 

Mijn moeder Rosalie Reehorst die zowel in Arnemuiden als ook in Lent heeft geholpen. 

Fabian Penninkhof voor het doorlezen en verbeteringen geven. Stéphanie Schlicher voor 

het presenteren van een voorbeeld. En uiteraard grote dank voor de 100 (!) 

respondenten die zo vriendelijk waren voor hun boodschappen, na hun boodschappen, 

tijdens hun vrije uren mij te helpen door het invullen van de enquêtes.  

 
Doris Roelvink 
Nijmegen, juni 2013  
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Samenvatting  
 
In de Verenigde Staten en Zuid-Afrika zijn ‘gated communities’, de zogenaamde hekwerkwijken, 

een bekend fenomeen. In steeds meer andere landen zien we deze trend. Echter in Nederland 

lijkt het idee van deze woondomeinen niet echt aan te slaan. Wel bestaan er zogenaamde 

gesloten gemeenschappen. Gemeenschappen die er eigen normen en waardepatronen op na 

houden en waar buitenstaanders moeilijk deel van uit kunnen maken. Maar of dit betekent dat 

er veel sociaal kapitaal in deze gemeenschappen bestaat, is nauwelijks onderzocht. Van Dam et 

al (2005) suggereren in ‘Closed communities’ wel dat veel sociaal kapitaal kan leiden tot het 

meer gesloten worden van een gemeenschap.  

In dit onderzoek is juist geprobeerd de andere kant te onderzoek. Het doel van dit 

onderzoek is dan ook om een bijdrage te leveren aan de theorie betreffende het mogelijke 

verband tussen de mate van geslotenheid van een gemeenschap en de mate van sociaal 

kapitaal. Sociaal kapitaal kent vele definities en vele onderzoeksmogelijkheden. Hier wordt de 

meetlat van het CBS (2012) gebruikt. We gebruiken Participatie en Vertrouwen als dimensies 

voor het begrip sociaal kapitaal. Deze zijn beide weer op te delen in sociaal, maatschappelijk en 

politiek.  

Omdat dit een kleinschalig onderzoek is wegens een gebrek aan tijd en mogelijkheden is 

gekozen voor een vergelijkende casestudy. In dit onderzoek wordt de mate van sociaal kapitaal 

gemeten binnen een gesloten gemeenschap en een meer open gemeenschap. Daarbij moet ook 

meteen gezegd worden dat de grens tussen open en gesloten soms moeilijk zichtbaar is.  

Als casus voor de gesloten gemeenschap is gekozen voor Arnemuiden. Dit dorp staat in 

Zeeland bekend als gesloten. Daarnaast is als open gemeenschap gekozen voor het dorp Lent. 

Lent komt op basis van inwoneraantal, grootte en ligging bij de stad redelijk overeen met 

Arnemuiden. Met de komst van de nieuwe wijk ‘de Waalsprong’ is in dit dorp meer diversiteit 

gekomen. Wat voordelen kent voor de mogelijkheid het sociale netwerk uit te breiden, maar in 

de praktijk juist zorgt voor een tweedeling tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ Lentenaren. 

 

Door middel van enquêtes is het sociaal kapitaal gemeten in beide dorpen. Om uitspraken te 

mogen doen moet allereerst onderzocht worden of de steekproeven wel vergelijkbaar zijn. Op 

basis van alle onderzochte elementen, leeftijd, geslacht en woonduur, blijkt dit het geval te zijn.  
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Vervolgens zijn door gesprekken met buurtbewoners en literatuur de uitkomsten 

genuanceerd. Wat opvalt is dat beide dimensies van sociaal kapitaal, vertrouwen en participatie, 

beter scoren in Arnemuiden. Dat wil zeggen dat er dus sprake is van een iets groter sociaal 

kapitaal in Arnemuiden dan in Lent. Vervolgens is er onderzocht of deze resultaten significant 

verschillen. Op enkele punten bleken er wel significante verschillen te bestaan, vooral het aantal 

vrienden en contact in het dorp zelf en het gaan en vertrouwen in de kerk vallen op. Hieruit 

kunnen we opmaken dat op de verwachte punten Arnemuiden significant positiever scoort 

betreffende sociaal kapitaal dan Lent. Echter als we vervolgens onderzoeken of de totaalscores 

significant verschillen, moeten we concluderen dat de totaalscores niet significant verschillen. 

Daarmee luidt de conclusie dat er op basis van dit onderzoek geen significant verschil te 

ontdekken is in de mate van sociaal kapitaal in verband met de geslotenheid van een 

gemeenschap.  
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1. Inleiding  

 

1.1 Projectkader 

 

Nederland is een open samenleving. De definitie van de ‘open society’ komt van Karl Popper. 

Voor veel Westerse landen is een open samenleving het ideaal. Met een open samenleving 

wordt bedoeld dat het een samenleving is met veel burgerlijke vrijheden, een hoge mate van 

rechtsbescherming en transparantie, democratisch van karakter en met een sociaalegalitaire 

inslag (Universiteit Utrecht, 2010).  

 

Echter, niet iedereen staat hierachter. Zo suggereert Manuel Castells (2004) dat er juist door de 

expansie van de open netwerksamenleving bij wijze van protest gesloten gemeenschappen 

ontstaan. De definitie die gebruikt wordt voor een gesloten gemeenschap is de volgende:  

“groepen mensen met een gezamelijke identiteit die in hoge mate gesloten zijn voor de 

buitenwereld, bijvoorbeeld voor ideeën en personen van buiten de groep. Closed communities 

genereren normen en waarden binnen de gemeenschap zelf, volgens een eigen logica; ze zijn in 

hoge mate zelf-referentieel. Vaak hebben zij een eigen normen- en waardepatroon ontwikkeld 

dat afwijkt van het normen en waardepatroon in de omgeving van de gemeenschap (Van Dam 

et al, 2005).” 

 

Ook in Nederland bestaan er verschillende soorten van deze gesloten gemeenschappen. Van 

Dam et al. (2005) noemen er verschillende, zoals de Hells Angels en radicaal-islamitische 

netwerken. Wat zij gemeen hebben is dat deze groepen voor de buitenwereld moeilijk te 

infiltreren zijn. Ze hebben hun eigen normen, ideeën en netwerken. Vooral de laatstgenoemde, 

radicaal-islamtische netwerk, krijgt de laatste jaren veel aandacht. Heelsum (2004) verdeelde de 

verschillende etniciteiten en hun religieuze stromingen onder om zo een duidelijker beeld te 

krijgen van de verschillende stroming in Nederland.  

Radicalisering blijft bij Heelsum (2004) een beetje onderbelicht. Echter na de aanslagen 

op het World Trade Center en de dood op Theo van Gogh krijgt juist deze gesloten groep veel 

aandacht. Wat een gesloten groep kenmerkt is dat zij veelal geïsoleerd van de buitenwereld 

leven. Fermin (2009) suggereert dat de isolatie van deze radicale groepen vooral komt doordat 

deze de eigen waarden centraal stellen. Aangezien zij zich toch al buitengesloten voelen door de 
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maatschappij blijven ze al dan niet moedwillig liever in isolatie. Ghorasi (2004) suggereert dat de 

geslotenheid van deze groepen vooral te maken heeft met de verzuiling, een Nederlands begrip 

waarin men vooral in hokjes denkt. Ghorasi (2004) suggereert tevens dat hoewel Nederland al 

lange tijd zogenaamd ‘ontzuild’ is deze gedachtegang nog in velen leeft.  

 

Deze gedachtegang brengt ons ook tot andere geloofsovertuigingen. Van Dam et al. (2005) 

noemt als gesloten groep ook het dorp Arnemuiden. Een klein dorp dat grotendeels is 

opgebouwd uit familie, wat zorgt voor een hecht sociaal netwerk onderling. Een gesloten dorp 

op basis van familiaire- en religieuze gronden waar men nog klederdracht draagt. Deze 

geslotenheid leidt nog weleens tot spanningen in de praktijk en met de omgeving. Er zijn echter  

ook positieve punten aan te wijzen in een dergelijke gesloten gemeenschap. Peters (2010) 

concludeert dat de geslotenheid van een groep de cohesie en het sociaal kapitaal binnen die 

groep versterkt. Vooral dat laatste begrip, sociaal kapitaal, wordt veel benadrukt. Sociaal 

kapitaal wordt gebruikt om te benadrukken dat de aan of afwezigheid van sociale netwerken 

voor een belangrijk deel kan verklaren waarom er verschillen zijn in economische en 

maatschappelijke ontwikkelingen tussen (groepen) mensen (Bijl et al. 2011). Mensen kunnen 

dus veel voordeel hebben van het gevoel erbij te horen en te kunnen rekenen op vertrouwen en 

tolerantie. Op deze manier kunnen zij doelen bereiken, wat dit begrip voor veel beleidsmakers 

een speerpunt maakt. De meer sociaal kapitaal, de meer voordelen dat heeft, ook voor de staat.  

Sociaal kapitaal is al door velen geprobeerd te definiëren. DeFilippes (2001) heeft 

geprobeerd uit de bonte verzameling definities er een duidelijke uit te pikken. Voor dit 

onderzoek wordt de volgende definitie van sociaal kapitaal gehanteerd: de hulpmiddelen die in 

een gemeenschap aanwezig zijn om de sociale organisatie vorm te geven. De hulpmiddelen 

bestaan uit onder andere participatie, verenigingsleven, sociale steun en 

gemeenschapsactiviteiten en voor dit onderzoek ook het aantal kerkbezoeken. Met sociale 

organisatie wordt bedoeld: alle waarden, normen, processen en gebruiken in een gemeenschap 

die de organisatie, facilitatie en de beperkingen tussen de interactie van de bewoners in de 

gemeenschap regelen (Mancini, Martin & Bowen, 2003, p.319).  

Deze voorgenoemde definitie van sociaal kapitaal is gekozen omdat deze het best 

meetbaar is. Volgens Putnam (1993) bestaat sociaal kapitaal uit drie verschillende elementen. 

Ten eerste de aanwezigheid van netwerken tussen burgers, ten tweede de verspreiding van 
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vertrouwen en ten derde het handhaven van normen van wederkerigheid. Als deze allen drie 

aanwezig zijn in een gemeenschap dan is deze in staat beter te functioneren.  

 

Tevens wordt in dit onderzoek gekeken in welke mate de theorie met betrekking tot 

afgeschermde woondomeinen, de zogenaamde gated communities, toegepast kan worden op 

gesloten gemeenschappen (closed communities). Hier is voor gekozen omdat er relatief veel 

geschreven is over afgeschermde woondomeinen en maar weinig geschreven is over gesloten 

gemeenschappen. In bepaalde opzichten komen deze wel overeen. Manzi en Smith-Bowers 

(2004) noemen als voordelen van de zogenaamde ‘gated communities’ de bescherming tegen 

geweld en sociale cohesie. Dit geldt ook voor de gesloten gemeenschappen. Aan de andere kant 

van de medaille zijn de nadelen, Wilson-Doenges (2000) beschrijft de angst voor de 

‘buitenwereld’ bij gated communities. Ook dit geldt natuurlijk voor de gesloten gemeenschap.  

 

 

1.2 Doel- en vraagstelling 

 

Hoewel er over sociaal kapitaal veel geschreven is, wordt dit weinig in verband gebracht met de 

mate van geslotenheid van een gemeenschap, zeker in Nederland. Dit onderzoek is daarom 

theoriegericht, in de hoop een bijdrage aan de theorie over sociaal kapitaal in verband met de 

geslotenheid van een gemeenschap te leveren. De doelstelling van dit onderzoek luidt:  

 

Doel van dit onderzoek is het leveren van een bijdrage aan de theorie betreffende het 

mogelijke verband tussen de geslotenheid van een gemeenschap en sociaal kapitaal 

binnen een dorp, door na te gaan of de mate van sociaal kapitaal binnen een gesloten 

gemeenschap, Arnemuiden, duidelijk afwijkend is van de mate van sociaal kapitaal 

binnen een vergelijkbaar ‘normaal’ dorp, Lent. 

 

Deze doelstelling is gekozen om te achterhalen of er een verband bestaat tussen de mate van 

geslotenheid en sociaal kapitaal binnen een gemeenschap. Zoals uit de gekozen definitie van 

sociaal kapitaal blijkt, zal dit zich richten op participatie binnen de gemeenschap, 

verenigingsleven, sociale steun, gemeenschapsactiviteiten en kerkbezoeken. Andere 

hulpmiddelen die bestaan in de gemeenschap om de sociale organisatie vorm te geven blijven 
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buiten beschouwing omdat dit een kleinschalig onderzoek met geringe tijd en materiaal 

mogelijkheden is. Tevens zorgen deze beperkingen er ook voor dat er gekozen is voor slechts 

twee casussen. Hierbij moeten we beseffen dat de resultaten dus voor deze twee 

gemeenschappen gelden en niet tot brede uitspraken over een mogelijk verband gelden. 

Aangezien er nog weinig onderzoek gedaan is in Nederland over het verband tussen sociaal 

kapitaal en de geslotenheid van gemeenschappen denk ik dat deze keuze te rechtvaardigen is.  

 

 
Figure 1 Onderzoeksmodel 

Beginnend bij (a), de bestudering van literatuur over gesloten/afgeschermde 

gemeenschappen en literatuur over sociaal kapitaal, levert de volgende te beantwoorden 

deelvragen op, (b) waar sociaal kapitaal binnen twee verschillende gemeenschappen aan 

kan worden getoetst. (c) Een vergelijking van de resultaten van deze twee 

gemeenschappen resulteert in (d) een bijdrage aan de ontwikkeling van theorie 

betreffende het mogelijke verband tussen sociaal kapitaal en de geslotenheid van een 

gemeenschap. 
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Centrale vraag  

In hoeverre is er een positief of negatief verband vast te stellen tussen de mate van geslotenheid 

van een gemeenschap en de hoeveelheid sociaal kapitaal in Arnemuiden en Lent? 

 

Deelvraag 1 

Welke resultaten zijn af te leiden uit de beschikbare literatuur over een eventueel verband 

tussen sociaal kapitaal en de geslotenheid van een gemeenschap?  

- Welke zaken zijn van invloed op sociaal kapitaal binnen een gemeenschap? 

- Welke zaken kunnen daadwerkelijk worden beïnvloed door de geslotenheid van een 

gemeenschap? 

- Hoe zou een mogelijk verband tussen de mate van geslotenheid en het sociaal kapitaal eruit 

kunnen zien? 

 

Deelvraag 2 

Hoe ziet het sociaal kapitaal binnen de onderzochte plaatsen eruit? 

- Hoe is de situatie in Arnemuiden met betrekking tot de geslotenheid? 

-Hoe is de situatie in Arnemuiden betreffende het sociaal kapitaal? 

-Hoe is de situatie in Lent met betrekking tot de geslotenheid? 

-Hoe is de situatie in Lent betreffende het sociaal kapitaal? 

 

Deelvraag 3  

Welke conclusies kunnen getrokken worden aangaande een verband tussen sociaal kapitaal en 

de mate van geslotenheid binnen deze plaatsen, met het oog op het bijdragen aan de 

theorievorming betreffende het verband tussen sociaal kapitaal en de geslotenheid van een 

gemeenschap? 

- Is er door middel van een vergelijking tussen de analyseresultaten van Arnemuiden en Lent een 

verband vast te stellen tussen het sociaal kapitaal en de mate van geslotenheid van beide 

gemeenschappen? 

-Zo ja, hoe ziet dit verband er precies uit? 
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1.3 Methodologie  

 

1.3.1 Onderzoeksstrategie 

 

Voor dit onderzoek zijn tijd en mogelijkheden beperkt door het kleinschalige karakter van dit 

onderzoek. Dit betekent dat het werkelijk binnen komen, en daarmee werkelijk contact te 

krijgen, in de Arnemuinse gemeenschap vrijwel nihil is. Zoals al aangegeven is dit dorp erg 

gesloten van karakter en in de korte tijd is het vrijwel onmogelijk om ook maar enigszins 

vertrouwen te genereren van de gemeenschap. Ik kies daarom voor een kleinschalige aanpak 

waarbij ik twee populaties ga vergelijken. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de 

samenhang van geslotenheid enerzijds en sociaal kapitaal anderzijds. Dit maakt dit onderzoek 

relevant. Echter dat maakt ook dat ik zelf vooral op onderzoek uit moet. Dit om empirisch 

datamateriaal te verzamelen waar dat door de geringe informatie niet beschikbaar is. We zullen 

dus een survey uitvoeren. We beginnen met het bestuderen van de populatie Arnemuiden. Op 

grond van de bevindingen kunnen we weloverwogen een tweede populatie, namelijk Lent, 

bestuderen. Deze wordt dan in vergelijking met de resultaten van de eerste populatie 

onderzocht.  

 

Zoals hiervoor gezegd wordt er een survey uitgevoerd. Op die manier hoop ik het 

veronderstelde verband tussen sociaal kapitaal en geslotenheid van een gemeenschap te 

vinden. Ik ga deze plaatsen afzonderlijk, maar wel op dezelfde wijze, onderzoeken. Dit doe ik, 

zoals al eerder gezegd, met kwantitatieve methode. Zoals Verschuren en Doorewaard (2007) 

beschrijven is het van belang om twee populaties strategisch te selecteren. Dat wil zeggen dat 

de populatie op het punt van de te verklaren, ofwel afhankelijke variabele, maximaal verschillen. 

In dit geval zal dat dus zijn op de open ofwel geslotenheid. Het is daarom belangrijk te zoeken 

naar een plek met ongeveer evenveel inwoners, de zelfde mate van religiositeit en ongeveer 

dezelfde omvang, maar die duidelijk verschilt met betrekking op de openheid. Ik heb gekozen 

voor deze techniek omdat het slechts een klein onderzoek betreft.  

 

1.3.2 Dataverzameling 
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Er bestaat nog weinig literatuur over gesloten gemeenschappen in Nederland. Daarom 

is het belangrijk breder te kijken, dat wil zeggen ook kijken naar literatuur uit het buitenland, en 

literatuur over gated communities. Vooral in het buitenland zijn ‘gated communities’ steeds 

populairder.  

Ook was er wel veel literatuur te vinden over het begrip sociaal kapitaal, een begrip dat 

hedendaags steeds meer aandacht lijkt te krijgen. Echter omdat er zoveel literatuur over dit 

begrip bestaat is het lastiger een eenduidig beeld te krijgen over de inhoud van het begrip 

sociaal kapitaal. Als deze bronnen geanalyseerd zijn en de begrippen geoperationaliseerd zullen 

we verder gaan met het meer praktische gedeelte van het onderzoek.  

 

Per gemeenschap zal een beschrijving volgen met betrekking tot de geslotenheid, en zal er een 

daadwerkelijke meting van het sociaal kapitaal plaatsvinden. Dit gebeurt aan de hand van 

enquêtes die vragen bevatten met antwoorden op de vijfpunts-Likert schaal. Volgens Korzilius, 

2008, p. 74) is dit de meest gebruikte variant voor het meten van attitude. Het stellen van 

gesloten vragen is gekozen omdat dit meerdere voordelen heeft. De betrouwbaarheid is groter 

aangezien er een minder grote vertaalslag nodig is (Vennis, 2006, p.219). Daarbij zullen 

respondenten het gemakkelijker vinden en minder tijdrovend om de enquête in te vullen 

waardoor er minder kans is op non-response. De validiteit is echter wel lager dan bij het stellen 

van open vragen, aangezien de mogelijkheid bestaat dat geen van de antwoorden werkelijk 

overeenkomt met dat wat de respondent voelt en vindt.  

 

Voor het ontwikkelen van de vragen wordt gekeken naar het conceptuele model. Dat wil zeggen 

dat we de vragen onderverdelen aan de hand van de genoemde indicatoren; Participatie en 

vertrouwen. Zoals we ook zien in de ‘Meetlat sociaal kapitaal’ van het CBS (2011) zijn deze 

vervolgens weer onderverdeeld in sociaal, maatschappelijk en politiek. De resultaten van deze 

enquêtes zullen vervolgens verwerkt worden met het programma SPSS, zodat een duidelijk 

beeld geschetst wordt van de scores per aspect in de cases als ook de scores van de case als 

geheel.  

Deze vragen moeten worden gesteld en daarvoor maakt men gebruik van een 

steekproef. Echter omdat dit slechts een kleinschalig onderzoek betreft was het niet mogelijk 

een representatieve steekproef te trekken. Om tot een representatieve steekproef te komen 

moet men zowel kijken naar de omvang als ook de spreiding binnen een populatie, pas op die 
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manier halen we de betrouwbaarheidsnorm van 95% (Korzilius, 2008, p. 126). In ‘Enquêteren’ 

van Jansen, Joostens en Kemper (2004 p. 84) leren we echter dat 25 respondenten voldoende is. 

Ook de spreiding zorgt voor moeilijkheden aangezien ik slechts enkele momenten aanwezig kan 

zijn in de dorpen om te enquêteren. Dit zorgt ervoor dat ik afhankelijk ben van wie er op dat 

tijdstip rondlopen in het dorp. Dit probleem heb ik geprobeerd te ondervangen door eenmaal ’s 

avonds en eenmaal ’s middags te enquêteren. Als ook op verschillende plekken in het dorp, 

omdat het wellicht per straat verschilt.  

 

Er zijn in totaal 100 enquêtes afgenomen, 50 in Arnemuiden en 50 in Lent. Waarbij die 50 dan 

weer opgesplitst worden in 25 ’s middags en 25 ’s avonds. Daarbij is er een observatie 

uitgevoerd tijdens het enquêteren om zo het kwantitatieve meer levendig maken.  

 

1.3.3 Data-analyse  

 

Zoals al duidelijk werd uit voorgaande wordt de mate van sociaal kapitaal in beide 

gemeenschappen gemeten aan de hand van enquêtes. Deze zijn opgesteld na het 

operationaliseren van het begrip sociaal kapitaal, zie paragraaf 2.3. Daarbij is ook gebruik 

gemaakt van de ‘Meetlat sociaal kapitaal’ van het CBS (2011). De enquête bestaat zoals gezegd 

uit gesloten vragen waarbij de antwoorden gegeven worden in de vorm van een vijfpunts-Likert 

schaal. Deze worden vervolgens geanalyseerd met het programma SPSS. Hier zullen we verder 

op terug komen in hoofdstuk 3.  

 

 

1.4 Relevantie  

 

In de huidige tijd waar banken falen en crisis de toon vormt komt steeds meer aandacht voor 

sociaal kapitaal. Waar financieel kapitaal je in staat stelt een auto te kopen, zo kan sociaal 

kapitaal je helpen je doelen te bereiken die je alleen niet bereikt zou hebben. Sociaal kapitaal 

gat over je vrienden en bekenden en de goederen en diensten die zij jou ter beschikking stellen 

(Peters, 2010). Het gaat dus om de rijkdom die een sociaal netwerk kan genereren. Er zijn steeds 

meer onderzoekers die dit begrip duidelijk in beeld willen brengen, en steeds meer 

beleidsmakers die van dit begrip een speerpunt maken. Ook is er steeds meer aandacht voor de 
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gemeenschap. Zoals Van Dam et al (2005) beschrijven heeft interesse in gemeenschappen te 

maken met een opleving van communitaristische ideeën in de politiek. Het belang van normen 

en waarden wordt groter, maar deze kunnen niet door de overheid worden opgelegd. In 

gesloten gemeenschappen zijn deze normen en waarden vaak duidelijk aanwezig.  

Echter veel onderzoek naar het verband tussen sociaal kapitaal enerzijds en gesloten 

gemeenschappen anderzijds bestaan er nog niet. Wel suggereren Van Dam et al (2005) in 

‘Closed Communities’ dat sociaal kapitaal kan leiden tot gesloten gemeenschappen. Andersom is 

dit verband nauwelijks onderzocht. Met dit onderzoek is een poging gedaan onderzoek te doen 

naar of er sprake is van een verhoogd sociaal kapitaal naarmate een gemeenschap meer 

gesloten is. Dit om een bijdrage te leveren aan de literatuur, en zo wellicht beleidsmakers doen 

inzien wat de voordelen zijn van een gesloten gemeenschap. Hoewel dit onderzoek uiteraard 

slechts geldig is voor de twee onderzochte dorpen, zou het een aanzet kunnen zijn voor 

vervolgonderzoek. Zo kan men bijvoorbeeld ook andere gesloten gemeenschappen 

onderzoeken, die in deze tijd voor problemen zorgen, denk aan de Hells Angels, Marokkaanse 

jongeren, woonwagenbewoners. Door meer inzicht te krijgen in deze groepen en de normen en 

waarden die gelden, ofwel de mate en inhoud van het sociaal kapitaal, zouden er specifieke 

beleidsplannen gemaakt kunnen worden. Zeker als uit het onderzoek blijkt dat er meer sprake is 

van sociaal kapitaal in gesloten gemeenschappen zouden de beleidsmakers specifiek beleid 

hierop aan kunnen passen, wat neerkomt op bijvoorbeeld meer investeringen in het 

verenigingsleven waardoor de burgers een groter sociaal netwerk kunnen krijgen. Als ook meer 

politiek vertrouwen genereren door de burgers persoonlijk op te zoeken en zo een 

vertrouwensband creëeren.  

 

1.5 Leeswijzer 

 

In dit hoofdstuk zijn de begrippen sociaal kapitaal en gesloten gemeenschappen geïntroduceerd 

en is uitgelegd wat de aanleiding vormde voor deze studie. Ook hebben we de 

onderzoeksaanpak beschreven. In hoofdstuk 2 wordt dieper ingegaan op de theorie over zowel 

sociaal kapitaal als ook gesloten gemeenschappen. Daar zal een definitie uit voortvloeien 

waarna we ook de operationalisatie kunnen uitvoeren met betrekking tot sociaal kapitaal. In 

hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de methodologie. In hoofdstuk 4 zullen we Arnemuiden 

beschrijven waarna ook de gevonden resultaten voor dit dorp gepresenteerd worden. 
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Hoofdstuk 5 brengt de casus Lent in beeld en kent dezelfde opbouw als hoofdstuk 4. In 

hoofdstuk 6 zullen we de gevonden resultaten uit de voorgaande hoofdstukken met elkaar 

vergelijken. Tot slot zullen we in hoofdstuk 7 de gevonden conclusies beschrijven, zal er 

gereflecteerd worden op het verloop van het onderzoek en worden aanbevelingen gedaan voor 

eventueel vervolgonderzoek. 

 

2. Theoretisch kader:  

 

Alvorens er daadwerkelijk naar de theorie gekeken kan worden is het van belang de 

verschillende begrippen te definiëren. Hoewel er veel geschreven is over het begrip sociaal 

kapitaal en de mogelijke verbanden die daarmee samenhangen, blijft de geslotenheid 

onderbelicht. Zeker in Nederland is er op dat terrein nog veel te leren. Nadat we de 

kernbegrippen voor dit onderzoek, ‘sociaal kapitaal’ en ‘gesloten gemeenschap’, gedefinieerd 

hebben, is het belangrijk om deze te operationaliseren. Dit zodat we daadwerkelijk een 

onderzoek kunnen verrichten.  

 

2.1 Gesloten gemeenschappen 

 

Er is veel onderzoek gedaan naar waarom er afgeschermde woondomeinen bestaan in vooral de 

Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Ook in andere landen is de opmars van deze leefvorm 

geconstateerd. In Nederland zijn wel van deze projecten opgezet maar het idee van de ‘Gated 

community’ lijkt in Nederland niet aan te slaan. Wel bestaan er volgens Van Dam et al (2005) 

gesloten gemeenschappen. De vraag die dan gesteld kan worden is of gesloten 

gemeenschappen vergeleken kunnen worden met afgeschermde woondomeinen. Veelal kiezen 

mensen vrijwillig voor het wonen in een afgeschermd woondomein. Uit verschillende 

onderzoeken komt naar voren dat angst de grootste beweegreden is om zich hier te vestigen. 

Wilson-Doenges (2000) deed al onderzoek naar de motieven, zoals angst, voor het vestigen in 

zogenaamde hekwerkwijken. Echter voor de gesloten gemeenschappen geldt dit niet altijd. Zo 

noemen Van Dam et al (2005) verschillende voorbeelden van gesloten gemeenschappen in 

Nederland. Onder andere de Hells Angels worden genoemd. Bij deze groep kunnen we 

inderdaad spreken van een vrijwillig gekozen groep, met hun eigen rituelen en gebruiken. Ook 

het leven in een gesloten gemeenschap als Arnemuiden is vrijwillig, waarschijnlijk zijn de meeste 
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bewoners wel geboren en getogen in deze plaats, maar ze hebben nog steeds de keuze, de 

vrijwillige keuze, om er te blijven wonen.  

Voor een gesloten gemeenschap is gekozen voor de volgende definitie: “groepen mensen met 

een gezamenlijke identiteit die in hoge mate gesloten zijn voor de buitenwereld, bijvoorbeeld 

voor ideeën en personen van buiten de groep”. Closed communities genereren normen en 

waarden binnen de gemeenschap zelf, volgens een eigen logica; ze zijn in hoge mate zelf-

referentieel. Vaak hebben zij een eigen normen- en waardepatroon ontwikkeld dat afwijkt van 

het normen en waardepatroon in de omgeving van de gemeenschap (Van Dam et al, 2005). 

Eshuis, Aarts en van Dam (2008) geven aan dat gesloten gemeenschappen op verschillende 

manieren kunnen bestaan. Soms zullen zij bestaan door netwerkachtige structuren, soms omdat 

een gemeenschap gesloten is voor bepaalde ideeën, in andere gevallen hebben ze zelf bepaalde 

normen ontwikkeld die afwijken van die van de buitenwereld, en in weer andere gevallen zijn 

het groepen die vijandig staan tegenover mensen die niet tot hun groep behoren. 

Gemeenschappen kennen in het algemeen een bepaalde mate van geslotenheid, echter 

gesloten gemeenschappen zijn in hogere mate gesloten. Volgens Eshuis et al (2008) valt er geen 

harde grens te trekken tussen gesloten gemeenschappen en andere gemeenschappen, maar wel 

een verschil te onderkennen in de mate van geslotenheid.  

Kijken we echter naar een dorp als Arnemuiden, daar wordt men in geboren en opgevoed met 

de normen en waarden die heersen in deze gemeenschap. Vooral het kerkelijke speelt een 

belangrijke rol in deze opvoeding. Het dorp staat bekend als een van de meest gelovige in 

Nederland. Dit brengt meteen ook het gesloten karakter van het dorp naar voren. De 

rechtsantropoloog Emile Rouveroy van Nieuwaal heeft in 2008 een documentaire gemaakt over 

een soort gelijke gemeenschap namelijk Staphorst. Zoals blijkt uit het interview dat Bouma hield 

met de documentairemaker heeft het hem 3 jaar lang iedere zondag gekost om enigszins 

binding te krijgen met de Staphorsters. Op deze manier kon hij achterhalen hoe het leven eruit 

zag en door het gewonnen vertrouwen lieten ze hem meekijken in het wel een wee in de 

gemeenschap. Rouveroy van Nieuwaal geeft echter meteen ook toe dat hij er nooit helemaal 

ingerold is. Dat geeft maar weer het gesloten karakter van bepaalde gemeenschappen weer.  
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Maar zoals vaak geopperd wordt heeft een dergelijk gesloten karakter ook voordelen. De 

cohesie zou in zulke gemeenschappen groter zijn. Cohesie is een belangrijk aspect van sociaal 

kapitaal. Zo komen we tot het begrip sociaal kapitaal.  

 

2.2 Sociaal kapitaal 

 

Zoals uit de doelstelling al naar voren kwam is het voor dit onderzoek interessant om te kijken 

naar de theorie met betrekking tot sociaal kapitaal. Uit het projectkader werd al duidelijk dat er 

moeilijk een eenduidige definitie voor dit begrip bestaat. De meest gebruikte definitie komt van 

Robert Putnam. Deze omschrijft het begrip sociaal kapitaal als volgt: zoals een schroevendraaier 

zorgt voor fysiek kapitaal, onderwijs voor ‘human capital’ om de productiviteit ten goede te 

komen, zo zorgen sociale contacten en netwerken voor een verbeterde productiviteit van 

individuen en groepen. Porters (2000) verklaart in “knowledge and social capital” dat sociaal 

kapitaal de laatste jaren vooral gebruikt wordt als een concept om het niet functioneren van 

verschillende gemeenschappen te verklaren. Twee hoofdstukken verder zoeken ook Adler en 

Kwon (2000) naar een geschikte definitie van het begrip. Deze sommen alle gevonden definities 

met betrekking tot sociaal kapitaal op. De belangrijkste conclusies die zij trekken zijn dat de bron 

van sociaal kapitaal te maken heeft met netwerken, normen, geloof en regels. Dit zijn de 

fundamenten van sociaal kapitaal.  

Deze fundamenten kunnen zowel voordelen als risico’s opleveren. Als voordelen 

noemen Adler en Kwon (2000) onder andere solidariteit, informatiegebruik, macht en als 

nadelen worden onder andere genoemd beperking van vrijheid, en beperking van gebruik door 

buitenstanders van informatie en dergelijke. Ook DeFilippis (2001) heeft getracht een treffende 

definitie te vinden voor sociaal kapitaal. Deze geeft vooral kritiek op de definitie van Putnam 

(1993). Volgens DeFilippis (2001) is deze niet correct aangezien sociaal kapitaal gescheiden 

wordt van economische kenmerken. Tot deze conclusie komt DeFilippis (2001) door te kijken 

naar de gesloten gemeenschap in Orange County, LA. Daar is het duidelijk dat vooral ook 

economische kenmerken een belangrijke rol spelen in het sociaal kapitaal van deze 

gemeenschap. Ook Flora (1998) bekijkt sociaal kapitaal met betrekking tot gemeenschappen. 

Deze noemt het begrip sociale infrastructuur, omdat er een onderscheidt zou bestaan tussen 

rationele keuzes en ‘embeddedness’. Hiermee wordt getracht een antwoord te vinden op de 

vraag of sociaal kapitaal de welstand van burgers in een gemeenschap vergroot.  
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In het artikel van Woolcock & Narayan (2000) wordt gekeken naar de evolutie van 

sociaal kapitaal. Er wordt beargumenteerd dat er vier duidelijk aanwijsbare wegen te volgen zijn 

met betrekking tot sociaal kapitaal. Dat zijn: gemeenschapregering, netwerken, instituties en 

‘synergie’. Waarbij de laatst genoemde het meest duidelijk is. Deze omvat zowel de negatieve 

als positieve uitkomsten van sociaal kapitaal en kijkt ook naar de verschillende niveaus en 

dimensies van het begrip.  

 

Als we al deze informatie bij elkaar leggen, komen we tot de volgende definitie: De 

hulpmiddelen die in een gemeenschap aanwezig zijn om de sociale organisatie vorm te geven. 

De hulpmiddelen bestaan onder andere uit participatie, verenigingsleven, sociale steun en 

gemeenschapsactiviteiten. Daarbij wordt met sociale organisatie de definitie van Mancini, 

Martin en Bowen (2003) gebruikt: alle waarden, normen, processen en gebruiken in een 

gemeenschap die de organisatie, facilitatie en de beperkingen tussen de interactie van de 

bewoners in de gemeenschap regelen. We zullen dus gaan kijken in hoeverre sociaal kapitaal 

aanwezig is in Arnemuiden en in de meer open gemeenschap, Lent. Zoals we in ‘Closed 

Communities’ van van Dam et al (2005) hebben gezien is vooral het kerkbezoek een belangrijk 

onderdeel van de gemeenschap.  

We zullen voor het meten van het sociaal kapitaal de ‘meetlat sociaal kapitaal’ van het 

CBS (2011) gebruiken. Hierin worden participatie en vertrouwen als belangrijkste 

hoofdcomponenten genoemd. Deze worden dan weer opgesplitst in een sociaal component, 

maatschappelijk component en een politiek component. We zullen hierop in het conceptueel 

model terug komen.  

Zoals uit de doelstelling duidelijk werd zullen we behalve naar Arnemuiden, ook naar 

een ‘open’ gemeenschap kijken. Deze gemeenschap heeft dan wel als eis dat het ook een 

religieuze gemeenschap is van ongeveer dezelfde grootte. Daarom is gekozen voor de plaats 

Lent. Dit dorp ligt aan de rand van Nijmegen, net zoals Arnemuiden aan de rand van Middelburg 

ligt, en kent ongeveer dezelfde hoeveelheid inwoners.  

 

2.3 Operationalisatie sociaal kapitaal 

 

Door het CBS worden in de meetlat sociaal kapitaal (2011) drie verschillende componenten 

onderscheiden om tot sociaal kapitaal te komen. Echter wordt de laatste, integratie, ook 
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meteen weer verwijderd omdat deze niet naast de andere twee, participatie en vertrouwen, 

staat maar meer daardoor wordt bepaald. In dit onderzoek is besloten hetzelfde te doen en dus 

alleen naar de componenten participatie en vertrouwen te kijken. Deze worden vervolgens weer 

onderverdeeld in sociaal, maatschappelijk en politiek. Dit is te zien in de volgende figuur.  

 
Figure 2 Conceptueel model. Bron: Meetlat sociaal kapitaal, CBS, 2011. 

 
Echter kijkend naar de deelconcepten bij maatschappelijk en politiek valt op dat deze meetlat 

gebruikt is om op grote schaal onderzoek te doen. Dit onderzoek is veel kleinschaliger en 

daarom zijn vragen als ‘heeft u vertrouwen in het leger’ niet relevant geacht. Hier zal dus een 

kleine aanpassing nodig zijn en we zullen de vragen voor een dorp moeten aanpassen.  

 

We gebruiken deze meetlat om tot vragen te komen voor de enquête. We beginnen hiermee 

met de eerste dimensie participatie. Deze heeft de volgende indicatoren; Sociale participatie, 

maatschappelijke participatie en politieke participatie. Aan de hand daarvan zijn verschillende 

vragen tot stand gekomen. Onder sociale participatie vallen sociale contacten, van zowel 

familie, vrienden en buren. Daaronder valt dus het groeten van dorpsgenoten, het kennen van 

dorpsgenoten, de contacten met dorpsgenoten, of er veel kennissen en/of vrienden in het dorp 
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wonen en uiteindelijk een contrastvraag namelijk of er meer kennissen in het dorp wonen dan in 

de nabijgelegen grote stad. Bij maatschappelijke participatie kunnen we kijken naar deelname 

aan het verenigingsleven. Ook is hier een contrastvraag toegevoegd, namelijk of er eerder wordt 

deelgenomen aan verenigingsactiviteiten in het dorp dan daar buiten. Aangezien duidelijk werd 

dat Arnemuiden een gelovige gemeenschap is, is gekozen om het aantal kerkbezoeken mee te 

nemen in de vragenlijst. Verder nog werd er gevraagd naar de deelname van respondenten aan 

activiteiten die georganiseerd worden in het dorp. Als laatste vraag of men zich verbonden voelt 

met het dorp.  

 

Bij politieke participatie kan gekeken worden naar het stemmen en politieke acties. Voor dit 

kleinschalige onderzoek is gekozen om het stemgedrag voor de gemeenteraadsverkiezingen 

mee te nemen. Tevens werd er ook gevraagd naar de mate waarin de respondenten zich 

verbonden voelden met de gemeenteraad.  

 

Ook de dimensie vertrouwen valt te verdelen in sociaal, maatschappelijk en politiek. Voor de 

sociale indicator wordt gekeken naar de mate waarin de Arnemuidenaren/ Lentenaren hun 

buren en dorpsgenoten vertrouwen. Hier is ook een contrastvraag aan toegevoegd, namelijk of 

de respondenten meer vertrouwen hebben in de mensen in hun dorp dan buiten hun dorp. Als 

laatste een vraag naar of zij hun dorpsgenoten in zo een hoedanigheid vertrouwen dat zij de 

fiets niet op slot hoeven te doen, omdat zij niet bang zijn dat deze gestolen wordt.  

 

Bij het maatschappelijk vertrouwen is gekeken naar de mate waarin de respondenten 

vertrouwen hebben in de politie, en wegens het gelovige karakter vertrouwen in de kerk. Ook is 

er gevraagd of de mensen zich veilig voelen in het dorp. Zo veilig dat zij ’s nachts alleen over 

straat durven. Als laatste een contrastvraag naar de mate waarin de respondenten zich veiliger 

voelen in hun eigen dorp dan daar buiten.  

 

Bij politiek vertrouwen werd gevraagd naar het vertrouwen dat men heeft in de gemeenteraad. 

Verder een vraag of dat vertrouwen groter was voordat hun gemeente onder de grootstedelijke 

gemeente viel. Dus voor Lent voordat Lent deel uit ging maken van Nijmegen, en voor 

Arnemuiden voordat deze deel uit ging maken van Middelburg.  
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2.4 Verband gemeenschap en sociaal kapitaal  

 

Zoals al duidelijk werd is er niet veel geschreven over gesloten gemeenschappen enerszijds en of 

er meer of minder sociaal kapitaal te vinden is. Wel zijn er verschillende onderzoeken gedaan 

naar bepaalde aspecten. Zo heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (2008) het 

plattelandsleven meermaals in kaart gebracht. Een onderdeel daarvan is de mate van sociaal 

kapitaal binnen de verschillende plattelandstypen. Deze typen zijn; gesloten platteland, dorpse 

platteland, woonplatteland, elitaire platteland en als laatste het stedelijke platteland (Vermeij & 

Mollenhorst, 2008). Uit dit onderzoek komt naar voren dat het sociaal kapitaal op het 

platteland, met uitzondering van het stedelijke platteland, groter is dan in de stad. Vooral het 

gesloten dorp, kleine afgelegen dorpen waar weinig voorzieningen zijn en de mensen naar 

binnen gericht zijn, kent een hoge mate van sociaal kapitaal. Dit uiteraard omdat ze afgelegen 

liggen en wel aangewezen zijn op de naaste omgeving. De mensen zijn er meer tevreden, 

vertrouwen elkaar meer en hebben meer contact met de buren. Echter kwam ook naar voren 

dat het netwerk van stedelingen vaak groter, gevarieerder en diepgaander is dan dat van de 

plattelandsbewoners. We kunnen hieruit concluderen dat er in beide gevallen sprake is van 

sociaal kapitaal, al is dat op het platteland meer praktisch van aard en in de stad vaak meer 

bestaat uit vrienden en familie in plaats van buren. Dit is logisch te verklaren doordat mensen in 

kleine gemeenschappen minder keuze hebben, waar stedelingen zo veel keuze hebben en zich 

daarom sneller associëren met mensen die gelijkgezind zijn. Voor dit onderzoek is het relevant 

omdat het gesloten platteland veel overeenkomsten kent op grond van sociaal kapitaal met het 

woondorp, zoals Lent en Arnemuiden. We zullen hier in de casus bespreking, respectievelijk 

hoofdstuk 4 en 5, verder op terug komen.  

In de inleiding werd al duidelijk dat de geslotenheid van en groep de cohesie en het sociaal 

kapitaal binnen de groep versterkt (Peters, 2010). Echter dit is niet altijd het geval. Blandy en 

Lister (2003) deden onderzoek naar het sociaal kapitaal in zogenoemde ‘gated communities’. 

Deze kwamen tot de conclusie dat hoewel deze afgeschermde gemeenschappen in de markt 

gebracht zijn als ‘gemeenschap’ en ze zouden zorgen voor sociale homogeniteit en gedeelde 

normen en waarden, bleek in de realiteit dat de bewoners vaak zwakke sociale banden hebben. 

Dit omdat de hoofdredenen voor het vestigen in en ‘gated community’ niet zijn de 

gemeenschap, maar de waarde van het onroerend goed en de veiligheid. Bewoners verlangen 

naar anonimiteit en privacy en dit kan dan weer leiden tot segregatie binnen segregatie.  
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3. Methodologie 

 

 Allereerst is het zaak het probleem te analyseren (Verschuren, 2012, persoonlijke 

communicatie). Daaruit baseer je de doel- en vraagstelling immers. Daarna is het belangrijk om 

je te oriënteren, welke theorieën en ideeën bestaan er over het onderwerp. Voor het oriënteren 

is eerst de literatuur bestudeerd. Hierna zijn de kernbegrippen, zoals sociaal kapitaal en 

gemeenschap gedefinieerd en geoperationaliseerd.   

Na deze fase wordt doorgegaan met het praktische gedeelte van het onderzoek. Dat 

gebeurd in deze paragraaf met de betrouwbaarheidsanalyse, steekproefanalyse, resultaten 

berekeningen en de beoordeling van de scores.  

 

3.1 Betrouwbaarheidsanalyse 

 

Zoals duidelijk werd in de inleiding is voor de dataverzameling gebruikt gemaakt van enquêtes. 

Deze enquêtes bevatten gesloten vragen met antwoorden in de vorm van een vijfpunts-Likert 

schaal. De antwoordmogelijkheden variëren van de laagst mogelijke mate van sociaal kapitaal 

tot de hoogstmogelijke mate van sociaal kapitaal. De antwoorden hebben een code tussen de 1 

en de 5, waarbij code 1 staat voor de laagst mogelijke mate van sociaal kapitaal en score 5 voor 

de hoogst mogelijke mate van sociaal kapitaal. De vragen zijn tot stand gekomen op basis van de 

operationalisatie in hoofdstuk 2 van sociaal kapitaal. Hierbij is vooral gebruik gemaakt van de 

meetlat sociaal kapitaal van het CBS (2011). Door gebruik te maken van deze gerenommeerde 

bron voor het uitvoeren van statistieken is er al een zekere mate van betrouwbaarheid te 

onderkennen.  

In de betrouwbaarheidsanalyse is het belangrijk dat er samenhang is tussen de 

verschillende aspecten. Zoals duidelijk werd in de operationalisatie zijn er verschillende 

aspecten te onderkennen. Het is voor de betrouwbaarheid van belang dat deze verschillende 

aspecten samenhang vertonen. Bijvoorbeeld maatschappelijke participatie. Deze hoeft echter 

niet per se samen te hangen met een ander aspect, zoals politiek vertrouwen, aangezien deze 

verschillende aspecten van het begrip sociaal kapitaal meten. Om dit na te gaan is er gelet op de 

gemiddelden van de scores. Als deze min of meer gelijk zijn, is er een grote kans dat de 

indicatoren hetzelfde meten. Daarbij is ook gelet op de standaarddeviatie. Als deze heel hoog 

zijn is er weinig homogeniteit in de antwoorden te vinden, dat wil zeggen dat er grote 
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verschillen bestaan in de antwoorden op die vraag. Dat wil dan weer zeggen dat die specifieke 

vraag geen duidelijke meter is voor de indicator. 

Om tot resultaten te komen zijn de gegevens van de enquête van één dorp, in dit geval 

Arnemuiden, ingevoerd in het analyseprogramma SPSS. Aangezien er voor beide dorpen 

dezelfde vragenlijst gebruikt is, is het voldoende om een van de vragenlijsten te onderwerpen 

aan een betrouwbaarheidsanalyse. 

  

Vervolgens is ook de onderlinge correlatie belangrijk. De correlatie ligt tussen -1 en 1 en geeft 

aan hoe sterk het verband van de variabelen is. Een score van 0 duidt op afwezigheid van 

samenhang. Het is dus heel belangrijk dat de scores van de vragen die dezelfde indicator 

(bijvoorbeeld ‘maatschappelijke participatie’) meten onderling sterk correleren. Voor dit 

onderzoek zou het ideaal zijn dat de scores positief verband houden en dus zouden er geen 

negatieve scores ontdekt moeten worden. We willen immers aantonen dat sociaal kapitaal 

positief verband houdt met de mate van geslotenheid van een gemeenschap. Voor dit 

onderzoek nemen we als vuistregel dat de correlatie groter moet zijn dan 0,20. Vervolgens 

kunnen we met de p-waarde controleren of deze correlaties significant zijn, dus een p-waarde 

kleiner dan 0,05. Tot slot kijken we met Cronbach’s alpha of de homogeniteit van de indicatoren 

hoog genoeg is om ze op te mogen tellen tot een schaal (Korzilius, 2008). De totale Alpha moet 

hoger zijn dan 0,60. Zie voor verdere uitwerkingen bijlage 4.1.  

 

3.2 Steekproefanalyse 

 

Bij de steekproefanalyse is het belangrijk dat de steekproeven zoveel mogelijk overeenkomen in 

beide casussen, zodat eventuele verschillen niet te wijten zijn aan persoonskenmerken van de 

steekproef. Er zijn vele mogelijkheden om een steekproef te houden. Zo kan men kiezen voor 

een aselecte steekproef, waarbij men de populatie goed kent en in kaart kan brengen. Deze 

methode heeft grote voordelen want levert een grote validiteit en men kan uitspraken over de 

gehele populatie doen. Deze methode kent echter ook grote nadelen want is erg tijdrovend en 

duur, en men moet informatie over de gehele populatie hebben (Callaert, 2013). Wegens deze 

nadelen is gekozen voor een selecte steekproef. Bij deze manier van steekproef nemen zijn ook 

wer vele verschillende mogelijkheden, er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor een steekproef 

op basis van vrijwillige reactie (voluntary respons sampling) of voor een steekproef op basis van 
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gemakkelijke bereikbaarheid (accesability sampling of convenience sampling) en als laatste ook 

voor een steekproef op basis van quota (quota sampling) (Callaert, 2013). Deze laatste methode 

houdt rekening met de verdeling van de bevolking. Eerst is het dus noodzaak om een duidelijk 

beeld te krijgen van de populatie, deze gegevens kunnen gevonden worden bij het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit onderzoek heeft dus eerst onderzocht hoe de bevolking in 

beide dorpen verdeeld is. Met de kennis van deze gegevens konden de enquêtes afgenomen 

worden. Als nadeel wordt hierbij genoemd dat de resultaten slechts gelden voor dit onderzoek, 

en dat men wellicht een belangrijke factor over het hoofd ziet. Een ander probleem bij deze 

methode is dat men ook binnen de quota de vrijheid heeft om mensen te kiezen, en daarmee 

duikt ‘beschikbaarheid’ op. Ook in dit onderzoek is dat een belangrijk probleem, doordat ik 

afhankelijk was voor wie er dan aanwezig was in het dorp. Dit probleem is enigszins geprobeerd 

op te vangen door op twee verschillende tijdstippen te enquêteren. Volgens de quota-sampling  

heb ik gelet op een gelijk aantal mannen en vrouwen en de leeftijden van de respondenten zo 

uiteenlopend mogelijk te houden. Dit om eventuele verschillen in persoonskenmerken te 

ondervangen.  

Ook voor de steekproefanalyse zijn de gegevens ingevoerd in het analyseprogramma 

SPSS. De steekproeven worden vergeleken aan de hand van Cramer’s V. Dit houdt in dat bij een 

significantie van 0,05 of lager het verschil tussen beide proeven significant is. Dit willen we 

uiteraard niet. Zoals te lezen valt in bijlage 4.2 bleken de steekproeven op basis van alle 

onderzochte kenmerken vergelijkbaar. Dus zowel op basis van leeftijd, geslacht en het aantal 

jaren dat men woont in het dorp.  

 

3.3 Resultatenberekening  

 

Nadat onderzocht wordt of het meetinstrument betrouwbaar is en bepaald is of de 

steekproeven vergelijkbaar zijn is er gekeken naar de mate van sociaal kapitaal per dorp. Voor 

dit onderzoek is sociaal kapitaal onderverdeeld in twee dimensies, namelijk participatie en 

vertrouwen. De eerste dimensie bestond uit 12 vragen, de tweede dimensie uit 11, die allen 

beantwoord konden worden door middel van een vijfpuntsschaal. Deze bestond uit helemaal 

mee oneens, wat neerkomt op de minst mogelijke mate van sociaal kapitaal tot helemaal mee 

eens, wat neerkomt op de meest mogelijke mate van sociaal kapitaal. Zo werd het mogelijk om 

de verschillende scores op te tellen en zo per dimensie een score te berekening. De dimensies 
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tellen even zwaar mee. De scores per indicator per dorp werden opgeteld en vervolgens 

gedeeld door de hoogst mogelijke te behalen score. Doordat er voor de dimensies een 

verschillend aantal vragen bestond, verschilde deze maximale score (60 tegen 55). De score 

komt op deze manier neer op een getal tussen de 0 en de 1. Deze scores per dimensie zijn 

daarna opgeteld en kwam daarmee op een cijfer tussen de 0 en de 2. Voor de uitwerking en 

gedetailleerde resultaten verwijs ik naar bijlage 4.  

Vervolgens is berekend met Cramer’s V of sociaal kapitaal wel significant van elkaar verschilde 

per dorp. Dat wil zeggen dat de score kleiner moet zijn dan 0,05 om te spreken van een 

significant verschil. Helaas bleek dit voor zowel de totaalscore als ook de scores voor de 

verschillende dimensies niet zo te zijn.  

 

3.4 Beoordeling scores  

 

In de komende hoofdstukken 4 en 5 worden de resultaten per dorp uiteengezet. Dat doen we 

aan de hand van de gemiddelden en de standaarddeviaties. Deze laatste om de mate van 

homogeniteit in de antwoorden van de respondenten te onderzoeken. De scores zijn telkens 

opgeteld en vergeleken met een maximaal haalbare score. De antwoorden per vraag varieerden 

op een vijfpunts-Likert schaal van ‘Helemaal mee oneens’ score 1 tot ‘Helemaal mee eens’ score 

5. De beoordeling ziet er als volgt uit  

 

Score Beoordeling 

1-2 Zeer negatief 

2-3 Negatief 

3-4 Positief 

4-5 Zeer positief 

Table 1 Beoordeling scores per vraag 

Vervolgens wordt een score per aspect gehaald tussen de 0 en de 1. Dit omdat de score immers 

gedeeld worden door de maximaal haalbare score. Per aspect krijgen we dus de volgende score, 

zoals te zien is in onderstaande tabel (2).  

 

Score Beoordeling 

0,00-0,25 Zeer negatief 
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0,25-0,50 Negatief 

0,50-0,75 Positief 

0,75-1,00 Zeer positief 

Table 2 Beoordeling scores per aspect 

 

Deze scores worden daarna opgeteld om zo tot een totaalscore te kunnen komen. Omdat deze 

totaalscore bestaat uit twee aspecten, komt de score te liggen tussen de 0 en de 2. Daaruit volgt 

de volgende beoordeling zoals te zien is in tabel 3, hieronder. 

 

Score Beoordeling 

0,00-0,50 Zeer negatief 

0,50-1,00 Negatief 

1,00-1,50 Positief 

1,50-2,00 Zeer positief 

Table 3 Beoordeling totaalscores 

4. Casus Arnemuiden 
 
Zoals uit de doelstelling blijkt zullen er twee casussen met elkaar vergeleken worden. Uit het 

projectkader werd duidelijk dat Arnemuiden een van deze casussen is. Dit omdat het zowel op 

familiaire- als religieuze gronden tot een gesloten groep behoort. 
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Figure 3 Arnemuiden 

 

4.1 Dorpsbeschrijving 

 

Aantal 
inwoners 

Aantal 
mannen 

Aantal 
vrouwen 

Aantal niet-
westerse 
allochtonen 

Aantal 
huishoudens 

5.080 2.570 2.505 1% 1.855 
Table 4 Kerncijfers Arnemuiden 

 

Voor dit onderzoek zal ik kijken naar het dorp Arnemuiden. Arnemuiden is een rustig 

vissersplaatsje gelegen op het Zeeuwse eiland Walcheren, tussen Middelburg en Goes. Na de 

gemeentelijke herindeling kwam dit dorp onder de vleugels van Middelburg. Ik heb voor dit 

dorp gekozen omdat dit dorp bekend staat als gesloten. Dit bleek ook uit het onderzoek van Van 

Dam et al (2005).  
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Het heeft een sterk religieus karakter. Dit blijkt onder meer uit het aantal kerkbezoeken en de 

gemeenteraad. De grootste partijen hier zijn de ChristenUnie en de SGP.  

Ook is het een dorp waarbij veel bewoners familie zijn van elkaar, dit zou zorgen voor 

een hecht sociaal netwerk (Van Dam et al., 2005). Zowel het religieuze aspect als het 

kleinschalige aspect maakt dit tot een geschikte casus.  

 

Zoals al in het projectkader genoemd is er de laatste jaren veel te doen over de gesloten groep 

van radicale moslims. Maar hoe het zit met andere geloofsovertuigingen blijft enigszins 

onderbelicht. In de Verenigde Staten is al meer onderzoek gedaan naar andere groepen. Zo is 

vooral de Amish een bekende gesloten groep met eigen normen en waarden in de Verenigde 

Staten. Kraybill en Nolt (2010) hebben verschillende onderzoeken gedaan naar deze groep. In 

Nederland hebben we dan wel geen echte Amish groep, maar een dorp als Arnemuiden kan 

men hier enigszins mee vergelijken. Al eerder werd genoemd dat veel van de inwoners familie 

zijn van elkaar. Ook de klederdracht en het kerkelijke karakter kan men vergelijken met de 

Amish. Het lijkt me daarom interessant om dit dorp eens onder de loep te nemen. Kraybill en 

Nolt (2010) suggereren dat sociaal kapitaal groot is in de Amish gemeenschap. Echter behalve 

overeenkomsten zijn er natuurlijk ook heel veel verschillen tussen de Amish gemeenschap en 

Arnemuiden. Het lijkt me daarom relevant om dat te onderzoeken.  

 

4.2 Onderzoekresultaten  

 

In Arnemuiden zijn 23 mannen en 27 vrouwen schriftelijk geënquêteerd. De gemiddelde leeftijd 

van de respondenten is 48,92 jaar. De respondenten zijn gemiddeld 34,18 jaar woonachtig in 

het dorp (zie bijlage 4.2). Om zoveel mogelijk verschillende mensen te ondervragen is er voor 

gekozen om op twee verschillende tijdstippen te enquêteren. Zowel ‘s middags als begin van de 

avond. Hiermee is geprobeerd om zowel werkende als niet-werkende te kunnen enquêteren. Er 

is gekozen om de enquêtes voor de supermarkt te houden, als ook in de binnenstad. Voor een 

plattegrond zie bijlage 3. We hebben geprobeerd om het verschil in leeftijd en in geslacht zoveel 

mogelijk te zoeken.  

 

4.2.1 Dimensie Participatie  
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Arnemuiden heeft op dit punt hoog gescoord met 0,734. Deze score kan liggen tussen de 0 en 1. 

Zoals uit tabel 3 uit het vorige hoofdstuk blijkt is deze score positief en bijna zeer positief. We 

gaan de scores ook per vraag bekijken om zo een meer genuanceerd beeld te krijgen.  

 

Vraag Score Standaard-

deviatie 

1. In mijn dorp groet ik dorpsgenoten 4,46 1,014 

2. In mijn dorp ken ik veel mensen 3,96 1,212 

3. Ik heb veel contacten met dorpsgenoten 3,90 1,233 

4. Ik heb veel kennissen en/of vrienden in het dorp 3,80 1,229 

5. Ik heb meer kennissen in dorp dan in stad 4,06 1,268 

6. Ik neem deel aan verenigingsactiviteiten 3,18 1,650 

7. Ik neem eerder deel aan verenigingsactiviteiten in het dorp 

dan daar buiten 

3,50 1,568 

8. Ik ga minstens 1 keer per maand naar de kerk 3,40 1,927 

9. Ik neem deel aan activiteiten georganiseerd in dorp 3,20 1,616 

10. Ik stem mee met de gemeenteraadsverkiezingen 3,78 1,645 

11. Ik voel mij verbonden met de gemeenteraad 2,66 1,303 

12. Ik voel mij verbonden met het dorp 4,14 1,340 

Table 5 scores participatie Arnemuiden 

Hieruit blijkt dat er veel gegroet wordt in het dorp en dat de mensen in Arnemuiden zich erg 

verbonden voelen met het dorp. Ze voelen zich echter veel minder verbonden met de 

gemeenteraad. De standaarddeviaties liggen allemaal betrekkelijk hoog, vooral als gekeken 

wordt naar de kerkbezoeken. Vooral bij deze vraag wordt er dus heel verschillend geantwoord.  

 

Wat meteen opviel bij het uitvoeren van de enquêtes was dat er veel gegroet werd. Ook naar 

ons, toch duidelijk niet afkomstig uit het dorp, werden met veel vriendelijkheid begroet. Bij de 

slager en bij de supermarkt maakten de meeste mensen een praatje met elkaar. Hoewel in het 

Zeeuws en voor ons dus moeilijk te verstaan. Men kent elkaar ogenschijnlijk en kan met 

iedereen een praatje maken.  Ook in de winkels en bij de slager worden de klanten bij voornaam 

genoemd.  
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Bij de enquêtes werd duidelijk dat er sommigen maar liefst 2x per zondag naar de kerk gaan, 

terwijl anderen juist uit de buurt van de kerk blijven. Er werd ons meermaals gewezen op het 

verschil tussen zogenaamde ‘oude Arnemuidenaren’ en ‘nieuwe Arnemuidenaren’. De nieuwe 

groep bestempelt de oude groep als heel close en gesloten, die veel in de kerk zijn en zich 

afsluiten van de rest. Ze houden er geheel eigen ideeën en gebruiken op na, aldus de ‘nieuwe 

Arnemuidenaren’. Dit laat wel een switch in de gebruiken zien. Zoals van Dam et al (2005) al 

aangaven, is dat er steeds meer zogenaamd ‘import’ komt in het dorp. Toch is er geen sprake 

van de komst van een nieuwe wijk, zoals we dat bijvoorbeeld in Lent zien. Ook kunnen we uit de 

gemiddelde leeftijd dat men woonachtig is in het dorp best concluderen dat er van zogenaamde 

‘nieuwe Arnemuidenaren’ nog niet heel veel sprake is.  

 

4.2.2 Dimensie Vertrouwen  

 

Met een score van 0,736 is ook op dit punt goed gescoord in Arnemuiden. Wederom is deze 

score positief en bijna zeer positief. We zullen weer de scores per vraag bekijken om tot een 

genuanceerder beeld te komen.  

 

Vraag Score Standaard-

deviatie 

13. Ik heb vertrouwen in mijn buren 4,48 1,054 

14. Ik heb vertrouwen in dorpsgenoten 4,14 0,990 

15. Ik heb meer vertrouwen in dorpsgenoten dan in anderen 3,54 1,182 

16. Ik kan mijn fiets open laten staan zonder dat deze gestolen 

wordt 

2,72 1,415 

17. Ik heb vertrouwen in de politie 3,16 1,201 

18. Ik heb vertrouwen in de gemeenteraad 2,86 1,195 

19. Ik heb vertrouwen in de kerk 3,72 1,552 

20. Ik voel mij veilig in het dorp 4,46 0,930 

21. Ik durf ’s nachts alleen over straat 4,20 1,178 

22. Ik voel mij veiliger in het dorp dan daar buiten 3,80 1,088 

23. Ik had meer vertrouwen in de gemeenteraad van 

Arnemuiden dan in die van Middelburg 

3,40 1,385 
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Table 6 scores vertrouwen Arnemuiden 

 

Uit deze scores kunnen we opmaken dat de mensen in Arnemuiden hun buren erg vertrouwen. 

Ook hun dorpsgenoten genieten van het vertrouwen. Verder valt op dat de mensen zich erg 

veilig voelen in het dorp. En velen durven ’s nachts alleen over straat. Hier moet bij gezegd 

worden dat er uit de enquêtes naar voren kwam dat vooral ouderen ’s nachts liever niet over 

straat gaan maar dat heeft meer te maken met hun leeftijd. Over de fiets open laten staan 

waren de meningen verdeeld, zo zouden ze op het station van Arnemuiden hun fiets nooit 

zonder slot laten staan maar voor het huis wel. En de laatste vraag 23, de vraag naar of men 

meer vertrouwen had in de gemeente Arnemuiden voor de gemeentelijke herindeling, lijkt al te 

lang geleden, namelijk in 1997 werd de gemeente opgeheven en velen kunnen zich niet meer 

duidelijk voor ogen halen hoe het toen was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Casus Lent:  

 

Om conclusies te trekken uit het onderzoek is het van belang een testcasus te onderzoeken. Dat 

wil zeggen een dorp van ongeveer dezelfde grootte maar die duidelijke verschillen toont met 

bovengenoemde casus. Ik heb gekozen voor Lent. Dit omdat deze plaats ongeveer hetzelfde 

aantal inwoners kent, in de nabijheid van een grote stad ligt, religieus van aard is, maar een 
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meer open karakter heeft. Zeker de komst van de wijk de Waalsprong heeft tot meer diversiteit 

gezorgd en daarmee de bewoners min of meer openheid opgelegd. 

 

 

 
Figure 4 Lent 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Dorpsbeschrijving 
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Aantal 
inwoners 

Aantal 
mannen 

Aantal 
vrouwen 

Aantal niet-
westerse 
allochtonen 

Aantal 
huishoudens 

6.520 3.190 3.330 7% 2.920 
Table 7 Kerncijfers Lent 

 

 

Lent is een dorp wat steeds meer tot de stad Nijmegen gaat behoren. Het wordt van Nijmegen 

gescheiden door de Waal. Met de komst van een nieuwe brug en een grote nieuwbouwwijk, de 

Waalsprong, komt het dorp steeds meer bij het stedelijke karakter van Nijmegen te horen.  

In Lent staan twee kerken, de Maria Geboorte Kerk, van de rooms-katholieke kerk en de Sint 

Maartenskerk voor de protestante gemeenschap. De kerken werken vooral in groter verband, 

respectievelijk het pastoraal team Overbetuwe en de protestante streekgemeente Lent-

Oosterhout-Ressen.  

De gemeente Nijmegen stelt jaarlijks een rapport op over de verschillende wijken en 

buurten. Uit de conclusies van de stads- en wijkmonitor van 2012 over Lent viel op dat het 

verenigingsleven in Lent erg groot is. Zo zijn er relatief veel culturele activiteiten (o.a. 

Dorpsschuur, Oeverspelen, Harmonie, De Oversteek, Uda Exposed etc.) die bijdragen aan de 

sociale cohesie. De Wijkraad Lent is bindend in de wijk door wijkoverlegavonden open te stellen 

voor alle wijkbewoners. Sterke punten ten aanzien van het sociaal klimaat zijn daarnaast het 

goede onderlinge contact tussen bewoners, de betrokkenheid van wijkraad en bewoners 

en de aanwezigheid van kunstenaars en ondernemers (zzp'ers) met organisatietalent en drive. 

Volgens het rapport zorgen nieuwe bewoners voor een breder draagvlak voor het onderhouden 

van allerlei maatschappelijk sociale voorzieningen (bijv. verenigingsleven). Dit zou zorgen voor 

meer dynamiek in Lent. Zoals eerder al genoemd is het dorp de laatste jaren flink gegroeid door 

de komst van nieuwbouwwijken. Uit het rapport werd duidelijk dat er verschillen bestaan tussen 

de zogenaamde ‘oude Lentenaren’ en de ‘nieuwe Lentenaren’. Dit leidt niet per se tot 

spanningen maar eerder tot meer gescheiden werelden.  

 
5.2 Onderzoeksresultaten 
 
In Lent zijn 26 mannen en 24 vrouwen schriftelijk geënquêteerd. De gemiddelde leeftijd van de 

respondenten is 46,14 jaar. De respondenten zijn gemiddeld 19,68 jaar woonachtig in het dorp 

(zie bijlage 4). Om zoveel mogelijk verschillende mensen te ondervragen is er wederom voor 
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gekozen om op twee verschillende tijdstippen te enquêteren. Zowel ‘s middags als begin van de 

avond. Hiermee is geprobeerd om zowel werkende als niet-werkende te kunnen enquêteren. Er 

is gekozen om de enquêtes voor de supermarkt te houden, als ook in de binnenstad. Voor een 

plattegrond zie bijlage 3. We hebben geprobeerd om het verschil in leeftijd en in geslacht zoveel 

mogelijk te zoeken.  

 
5.2.1 Dimensie Participatie 
 
Op dit aspect heeft Lent gematigd positief gescoord met een score van 0,606. Uit tabel 3 uit 

hoofdstuk 3 valt te lezen dat bij een score tussen 0,50 en 0,75 gesproken kan worden van een 

positieve score. Per vraag ziet de score er als volgt uit.  

 
Vraag Score Standaard-

deviatie 

1. In mijn dorp groet ik dorpsgenoten 4,00 1,278 

2. In mijn dorp ken ik veel mensen 2,78 1,148 

3. Ik heb veel contacten met dorpsgenoten 3,22 1,166 

4. Ik heb veel kennissen en/of vrienden in het dorp 3,26 1,157 

5. Ik heb meer kennissen in dorp dan in stad 3,04 1,616 

6. Ik neem deel aan verenigingsactiviteiten 2,70 1,619 

7. Ik neem eerder deel aan verenigingsactiviteiten in het dorp 

dan daar buiten 

2,98 1,732 

8. Ik ga minstens 1 keer per maand naar de kerk 1,80 1,400 

9. Ik neem deel aan activiteiten georganiseerd in dorp 2,84 1,405 

10. Ik stem mee met de gemeenteraadsverkiezingen 3,84 1,608 

11. Ik voel mij verbonden met de gemeenteraad 2,20 1,262 

12. Ik voel mij verbonden met het dorp 3,72 1,230 

Table 8 scores participatie Lent 

 
Hieruit valt op dat de mensen in Lent elkaar groeten. Verder komt duidelijk naar voren dat het 

aantal kerkbezoeken in dit dorp nihil zijn. Respondenten gaven toe eigenlijk alleen met kerst een 

bezoek aan de kerk te brengen. Tijdens het uitvoeren van de enquêtes konden we zien dat de 

mensen meer langs elkaar heen liepen dan het geval was in Arnemuiden. Hoewel er ook in Lent 

gegroet werd, zagen we dat er minder ‘praatjes’ gemaakt werden. Een gesprekje over hoe het 
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gaat met de persoon of de familie, over het weer, de boodschappen. Veel van de ondervraagden 

zeiden dat ze eerst wel veel mensen kenden en dat er meer contacten waren, echter met de 

komst van de Waalsprong is dit veel minder geworden. De meningen waren veelal dat Lent te 

groot is geworden en dat dit het dorpskarakter niet ten goede komt. Echter een enkeling was 

ook blij met de komst van de nieuwe wijk. Dit brengt diversiteit en meer voorzieningen met zich 

mee.  

 
5.2.2 Dimensie Vertrouwen 
 
Op dit aspect scoort Lent 0,650, wat positief is. We zullen nogmaals de verschillende scores per 

vraag bekijken om duidelijkheid te verschaffen.  

Vraag Score Standaard-

deviatie 

1. Ik heb vertrouwen in mijn buren 4,40 0,948 

2. Ik heb vertrouwen in dorpsgenoten 3,84 0,792 

3. Ik heb meer vertrouwen in dorpsgenoten dan in anderen 2,60 1,161 

4. Ik kan mijn fiets open laten staan zonder dat deze gestolen 

wordt 

1,86 1,143 

5. Ik heb vertrouwen in de politie 3,10 1,359 

6. Ik heb vertrouwen in de gemeenteraad 2,56 1,146 

7. Ik heb vertrouwen in de kerk 2,22 1,461 

8. Ik voel mij veilig in het dorp 3,90 0,789 

9. Ik durf ’s nachts alleen over straat 4,32 0,978 

10. Ik voel mij veiliger in het dorp dan daar buiten 3,24 1,080 

11. Ik had meer vertrouwen in de gemeenteraad van Lent dan 

in die van Nijmegen 

3,70 1,233 

Table 9 scores vertrouwen Lent 

 
De mensen in Lent hebben duidelijk veel vertrouwen in hun buren. Daarbij vertrouwen zij ook 

hun dorpsgenoten. Ze voelen zich zichtbaar veilig en zijn niet bang ’s nachts alleen over straat te 

moeten. Veel Lentenaren hadden meer vertrouwen in de gemeenteraad van Lent dan in die van 

Nijmegen. Daarbij kwam vooral als argument de komst van de Waalsprong waar veel ‘oude 

Lentenaren’ minder enthousiast van worden. Zoals al duidelijk werd vinden velen dat het dorp 
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daarmee verdwijnt en dat Lent te groot geworden is. Het open laten staan van de fiets is iets 

wat de Lentenaren niet zo snel doen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Vergelijking 

 

In dit hoofdstuk zullen we de resultaten zoals die in de hoofdstukken 4 en 5 besproken zijn met 

elkaar vergelijken. In deze hoofdstukken zijn de uitkomsten en resultaten afzonderlijk 

besproken. Om tot een conclusie te komen en uitspraken te kunnen doen is het belangrijk deze 

resulteten te vergelijken en deze duiding te geven.  

In bijlage 4.3 en 4.4 staan de berekingen en resultaten. Per dimensie werd er gebruik 

gemaakt van een maximaal te behalen score. Vervolgens zijn de scores van de enquête per 

dimensie opgeteld en gedeeld door de maximaal te behalen score. Per dimensie onstaat er op 
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deze manier een score tussen de 0 en 1. Zo leren we dat voor de dimensie participatie de score 

van Arnemuiden neerkomt op 44,04. Als we deze delen door de maximaal te behalen score, 60 

(12x5), komen we op 0,734. Voor Lent komt de score  voor de dimensie participatie op 36,38. 

Ook deze werd gedeeld door de maximaal te behalen score van 60, wat een score van 0,606 

oplevert. Dit wil zeggen dat Arnemuiden positiever scoort op de dimensie participatie van 

sociaal kapitaal.  

Uit de resultaten kunnen we opmaken dat de bewoners van Arnemuiden zich vooral meer 

verbonden voelen met het dorp in vergelijking met de bewoners van Lent. In de literatuur werd 

dit al gesuggereerd. Lent kent meer diversiteit en is minder gesloten van karakter. Veel van 

vooral de nieuwe Lentenaren associëren zich meer met Nijmegen dan met Lent. Zij hebben zich 

gevestigd in Lent om voor een gunstige prijs dicht bij de stad te zitten. Het zou voor hen niet 

uitmaken of de plaats Lent is of bijvoorbeeld Oosterhout. Veel van de Arnemuidenaren wonen 

echter al hun hele leven in het dorp. Dat zij zich meer verbonden voelen met het dorp is dus niet 

verwonderlijk.  

Verder vinden we in de resultaten dat de kerkbezoeken per maand verschillen. Ook dit is 

wel naar verwachting. Arnemuiden staat bekend als een gelovig dorp, en hoewel Lent ook drie 

kerkgemeenschappen kent is dit hier veel minder aanwezig. Veel van de respondenten in Lent 

gaven toe slecht met de Kerst naar de kerk te gaan. 

 

Vervolgens kijken we naar de dimensie vertrouwen. Voor Arnemuiden komt deze score op 

40,48. Delen we deze score door het maximaal te behalen aantal punten, 55 (11x5), komen we 

op 0,736. Voor Lent is deze score 35,74, ook deze is gedeeld door de maximale score van 55, wat 

een uitslag van 0,650 oplevert. Hier zien we dat Arnemuiden ook op deze dimensie beter scoort 

dan Lent, wat wil zeggen dat het vertrouwen, zowel sociaal, maatschappelijk en politiek in 

Arnemuiden groter is. Wat bij deze dimensie vooral opvalt is dat het vertrouwen in de kerk in 

Arnemuiden groter is dan in Lent.  

 

Vervolgens zijn de afzonderlijke resultaten per dimensie bij elkaar opgeteld om zo tot een 

totaalscore te komen. Aangezien voor beide afzonderlijke dimensies een totaalscore van 1 

gehaald kon worden, is hier het maximaal te behalen resultaat een 2 (1+1). Voor Arnemuiden 

komt deze score op 1,47 (0,734+0,736). Als we kijken naar tabel 3 uit paragraaf 3.3 ‘Beoordeling 
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scores’ komt dit resultaat overeen met ‘positief’, echter zit het resultaat erg dichtbij ‘zeer 

positief’ (een score tussen de 1,50-2,00).  

 Voor Lent komt deze score op 1,256 (0,606+0,650). Ook dit resultaat valt in de categorie 

‘positief’. Uiteraard zien we wel dat Arnemuiden meer positief scoort op het gebied van sociaal 

kapitaal dan Lent.  

 Uiteraard moeten we om uitspraken te mogen doen, kijken of de resultaten wel significant 

zijn. Dit is gedaan door middel van Cramer’s V (zie bijlage 4.4). Helaas komt uit deze significantie 

berekening naar voren dat zowel de resultaten voor het totaal per dimensie als ook voor de 

totaalscore groter is dan 0,05. Hierdoor kunnen we niet spreken van een significant verschil en 

mogen we dus niet concluderen dat er sprake is van een verschil in de mate van sociaal kapitaal 

in een open en een gesloten gemeenschap.  

 Echter kunnen we wel zien dat bepaalde afzonderlijke vragen wel een significant verschil 

opleveren. Zo kunnen we in bijlage 4.4 lezen dat Arnemuidenaren significant meer 

dorpsgenoten kennen, contacten hebben en vrienden hebben in het dorp. Ook hebben de 

bewoners in Arnemuiden meer vrienden in het dorp dan in de nabij gelegen stad. Voor Lent 

geldt dit niet. Zoals al eerder genoemd werd associëren vooral de nieuwe Lentenaren zich meer 

met Nijmegen dan met het dorp. Verder zien we een significant verschil in het aantal 

kerkbezoeken, wat ook niet geheel als een verrassing komt. Ook de mate waarin men zich 

verbonden voelt verschilt significant, Arnemuidenaren voelen zich meer verbonden met het 

dorp dan Lentenaren.  

 Voor de dimensie vertrouwen vallen ook een paar significante verschillen op. Zo hebben de 

Arnemuidenaren meer vertrouwen in dorpsgenoten dan Lentenaren, tevens hebben ze ook 

meer vertrouwen in de dorpsgenoten dan mensen buiten het dorp. Voor Lent geldt dit minder. 

Arnemuidenaren durven eerder hun fiets open te laten staan zonder dat ze de angst hebben dat 

deze gestolen wordt. In Lent heeft men significant minder vertrouwen in de kerk en is men 

negatiever over de veiligheid in het dorp. Als laatste valt op dat Arnemuidenaren zich in het 

dorp veiliger voelen dan daarbuiten.  
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7. Conclusie  

 

In dit onderzoek is getracht een verband te vinden tussen gesloten gemeenschappen en de 

mate van sociaal kapitaal. Daarmee hopen we een bijdrage te leveren aan de theorie die er tot 

nu bestaat over zowel sociaal kapitaal als ook gesloten gemeenschappen. De vraag die in dit 

onderzoek centraal stond luidde als volgt:  
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In hoeverre is er een positief of negatief verband vast te stellen tussen de mate van geslotenheid 

van een gemeenschap en de hoeveelheid sociaal kapitaal in Arnemuiden en Lent? 

 

Deze vraag is vervolgens in drie deelvragen opgedeeld. In deze conclusie komen we daarop 

terug.  

Allereerst kijken we naar deelvraag 1, ‘welke resultaten zijn af te leiden uit de beschikbare 

literatuur over een eventueel verband tussen sociaal kapitaal en de geslotenheid van een 

gemeenschap?’ Deze vraag is vervolgens onderveeld in concrete vragen. Als eerst welke zaken 

van invloed zijn op sociaal kapitaal. Uit de literatuur kunnen we opmaken dat er veel 

verschillende definities zijn die allemaal weer hun eigen elementen benadrukken. In dit 

onderzoek hebben we gekeken naar twee dimensies, namelijk participatie en vertrouwen. Deze 

zijn vervolgens opgedeeld in sociaal, maatschappelijk en politiek.  

De tweede vraag heeft betrekking op de mate van geslotenheid, deze is moeilijker op te 

delen in dimensies. Hoewel er veel onderzoek gedaan is naar de zogenaamde hekwerkwijken is 

er veel minder literatuur te vinden over gesloten gemeenschappen. Wel komt naar voren dat 

deze gemeenschappen er over het algemeen eigen normen en waardepatronen op na houden, 

en dat deze voor de buitenwereld moeilijk te betreden zijn.  

Het veronderstelde verband zou een positief verband zijn. In eerdere onderzoeken werd 

gewezen op het feit dat veel sociaal kapitaal kan leiden tot het meer gesloten worden van een 

gemeenschap. Andersom werd wel een verband verondersteld. Zo is er in plattelandsdorpen 

sprake van een hoge mate van sociaal kapitaal. In hekwerkwijken is juist sprake van minder 

sociaal kapitaal, aangezien mensen daar gaan wonen wegens anonimiteit en privacy, dit zorgt 

voor segregatie binnen segregatie.  

 

In deelvraag 2 luidt de vraag hoe het sociaal kapitaal er uitziet per dorp, Arnemuiden als 

gesloten dorp versus Lent het meer open dorp. Hiervoor zijn de enquêtes uitgevoerd. Hieruit 

kwam naar voren dat zowel Arnemuiden als ook Lent positief scoren per dimensie en over het 

totale sociale kapitaal. De resultaten zijn terug te vinden in de hoofdstukken 4 en 5. Om de 

dorpen te vergelijken moest eerst onderzocht worden of de steekproeven wel vergelijkbaar zijn. 

Dit bleek zo te zijn op alle onderzochte aspecten; leeftijd, geslacht en woonduur. Vervolgens 

werd de mate van sociaal kapitaal onderzocht.  
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Aspect Arnemuiden Lent 

Participatie 0,734 0,606 

Vertrouwen 0,736 0,650 

Totaal 1,47 1,256 

 

Hieruit kunnen we opmaken dat beide dorpen positief scoren op zowel participatie als op 

vertrouwen. In Arnemuiden waren de uitkomsten positiever, echter na een berekening of de 

verschillen significant genoemd kunnen worden moest er geconcludeerd worden dat dit niet het 

geval is. Op bepaalde aspecten is wel een significant verschil te onderkennen, maar in totaliteit 

als ook voor de beide dimensies kunnen we niet spreken van een significant verschil in de mate 

van sociaal kapitaal in een open en een gesloten gemeenschap.  

In de inleiding werd al duidelijk dat er nog geen onderzoek gedaan is naar een mogelijk 

verband tussen de mate van geslotenheid van een gemeenschap en de mate van sociaal 

kapitaal. Echter als men de literatuur bestudeerd wordt er wel van uit gegaan dat er een 

verband bestaat. Naarmate een gemeenschap meer gesloten is zullen de bezigheden en 

contacten vooral in de gemeenschap afspelen. Dit is een belangrijk aspect van sociaal kapitaal. 

Echter zoals ook al duidelijk werd is het moeilijk om te bepalen wanneer een gemeenschap 

gesloten genoemd kan worden. Op basis van dit onderzoek, en daarmee terugkomend op de 

hoofdvraag, kunnen we niet spreken van een verband tussen geslotenheid van een 

gemeenschap en de mate van sociaal kapitaal.  

 

 

 

 

7.2 Reflectie 

 

Hoewel het doel van dit onderzoek (een bijdrage leveren aan de theorievorming betreffende het 

mogelijke verband tussen de geslotenheid van een gemeenschap en sociaal kapitaal) is behaald, 

hadden er verschillende dingen beter en anders gekund. In deze paragraaf belichten we de 

aanbevelingen voor eventueel verder onderzoek naar het verband tussen de mate van 

geslotenheid van een gemeenschap en de mate van sociaal kapitaal.  
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Allereerst is een minpunt dat niet gesproken kan worden van generaliseerbaarheid van dit 

onderzoek. Zoals duidelijk is geworden is de grens tussen open en gesloten soms moeilijk te 

zien. Daarbij is iedere gemeenschap weer een andere gemeenschap. Dat dit de resultaten voor 

Arnemuiden zijn wil niet zeggen dat als men bijvoorbeeld Urk gaat vergelijken men tot dezelfde 

resultaten komt. Daarom moet men in het vervolg misschien meer onderzoek naar de grens 

tussen open en geslotenheid. Pas als hier echte uitspraken over gedaan kunnen worden is het in 

vervolg misschien mogelijk om tot meer generaliserende resultaten te komen.  

Verder is de manier van de operationalisatie niet ideaal. Er is gekozen om gebruik te 

maken van een gerenommeerde bron voor de operationalisatie van sociaal kapitaal. Deze is 

echter ontwikkeld om op grote schaal onderzoek te doen. Dit onderzoek is uitgevoerd op een 

zeer kleine schaal, namelijk op dorpsschaal. Dat kan dus betekenen dat de gemaakte vragen aan 

de hand van de operationalisatie niet accuraat zijn. In een mogelijk vervolgonderzoek kan 

gebruik gemaakt worden van een andere operationalisatie speciaal gemaakt voor een kleine 

schaal. 

Daarbij is er in dit onderzoek gekozen voor het houden van enquêtes. Dit heeft enkele 

beperkingen, zo kan men de antwoorden niet toelichten en als men veel vragen beantwoord 

met neutraal kunnen er moeilijk uitspraken gedaan worden. Daarbij is het aantal respondenten 

beperkt, zo zijn er in beide dorpen maar 50 enquêtes uitgevoerd terwijl de dorpen 5000 

respectievelijk 6500 inwoners hebben. Daarbij kan er dus niet gesproken van een 

representatieve steekproef. Dit probleem is geprobeerd te ondervangen door op verschillende 

tijdstippen op verschillende plekken te enquêteren, als ook goed op te letten op de leeftijd en 

de sexe van de respondenten. In het vervolg is het dus aan te raden allereerst een 

representatieve steekproef te trekken, zoals een aselecte steekproef. Zoals een enkelvoudige 

aselecte steekproef, deze methode ligt aan de basis van de meeste onderzoeken. De methode 

wordt gekenmerkt door het feit dat iedereen in de populatie evenveel kans heeft om in de 

steekproef te verschijnen. Of in eventueel vervolgonderzoek zou men kunnen kiezen voor 

clustersampling, waarbij de populatie in clusters wordt gevoegd en waarbij van elk cluster een 

enkelvoudige aselecte steekproef getrokken wordt. Zo ondervangt men het probleem toevallig 

alleen maar oudere te enquêteren. Vervolgens zou iedere respondent persoonlijk geinterviewd 

kunnen worden om tot betere resultaten te komen.  
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Dat dit niet gebeurd is heeft alles te maken met de beperkte tijd en mogelijkheden voor 

dit onderzoek. Aan te raden is om voor een eventueel vervolg onderzoek meer tijd en meer 

mogelijkheden uit te trekken.  
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Bijlage 1.  
 
 
Enquête ‘Sociaal kapitaal in Lent’  
 
Geachte heer/mevrouw,  

 

Als studente sociale geografie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, doe ik onderzoek 

naar sociaal kapitaal in uw dorp. Dit om te onderzoeken of er in uw dorp sprake is van 

hogere mate van sociaal kapitaal.  

Ik wil u, als inwoner van Lent, verzoeken deze vragenlijst in te vullen. Uw gegevens 

zullen anoniem verwerkt worden en uitsluitend worden gebruikt voor mijn 

bachelorscriptie. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 5 in beslag nemen.  

 

Kruis bij elke stelling het bolletje aan van het antwoord waarin u zich het meest herkent. 

De antwoordmogelijkheden zijn: helemaal oneens – enigszins oneens – neutraal – 

enigszins eens – helemaal eens. Sla alstublieft geen vragen over, de lijst is dan niet 

meer bruikbaar.  

 
Personalia  
Wat is uw geslacht?     O Man O Vrouw  

Wat is uw leeftijd?      ……… jaar  

Hoelang woont u al in Lent?    ……… jaar  

 
Participatie  
 Geef telkens aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling, door één van 

de bolletjes aan te kruisen.  

 

01. In mijn dorp groet ik veel dorpsgenoten 

Helemaal mee oneens O - O - O - O - O Helemaal mee eens  

 

02. In mijn dorp ken ik de meeste mensen  

Helemaal mee oneens O - O - O - O - O Helemaal mee eens  
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03. In mijn dorp heb ik veel contact met dorpsgenoten  

Helemaal mee oneens O - O - O - O - O Helemaal mee eens  

 

04. In mijn dorp heb ik veel kennissen en/of vrienden. 

Helemaal mee oneens O - O - O - O - O Helemaal mee eens  

 

05. In mijn dorp heb ik meer kennissen en/of vrienden dan in Nijmegen 

Helemaal mee oneens O - O - O - O - O Helemaal mee eens  

 

06. Ik neem minstens een keer per maand deel aan verenigingsactiviteiten 

Helemaal mee oneens O - O - O - O - O Helemaal mee eens  

 

07. Ik doe in mijn dorp eerder mee aan verenigingsactiviteiten dan activiteiten die buiten 

mijn dorp plaats hebben  

Helemaal mee oneens O - O - O - O - O Helemaal mee eens  

 

08. Ik ga minstens een keer per maand naar de kerk  

Helemaal mee oneens O - O - O - O - O Helemaal mee eens  

 

09. Ik doe mee aan activiteiten georganiseerd in het dorp  

Helemaal mee oneens O - O - O - O - O Helemaal mee eens  

 

10. Ik stem mee voor de gemeenteraadsverkiezingen  

Helemaal mee oneens O - O - O - O - O Helemaal mee eens  

 

11. Ik voel mij verbonden met de gemeenteraad 

Helemaal mee oneens O - O - O - O - O Helemaal mee eens  

 

12. Ik voel mij verbonden met het dorp  

Helemaal mee oneens O - O - O - O - O Helemaal mee eens  
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Vertrouwen  
Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling, door één van de 

bolletjes aan te kruisen.  

 

13. Ik vertrouw mijn buren 

Helemaal mee oneens O - O - O - O - O Helemaal mee eens  

 

14. Ik vertrouw de mensen in mijn dorp 

Helemaal mee oneens O - O - O - O - O Helemaal mee eens  

 

15. Ik heb meer vertrouwen in mensen uit Lent dan in mensen buiten Lent 

Helemaal mee oneens O - O - O - O - O Helemaal mee eens  

 

16. In mijn dorp kan ik mijn fiets open laten staan zonder dat deze gestolen wordt 

Helemaal mee oneens O - O - O - O - O Helemaal mee eens  

 

17. Ik heb vertrouwen in de politie 

Helemaal mee oneens O - O - O - O - O Helemaal mee eens  

 

18. Ik heb vertrouwen in de gemeenteraad  

Helemaal mee oneens O - O - O - O - O Helemaal mee eens  

 

19. Ik heb vertrouwen in de kerk  

Helemaal mee oneens O - O - O - O - O Helemaal mee eens  

 

20. Ik voel mij veilig in het dorp  

Helemaal mee oneens O - O - O - O - O Helemaal mee eens  

 

21. Ik durf 's nachts alleen over straat 

Helemaal mee oneens O - O - O - O - O Helemaal mee eens  
  
22. In mijn dorp voel ik me veiliger dan in andere dorpen 

Helemaal mee oneens O - O - O - O - O Helemaal mee eens  
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23. Ik had meer vertrouwen in de gemeenteraad van mijn dorp dan de grote 

gemeenteraad van Nijmegen 

Helemaal mee oneens O - O - O - O - O Helemaal mee eens  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heeft u naar aanleiding van deze enquête nog opmerkingen of suggesties? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 
 
 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking!  
 
Heeft u interesse in de resultaten van dit onderzoek? Vul dan hieronder uw e-mailadres 

in:  

………………………………………………………………………………………………………

…......................................................................................................................................... 

 
Doris Roelvink studente sociale geografie, Radboud Universiteit Nijmegen e-mailadres: 
d.roelvink@student.ru.nl  
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Bijlage 2.  
 
Scores enquêtes  
 
Enquête ‘Sociaal kapitaal in X’  
 
Geachte heer/mevrouw,  

 

Als studente sociale geografie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, doe ik onderzoek 

naar sociaal kapitaal in uw dorp. Dit om te onderzoeken of er in uw dorp sprake is van 

hogere mate van sociaal kapitaal.  

Ik wil u, als inwoner van X, verzoeken deze vragenlijst in te vullen. Uw gegevens zullen 

anoniem verwerkt worden en uitsluitend worden gebruikt voor mijn bachelorscriptie. Het 

invullen van de vragenlijst zal ongeveer 5 in beslag nemen.  

 

Kruis bij elke stelling het bolletje aan van het antwoord waarin u zich het meest herkent. 

De antwoordmogelijkheden zijn: helemaal oneens – enigszins oneens – neutraal – 

enigszins eens – helemaal eens. Sla alstublieft geen vragen over, de lijst is dan niet 

meer bruikbaar.  

 
Personalia  
Wat is uw geslacht?     O Man O Vrouw  

Wat is uw leeftijd?      ……… jaar  

Hoelang woont u al in Lent?    ……… jaar  

 
Participatie  
 Geef telkens aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling, door één van 

de bolletjes aan te kruisen.  

 

01. In mijn dorp groet ik veel dorpsgenoten 

Helemaal mee oneens 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Helemaal mee eens  

 

02. In mijn dorp ken ik de meeste mensen  

Helemaal mee oneens 1 - 2 - 3 - 4 – 5 Helemaal mee eens  
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03. In mijn dorp heb ik veel contact met dorpsgenoten  

Helemaal mee oneens1 - 2 - 3 - 4 - 5 Helemaal mee eens  

 

04. In mijn dorp heb ik veel kennissen en/of vrienden. 

Helemaal mee oneens 1 - 2 - 3 - 4 – 5 Helemaal mee eens  

 

05. In mijn dorp heb ik meer kennissen en/of vrienden dan in X 

Helemaal mee oneens 1 - 2 - 3 - 4 – 5 Helemaal mee eens  

 

06. Ik neem minstens een keer per maand deel aan verenigingsactiviteiten 

Helemaal mee oneens 1 - 2 - 3 - 4 – 5 Helemaal mee eens  

 

07. Ik doe in mijn dorp eerder mee aan verenigingsactiviteiten dan activiteiten die buiten 

mijn dorp plaats hebben  

Helemaal mee oneens 1 - 2 - 3 - 4 – 5 Helemaal mee eens  

 

08. Ik ga minstens een keer per maand naar de kerk  

Helemaal mee oneens 1 - 2 - 3 - 4 – 5 Helemaal mee eens  

 

09. Ik doe mee aan activiteiten georganiseerd in het dorp  

Helemaal mee oneens 1 - 2 - 3 - 4 – 5 Helemaal mee eens  

 

10. Ik stem mee voor de gemeenteraadsverkiezingen  

Helemaal mee oneens 1 - 2 - 3 - 4 – 5 Helemaal mee eens  

 

11. Ik voel mij verbonden met de gemeenteraad 

Helemaal mee oneens 1 - 2 - 3 - 4 – 5 Helemaal mee eens  

 

12. Ik voel mij verbonden met het dorp  

Helemaal mee oneens 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Helemaal mee eens  
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Vertrouwen  
Geef aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling, door één van de 

bolletjes aan te kruisen.  

 

13. Ik vertrouw mijn buren 

Helemaal mee oneens 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Helemaal mee eens  

 

14. Ik vertrouw de mensen in mijn dorp 

Helemaal mee oneens 1 - 2 - 3 - 4 – 5 Helemaal mee eens  

 

15. Ik heb meer vertrouwen in mensen uit X dan in mensen buiten X 

Helemaal mee oneens 1 - 2 - 3 - 4 – 5 Helemaal mee eens  

 

16. In mijn dorp kan ik mijn fiets open laten staan zonder dat deze gestolen wordt 

Helemaal mee oneens 1 - 2 - 3 - 4 – 5 Helemaal mee eens  

 

17. Ik heb vertrouwen in de politie 

Helemaal mee oneens1 - 2 - 3 - 4 – 5 Helemaal mee eens  

 

18. Ik heb vertrouwen in de gemeenteraad  

Helemaal mee oneens 1 - 2 - 3 - 4 – 5 Helemaal mee eens  

 

19. Ik heb vertrouwen in de kerk  

Helemaal mee oneens 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Helemaal mee eens  

 

20. Ik voel mij veilig in het dorp  

Helemaal mee oneens 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Helemaal mee eens  

 

21. Ik durf 's nachts alleen over straat 

Helemaal mee oneens 1 - 2 - 3 - 4 – 5 Helemaal mee eens  
  
22. In mijn dorp voel ik me veiliger dan in andere dorpen 

Helemaal mee oneens 1 - 2 - 3 - 4 – 5 Helemaal mee eens  
 



 
 

52 
 
 

23. Ik had meer vertrouwen in de gemeenteraad van mijn dorp dan de grote 

gemeenteraad van X 

Helemaal mee oneens 1 - 2 - 3 - 4 – 5 Helemaal mee eens  
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Bijlage 3. 
 
Spreiding enquêtes 
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Bijlage 4. 

Data-analyse met behulp van SPSS  

 

Zoals aangegeven, is de mate van sociaal kapitaal binnen de dorpen gemeten aan de 

hand van een survey. In dit onderzoek wordt sociaal kapitaal onderverdeeld in twee 

dimensies, namelijk Participatie en Vertrouwen. Beide dimensies worden gemeten aan 

de hand van een aantal vragen. Het betreft gesloten vragen, waarvan de 

antwoordmogelijkheden weergegeven worden in de vorm van een vijfpunts-Likert 

schaal. De vijf antwoordmogelijkheden variëren van de laagst mogelijke mate van 

sociaal kapitaal tot de hoogst mogelijke mate van sociaal kapitaal. De antwoorden 

hebben steeds een code tussen de 1 en 5, waarbij 1 staat voor de laagst mogelijke mate 

van sociaal kapitaal en 5 voor de hoogst mogelijke mate van sociaal kapitaal.  

 

4.1 Betrouwbaarheidsanalyse meetinstrument  

Alvorens een uitspraak te doen over de mate van sociaal kapitaal binnen de dorpen, 

moet allereerst de betrouwbaarheid van het meetinstrument worden gecontroleerd. 

Hiertoe zijn de gegevens van de enquêtes van één van de dorpen (in dit geval 

Arnemuiden) ingevoerd in het analyseprogramma SPSS. Aangezien voor beide dorpen 

dezelfde vragenlijst is gehanteerd, is het voldoende om de betrouwbaarheid van het 

meetinstrument op basis van de uitkomsten van slechts één van de dorpen te 

controleren. Bij het controleren van de betrouwbaarheid van een meetinstrument, 

wordt vooral gelet op samenhang (Hogeschool Gent, n.d.). De scores van de 

verschillende dimensies hoeven niet met elkaar samen te hangen, zij meten namelijk elk 

een ander aspect van sociaal kapitaal: iemand kan bijvoorbeeld hoog scoren op de 

dimensie „participatie‟ en toch laag op de dimensie „vertrouwen‟. De scores van de 

verschillende indicatoren binnen één dimensie moeten echter wel samenhang 

vertonen; zij meten immers hetzelfde fenomeen. Om dit te onderzoeken wordt eerst 

gekeken naar de gemiddelden van de indicatoren. Deze moeten ongeveer 

overeenkomen om hetzelfde te meten. Verder kijken we naar de standaarddeviatie, 
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deze moet het liefst zo laag mogelijk zijn, want dan is er sprake van homogeniteit in de 

antwoorden van de respondenten. 

Daarnaast kan gekeken worden naar de onderlinge correlatie van de indicatoren 

(Jacobusse, 2005). De correlatie is een getal tussen -1 en 1, dat aangeeft hoe sterk het 

verband tussen twee variabelen is. Een correlatie van 0, betekent dus dat er helemaal 

geen samenhang is tussen de variabelen. Hoe verder de correlatie van 0 af zit, hoe 

sterker het verband. Daarbij is het beter geen negatieve correlaties te ontdekken 

aangezien we uitgaan van een positief verband tussen de verschillende indicatoren. In 

dit onderzoek stellen we dat de onderlinge correlatie groter moet zijn dan 0,20. Met de 

p-waarde wordt vervolgens beoordeeld of de correlatie wel significant is: de p-waarde is 

in dat geval kleiner dan 0,05. Tot slot geeft Cronbach‟s alpha aan of de homogeniteit 

van de indicatoren hoog genoeg is om ze op te mogen tellen tot een schaal (Korzilius, 

2008, p. 24). De totale alpha moet hoger zijn dan 0.60. Ook kan per indicator bekeken 

worden of de alpha hoger zou worden door het verwijderen van dit item.  

 
4.1.1. Dimensie Participatie 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

groeten dorpsgenoten 50 1 5 4,46 1,014 

kennen dorpsgenoten 50 1 5 3,96 1,212 

contacten dorpsgenoten 50 1 5 3,90 1,233 

kennissen/vrienden dorp 50 1 5 3,80 1,229 

meer kennissen in dorp dan 

in Middelburg 

50 1 5 4,06 1,268 

deelname 

verenigingsactiviteiten 

50 1 5 3,18 1,650 

eerder deelname vereniging 

in dorp dan buiten dorp 

50 1 5 3,50 1,568 

minstens 1x pm kerkbezoek 50 1 5 3,40 1,927 

deelname activiteiten in 

dorp 

50 1 5 3,20 1,616 

stemmen 

gemeenteraadsverkiezingen 

50 1 5 3,78 1,645 
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verbondenheid 

gemeenteraad 

50 1 5 2,66 1,303 

verbondenheid dorp 50 1 5 4,14 1,340 

Valid N (listwise) 50     

 
De gemiddelden liggen vrij dicht bij elkaar en zijn allemaal vrij hoog (een score van 5 is immers 

het maximum). De meeste gemiddelde liggen ruim boven de drie, met uitzondering van vraag 

11, de vraag naar het verbonden voelen met de gemeenteraad. Daarnaast hebben vraag 6,7,8,9, 

en 10 een hoge standaarddeviatie, wat betekent dat de antwoorden van de respondenten 

minder homogeen zijn geweest dan bij de overige vragen. 

 
 
 

Correlations 

 groeten 

dorpsgenoten 

kennen 

dorpsgenoten 

contacten 

dorpsgenoten 

groeten dorpsgenoten Pearson Correlation 1 ,796** ,804** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 50 50 50 

kennen dorpsgenoten Pearson Correlation ,796** 1 ,844** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 50 50 50 

contacten dorpsgenoten Pearson Correlation ,804** ,844** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  
N 50 50 50 

kennissen/vrienden dorp Pearson Correlation ,648** ,748** ,795** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 

meer kennissen in dorp dan 

in Middelburg 

Pearson Correlation ,771** ,785** ,774** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 

deelname 

verenigingsactiviteiten 

Pearson Correlation ,498** ,392** ,400** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,005 ,004 

N 50 50 50 

eerder deelname vereniging 

in dorp dan buiten dorp 

Pearson Correlation ,494** ,365** ,364** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,009 ,009 

N 50 50 50 

minstens 1x pm kerkbezoek Pearson Correlation ,311* ,322* ,335* 
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Sig. (2-tailed) ,028 ,023 ,017 

N 50 50 50 

deelname activiteiten in 

dorp 

Pearson Correlation ,602** ,515** ,492** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 

stemmen 

gemeenteraadsverkiezingen 

Pearson Correlation ,258 ,139 ,190 

Sig. (2-tailed) ,071 ,336 ,186 

N 50 50 50 

verbondenheid 

gemeenteraad 

Pearson Correlation ,491** ,366** ,461** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,009 ,001 

N 50 50 50 

verbondenheid dorp Pearson Correlation ,792** ,695** ,762** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 
 

Correlations 

 kennissen/vrien

den dorp 

meer kennissen 

in dorp dan in 

Middelburg 

deelname 

verenigingsactiv

iteiten 

groeten dorpsgenoten Pearson Correlation ,648** ,771** ,498** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 

kennen dorpsgenoten Pearson Correlation ,748** ,785** ,392** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,005 

N 50 50 50 

contacten dorpsgenoten Pearson Correlation ,795** ,774** ,400** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,004 

N 50 50 50 

kennissen/vrienden dorp Pearson Correlation 1 ,793** ,552** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 50 50 50 

meer kennissen in dorp dan 

in Middelburg 

Pearson Correlation ,793** 1 ,502** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 50 50 50 

deelname 

verenigingsactiviteiten 

Pearson Correlation ,552** ,502** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  
N 50 50 50 

eerder deelname vereniging Pearson Correlation ,360* ,405** ,556** 
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in dorp dan buiten dorp Sig. (2-tailed) ,010 ,004 ,000 

N 50 50 50 

minstens 1x pm kerkbezoek Pearson Correlation ,207 ,332* ,041 

Sig. (2-tailed) ,150 ,018 ,777 

N 50 50 50 

deelname activiteiten in 

dorp 

Pearson Correlation ,575** ,611** ,713** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 50 50 50 

stemmen 

gemeenteraadsverkiezingen 

Pearson Correlation ,008 ,036 ,353* 

Sig. (2-tailed) ,956 ,805 ,012 

N 50 50 50 

verbondenheid 

gemeenteraad 

Pearson Correlation ,415** ,383** ,304* 

Sig. (2-tailed) ,003 ,006 ,032 

N 50 50 50 

verbondenheid dorp Pearson Correlation ,600** ,643** ,431** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002 

N 50 50 50 
 

Correlations 

 

eerder 

deelname 

vereniging in 

dorp dan buiten 

dorp 

minstens 1x pm 

kerkbezoek 

deelname 

activiteiten in 

dorp 

groeten dorpsgenoten Pearson Correlation ,494** ,311* ,602** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,028 ,000 

N 50 50 50 

kennen dorpsgenoten Pearson Correlation ,365** ,322* ,515** 

Sig. (2-tailed) ,009 ,023 ,000 

N 50 50 50 

contacten dorpsgenoten Pearson Correlation ,364** ,335* ,492** 

Sig. (2-tailed) ,009 ,017 ,000 

N 50 50 50 

kennissen/vrienden dorp Pearson Correlation ,360* ,207 ,575** 

Sig. (2-tailed) ,010 ,150 ,000 

N 50 50 50 

meer kennissen in dorp dan 

in Middelburg 

Pearson Correlation ,405** ,332* ,611** 

Sig. (2-tailed) ,004 ,018 ,000 
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N 50 50 50 

deelname 

verenigingsactiviteiten 

Pearson Correlation ,556** ,041 ,713** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,777 ,000 

N 50 50 50 

eerder deelname vereniging 

in dorp dan buiten dorp 

Pearson Correlation 1 ,385** ,403** 

Sig. (2-tailed)  ,006 ,004 

N 50 50 50 

minstens 1x pm kerkbezoek Pearson Correlation ,385** 1 ,052 

Sig. (2-tailed) ,006  ,718 

N 50 50 50 

deelname activiteiten in 

dorp 

Pearson Correlation ,403** ,052 1 

Sig. (2-tailed) ,004 ,718  
N 50 50 50 

stemmen 

gemeenteraadsverkiezingen 

Pearson Correlation ,218 -,055 ,408** 

Sig. (2-tailed) ,129 ,703 ,003 

N 50 50 50 

verbondenheid 

gemeenteraad 

Pearson Correlation ,195 ,275 ,517** 

Sig. (2-tailed) ,175 ,054 ,000 

N 50 50 50 

verbondenheid dorp Pearson Correlation ,461** ,262 ,533** 

Sig. (2-tailed) ,001 ,066 ,000 

N 50 50 50 
 

Correlations 

 
stemmen 

gemeenteraads

verkiezingen 

verbondenheid 

gemeenteraad 

verbondenheid 

dorp 

groeten dorpsgenoten Pearson Correlation ,258 ,491** ,792** 

Sig. (2-tailed) ,071 ,000 ,000 

N 50 50 50 

kennen dorpsgenoten Pearson Correlation ,139 ,366** ,695** 

Sig. (2-tailed) ,336 ,009 ,000 

N 50 50 50 

contacten dorpsgenoten Pearson Correlation ,190 ,461** ,762** 

Sig. (2-tailed) ,186 ,001 ,000 

N 50 50 50 

kennissen/vrienden dorp Pearson Correlation ,008 ,415** ,600** 

Sig. (2-tailed) ,956 ,003 ,000 
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N 50 50 50 

meer kennissen in dorp dan 

in Middelburg 

Pearson Correlation ,036 ,383** ,643** 

Sig. (2-tailed) ,805 ,006 ,000 

N 50 50 50 

deelname 

verenigingsactiviteiten 

Pearson Correlation ,353* ,304* ,431** 

Sig. (2-tailed) ,012 ,032 ,002 

N 50 50 50 

eerder deelname vereniging 

in dorp dan buiten dorp 

Pearson Correlation ,218 ,195 ,461** 

Sig. (2-tailed) ,129 ,175 ,001 

N 50 50 50 

minstens 1x pm kerkbezoek Pearson Correlation -,055 ,275 ,262 

Sig. (2-tailed) ,703 ,054 ,066 

N 50 50 50 

deelname activiteiten in 

dorp 

Pearson Correlation ,408** ,517** ,533** 

Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,000 

N 50 50 50 

stemmen 

gemeenteraadsverkiezingen 

Pearson Correlation 1 ,459** ,357* 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,011 

N 50 50 50 

verbondenheid 

gemeenteraad 

Pearson Correlation ,459** 1 ,413** 

Sig. (2-tailed) ,001  ,003 

N 50 50 50 

verbondenheid dorp Pearson Correlation ,357* ,413** 1 

Sig. (2-tailed) ,011 ,003  

N 50 50 50 
 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
 
Hieruit blijkt dat de correlaties van vraag 8 (kerkbezoeken per maand) en vraag 10 (stemmen 
gemeenteraadsverkiezingen) in de meeste gevallen niet correleren met andere vragen. 



 
 

62 
 
 

 
 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,891 12 

 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

groeten dorpsgenoten 39,58 116,412 ,837 ,875 

kennen dorpsgenoten 40,08 114,728 ,754 ,876 

contacten dorpsgenoten 40,14 113,511 ,789 ,874 

kennissen/vrienden dorp 40,24 115,288 ,718 ,877 

meer kennissen in dorp dan 

in Middelburg 

39,98 113,408 ,768 ,875 

deelname 

verenigingsactiviteiten 

40,86 111,756 ,610 ,882 

eerder deelname vereniging 

in dorp dan buiten dorp 

40,54 114,825 ,550 ,886 

minstens 1x pm kerkbezoek 40,64 119,827 ,289 ,906 

deelname activiteiten in 

dorp 

40,84 109,566 ,697 ,877 

stemmen 

gemeenteraadsverkiezingen 

40,26 122,278 ,296 ,901 

verbondenheid 

gemeenteraad 

41,38 118,444 ,550 ,885 

verbondenheid dorp 39,90 112,337 ,761 ,874 

 
Hieruit blijkt dat als vraag 8 (kerkbezoeken per maand) en vraag 10 (stemmen 

gemeenteraadsverkiezingen) verwijderd worden dat Cronbach’s Alpha dan zal stijgen. 

Deze vragen vielen ook op bij de correlatie. En bij het kijken naar de standaarddeviaties, 

de homogeniteit van de antwoorden, vielen onder andere ook deze vragen op. Toch 

wordt als vuistregel gehanteerd dat Cronbach’s alpha groter moet zijn dan 0,7 om de 

vragenlijst te gebruiken.  
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4.1.2. Dimensie vertrouwen 

 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

vertrouwen buren 50 1 5 4,48 1,054 

vertrouwen dorpsgenoten 50 2 5 4,14 ,990 

meer vertrouwen 

Arnemuidenaren dan 

anderen 

50 1 5 3,54 1,182 

fiets open laten staan 50 1 5 2,72 1,415 

vertrouwen politie 50 1 5 3,16 1,201 

vertrouwen gemeenteraad 50 1 5 2,86 1,195 

vertrouwen kerk 50 1 5 3,72 1,552 

veiligheid dorp 50 1 5 4,46 ,930 

alleen over straat durven 's 

nachts 

50 1 5 4,20 1,178 

veiliger in dorp dan daar 

buiten 

50 1 5 3,80 1,088 

meer vertrouwen 

gemeenteraad Arnemuiden 

dan in Middelburg 

50 1 5 3,40 1,385 

Valid N (listwise) 50     

 
Hier valt op dat wederom veel van de vragen boven een gemiddelde van 3 uitkomen. 

Behalve de vragen 16 (fiets open laten staan) en 18 (vertrouwen in de gemeenteraad). 

De standaarddeviatie van vooral vraag 19, vertrouwen in de kerk, is hoog. Wat betekent 

dat de homogeniteit van deze vraag niet zo groot is.  

 
 

Correlations 

 
vertrouwen 

buren 

vertrouwen 

dorpsgenoten 

meer 

vertrouwen 

Arnemuidenare

n dan anderen 

vertrouwen buren Pearson Correlation 1 ,384** ,443** 

Sig. (2-tailed)  ,006 ,001 

N 50 50 50 



 
 

64 
 
 

vertrouwen dorpsgenoten Pearson Correlation ,384** 1 ,457** 

Sig. (2-tailed) ,006  ,001 

N 50 50 50 

meer vertrouwen 

Arnemuidenaren dan 

anderen 

Pearson Correlation ,443** ,457** 1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,001  
N 50 50 50 

fiets open laten staan Pearson Correlation ,270 ,291* ,288* 

Sig. (2-tailed) ,058 ,040 ,043 

N 50 50 50 

vertrouwen politie Pearson Correlation ,228 ,410** ,110 

Sig. (2-tailed) ,111 ,003 ,445 

N 50 50 50 

vertrouwen gemeenteraad Pearson Correlation ,038 ,172 ,098 

Sig. (2-tailed) ,792 ,232 ,499 

N 50 50 50 

vertrouwen kerk Pearson Correlation ,208 ,146 ,284* 

Sig. (2-tailed) ,146 ,313 ,045 

N 50 50 50 

veiligheid dorp Pearson Correlation ,582** ,106 ,289* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,464 ,042 

N 50 50 50 

alleen over straat durven 's 

nachts 

Pearson Correlation ,200 ,413** ,199 

Sig. (2-tailed) ,163 ,003 ,165 

N 50 50 50 

veiliger in dorp dan daar 

buiten 

Pearson Correlation ,210 ,064 ,387** 

Sig. (2-tailed) ,143 ,657 ,005 

N 50 50 50 

meer vertrouwen 

gemeenteraad Arnemuiden 

dan in Middelburg 

Pearson Correlation ,145 ,330* ,439** 

Sig. (2-tailed) ,314 ,019 ,001 

N 50 50 50 
 

Correlations 

 fiets open laten 

staan 

vertrouwen 

politie 

vertrouwen 

gemeenteraad 

vertrouwen buren Pearson Correlation ,270 ,228 ,038 

Sig. (2-tailed) ,058 ,111 ,792 

N 50 50 50 

vertrouwen dorpsgenoten Pearson Correlation ,291* ,410** ,172 



 
 

65 
 
 

Sig. (2-tailed) ,040 ,003 ,232 

N 50 50 50 

meer vertrouwen 

Arnemuidenaren dan 

anderen 

Pearson Correlation ,288* ,110 ,098 

Sig. (2-tailed) ,043 ,445 ,499 

N 50 50 50 

fiets open laten staan Pearson Correlation 1 ,243 ,049 

Sig. (2-tailed)  ,089 ,737 

N 50 50 50 

vertrouwen politie Pearson Correlation ,243 1 ,442** 

Sig. (2-tailed) ,089  ,001 

N 50 50 50 

vertrouwen gemeenteraad Pearson Correlation ,049 ,442** 1 

Sig. (2-tailed) ,737 ,001  
N 50 50 50 

vertrouwen kerk Pearson Correlation ,112 ,200 ,319* 

Sig. (2-tailed) ,438 ,165 ,024 

N 50 50 50 

veiligheid dorp Pearson Correlation ,224 ,134 ,243 

Sig. (2-tailed) ,118 ,355 ,090 

N 50 50 50 

alleen over straat durven 's 

nachts 

Pearson Correlation ,083 ,222 -,342* 

Sig. (2-tailed) ,565 ,121 ,015 

N 50 50 50 

veiliger in dorp dan daar 

buiten 

Pearson Correlation ,122 ,087 ,182 

Sig. (2-tailed) ,399 ,546 ,206 

N 50 50 50 

meer vertrouwen 

gemeenteraad Arnemuiden 

dan in Middelburg 

Pearson Correlation ,121 ,231 ,207 

Sig. (2-tailed) ,403 ,107 ,149 

N 50 50 50 
 

Correlations 

 
vertrouwen kerk veiligheid dorp 

alleen over 

straat durven 's 

nachts 

vertrouwen buren Pearson Correlation ,208 ,582** ,200 

Sig. (2-tailed) ,146 ,000 ,163 

N 50 50 50 

vertrouwen dorpsgenoten Pearson Correlation ,146 ,106 ,413** 
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Sig. (2-tailed) ,313 ,464 ,003 

N 50 50 50 

meer vertrouwen 

Arnemuidenaren dan 

anderen 

Pearson Correlation ,284* ,289* ,199 

Sig. (2-tailed) ,045 ,042 ,165 

N 50 50 50 

fiets open laten staan Pearson Correlation ,112 ,224 ,083 

Sig. (2-tailed) ,438 ,118 ,565 

N 50 50 50 

vertrouwen politie Pearson Correlation ,200 ,134 ,222 

Sig. (2-tailed) ,165 ,355 ,121 

N 50 50 50 

vertrouwen gemeenteraad Pearson Correlation ,319* ,243 -,342* 

Sig. (2-tailed) ,024 ,090 ,015 

N 50 50 50 

vertrouwen kerk Pearson Correlation 1 ,345* -,259 

Sig. (2-tailed)  ,014 ,069 

N 50 50 50 

veiligheid dorp Pearson Correlation ,345* 1 ,119 

Sig. (2-tailed) ,014  ,410 

N 50 50 50 

alleen over straat durven 's 

nachts 

Pearson Correlation -,259 ,119 1 

Sig. (2-tailed) ,069 ,410  
N 50 50 50 

veiliger in dorp dan daar 

buiten 

Pearson Correlation ,099 ,153 ,143 

Sig. (2-tailed) ,494 ,288 ,321 

N 50 50 50 

meer vertrouwen 

gemeenteraad Arnemuiden 

dan in Middelburg 

Pearson Correlation ,433** ,076 ,013 

Sig. (2-tailed) ,002 ,600 ,931 

N 50 50 50 
 

Correlations 

 

veiliger in dorp 

dan daar buiten 

meer 

vertrouwen 

gemeenteraad 

Arnemuiden 

dan in 

Middelburg 

vertrouwen buren Pearson Correlation ,210 ,145 
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Sig. (2-tailed) ,143 ,314 

N 50 50 

vertrouwen dorpsgenoten Pearson Correlation ,064 ,330* 

Sig. (2-tailed) ,657 ,019 

N 50 50 

meer vertrouwen 

Arnemuidenaren dan 

anderen 

Pearson Correlation ,387** ,439** 

Sig. (2-tailed) ,005 ,001 

N 50 50 

fiets open laten staan Pearson Correlation ,122 ,121 

Sig. (2-tailed) ,399 ,403 

N 50 50 

vertrouwen politie Pearson Correlation ,087 ,231 

Sig. (2-tailed) ,546 ,107 

N 50 50 

vertrouwen gemeenteraad Pearson Correlation ,182 ,207 

Sig. (2-tailed) ,206 ,149 

N 50 50 

vertrouwen kerk Pearson Correlation ,099 ,433** 

Sig. (2-tailed) ,494 ,002 

N 50 50 

veiligheid dorp Pearson Correlation ,153 ,076 

Sig. (2-tailed) ,288 ,600 

N 50 50 

alleen over straat durven 's 

nachts 

Pearson Correlation ,143 ,013 

Sig. (2-tailed) ,321 ,931 

N 50 50 

veiliger in dorp dan daar 

buiten 

Pearson Correlation 1 ,393** 

Sig. (2-tailed)  ,005 

N 50 50 

meer vertrouwen 

gemeenteraad Arnemuiden 

dan in Middelburg 

Pearson Correlation ,393** 1 

Sig. (2-tailed) ,005  

N 50 50 
 

 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,735 11 

 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

vertrouwen buren 36,00 40,816 ,491 ,702 

vertrouwen dorpsgenoten 36,34 40,841 ,531 ,699 

meer vertrouwen 

Arnemuidenaren dan 

anderen 

36,94 38,751 ,570 ,689 

fiets open laten staan 37,76 40,758 ,320 ,726 

vertrouwen politie 37,32 40,467 ,434 ,708 

vertrouwen gemeenteraad 37,62 42,975 ,264 ,731 

vertrouwen kerk 36,76 39,288 ,352 ,723 

veiligheid dorp 36,02 42,510 ,426 ,712 

alleen over straat durven 's 

nachts 

36,28 45,471 ,106 ,751 

veiliger in dorp dan daar 

buiten 

36,68 42,467 ,345 ,720 

meer vertrouwen 

gemeenteraad Arnemuiden 

dan in Middelburg 

37,08 38,647 ,463 ,703 
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4.2 Steekproefanalyse  
 

Vervolgens is het belangrijk om na te gaan in hoeverre de respondenten uit de twee 

verschillende steekproeven van elkaar verschillen op basis van kenmerken als geslacht 

en leeftijd (Hogeschool Gent, n.d.). De steekproeven moeten zoveel mogelijk met elkaar 

vergelijkbaar zijn, om uit te sluiten dat een verschil in de mate van sociaal kapitaal ligt 

aan een verschil in persoonskenmerken. Per persoonskenmerk kan dit in SPSS bekeken 

worden door middel van Cramers‟ V. Wanneer de significantie hiervan kleiner of gelijk 

is aan 0.05, is er een significant verschil tussen beide steekproeven op basis van dat 

persoonskenmerk. Voor de beste resultaten, zou de significantie dus hoger moeten zijn 

dan 0.05: dat betekent dat de groepen niet significant van elkaar verschillen en dus 

vergelijkbaar zijn. Hieronder volgt de steekproefanalyse en bijbehorende output (ter 

volledigheid worden ook de gemiddelden per dorp vermeld). 

 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Leeftijd 50 17 85 48,92 17,064 

Valid N (listwise) 50     
Dorp is Arnemuiden 
 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Leeftijd 50 13 85 46,14 18,157 

Valid N (listwise) 50     
Dorp is Lent  
 
 

Leeftijd * Dorp Crosstabulation 

Count 

 Dorp 

Total arnemuiden lent 

Leeftijd 13 0 1 1 

16 0 1 1 

17 1 0 1 
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19 1 3 4 

20 1 0 1 

21 1 1 2 

22 1 0 1 

23 1 1 2 

24 0 2 2 

26 1 1 2 

27 2 0 2 

28 0 1 1 

29 0 1 1 

32 1 1 2 

33 1 1 2 

34 0 2 2 

36 1 1 2 

38 1 0 1 

39 1 1 2 

41 0 1 1 

42 2 1 3 

43 0 1 1 

44 3 2 5 

45 0 1 1 

46 2 0 2 

47 1 3 4 

48 2 0 2 

49 2 0 2 

50 2 1 3 

51 0 1 1 

52 1 1 2 

53 1 0 1 

54 0 1 1 

55 1 1 2 

56 0 2 2 

57 1 0 1 

58 1 3 4 

59 1 1 2 

60 2 0 2 
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61 2 0 2 

62 1 0 1 

63 0 1 1 

64 1 3 4 

65 1 1 2 

66 1 0 1 

67 1 1 2 

68 2 0 2 

69 1 2 3 

71 0 1 1 

72 1 0 1 

73 0 1 1 

75 1 0 1 

77 0 1 1 

80 1 0 1 

85 1 1 2 

Total 50 50 100 

 
 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,701 ,660 

Cramer's V ,701 ,660 

N of Valid Cases 100  

 
Cramer’s V is hoger dan 0,05 (namelijk 0,660) en is dus niet significant. Dit betekent dat de 
steekproeven op basis van het kenmerk leeftijd niet significant van elkaar verschillenen dus 
vergelijkbaar zijn. 
 
 

Sexe * Dorp Crosstabulation 

Count 

 Dorp 

Total arnemuiden lent 

Sexe man 23 26 49 

vrouw 27 24 51 

Total 50 50 100 
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Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi -,060 ,548 

Cramer's V ,060 ,548 

N of Valid Cases 100  

 
Cramer’s V is hoger dan 0,05 (namelijk 0,548) en is dus niet significant. Dit betekent dat de 
steekproeven op basis van geslacht niet significant van elkaar verschillen en dus vergelijkbaar 
zijn. 
 
 

aantal jaren woonachtig in dorp * Dorp Crosstabulation 

Count 

 Dorp 

Total arnemuiden lent 

aantal jaren woonachtig in 

dorp 

1 1 9 10 

2 0 2 2 

3 2 1 3 

4 3 2 5 

5 0 1 1 

7 0 3 3 

8 0 2 2 

9 0 1 1 

10 0 1 1 

11 0 2 2 

12 2 3 5 

13 0 1 1 

16 1 3 4 

17 2 0 2 

19 0 1 1 

20 3 0 3 

21 1 0 1 

22 2 1 3 

23 3 2 5 

26 2 0 2 
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27 1 0 1 

28 2 1 3 

31 0 1 1 

32 1 0 1 

33 1 3 4 

34 2 0 2 

35 2 1 3 

40 0 1 1 

41 1 0 1 

42 2 0 2 

43 1 2 3 

44 1 1 2 

46 2 0 2 

49 1 0 1 

50 0 1 1 

51 0 1 1 

55 1 0 1 

57 1 0 1 

58 1 0 1 

60 1 0 1 

63 1 0 1 

64 1 0 1 

67 0 1 1 

68 1 0 1 

69 1 0 1 

72 1 0 1 

77 0 1 1 

80 1 0 1 

85 1 1 2 

Total 50 50 100 

 
 

Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,766 ,139 

Cramer's V ,766 ,139 
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Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,766 ,139 

Cramer's V ,766 ,139 

N of Valid Cases 100  

 
Cramer’s V is hoger dan 0,05 (namelijk 0,139) en is dus niet significant. Dit betekent dat de 

steekproeven op basis van het aantal jaren dat men in het dorp woont niet significant van elkaar 

verschillen en dus vergelijkbaar zijn. 

 

 

4.3 Berekening mate van sociaal kapitaal  

Nu het meetinstrument betrouwbaar is gemaakt en de steekproeven niet significant van 

elkaar blijken te verschillen, kan de mate van sociaal kapitaal per dorp berekend 

worden. Zoals gezegd zijn per dimensie vragen geformuleerd, waarvan de antwoorden 

op een vijfpuntsschaal variëren van de laagst mogelijke mate van sociaal kapitaal tot de 

hoogst mogelijke mate van sociaal kapitaal. De antwoordmogelijkheden zijn gecodeerd 

in de cijfers 1 t/m 5, waarbij 1 staat voor de laagst mogelijke mate van sociaal kapitaal 

en 5 voor de hoogst mogelijke mate van sociaal kapitaal. Op deze manier wordt het 

mogelijk de scores voor de indicatoren bij elkaar op te tellen en zo te komen tot een 

score per dimensie en uiteindelijk tot een score voor de totale mate van sociaal kapitaal 

in elk dorp. Elke dimensie telt even zwaar mee. De resultaat gemiddelden worden bij 

elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door het maximale aantal punten van de 

betreffende dimensie. Op die manier ontstaat de score per dimensie, dit is een getal 

tussen 0 en 1. Vervolgens worden de scores van de twee dimensies, participatie en 

vertrouwen, bij elkaar opgeteld om zo tot en totaal score te komen in bijlage 4.4. De 

bijbehorende SPSS-output ziet er als volgt uit: 

 
 
4.3.1 Dimensie participatie 
 
Arnemuiden 

Descriptive Statistics 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

groeten dorpsgenoten 50 1 5 4,46 1,014 

kennen dorpsgenoten 50 1 5 3,96 1,212 

contacten dorpsgenoten 50 1 5 3,90 1,233 

kennissen/vrienden dorp 50 1 5 3,80 1,229 

meer kennissen in dorp dan 

in Middelburg 

50 1 5 4,06 1,268 

deelname 

verenigingsactiviteiten 

50 1 5 3,18 1,650 

eerder deelname vereniging 

in dorp dan buiten dorp 

50 1 5 3,50 1,568 

minstens 1x pm kerkbezoek 50 1 5 3,40 1,927 

deelname activiteiten in 

dorp 

50 1 5 3,20 1,616 

stemmen 

gemeenteraadsverkiezingen 

50 1 5 3,78 1,645 

verbondenheid 

gemeenteraad 

50 1 5 2,66 1,303 

verbondenheid dorp 50 1 5 4,14 1,340 

Valid N (listwise) 50     
 
Het maximale aantal te behalen punten voor deze dimensie is (12x5 =) 60.  

De gemiddelde van deze dimensie bij elkaar zijn 44,04.  

44,04/60 = 0,734 

 
Lent  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

groeten dorpsgenoten 50 1 5 4,00 1,278 

kennen dorpsgenoten 50 1 5 2,78 1,148 

contacten dorpsgenoten 50 1 5 3,22 1,166 

kennissen/vrienden dorp 50 1 5 3,26 1,157 

meer kennissen in dorp dan 

in Nijmegen 

50 1 5 3,04 1,616 

deelname 

verenigingsactiviteiten 

50 1 5 2,70 1,619 

eerder deelname vereniging 

in dorp dan buiten dorp 

50 1 5 2,98 1,732 

minstens 1x pm kerkbezoek 50 1 5 1,80 1,400 
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deelname activiteiten in 

dorp 

50 1 5 2,84 1,405 

stemmen 

gemeenteraadsverkiezingen 

50 1 5 3,84 1,608 

verbondenheid 

gemeenteraad 

50 1 5 2,20 1,262 

verbondenheid dorp 50 1 5 3,72 1,230 

Valid N (listwise) 50     

 
Het maximale aantal te behalen punten voor deze dimensie is (12x5 =) 60. 
De gemiddelde van deze dimensie bij elkaar zijn 36,38. 
36,38/60 = 0,606 
 
 
4.3.2 Dimensie vertrouwen 
 
Arnemuiden  
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

vertrouwen buren 50 1 5 4,48 1,054 

vertrouwen dorpsgenoten 50 2 5 4,14 ,990 

meer vertrouwen 

Arnemuidenaren dan 

anderen 

50 1 5 3,54 1,182 

fiets open laten staan 50 1 5 2,72 1,415 

vertrouwen politie 50 1 5 3,16 1,201 

vertrouwen gemeenteraad 50 1 5 2,86 1,195 

vertrouwen kerk 50 1 5 3,72 1,552 

veiligheid dorp 50 1 5 4,46 ,930 

alleen over straat durven 's 

nachts 

50 1 5 4,20 1,178 

veiliger in dorp dan daar 

buiten 

50 1 5 3,80 1,088 

meer vertrouwen 

gemeenteraad Arnemuiden 

dan in Middelburg 

50 1 5 3,40 1,385 

Valid N (listwise) 50     

 
Het maximale aantal te behalen punten voor deze dimensie is (11x5 =) 55.  
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De gemiddelde van deze dimensie bij elkaar zijn 40,48. 
40,48/55 = 0,736 
 
 
Lent  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

vertrouwen buren 50 2 5 4,40 ,948 

vertrouwen dorpsgenoten 50 2 5 3,84 ,792 

meer vertrouwen 

Lentenaren dan anderen 

50 1 5 2,60 1,161 

fiets open laten staan 50 1 5 1,86 1,143 

vertrouwen politie 50 1 5 3,10 1,359 

vertrouwen gemeenteraad 50 1 5 2,56 1,146 

vertrouwen kerk 50 1 5 2,22 1,461 

veiligheid dorp 50 2 5 3,90 ,789 

alleen over straat durven 's 

nachts 

50 1 5 4,32 ,978 

veiliger in dorp dan daar 

buiten 

50 1 5 3,24 1,080 

meer vertrouwen in 

gemeenteraad Lent dan in 

Nijmegen 

50 1 5 3,70 1,233 

Valid N (listwise) 50     

 
Het maximale aantal te behalen punten voor deze dimensie is (11x5 =) 55.  
De gemiddelde van deze dimensie bij elkaar zijn 35,74. 
35,74/55 = 0,650 
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4.4 Totaalscores  
 
 
Arnemuiden 

 

Wanneer we de scores van de verschillende dimensies bij elkaar optellen, wordt de 

score voor het sociaal kapitaal als volgt: 0,734+0,736 = 1,47  

 

Lent 

 

Wanneer we de scores van de verschillende dimensies bij elkaar optellen, wordt de 

score voor het sociaal kapitaal als volgt: 0,606+0,650 = 1,256 

 

0 staat voor de laagst mogelijke mate van sociaal kapitaal, 2 voor de hoogst mogelijke 

mate van sociaal kapitaal. Hier valt op dat de score van het dorp Arnemuiden hoger ligt. 

De scores liggen echter dicht bij elkaar, daarom zullen we met behulp van Cramer’s V 

moeten testen of deze wel significant zijn.  
 

 

 

Cramers V  

Vraag Phi / Cramers V  

 Value Approx Sig. 

1.Groeten Dorpsgenoten 0,260 0,149 

2.Kennen Dorpsgenoten 0,520 0,000 

3.Contacten Dorpsgenoten 0,376 0,007 

4.Vrienden Dorp 0,309 0,049 

5.Meer kennissen dorp dan stad 0,340 0,021 

6.Deelname verenigingsactiviteiten 0,252 0,173 

7.Eerder deelname vereniging dorp, buiten dorp 0,212 0,342 

8.Kerkbezoeken 0,498 0,000 
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9.Deelname activiteiten dorp 0,243 0,206 

10.Stemmen gemeenteraadsverkiezingen 0,164 0,612 

11.Verbondenheid gemeenteraad 0,213 0,337 

12.Verbondenheid dorp 0,331 0,027 

TOTAAL Participatie 0,30983 0,16025 
13.Vertrouwen buren 0,204 0,383 

14.Vertrouwen dorpsgenoten 0,347 0,007 

15.Meer vertrouwen dorp dan buiten dorp 0,395 0,004 

16.Fiets open laten staan 0,339 0,021 

17.Vertrouwen politie 0,225 0,279 

18.Vertrouwen gemeenteraad 0,180 0,518 

19.Vertrouwen kerk 0,513 0,000 

20.Veiligheid dorp 0,515 0,000 

21.Alleen over straat durven ’s nachts 0,107 0,887 

22.Veiliger in dorp dan buiten dorp 0,310 0,047 

23.Meer vertrouwen dorpsgemeenteraad 0,272 0,116 

TOTAAL Vertrouwen 0,30973 0,20564 

TOTAAL 0,30978 0,18295 
 

 

Hieruit blijkt dat Cramer’’s V hoger ligt, voor zowel de verschillende dimensies als ook in 

totaal, dan 0,05. Deze scores zijn om deze reden niet significant. Zoals hierboven te lezen 

valt zijn er ook vragen die wel significant verschillen. Dat zijn de vragen 

2,3,4,5,8,12,14,15,16,19,20,22.  
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