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Giving and Volunteering in
the Netherlands
Proefschriften over vrijwilligerswerk verschijnen niet al
te frequent in Nederland. Een kleine zoekactie in de
catalogus van de Koninklijke Bibliotheek levert
welgeteld vijf voorbeelden op. Aan de namen van
Nandrum (1995), Bruyn-Hundt (1996), Lindeman

Boekbespreking

(1996), Meijs (1997) en Wiggers (2003) kan nu ook die
van de socioloog René Bekkers worden toegevoegd.

Mark Franken
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