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Oratie VU – 25 april 2013 ‐ Prof. Dr. R.H.F.P. Bekkers ‐ De maatschappelijke betekenis van filantropie

 
* 

Geachte Rector Magnificus, leden van het 

curatorium, dames en heren, 

Graag heet ik u van harte welkom vandaag in de Aula 

van de Vrije Universiteit. Het doet mij een groot 

genoegen u allen vandaag hier te zien. 

1. VOORAF 

Een nieuwe wind waait door Europa. De wind heet 

filantropie – maatschappelijke betrokkenheid en 

vrijwillige inzet van burgers. Nu de overheid zich 

terugtrekt krijgt de filantropie een grotere 

maatschappelijke betekenis. Dames en heren, ik ga 

vandaag met u eens goed proberen te luisteren naar 

die wind. Wat weten we eigenlijk van die wind? Wat 

is de maatschappelijke betekenis van filantropie? 

Voordat ik deze vraag ga beantwoorden zal ik u kort 

enkele voorbeelden laten zien van filantropie en er 

een definitie geven. Daarna zal ik de vraag 

beantwoorden naar de maatschappelijke betekenis 

van filantropie in drie stappen.  
                                                            
*
 Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Sociale aspecten van prosociaal gedrag 

aan de faculteit der Sociale Wetenschappen van de Vrije Universiteit op 25 april 2013. De uitgebreide versie van deze 

rede is beschikbaar op http://renebekkers.wordpress.com/inaugural‐lecture.  
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#2  Ten eerste ga ik in op de bestemming van filantropie. 

Wat betekent filantropie vandaag de dag in 

Nederland?  

Ten tweede ga ik in op de maatschappelijke herkomst 

van filantropie. Waar komt filantropie vandaan?  

Ten derde bespreek ik de gevolgen van filantropie 

voor de samenleving.  

#3  Vandaag schets ik een onderzoeks‐programma 

waarin deze vragen centraal staan. Ik zal ze de 

komende jaren beantwoorden vanuit verschillende 

wetenschappen, en met name de sociologie, de 

economie, de bestuurskunde, de politicologie en de 

psychologie. Dit onderzoeksprogramma bouwt voort 

op de grondslagen die door Theo Schuyt met het 

onderzoek Geven in Nederland (GIN) sinds begin 

jaren ’90 zijn gelegd. Ik zie het als mijn taak om het 

wetenschappelijk onderzoek naar prosociaal gedrag 

en filantropie in het bijzonder de komende jaren 

verder te ontwikkelen.  

#4 Wetenschappelijke kennis over filantropie is over vele 

disciplines verspreid. We kunnen veel vooruitgang 
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boeken door de bestaande kennisbasis helder in kaart 

te brengen en op deze fundamenten verder te 

bouwen. Daarnaast zal ik de komende jaren werken 

aan nieuw onderzoek naar sociale aspecten van 

prosociaal gedrag.  

#5  Maar ik begin bij de actualiteit. Er gaat geen dag 

voorbij of de filantropie is in het nieuws. Nederland 

telt vele filantropen, bekende en minder bekende. 

#6   Van de historici leren we dat filantropie helemaal 

geen nieuwe wind is die onze samenleving bereikt. 

De wind die Gates en Buffett nu vanuit het 

Kapitalistische Mekka van over de oceaan 

aanwakkeren ontstond hier, in Europa.  

#7  Weet u waar dit is? 

#8  Wist u dat Wall Street in New York oorspronkelijk de 

Walstraat heette en is gebouwd met bijdragen van de 

burgers van Nieuw Amsterdam?  

#9  Peter Stuyvesant ging in 1652 de nederzetting rond 

om geld en stenen op te halen voor de bouw van een 

wal, die de inwoners moest beschermen tegen 

vijandige Indianen, Zweden en Engelsen.  
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#10  In het centrum van Amsterdam is ons filantropische 

verleden bijzonder goed zichtbaar in de vorm van de 

hofjes, het Vondelpark, de Stadsschouwburg, het 

Rijksmuseum en 

#11  het Concertgebouw.  

#12  Ook de stad waar ik zelf woon, ’s‐Hertogenbosch, 

heeft een rijke filantropische traditie met het 

#13  Zwanenbroedershuis en het Geefhuis. 

#14  Ook hier aan de VU hebben we een bijzondere 

geschiedenis van filantropie. U weet misschien dat in 

1880 een klein aantal vermogende gereformeerden 

zorgde voor het startkapitaal voor de Vrije 

Universiteit. Later gaven vele gereformeerde 

gezinnen kleine bijdragen via de groene VU‐busjes. 

#15  Minder mensen weten dat een belangrijk deel van het 

startkapitaal waarmee de Vrije Universiteit begon ter 

beschikking werd gesteld door Willem Hovy – jawel, 

een gereformeerde bierbrouwer. Ik heb nu al zin in de 

receptie!  

#16  De VU heeft haar filantropische lotsbestemming nog 

niet terug gevonden. 
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#17  Met VU Connected gaat de universiteit proberen haar 

maatschappelijke betekenis te vergroten, maar geen 

fondsen werven.  

#18  Op de website van de VU kun je nog steeds geen 

handige manier vinden om een gift te doen aan de 

universiteit.  

#19  Waarom ziet de website er niet zo uit? 

#20  U begrijpt dat geven aan universiteiten een voorbeeld 

is van filantropie. Wat valt er nog meer onder? 

Payton en Schuyt hebben filantropie als volgt 

gedefinieerd. Het gaat om vrijwillige giften aan 

publieke doelen. Ik definieer filantropie wat meer 

gedragsmatig. 

#21 

Filantropie is de onverplichte overdracht van 
hulpbronnen die ten goede komen aan een 
collectief, zonder dat er een tegenprestatie is 
afgesproken die ten goede komt aan de gever 
ter waarde van de overgedragen hulpbronnen.  

 



  6 

Ik zie het als een empirische vraag in welke mate de 

wens om het algemeen belang te dienen de 

filantropie motiveert. Lang niet al het prosociale 

gedrag dat we om ons heen zien is ook altruïstisch 

gemotiveerd. Sterker nog, het meeste filantropische 

gedrag is waarschijnlijk niet altruïstisch gemotiveerd.  

#22  Filantropie is een specifieke vorm van formeel 

prosociaal gedrag. 

Naast prosociaal gedrag in formele zin zijn er vormen 

van informeel prosociaal gedrag. Dit zijn bijvoorbeeld 

het helpen van naaste familieleden, het verlenen van 

steun aan vrienden en kennissen, en hulp aan 

vreemden.  

#23  De klassieke term voor informeel prosociaal gedrag 

komt uit het Latijn: de charitas, ofwel ‘liefde en zorg’ 

voor specifieke personen. De klassieke term voor 

formeel prosociaal gedrag komt uit het Grieks – 

φιλανθρωπια,  ofwel ‘liefde voor de mens’, later vaak 

‘de mensheid’. Pamala Wiepking gaf haar proefschrift 

over filantropie daarom de titel ‘For the Love of 

Mankind’.  
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#24  De Latijnse term hoort bij het persoonsgerichte 

altruïsme. 

#25  De Griekse term hoort bij de gerichtheid op het 

algemeen belang. Je helpt een onbekende ander. 

#26  De maatschappelijke betekenis van filantropie toont 

zich in de herkomst, de bestemming en de effecten 

van filantropie. Ik behandel vandaag de belangrijkste 

inzichten over filantropie aan de hand van dit 

schema. U ziet in deze tabel negen soorten vragen 

over de maatschappelijke betekenis van filantropie. In 

de drie kolommen onderscheid ik drie aspecten van 

de maatschappelijke betekenis.  

#27  De vragen over de bestemming van filantropie in de 

eerste kolom zijn beschrijvingsvragen. De vragen naar 

de maatschappelijke herkomst van filantropie in de 

middelste kolom zijn verklaringsvragen. Kort 

geformuleerd: wat doet mensen geven?  

Er is de laatste jaren veel wetenschappelijke kennis 

vergaard als antwoord op deze vragen. Samen met 

Pamala Wiepking heb ik de literatuur op dit terrein 

gesystematiseerd. Op basis van onze systematiek zal 
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ik de komende jaren werken aan de toetsing van 

theorieën over geefgedrag. 

De laatste groep vragen, in de rechterkolom van de 

tabel, gaan over de maatschappelijke effecten van 

filantropie. Hoe goed is de filantropie voor de 

samenleving? Wat doet geven met mensen? Hier 

weten we eigenlijk nog maar weinig van. In de 

komende jaren wil ik de fundamenten leggen op basis 

waarvan we in de toekomst deze vragen kunnen 

beantwoorden. 

Over elk van deze soorten betekenis kan de 

wetenschap drie soorten vragen stellen: vragen die 

gaan over het macro‐niveau van landen en culturen, 

vragen over het meso‐niveau van organisaties, en 

vragen over het micro‐niveau van individuele 

mensen.  

#28  Ik kan vandaag niet alle vakjes afvinken en bespreek 

maar een deel van de tabel. In de volledige tekst kunt 

u lezen over het overige deel. 

Ik begin met 
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2. DE BESTEMMING VAN FILANTROPIE 

 

#29  Hoe groot is de vrijwillige inzet van tijd en geld van 

Nederlanders en waar gaat die inzet heen? Aan deze 

beschrijvingsvraag hebben we eerder vanmiddag bij 

de presentatie van Geven in Nederland 2013 aandacht 

besteed. We mogen ons gelukkig prijzen dat de 

Nederlandse overheid de visie heeft dat het meten en 

analyseren van de vrijwillige bijdragen aan publieke 

doelen belangrijk is en dat zij het onderzoek betaalt. 

Het onderzoek behoort intussen bij de infrastructuur 

van de filantropische sector in Nederland. Het 

onderzoek vormt ook de motor van het 

wetenschappelijk onderzoek naar filantropie in 

Nederland – de metafoor is van Jan Smit. In 

managementtaal is Geven in Nederland (GIN) de ‘core 

business’ van wat we met de werkgroep 

Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit doen.  

#30  Per jaar gaat het om 1,8 miljard euro geefgeld van 

huishoudens en 1,6 miljard uur vrije tijd aan 

vrijwilligerswerk. 
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Dit zijn enorme getallen. Als we de giften van 

bedrijven, loterijen en nalatenschappen erbij tellen 

gaat om een markt van bij elkaar bijna 5 miljard euro 

geefgeld. Maar dat is nog steeds minder dan 1% van 

het Bruto Nationaal Product.  

#31  Ter vergelijking: wat we in Nederland jaarlijks 

uitgeven aan onze huisdieren is meer dan wat we 

uitgeven aan goededoelenorganisaties. Toch hebben 

we in Nederland geen hoogleraar 

huisdierbestedingen. Er is in Nederland voor zover ik 

weet ook geen hoogleraar die de brood‐ en 

beschuitconsumptie bestudeert. Toch besteden we 

daar meer geld aan dan aan collectes en donaties. We 

hebben wel hoogleraren filantropie aan de VU, de 

Erasmus Universiteit en Nyenrode. Dit zegt mij dat 

wij in Nederland meer maatschappelijke betekenis 

hechten aan filantropie dan aan huisdieren en brood 

en beschuit.  

#32  Ik sluit me aan bij de waarschuwing van Schuyt te 

veel te verwachten van de filantropie. Met een beroep 

op eigen kracht en meer vrijwilligerswerk kunnen we 

niet alle problemen die de overheid niet meer kan of 
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wil bestrijden oplossen, zo luidt ook de diagnose van 

UvA hoogleraar Evelien Tonkens.  

#33  Maar er is ook goed nieuws. Door de groei van 

vermogens in Nederland en de te verwachten sterfte 

van babyboomers zal de waarde van nalatenschappen 

voor Algemeen Nut Beogende Instellingen in de 

komende decennia sterk toenemen.  

In deze figuur ziet u de waarde van nalatenschappen 

aan goededoelenorganisaties in miljoenen euro, op 

basis van het CBS.  

Op basis van deze cijfers heb ik een schatting 

gemaakt van de waarde van nalatenschappen die in 

de komende decennia jaarlijks aan ANBI’s ten goede 

zullen komen. De volgende figuur geeft de 

schattingen weer.  

#34  Om ons niet te rijk te rekenen zijn de 

veronderstellingen in deze schattingen redelijk 

conservatief gehouden. Ondanks de wat 

conservatieve veronderstellingen laat de figuur een 

fikse toename zien van de jaarlijkse waarde van 

nalatenschappen. In 2027 overschrijdt de voorspelling 
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op basis van de CBS data de 1 miljard euro. Over de 

gehele periode van 2012 tot 2059 gerekend verwacht 

ik op basis van de CBS cijfers een 

vermogensoverdracht aan goededoelenorganisaties 

van €86 miljard.  

Ik zeg er meteen bij: dit is koffiedik kijken op grond 

van trends in het verleden, en rendementen behaald 

in het verleden bieden geen garantie voor de 

toekomst. Als de komende jaren de kinderen van 

vermogende ouderen massaal werkloos worden, als 

de zorgkosten exploderen, en als de hoogte van 

pensioenen verder daalt zal die €86 miljard ook heel 

wat minder worden. Maar aan de andere kant: als we 

de komende jaren de weg terugvinden naar groei en 

de crisis op de huizenmarkt voorbij gaat kan het ook 

zomaar meer worden. 

Hoe dan ook: de nalatenschappen die de komende 

decennia aan ANBI’s ten goede komen zullen de 

maatschappelijke betekenis van filantropie vergroten. 

Ik hoop de komende jaren meer onderzoek te doen 

naar nalatenschappen in samenwerking met Frits 

Salomons van Rechten en de KNB. 
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Ik ga verder met 

3.   DE HERKOMST VAN FILANTROPIE 

#35  Het vakgebied Filantropische Studies is inherent 

multidisciplinair omdat het een maatschappelijk 

domein als object heeft. De verklaring van gedrag 

binnen dit domein vereist toepassing en integratie 

van kennis uit diverse disciplines, die elk een aspect 

van het gedrag belichten. Ik zal in mijn onderzoek in 

de komende jaren samenwerken met wetenschappers 

uit deze disciplines om de sociale aspecten van 

filantropie te onderzoeken. 

DRIE SOCIALE ASPECTEN VAN PROSOCIAAL GEDRAG 

Wat weten we uit de groeiende hoeveelheid studies 

over de maatschappelijke herkomst van filantropie? 

#36  Ik onderscheid drie sociale aspecten van prosociaal 

gedrag die tezamen de maatschappelijke herkomst 

van filantropie bepalen. Dit zijn: 

1. De sociale groepen waarvan mensen onderdeel 

zijn; 
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2. De voorkeuren van mensen in sociale situaties 

waarin wederzijdse afhankelijkheid bestaat; 

3. De sociale situaties waarin mensen verkeren; 

De verschillen tussen groepen kunnen we met 

theorieën uit de sociale wetenschappen verklaren. De 

verklaringen van deze verschillen tussen groepen zijn 

gebaseerd op veronderstellingen over de verschillen 

in het tweede en derde sociale aspect van filantropie: 

de omstandigheden en de voorkeuren van mensen.  

#37  Ik onderscheid drie niveaus van verklaringen van 

verschillen in filantropisch gedrag tussen sociale 

groepen: verklaringen op individueel of micro‐niveau, 

op groepsniveau of meso‐niveau, en op het macro‐

niveau van samenlevingen. Ik bespreek deze 

verklaringen op micro‐ en macro‐niveau nu van 

onder naar boven. 

Vandaag bespreek ik twee categorieën sociale 

groepen die onderling verschillen in de mate en de 

aard van filantropisch gedrag. Dit zijn 

opleidingsgroepen en religieuze groepen. 
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#38  Ik onderscheid vier verschillende soorten 

verklaringen van verschillen tussen sociale groepen. 

De eerste verklaring is dat die verschillen er niet echt 

zijn, maar een gevolg zijn van de manier van 

onderzoek doen. De tweede verklaring is dat de 

hulpbronnen van mensen in verschillende sociale 

groepen van elkaar verschillen. Het wetenschappelijk 

onderzoek naar deze vraag gaat ervan uit dat sociale 

groepen bestaan uit leden die ieder voor zich over 

bepaalde middelen beschikken waarmee zij hun 

doelen proberen te bereiken. Deze middelen heten in 

veel onderzoek ‘hulpbronnen’.  

De derde verklaring is dat de maatschappelijke 

waarden van groepen verschillen. De vierde 

verklaring is dat mensen in groepen elkaar 

beïnvloeden. 

OPLEIDINGSGROEPEN 

Een van de meest gevonden verbanden in onderzoek 

naar formeel prosociaal gedrag is een positieve relatie 

met het opleidingsniveau. Van 2005 tot 2009 mocht 

ik met een ‘Veni’‐beurs van NWO onderzoek doen 

om uit te zoeken hoe dat komt. Ik geef hier in een 
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notendop het resultaat weer en benoem vervolgens 

de nog openstaande vragen. 

Een eerste conclusie is dat een deel van het verband 

tussen geefgedrag en het opleidingsniveau inderdaad 

komt door de methoden waarmee veel onderzoek 

wordt gedaan. Hoger opgeleiden blijken hun giften 

aan KWF Kankerbestrijding te overdrijven.  

#39  Dat blijkt als we de antwoorden uit de gegevens van 

respondenten uit het Geven in Nederland onderzoek 

vergelijken met de bij KWF van deze huishoudens 

ontvangen bedragen. Maar ook in de administratie 

van KWF blijken de giften van hoger opgeleide 

donateurs hoger dan die van lager opgeleide 

donateurs. 

De verschillen in geefgedrag tussen lager en hoger 

opgeleiden zijn in werkelijkheid dus kleiner dan zij 

lijken in enquêtegegevens. Maar ze zijn er wel.  

#40  Overigens blijkt voor kerkelijkheid het omgekeerde: 

verschillen tussen leden van kerkelijke groepen zijn 

groter in de administratie van KWF dan in de 

enquêtegegevens.  
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#41  Ook als we het goed onderzoeken zijn er dus echt 

verschillen tussen hoger en lager opgeleide 

Nederlanders en tussen kerkelijke en onkerkelijke 

Nederlanders. Hoe komt dat nu? Ik ga eerst in op de 

hulpbronnen. 

#42  De fascinerende conclusie uit mijn veni‐ onderzoek is 

dat verschillen in filantropisch gedrag tussen hoger 

en lagere opleidingsgroepen al op jonge leeftijd te 

zien zijn, nog voordat de opleiding is afgesloten.  

Volwassen Nederlanders die in het jaar 2000 een 

hoger opleidingsniveau hadden bereikt deden al veel 

eerder in hun leven, namelijk op 16‐jarige leeftijd, al 

vaker vrijwilligerswerk dan Nederlanders die 

uiteindelijk op een lager opleidingsniveau uit zouden 

komen. Deze bevinding laat zien dat de verschillen in 

prosociaal gedrag niet het resultaat zijn van 

verschillen in het bereikte onderwijsniveau – een 

gevolg kan immers niet optreden voordat de oorzaak 

zich heeft voorgedaan.  

Mijn interpretatie van deze bevindingen is dat een 

deel van het verband tussen het opleidingsniveau en 
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de mate van maatschappelijke betrokkenheid tot 

stand komt door de persoonlijke eigenschappen van 

individuele burgers. Het zijn niet de scholen of het 

hoger onderwijs die de maatschappelijke 

betrokkenheid stimuleren; het onderwijs selecteert 

op kwaliteiten die mensen ook tot prosociaal gedrag 

brengen.  

#43  Om de externe causale invloed van het onderwijs op 

prosociaal gedrag te bepalen zouden we in een ideale 

onderzoeksopzet een hoger niveau van opleiding 

geven aan de ene persoon dan aan de andere, terwijl 

die personen verder helemaal hetzelfde zijn. Dit ligt 

buiten onze mogelijkheden als onderzoekers.  

#44  Het dichtste in de buurt bij de ideale opzet komt een 

onderzoek dat gebruik maakt van een ‘natuurlijk 

experiment’: de eeneiige tweeling. Zij delen 100% van 

het erfelijk materiaal en zijn dus wat betreft DNA 

exacte kopieën van elkaar. Toch verschillen eeneiige 

tweelingen van elkaar, en soms ook wat betreft hun 

opleidingsniveau.  
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#45  Als het genoten onderwijs een positieve invloed heeft 

op filantropie zou de hoger opgeleide tweeling van 

een tweelingpaar vaker vrijwilligerswerk moeten 

doen dan de lager opgeleide tweeling.  

Graag werk ik de komende jaren op basis van 

gegevens van het Nederlands Tweelingen Register 

(NTR) hier aan de VU aan onderzoek naar het 

verband tussen het opleidingsniveau en prosociaal 

gedrag onder tweelingen.  

Dan ga ik over naar 

#46  RELIGIEUZE GROEPEN 

Alle grote wereldreligies brengen de boodschap dat 

mensen moeten zorgen voor hun naasten. In het 

Christendom vinden we de parabel van de 

barmhartige Samaritaan, die voor veel Christenen een 

voorbeeld van altruïsme is.  

Het belangrijkste verschil tussen religieuze groepen is 

volgens de ‘structurele interpretatie’ van de theorie 

van de socioloog Durkheim gelegen in de mate van 

sociale samenhang in die groepen. De theorie 

veronderstelt dat er geen verschillen zijn tussen 
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religieuze groepen in de normen die zij aan hun leden 

opleggen. Deze veronderstelling kunnen we 

empirisch onderzoeken. Hij klopt niet.  

#47  U ziet in deze figuur dat altruïstische waarden 

duidelijk verschillen tussen Nederlanders uit 

verschillende kerkelijke groepen: van de niet kerkelijk 

verbonden Nederlanders is ongeveer 40% het eens 

met de stelling ‘Ik vind het belangrijk hulp te geven 

aan de armen en anderen die het nodig hebben’ . Van 

de respondenten die zich als katholiek beschouwen is 

ongeveer de helft het eens met de stelling. Van de 

respondenten die zich als protestant (PKN‐lid) 

beschouwen is bijna 70% het ermee eens. 

Respondenten met een overige religie – dit zijn 

overwegend respondenten met een Christelijke 

overtuiging die zich niet als PKN‐lid beschouwen – 

scoren nog net iets hoger dan de protestante 

respondenten. 

Ik ga van het individuele niveau over naar  

#48 MACRO‐CONTEXTUELE INVLOEDEN  
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Filantropisch gedrag hangt niet alleen samen met 

individuele hulpbronnen van mensen, maar hangt 

ook af van hun sociale omgeving. Hiermee komen we 

op het eigenlijke terrein van de sociologie. Wat zegt 

het over een samenleving of over een sociale groep 

dat we daar veel filantropische activiteit vinden? 

#49  Deze vragen zijn voornamelijk onderzocht in 

internationaal vergelijkend onderzoek naar 

vrijwilligerswerk. Er zijn alleen weinig valide 

gegevens beschikbaar over geefgedrag die het 

mogelijk maken om de invloed van de sociale 

omgeving op geefgedrag accuraat te bepalen. Met 

Pamala Wiepking en leden van het ERNOP netwerk 

hopen we de komende jaren een Giving Europe 

onderzoek op te zetten waarmee we vragen over 

landenverschillen in filantropie kunnen 

beantwoorden.  

 

#50  SECULARISERING 

Sinds 1900 is Nederland geseculariseerd geraakt. De 

sterke samenhang tussen kerkelijkheid en filantropie 
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en de voortschrijdende ontkerkelijking zou 

aanleiding kunnen geven tot de vrees dat het 

geefgedrag ook afneemt. De filantropie is in 

Nederland echter niet samen met de georganiseerde 

kerkelijkheid uit de samenleving verdwenen. Hier 

ziet u hoe dat komt.  

#51  De gemiddelde giften van katholieke Nederlanders 

namen in de periode 1997‐2009 toe van €110 naar 

€180; giften van protestante Nederlanders namen toe 

van €440 naar €540. In de groep overig religieuze 

Nederlanders is de toename nog groter. De giften van 

onkerkelijke Nederlanders bleven echter op ongeveer 

€100 steken.  

#52  RELIGIEUZE SAMENSTELLING 

Een opvallend kenmerk van gebieden waarin we veel 

filantropie zien is de aanwezigheid van religieuze 

minderheden. 

We zien dat ook binnen Nederland. In gebieden waar 

Katholieken een minderheid vormen, zoals in 

Groningen en Friesland, zouden zij minder moeten 
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geven dan in gebieden waar zij een meerderheid 

vormen, zoals in Limburg en Noord‐Brabant. 

Uit het financiële overzicht van de opbrengsten van 

de meest recente actie Kerkbalans voor de Katholieke 

Kerk komt inderdaad een dergelijk patroon naar 

voren. Ook uit andere gegevens blijkt dat inwoners 

van Brabant en Limburg per huishouden gemiddeld 

lagere bedragen geven, zowel in collectes als per 

bank/giro of internet.  

#53  Nu ga ik over op de invloed van overheidsbeleid en 

wetgeving en stappen we in de beleidsachtbaan.  

In Nederland trok het Ministerie van Financiën in een 

onderzoek naar het effect van de giftenaftrek binnen 

Nederland in 2009 de conclusie dat ‘niet kon worden 

aangetoond dat hij bijdraagt aan de doelstelling, het 

bevorderen van het geven aan goede doelen’. Mede 

op grond hiervan stelde de Studiecommissie 

Belastingstelsel voor de aftrek op korte termijn af te 

schaffen. Zowel op de implicaties die aan de conclusie 

van het onderzoek van Financiën werden ontleend als 

op de conclusie zelf is veel kritiek gekomen. 
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Vier jaar later bestaat de giftenaftrek nog en hebben 

we zelfs een nieuwe Geefwet, die  het op papier 

fiscaal aantrekkelijker maakt om te geven aan 

culturele organisaties. Ik ben zeer benieuwd of de 

Geefwet ook feitelijk het geefgedrag stimuleert en 

hoop dat dit jaar uit te gaan zoeken. 

Door de komst van de Geefwet heeft zich een 

natuurlijk experiment voorgedaan. Giften aan kunst 

en cultuur zijn door een multiplier relatief goedkoper 

geworden dan giften aan andere doelen. Volgens de 

prijstheorie in de economie zal er zich een 

verschuiving voordoen van geefgedrag van andere 

doelen naar kunst en cultuur.  

#54  MINDER SUBSIDIE, MEER FILANTROPIE? 

De kapitale vraag van vandaag is welke invloed de 

afname van subsidies van de overheid hebben op de 

inkomsten van goededoelenorganisaties. In de 

economie staat dit vraagstuk bekend als de 

‘crowding‐out’ hypothese. De hypothese gaat terug 

tot Friedman. Een metafoor hiervoor is die van het 

waterbed. Als de overheid bezuinigt, compenseren 

burgers dan de afname in subsidies? Dit zou mooi 
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uitkomen nu de overheid de komende jaren nog 

verder bezuinigt.  

#55  Het is echter ook mogelijk dat burgers meedoen met 

de bezuinigingen van de overheid. In dit geval 

spreken economen van een ‘crowding‐in’ effect. Ik 

zou dit het ‘zwaan‐kleef‐aan’ effect willen noemen. 

Graag wil ik in de komende jaren samen met 

Marjolein Broese van Groenou en Arjen de Wit 

uitzoeken wat de reacties van burgers en 

fondsenwervende organisaties zijn op veranderingen 

in subsidies. Dit onderzoek past binnen het Talma 

instituut voor Work, Care & Welfare en wil ik in doen 

in samenwerking met collega’s van economie, 

bestuurswetenschappen en politicologie.  

Binnen Nederland is vrijwel niets bekend over de 

invloed van veranderingen in subsidies van de 

overheid op het geefgedrag van particulieren. Ik vind 

dit vreemd gezien het maatschappelijke belang van 

de filantropie.  

#56  Als voorschot op nieuwe onderzoek geef ik een aantal 

cijfers over dit verband uit de database van 

inkomsten van goededoelenorganisaties van het CBF, 
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die Ad Graaman mij zeer vriendelijk ter beschikking 

heeft gesteld. De gegevens betreffen zo’n 465 

organisaties in de periode 2005‐2010.  

We zien links in de figuur de kans dat de inkomsten 

van deze goededoelenorganisaties uit subsidies 

toenamen in een jaar nadat de inkomsten uit eigen 

fondsenwerving waren veranderd. In 51% van de jaren 

namen de subsidies toe in jaren nadat de inkomsten 

uit fondsenwerving waren toegenomen (de blauwe 

staaf). Dit percentage is significant hoger dan het 

percentage in jaren nadat de inkomsten uit eigen 

fondsenwerving niet waren toegenomen (de rode 

staaf: 41%). Een toename in inkomsten uit 

fondsenwerving wordt dus gevolgd door een toename 

in inkomsten uit subsidies. Het verschil van tien 

procentpunten is niet heel groot, maar zorgt wel voor 

een opeenstapeling van succes bij dezelfde 

organisaties. Een ‘zwaan‐kleef‐aan’‐effect dus. 

In het midden van de figuur vindt u een vergelijking 

van inkomsten uit giften in jaren nadat subsidies 

waren toegenomen of juist niet. Ook hier vinden we 

een significant ‘zwaan‐kleef‐aan’‐effect: de inkomsten 



  27 

uit fondsenwerving namen vaker toe in jaren nadat 

de inkomsten uit subsidies waren toegenomen (55%) 

dan in jaren nadat de inkomsten uit subsidies waren 

afgenomen (48%). Dit verschil is wat kleiner dan het 

verschil dat we net zagen. Het lijkt er dus op dat de 

invloed van giften op subsidies wat groter is dan 

omgekeerd.  

Rechts in de figuur vindt u een gedeeltelijke 

verklaring voor de toename in inkomsten uit giften: 

als inkomsten uit subsidies toenemen, gaan 

fondsenwervende organisaties in het daarop volgende 

jaar vaker meer investeren in fondsenwerving (55%) 

dan wanneer inkomsten uit subsidies afnamen (44%).  

#57  In het komende jaar gaan culturele organisaties voor 

een deel het effect van de nieuwe Geefwet bepalen. 

Als zij hun donateurs wijzen op de mogelijkheden die 

de wet biedt om goedkoper te geven, zoals het Prins 

Bernard Cultuurfonds al doet, kan er daadwerkelijk 

een waterbed‐effect onstaan. Er moet echter heel veel 

gebeuren voordat donateurs de bezuinigingen van 

€200 miljoen compenseren. En dan moeten de 
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bezuinigingen op internationale samenwerking van €1 

miljard nog komen. 

  Tot nu toe heb ik het met u gehad over verschillen 

tussen groepen en landen. Nu kom ik toe aan  

#58  DE INVLOED VAN SOCIALE SITUATIES 

De antwoorden op de vraag ‘Wie geeft wat?’ zijn voor 

de praktijk van fondsenwerving minder relevant. 

Eigenlijk willen we weten: ‘Wat doet mensen geven?’ 

Samen met Pamala Wiepking vond ik acht 

mechanismen die het geefgedrag sturen.  

De mechanismen kunnen we goed meten in 

experimenten. De afgelopen jaren hebben we in het 

Geven in Nederland onderzoek experimenten 

ingebouwd. In de toekomst zal ik meer van dit soort 

experimenten doen. Daarvoor werk ik graag samen 

met organisaties uit de filantropische sector, zoals 

met geefplatforms en crowdfunding websites, en met 

fondsenwervende organisaties. Ik laat u vast een paar 

voorbeelden zien. 
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#59  DE KRACHT VAN SUGGESTIE 

Een eerste bevinding die laat zien dat Nederlanders 

gevoelig zijn voor sociale informatie komt naar voren 

uit een experiment dat ik in samenwerking met het 

UFonds van de Universiteit Utrecht uitvoerde. Het 

UFonds organiseerde een fondsenwervingsactie om 

geld in te zamelen voor studiebeurzen voor 

getalenteerde buitenlandse studenten. De helft van 

de alumni kreeg een brief waarin terloops het 

zinnetje was opgenomen “Als iedereen meedoet voor 

bijvoorbeeld 35 euro raken we een eind op weg. Ieder 

ander bedrag is natuurlijk ook van harte welkom.” De 

andere helft van de alumni kreeg de reguliere brief. 

#60  Het ene zinnetje had een verbazingwekkend effect. In 

de reguliere groep kwam het bedrag van €35 als 

donatie vrijwel niet voor, maar in de groep die de 

brief had gekregen waarin dat bedrag was 

gesuggereerd was dit het meest voorkomende bedrag. 

#61  VREEMDE OGEN DWINGEN 

Een tweede bevinding die laat zien dat Nederlanders 

gevoelig zijn voor sociale informatie deden we in een 
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enquête‐ experiment aan het eind van de vragenlijst 

voor een onderzoek naar de maatschappelijke stage 

onder leerlingen op middelbare scholen voor het 

ministerie van OC&W. We verlootten per klas een 

waardebon van €10 en vroegen de leerlingen wat ze 

met die bon wilden doen als zij hem zouden winnen. 

Ze konden de bon zelf houden, €10 weggeven aan een 

goed doel, of de helft zelf houden en de andere helft 

weggeven. In een controlegroep gaf vier op de tien 

meisjes de bon geheel of gedeeltelijk weg aan een 

goed doel, vier keer zo vaak als de jongens. In de 

groep leerlingen die we vlak boven het vakje waar ze 

het vinkje van hun keuze moesten zetten één oog 

lieten zien om hen onbewust het gevoel te geven dat 

ze bekeken werden gaven vooral de jongens veel 

vaker het geld geheel of gedeeltelijk weg. Een 

toename van 150%. Maar ook de meisjes werden iets 

vrijgeviger, een toename van 22%. Één oog was 

genoeg. Twee ogen leverden ongeveer hetzelfde 

geefgedrag op.   
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#62  EEN PRIJS IS GEEN PRIJS 

Nog een leuk enquête‐experiment. Normaal 

gesproken kost een gift van een euro ons een euro. In 

2004 waren we mede dankzij TNS/NIPO in de 

gelegenheid een experiment te doen onder onze 

respondenten van het Geven in Nederland 

onderzoek. In het experiment verdeelden we de 

deelnemers in drie groepen: een groep die korting 

kreeg (‘als u €10 geeft kost dat u €5’; prijs = 0,50), een 

groep van wie de giften werden verdubbeld (‘als u €5 

geeft doen wij er €5 bij en ontvangt het goede doel 

€10’, prijs = 0,50) en een controlegroep die geen 

korting of verdubbeling kreeg aangeboden. De 

deelnemers besloten over de beloning die ze kregen 

voor het invullen van de vragenlijst (gemiddeld €11). 

Het aanbod van verdubbeling levert ongeveer een 

verdubbeling van het geefgedrag op. De korting van 

50% levert ongeveer de helft op.  

U herkent in de korting de wijze waarop het 

Nederlandse belastingstelsel geefgedrag probeert te 

stimuleren. U geeft eerst een bedrag en krijgt later 

een deel van de kosten weer vergoed via de 
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giftenaftrek, als u daarvoor tenminste in aanmerking 

komt. De les uit het experiment is dat de belofte van 

een verdubbeling veel beter werkt dan de belofte van 

een korting. Als de overheid serieus meer ruimte voor 

geven wil geven vervangt zij de korting op geven via 

de belastingaftrek door een verdubbelingsregel.  

#63  Dames en heren, ik ga over naar de 

  4. MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN 

De maatschappelijke betekenis van filantropie is wat 

filantropie doet met mensen, met de samenleving. 

Welke maatschappelijke effecten heeft de filantropie? 

In hoeverre maakt filantropie de samenleving ook 

beter? Ik bespreek de maatschappelijke effecten van 

filantropie wederom op 3 niveaus en begin bij het 

micro‐niveau.  

 

#64  De vraag naar de maatschappelijke effecten van 

filantropie op micro‐niveau zou ik kernachtig willen 

formuleren als “Wat doet geven met mensen?”  

Ik behandel deze vier vragen. 
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#65  Kort door de bocht zijn de antwoorden op deze 

vragen respectievelijk: ‘Nee’, ‘Nee’, ‘Ja, waarschijnlijk 

wel’, en ‘Ja’.  

#66  DE INVLOED VAN DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE 

Ik begin met onderzoek naar de effecten van de 

maatschappelijke stage.  

Aan het eind van het schooljaar lijkt er een effect van 

het doen van de maatschappelijke stage op de 

normen rond geven en vrijwilligerswerk. De 

leerlingen die een maatschappelijke stage hebben 

gedaan scoren hoger op normen rond geefgedrag en 

filantropie. Maar als we rekening houden met de 

score aan het begin van het schooljaar zien we dat de 

leerlingen die later in het schooljaar een stage zouden 

gaan doen, al aan het begin van het schooljaar, nog 

voordat ze aan de stage begonnen waren, al hoger 

scoorden. Ik heb de scores geïndexeerd en de score 

van de leerlingen aan het begin van het schooljaar die 

later in het jaar geen stage deden op 100 gesteld. In de 

derde analyse bekijken we de verandering in de 

geefnormen tussen de voormeting en de nameting.  
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De toename onder leerlingen die géén 

maatschappelijke stage deden was groter dan de 

toename onder leerlingen die wel een 

maatschappelijke stage deden.  

De methode die we in het onderzoek naar de 

maatschappelijke stage hebben gebruikt kunnen we 

in elk onderzoek volgen dat de invloed van filantropie 

wil bepalen. Dit kan alleen met longitudinale 

gegevens.  

#67  VRIJWILLIGERSWERK EN VERTROUWEN 

Een ander voorbeeld van het ‘verdwijnen’ van de 

invloed van vrijwilligerswerk bij de toepassing van 

meer toonaangevende onderzoeksmethoden de 

invloed van het doen van vrijwilligerswerk op het 

vertrouwen in andere mensen. Het verband tussen 

vrijwilligerswerk en vertrouwen is in vele publicaties 

vastgesteld. Vrijwilligers hebben een hoger niveau 

van maatschappelijk vertrouwen dan niet‐

vrijwilligers. Onderzoekers gingen ervan uit dat de 

invloed twee kanten op zou lopen. Het verband blijkt 

echter niet het resultaat te zijn van de invloed van 

vrijwilligerswerk op vertrouwen.  
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#68  Dit zijn de GIN respondenten die geen 

vrijwilligerswerk deden in de jaren 2002‐2006. Zij 

scoren het laagst op vertrouwen. Je zou verwachten 

dat de respondenten die stopten met 

vrijwilligerswerk minder vertrouwen zouden krijgen, 

maar dat is niet zo. Het vertrouwen daalt bij hen 

minder sterk dan bij de respondenten die helemaal 

geen vrijwilligerswerk deden. De respondenten die 

begonnen met vrijwilligerswerk hadden al wat meer 

vertrouwen in 2002 maar kregen er niet meer 

vertrouwen bij door vrijwilligerswerk te doen. 

Tenslotte de respondenten die zowel in 2009 als in 

2011 vrijwilligerswerk deden. Zij scoorden in alle jaren 

het hoogst op vertrouwen. De onderlinge positie 

verandert niet. Het verband tussen vrijwilligerswerk 

en vertrouwen wordt geheel veroorzaakt doordat een 

hoger niveau van maatschappelijk vertrouwen ervoor 

zorgt dat mensen vrijwilligerswerk gaan doen en 

blijven doen. Wie eenmaal vrijwilligerswerk doet 

krijgt niet meer maatschappelijk vertrouwen.  

#69  DE WARME GLOED VAN HET GEVEN 
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Meer hoopgevende resultaten komen naar voren uit 

onderzoek naar de effecten van filantropisch gedrag 

op het welbevinden van mensen.  

Neuro‐economisch onderzoek suggereert dat mensen 

minder vreugde ervaren wanneer de computer een 

bedrag van hen afneemt en aan een goed doel geeft 

dan wanneer de deelnemers datzelfde bedrag 

vrijwillig weggeven. Conservatieve politici zouden dit 

kunnen zien als het bewijs dat een samenleving beter 

af is zonder overheid. Mensen zijn immers gelukkiger 

als ze geven dan wanneer de computer hetzelfde geld 

eerst van hen afpakt (zoals door belasting) en 

vervolgens aan het goede doel geeft. De Amerikaanse 

samenleving lijkt minder moeite te hebben met de 

praktijk om eerst roofbouw te plegen en vervolgens 

met bombastische filantropie de schade enigszins te 

herstellen.  

Desalniettemin: het is een mooi resultaat. Als geven 

een goed gevoel oplevert net zoals het eten van 

chocolade of een andere plezierige fysieke ervaring is 

er misschien niet zo’n sterk sociaal dilemma in 
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geefgedrag. Ik ben heel benieuwd of we in Nederland 

ook zullen vinden dat geven gelukkig maakt.  

#70  VRIJWILLIGERSWERK EN GEZONDHEID 

Een ander veelbelovend terrein van onderzoek naar 

de effecten van filantropie betreft de effecten van 

vrijwilligerswerk op gezondheid. Recent hebben we 

met gegevens van de Longitudinal Aging Study 

Amsterdam (LASA) onderzoek gedaan naar het 

verband tussen gezondheid en vrijwilligerswerk 

onder 55 plussers in Nederland. Een toename in de 

mate van vrijwilligersactiviteit wordt gevolgd door 

een langere periode in relatief goede gezondheid, 

zowel mentaal als fysiek.  

Oudere Nederlanders die geen vrijwilligerswerk 

deden beoordeelden hun gezondheid het minst goed 

en met het ouder worden ging die beoordeling ook 

achteruit. Bij de respondenten die stopten met 

vrijwilligerswerk ging die achteruitgang iets sneller. 

Degenen die vrijwilligerswerk bleven doen gingen 

aanvankelijk zelfs vooruit. Bij degenen die begonnen 

aan vrijwilligerswerk ging de subjectieve gezondheid 

aanvankelijk achteruit, maar later juist minder. 
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#71  Nog sterker zien we deze verschillen in de sterfte. We 

zouden vrijwilligerswerk vanwege de 

gezondheidsbevorderende effecten ‘Vitamine V’ 

kunnen noemen. 

Ik kijk uit naar toekomstig onderzoek naar de relatie 

tussen vrijwilligerswerk en gezondheid in 

samenwerking met de LASA groep hier aan de VU. 

Dit onderzoek past mooi binnen het Talma Instituut, 

omdat het laat zien hoe arbeid en zorg in de 

levensloop met elkaar samenhangen, en mensen op 

oudere leeftijd productief en betekenisvol houdt.  

#72  EFFECTEN VAN FILANTROPIE OP MESO‐NIVEAU 

Dames en heren, ik ga over naar het meso‐niveau. De 

vraag naar de effecten van filantropie komen we 

tegenwoordig vooral op dit niveau tegen. De vraag is 

dan vaak: hoe goed zijn de ‘goede doelen’ eigenlijk? 

Hoeveel blijft er aan de spreekwoordelijke strijkstok 

hangen? Deze vragen zijn maatschappelijk zeer 

relevant maar wetenschappelijk moeilijk te 

beantwoorden. Onze collega’s van het ECSP in 

Rotterdam houden zich bezig met deze vragen.  
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We bevinden ons op dit moment in Nederland op een 

kantelpunt in de regulering van 

goededoelenorganisaties. De nieuwe ANBI registratie 

biedt ook de mogelijkheid om een systeem te 

ontwikkelen waarin ANBI’s rapporteren hoe zij de 

effectiviteit van hun activiteiten meten. Zo kunnen 

we de mate van professionaliteit in het beleid en de 

organisatie van goededoelenorganisaties voor 

donateurs inzichtelijk maken. Het bestaande CBF‐

Keur doet dit nog te weinig. 

 

We zouden een sterren systeem kunnen invoeren net 

zoals voor hotels. We weten allemaal dat een 

vijfsterren hotel ook een hoop faciliteiten heeft die 

lang niet iedereen wil. Met een sterrensysteem kan de 

donateur zelf zijn gewenste niveau bepalen ‐ 

minimaal twee of drie bijvoorbeeld – en daar een 

organisatie op uitzoeken. 

De Nederlandse overheid kan de maatschappelijke 

betekenis van filantropie door een dergelijk systeem 

vergroten.  
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De institutionele voorwaarden voor maatschappelijke 

betrokkenheid van burgers zijn een belangrijk thema 

in het nieuwe onderzoekscentrum aan de VU 

waarvan de Faculteit Sociale Wetenschappen de 

penvoerder is, het Talma instituut voor Work, Care & 

Welfare. Uit gesprekken met ambtenaren en 

vermogensfondsen heb ik de indruk gekregen dat er 

aanzienlijke verschillen bestaan tussen gemeenten in 

de mate waarin de overheid samenwerkt met 

organisaties uit de filantropische sector, en in het 

bijzonder met lokale vermogensfondsen en service 

clubs. De invloed die bezuinigingen hebben op 

burgers in een gemeente wordt mede bepaald door de 

mate van samenwerking tussen de overheid en 

organisaties uit de filantropische sector. Samen met 

Theo Schuyt, Leo Huberts en Willem Trommel 

schreef ik daar een artikel over. Ik zie een productieve 

toekomst in een voortzetting van de samenwerking 

en andere collega’s van het instituut. 

#73  EFFECTEN VAN FILANTROPIE OP MACRO‐NIVEAU 

Wat is de maatschappelijke betekenis van filantropie 

op het macro‐niveau van samenlevingen? Eén manier 
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om na te denken over de ‘impact’ van 

goededoelenorganisaties is het volgende gedachte‐

experiment: als je alle filantropie die we nu kennen in 

Nederland weg zou denken, wat zouden we dan niet 

hebben? U ziet hier een paar voorbeelden. Zouden we 

al deze vrijwilligers gaan betalen om te blijven doen 

wat ze nu onbetaald doen? Waarschijnlijk niet. Strak 

doorgeredeneerd zou je daaruit concluderen dat het 

vrijwilligerswerk nauwelijks economische waarde 

vertegenwoordigt.  

De economische vervangingswaarde van 

vrijwilligerswerk mag dan laag zijn, de 

maatschappelijke betekenis is veel groter. De impact 

van vrijwilligerswerk en filantropie is grotendeels 

niet‐economisch: als zij echt weg zouden zijn op een 

dag, vergaat er meer dan alleen een hoop clubs, 

verenigingen, stichtingen en fondsen. Dit zijn mijn 

intuïties: we zouden een kille samenleving zijn. 

Mensen zouden zich minder op hun gemak voelen en 

minder tevreden zijn met hun leven, hun buren, de 

gemeente en de politiek.  
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In hoeverre heeft filantropie inderdaad deze positieve 

maatschappelijke effecten? In feite weten we nog 

maar weinig uit wetenschappelijk onderzoek over de 

maatschappelijke effecten van filantropie. Om de 

sterkte van deze invloed goed vast te stellen moeten 

we die meetbaar maken en de verschillende aspecten 

ervan uiteenrafelen. Er ontbreken nog gegevens op 

buurt‐, gemeente‐ en provinciaal niveau over de mate 

van filantropie in de omgeving van mensen en de 

aard daarvan. In het ANBI register zou moeten 

worden opgenomen wat de activiteiten precies zijn en 

in welk gebied zij plaatsvinden.  

#74  HOE DE OVERHEID DE MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN VAN 

FILANTROPIE KAN BEVORDEREN 

Ook de overheid kan de maatschappelijke effecten 

van filantropie mogelijk maken door particuliere 

investeringen te vragen als voorwaarde voor 

overheidsinvesteringen. Op lokaal niveau kunnen 

gemeenten de maatschappelijke effecten van 

filantropie versterken door cofinanciering van 

maatschappelijke initiatieven.  
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#75  De mate waarin gemeenten samenwerken met lokale 

fondsen is een belangrijk terrein voor toekomstig 

onderzoek. Wanneer donateurs zich actief realiseren 

dat zij niet de enigen zijn die geven, maar dat zij bij 

een gevende meerderheid horen kan filantropie 

maatschappelijke binding creëren.  

#76  Daarnaast wil ik een ander punt aan de orde stellen. 

Nederland kent op dit moment geen handige 

infrastructuur voor online geven. Crowdfunding staat 

flink in de belangstelling maar betekent in harde 

euro’s op dit moment nog niet zoveel. Samen met 

Irma Borst en Marcel Veenswijk hoop ik de komende 

jaren te ontdekken wat werkt in crowdfunding. Het is 

mooi om aan het begin van deze ontwikkeling er al 

onderzoek naar te doen en daarmee de 

maatschappelijke betekenis van filantropie te zien 

veranderen juist op het moment dat het gebeurt. 

#77  Dat ik hier sta is een voorbeeld van hoe kunnen een 

vermogensfonds het overheidsbeleid kan 

beïnvloeden. De leerstoel waarop mijn verhaal van 

vandaag betrekking heeft is mede mogelijk gemaakt 

door de Van der Gaag Stichting van de KNAW. 
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Zonder het initiatief van de Stichting zou ik vandaag 

niet hier staan. En zonder de inspanning van Theo 

Schuyt, Anton Hemerijck en het College van Bestuur 

zou de leerstoel misschien wel elders gevestigd zijn, 

en misschien wel voor een andere persoon. Het 

maatschappelijke effect zou vrijwel zeker anders 

geweest zijn. 

Tot slot 

Dames en heren: ik sluit af. Het is mij een eer geweest 

dat ik vandaag met u in vogelvlucht een klein deel 

van de kennis die we over filantropie in de 

wetenschap hebben vergaard kon doornemen. Als 

onderzoekers staan wij aan de zijlijn. Wij observeren 

en analyseren de maatschappelijke betekenis van de 

filantropie. Dat is onze taak. De wetenschap levert de 

feiten die verstandig beleid mogelijk maken. De 

maatschappelijke zichtbaarheid van filantropie is in 

de afgelopen vijftien jaar sterk toegenomen. Het 

komt er nu op aan de maatschappelijke effecten van 

filantropie meetbaar te maken. Graag draag ik daar 

aan bij in de komende jaren door gegevens, 
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methoden, kennis en expertise ter beschikking te 

stellen. 

U, het publiek hier vandaag in de zaal, vormt de 

filantropische sector, als fondsenwervers, vrijwilligers, 

donateurs, directeuren van maatschappelijke 

organisaties, overheidsambtenaren, en 

toezichthouders. U kunt zelf de maatschappelijke 

betekenis van filantropie beïnvloeden.  

Woorden van dank 

Ik eindig met enkele woorden van dank. Allereerst 

wil ik mijn erkentelijkheid uitspreken naar het 

bestuur van de Van der Gaag Stichting, dat het 

initiatief nam voor de instelling van de leerstoel 

‘Sociale aspecten van pro‐sociaal gedrag’. Het aanbod 

aan het College van Bestuur kwam als geroepen. 

Dank voor het vertrouwen dat u in mij hebt gesteld. 

Ik dank het College en het VU Fonds voor de 

medewerking bij de totstandkoming van de leerstoel. 

Dank ook aan allen die zich hebben ingezet voor de 

leerstoel en advies hebben gegeven: David Horton 

Smith, Femida Handy, Patrick Rooney, Jan Smit, 
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Karel Davids, Willem Trommel en niet in de laatste 

plaats Theo Schuyt. 

Theo! In 2000 hoorde ik van Merijn Rengers voor het 

eerst over het Geven in Nederland onderzoek aan de 

VU. Ik ben daarna rap op de Schuyt gestapt. 

Sindsdien hebben we de wind mee, altijd zestien 

hengels in het water en gaan we met volle kracht 

vooruit.  

Beste collega’s en ex‐collega’s van de werkgroep 

Filantropische Studies: Jan, Barbara, Elly, Dick, 

Christine, Barry, Evelien, Arjen, Saskia, Danique. Het 

is ontzettend plezierig om jullie dagelijks te mogen 

ontmoeten. Ik ga vrijwel nooit met tegenzin naar 

mijn werk. Jullie dragen daar zeker aan bij. Ik hoop 

dat ik met jullie de komende jaren net zoveel plezier 

zal beleven als in de afgelopen tijd. 

Pamala: jou wil ik in het bijzonder bedanken voor de 

energie en het enthousiasme waarmee je bezig bent. 

We maakten samen in 2007 het overzicht van de 

wetenschappelijke literatuur over geefgedrag. Daar 

ben ik echt trots op. Ik zie het als een van de mooiste 
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resultaten van onze productieve samenwerking. 

Never change a winning team! 

Studenten van de faculteit sociale wetenschappen: 

Weet dat ik jullie het meest waardeer als jullie 

kritische vragen stellen. Wij komen in de wetenschap 

niet vooruit met Ja‐knikkers. Ik hoop dat ik jullie de 

regels voor toonaangevende onderzoeksmethoden 

kan bijbrengen om je kritische blik te verscherpen. En 

ik hoop dat jullie je kritische blik ook op mijn 

onderzoek werpen en er de onvolkomenheden 

uithalen. 

Papa en mama: zonder jullie had ik hier niet gestaan. 

Jullie hebben mij mede gevormd tot wat ik ben. Dank 

voor al jullie steun.  

Mariette: jij betekent ontzettend veel voor mij. Ik ben 

intens dankbaar voor je aanwezigheid in mijn leven. 

Elze en Merel: toen ik jullie vertelde over de 

spreekbeurt die ik hier vandaag zou gaan houden 

vroegen jullie hoe lang die zou gaan duren. Nou, héél 

lang dus. En hij was eigenlijk nog veel langer. Ik heb 

een hele hoop weggelaten, dat zul je straks zien in de 
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boekjes die we zo dadelijk krijgen. Het is fantastisch 

dat jullie er vandaag bij zijn. 

Ik heb gezegd. 


