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Liefdadigheid is van alle tijden en 
komt in verschillende vormen en 
maten. In deze brochures bespre-
ken we vijf korte casussen over 
liefdadigheid in Nederland vanaf 
de middeleeuwen tot heden, 
maar eerst bespreken we de 
theorie achter ‘sociaal kapitaal’ 
en hoe die van belang is voor het 
individu én liefdadigheidsorgani-
saties. Daarna kijken we naar wat 
liefdadigheid nou eigenlijk is. Is 
liefdadigheid volkomen altruïs-
tisch of krijgen weldoeners er iets 
voor terug? Is liefdadigheid alleen 
voor hulpbehoevenden of zijn er 
ook andere groepen die ervan 
kunnen profiteren? 

Inleiding



Sociaal kapitaal
In de jaren tachtig van de vorige eeuw introduceer-
de de socioloog Pierre Bourdieu de term sociaal 
kapitaal. Volgens Bourdieu bestaat sociaal kapitaal 
uit allerlei relaties en netwerken die mensen tijdens 
hun leven bouwen en onderhouden.1 Het sociale 
netwerk verbindt mensen met andere (financiële) 
middelen of potentiële middelen. Hierbij bepaalt de 
omvang van het netwerk en de mate waarin het net-
werk kan worden gemobiliseerd de grootte van het 
sociaal kapitaal. Om sociaal kapitaal te onderhou-
den en te versterken moeten sociale contacten blij-
vend worden onderhouden. Sociaal kapitaal is dus 
te vergelijken met een lidmaatschap van een groep, 
waarbij het lid de vereniging op financiële wijze 
steunt en de vereniging haar diensten en netwerk 
voor het nieuwe lid openstelt. Op die manier groeit 
het sociaal kapitaal van het lid én van de vereniging. 
Het lid profiteert van de vele diensten en het ex-
tensieve netwerk dat de vereniging aanbiedt, en de 
vereniging verkrijgt het sociale netwerk van het lid 
waar weer potentiële nieuwe leden tussen kunnen 
zitten. Bovendien wordt het op deze manier mak-
kelijker en effectiever om mensen voor een geza-
menlijk doel te mobiliseren.2 Het belang van sociaal 
kapitaal is binnen de geschiedenis van liefdadigheid 
alomtegenwoordig. Door de mobilisatie van sociale 
groepen kwamen liefdadigheidsinitiatieven van de 
grond. Hoe groter het sociaal kapitaal, des te meer 
(financiële) middelen beschikbaar kwamen om het 
initiatief voor lange tijd te laten bestaan. 

"Het belang van sociaal 
kapitaal is binnen 
de geschiedenis 
van liefdadigheid 
alomtegenwoordig."



Wederkerigheid
Liefdadigheid wordt vaak met altruïsme in ver-
band gebracht. Puur altruïsme gaat ervan uit dat 
de schenker volkomen onbaatzuchtig handelt. 
Voorbeelden van liefdadigheid uit de geschiedenis 
spreken dit echter tegen. In de middeleeuwen 
verzorgde de geestelijke stand de zieken, de armen 
kregen te eten, en vreemdelingen en pelgrims geno-
ten tijdelijk onderdak. Van eenieder die die hulpont-
ving, werd als tegenprestatie verwacht dat zij voor 
de ziel van hun weldoeners baden.3 In de Republiek 
stichtten rijke patriciërs een hofje om hun naasten 
van een comfortabele oude dag te verzekeren, 
maar ook om meer aanzien en status te verkrijgen. 

"De geschiedenis laat 
zien dat ook veel niet-
hulpbehoevende 
organisaties geldelijke 
schenkingen van 
filantropen ontvingen."

Aangezien religieuze minderheden en immigranten 
geen openbare ambten mochten bekleden, waren 
de kansen op sociale mobiliteit voor die groepen 
gering. Het stichten van hofjes bood hen dus een 
mogelijkheid aanzien en status te verwerven.4 
Liefdadigheid en wederkerigheid zijn dus nauw 
met elkaar verbonden.

Liefdadigheid, verenigingen 
en genootschappen
Een andere hardnekkige aanname is dat liefdadig-
heid exclusief voor hulpbehoevende groepen was 
bedoeld. De geschiedenis laat zien dat ook veel 
niet-hulpbehoevende organisaties zoals verenigin-
gen en genootschappen geldelijke schenkingen 
van filantropen ontvingen. Deze vorm van schenken 
bestaat al sinds de opkomst van verenigingen en 
genootschappen in de achttiende eeuw. De meeste 
van deze initiatieven waren weliswaar beperkt in 
omvang, maar hadden desondanks wel invloed op 
onderwijs en maatschappelijk werk.5 De opkomst 
van verenigingen en genootschappen ging dus 
gepaard met filantropie. Gedreven vanuit het ver-
lichtingsideaal én de overtuiging dat de kunsten en 
de wetenschap aan de verrijking van de mensheid 
bijdroegen, schonken filantropen aan organisaties 
die zich voor dit doel inzetten.6 Hiermee begon  
een langdurige traditie van schenken, doneren en 
legateren aan organisaties met een duidelijk maat-
schappelijk nut.



ConclusieErkenning en emancipatie 
Vanaf de achttiende en negentiende eeuw ontston-
den ook verenigingen en stichtingen die tijd, aan-
dacht en middelen besteedden aan het verhelpen 
van maatschappelijke problemen. Het verenigings-
leven werd voor alle lagen van de bevolking toegan-
kelijk en ontwikkelde zich voornamelijk langs le-
vensbeschouwelijke lijnen.7 Vrouwen en (religieuze) 
minderheden organiseerden zich om maatschap-
pelijke veranderingen te bewerkstelligen. Deze 
verenigingen probeerden actief de publieke opinie 
te beïnvloedden door hun eigen voorzieningen op 
het gebied van onderwijs, zieken- en armenzorg en 
liefdadigheidsorganisaties op te richten. Het vereni-
gingswezen was voor hen een middel om sociale 
erkenning te verkrijgen en emancipatie te bewerk-
stelligen.8 Voor deze groepen was het vergroten van 
sociaal kapitaal belangrijk. De sociale connecties 
zorgden niet alleen voor materiële, maar vooral 
immateriële steun van mensen met invloed. 



Door slechts een kleine blik op de 
geschiedenis van liefdadigheid te 
werpen, valt te concluderen dat 
wederkerigheid een belangrijk 
aspect van liefdadigheid is. Puur 
altruïsme is moeilijk te ontdekken. 
Mensen steunden goede doelen 
met tijd en geld, en veelal ver-
wachtten ze daar iets voor terug. 
Die verwachtingen waren veelzij-
dig en uiteenlopend, maar het ver-
groten van sociaal kapitaal maakte 
er altijd deel van uit. Daarnaast 
bestonden verenigingen en 
genootschappen mede dankzij de 
genereuze steun van filantropen. 
Niet alleen uit liefde voor de kun-
sten en wetenschap, maar vooral 
ook als ondersteuning van het 
emancipatieproces van vrouwen 
en religieuze minderheden.

Liefdadigheid was dus niet exclu-
sief voor hulpbehoevende groe-
pen; het verenigingswezen en de 
sociale emancipatie profiteerden 
ook. Kortom, liefdadigheid berust 
dus op het principe van wederke-
righeid en overstijgt de dimensie 
van hulpbehoevendheid.
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Liefdadigheid is van alle tijden en komt in 
verschillende vormen en maten. In deze brochure 
bespreken we vijf korte casussen over liefdadigheid 
in Nederland vanaf de middeleeuwen tot heden. 
Wat is liefdadigheid eigenlijk? Is liefdadigheid 
volkomen altruïstisch of krijgen weldoeners 
er iets voor terug? Is liefdadigheid alleen voor 
hulpbehoevenden of zijn er ook andere groepen 
die ervan kunnen profiteren?
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Wilt u het KNHG ondersteunen en op die manier opkomen voor de belangen 
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