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Burgerschapsregimes, sociaal kapitaal en politiek 
burgerschap van vier etnische groepen in Berlijn 

 
 
 
 
De oorsprong van dit proefschrift ligt in het onderzoek dat Fennema 
en Tillie (1999) in de tweede helft van de jaren negentig hebben ver-
richt naar de relatie tussen etnische organisatievorming en de politieke 
participatie van etnische groepen in Amsterdam. Eén van de uitkom-
sten was dat er in Amsterdam een positieve relatie bestaat tussen de 
etnische civil society en de mate van politiek vertrouwen en politieke 
participatie van etnische groepen. Naar aanleiding van deze resultaten 
formuleerden beide onderzoekers de hypothese dat een hecht netwerk 
van etnische organisaties positief uitwerkt op het politiek vertrouwen 
en de politieke participatie van etnische groepen. Zij begonnen een 
omvangrijk onderzoeksproject om deze hypothese nader te onderzoe-
ken. Daarbij werd onderzoek naar andere steden geïnitieerd, en een 
historische dimensie toegevoegd waarin de ontwikkeling van etnische 
organisaties door de tijd werd onderzocht (Jacobs en Tillie 2004; Slijper 
2004; Berger 2004; Vermeulen 2005).  

Dit proefschrift doet verslag van een studie in de context van 
dit grotere project. Het onderzoekt de invloed van beleid en sociaal 
kapitaal op politiek burgerschap van migranten in Berlijn. Waar moge-
lijk worden er relaties gelegd met andere studies binnen het overkoe-
pelende project. 
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1. Politiek burgerschap en integratie 

In dit onderzoek zoek ik naar factoren die het individuele poli-
tieke burgerschap van migranten positief beïnvloeden. Met politiek 
burgerschap van migranten wordt meestal naar de juridische kant van 
burgerschap verwezen. De vraag onder welke voorwaarden migran-
ten aanspraak kunnen maken op de nationaliteit van het ontvangende 
land staat dan centraal. Het begrip politiek burgerschap verwijst 
echter ook naar participatie in en identificatie met een politieke ge-
meenschap (Bauböck 1994). Maken migranten gebruik van de politie-
ke rechten die ze hebben? En hoe positioneren ze zich in de politieke 
arena als ze deze rechten niet hebben? 

Een heikel punt in de publieke perceptie is de dubbele oriënta-
tie die allochtonen kunnen hebben. Migranten hebben, in ieder geval 
in theorie, twee politieke oriëntaties. Naast de politiek in het ontvan-
gende land kunnen zij zich ook richten op de politiek in hun her-
komstland of dat van hun ouders. De politieke oriëntatie op het land 
van herkomst wordt vaak met argusogen bekeken en de loyaliteit van 
migranten aan het ontvangende land wordt dan in twijfel getrokken. 
Deze herkomstland gerichte participatie van islamitische groepen 
staat helemaal onder verdenking na de aanslagen van 11 september 
2001 in de Verenigde Staten.  

Hoewel de term 'politiek burgerschap' vervangen zou kunnen 
worden door de term 'politieke integratie' prefereer ik politiek burger-
schap. De belangrijkste reden hiervoor is dat politiek burgerschap 
naar het individuele niveau verwijst. Het concept politieke integratie 
omvat vaak ook de integratie als etnische groep en bevindt zich daar-
mee op het elite en/of organisatieniveau. In veel studies naar politieke 
integratie worden het individuele en het collectieve niveau zelfs door 
elkaar gebruikt (zie bijvoorbeeld Bousetta 2000 en Slijper 2004). Deze 
conceptualisering is in mijn ogen niet juist. De politieke stem van een 
individu kan niet vervangen worden door de politieke stem van een 
groep.   

Het concept politieke integratie bestaat dus uit twee dimensies, 
een dimensie op groepsniveau – politieke incorporatie – en een di-
mensie op individueel niveau – politiek burgerschap Het is in dit 
onderzoek belangrijk deze concepten uit elkaar te houden, omdat het 
groepsniveau ook een rol speelt in het verklaren van politiek burger-
schap op individueel niveau.  
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2. De rol van allochtone organisaties en sociaal kapitaal 

De vraag in hoeverre organisaties van allochtonen bijdragen 
aan de integratie van deze groepen dan wel deze bemoeilijken, is de 
laatste jaren onderwerp geweest van een hevige politieke strijd, zowel 
in Duitsland als in Nederland. Deze organisaties, vooral die met een 
religieus karakter, worden ervan verdacht bolwerken van extremisti-
sche sympathieën te zijn en worden gezien als een barrière voor de 
integratie van migranten in de ontvangende samenleving. In Duits-
land bestond er al lange tijd een sceptische houding ten aanzien van 
die organisaties, terwijl in Nederland vooral de laatste jaren de hou-
ding kritischer is geworden.  

De toenemende scepsis jegens allochtone organisaties staat in 
scherp contrast met de gelijktijdige opleving die het begrip sociaal 
kapitaal heeft doorgemaakt. Dat versterkt de urgentie om meer inzicht 
te verwerven in de relatie tussen etnisch sociaal kapitaal en politiek 
burgerschap. Helaas wordt de discussie over de vermeende negatieve 
effecten van etnisch sociaal kapitaal zelden gevoed met empirische 
gegevens. De literatuur wordt gedomineerd door een theoretisch 
debat over de vraag of etnische minderheden geïntegreerd dienen te 
worden langs het multiculturele of het monoculturele model (zie 
bijvoorbeeld Young 1993; Kymlicka en Norman 2000). Dit proefschrift 
tracht de gebrekkige empirische basis voor dit debat van nieuwe 
gegevens te voorzien.  
 

Terwijl migrantenorganisaties kritisch worden bekeken, kun-
nen algemene, niet-etnische, vrijwilligersorganisaties rekenen op een 
veel positievere bejegening. 

In de theorievorming over het functioneren van de democratie 
ligt er van oudsher veel nadruk op de belangrijke rol van vrijwilli-
gersorganisaties, en meer in het algemeen, van de civiele cultuur. In 
1963 toonden Almond en Verba in hun invloedrijke boek The civic 
culture aan dat goed functionerende democratieën samengaan met een 
hoge mate van civiele cultuur van de burgers (1963). Sinds Putnams 
Making democracy work (1993) en meer recent Bowling alone (2000) heeft 
het onderzoek naar de relatie tussen vrijwilligersorganisaties enerzijds 
en het functioneren van de democratie anderzijds een enorme impuls 
gekregen. Deze vrijwilligersorganisaties vormen, naast begrippen als 
formele en informele netwerken, sociaal vertrouwen en inzet voor de 
gemeenschap, een belangrijk onderdeel van het begrip sociaal kapi-
taal.  
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Het door Putnam gereanimeerde begrip sociaal kapitaal wordt 
sindsdien door politici, beleidsmakers en wetenschappers als ant-
woord gezien op een scala aan sociale en politieke problemen. In 
Putmans eigen woorden: “Social capital is good for almost every-
thing”.1 De vraag is echter in hoeverre deze positieve werking van 
sociaal kapitaal ook opgaat voor etnische groepen die zich in eigen 
kring organiseren. Isoleren zij zich daarmee of biedt deze etnische civil 
society een basis van waaruit de integratie in de ontvangende maat-
schappij juist makkelijker zal verlopen?  

 

3. Overheidsbeleid 

 Het onderzoek richt zich op vier etnische groepen in Berlijn: 
Turken, Italianen, Russische Joden en Aussiedler. Zoals we later zullen 
zien bestaan er wezenlijke verschillen tussen deze groepen ten aanzien 
van hun politiek burgerschap en sociaal kapitaal. Een van de verkla-
ringen hiervoor kan zijn dat deze vier groepen volstrekt anders be-
handeld worden door de overheid. Het overheidsbeleid jegens de 
Aussiedler en Russische Joden is veel positiever dan het beleid gericht 
op de Turken en de Italianen. Waar de laatste twee groepen als klas-
sieke arbeidsmigranten naar Duitsland zijn gekomen en een moeizame 
toegang hebben tot de Duitse nationaliteit, worden de Russische Joden 
door de Duitse overheid expliciet uitgenodigd naar Duitsland te 
komen. De Aussiedler hebben, vanwege hun Duitse afkomst, automa-
tisch recht op het Duitse paspoort. Deze grote verschillen in rechtspo-
sitie zijn de reden geweest om deze groepen in het onderzoek op te 
nemen. Ze maken het namelijk mogelijk te onderzoeken wat de in-
vloed is van deze verschillen in overheidsbeleid op het sociaal kapitaal 
en het politiek burgerschap van deze vier groepen.  
 

4. Theoretisch model 

Figuur 1.1 toont het theoretische model waarop dit onderzoek is 
gestoeld. Burgerschapsregimes (gelijke rechten en de toekenning van 
groepsrechten) vormen de onafhankelijke variabele in dit model. 
Sociaal kapitaal fungeert zowel als afhankelijke als onafhankelijke 
variabele en politiek burgerschap is de te verklaren variabele. In het 

������������ 
1 Putnam tijdens een lezing aan de Universiteit van Amsterdam in 2003. 
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FIGUUR 1.1  THEORETISCH MODEL VOOR DE SAMENHANG TUSSEN BURGERSCHAPS-
REGIMES, SOCIAAL KAPITAAL EN POLITIEK  BURGERSCHAP  
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onderstaande zal ik kort op de te onderzoeken verbanden ingaan. In 
de komende hoofdstukken zullen deze verbanden stuk voor stuk 
empirisch onderzocht worden, waarbij ook de relevante theoretische 
concepten uitgediept worden. 

  
Verband 1 en 4: Toekenning van individuele gelijke rechten en soci-
aal kapitaal 

De wijze waarop de overheid een etnische groep en de indivi-
duen daarbinnen behandelt, wordt wel aangeduid met het concept 
‘burgerschapsregime.’ De overheid heeft een breed scala aan beleid en 
wetgeving waarmee bepaald wordt wat voor rechten en plichten aan 
het burgerschap zijn verbonden, hoe je burger kan worden en hoe je 
behandeld wordt als je nog geen burger bent.  

In dit boek wordt onderzocht wat de invloed is van deze ver-
schillende burgerschapsregimes op het politiek burgerschap van de 



Burgerschapsregimes, sociaal kapitaal en politiek burgerschap  

 

18

groepen. Deze burgerschapsregimes worden in navolging van Koop-
mans et al. verdeeld in twee dimensies: individuele rechten en groeps-
rechten (2005). De individuele rechtendimensie richt zich op de toe-
gang die migranten hebben tot dezelfde rechten die autochtone inge-
zetenen hebben. De groepsrechtendimensie beschrijft de omgang van 
autoriteiten met culturele en religieuze claims van etnische groepen. 
Deze twee dimensies hebben uiteraard een direct effect op politiek 
burgerschap.  
 

Verband 2 en 5: Burgerschapsregimes en sociaal kapitaal 

Burgerschapsregimes worden ook geacht een indirecte invloed 
te hebben op politiek burgerschap via de variabelen etnisch en Duits 
sociaal kapitaal. Overal waar migranten zich vestigen, richten ze hun 
eigen organisaties op. Overheden moeten leren hiermee om te gaan. 
Hun reactie kan verschillen van sterk repressief tot sterk faciliterend. 
In dit proefschrift wordt onderzocht in hoeverre de houding van de 
overheid ten aanzien van etnische organisaties invloed heeft op die 
organisaties en de mate waarin zij politiek burgerschap kunnen facili-
teren. Daarnaast zal geanalyseerd worden in hoeverre de positie op de 
individuele rechtendimensie van invloed is op de mate en vorm van 
Duits sociaal kapitaal dat de etnische groepen tot hun beschikking 
hebben. 
  

Verband 3 en 6: Sociaal kapitaal en politiek burgerschap 

Het wordt algemeen aangenomen dat sociaal kapitaal een po-
sitieve uitwerking heeft op politiek burgerschap, maar gaat dat ook op 
voor etnisch sociaal kapitaal? In dit onderzoek wordt nagegaan of de 
hoeveelheid en verschijningsvorm van zowel etnisch als Duits sociaal 
kapitaal politiek burgerschap kan verklaren.  
 

5. Methoden van onderzoek 

De dataverzameling ten aanzien van burgerschap, sociaal ka-
pitaal en burgerschapsregimes is met een diverse set aan methoden 
uitgevoerd. Politiek burgerschap is gemeten door middel van een 
telefonische survey. Deze survey is ook gebruikt om het etnisch en 
Duits sociaal kapitaal van de verschillende groepen op individueel 
niveau in kaart te brengen. In appendix 1 is de methodologische ver-
antwoording van de survey opgenomen. Sociaal kapitaal is echter ook 
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op het niveau van de organisaties gemeten. Hiertoe zijn zowel net-
werkanalyses (op basis van overlappende bestuursfuncties) uitge-
voerd als interviews gehouden met de voorzitters van de organisaties. 
Het beleid van de gemeente Berlijn is in kaart gebracht aan de hand 
van beleidsdocumenten en literatuurstudie.  

Kortom, de dataverzameling in dit onderzoek is complex en 
divers van aard. Dit was nodig, omdat er in Berlijn, anders dan in 
Amsterdam, weinig data en onderzoek voorhanden was om op voort 
te bouwen. Het onderzoeksveld in Berlijn had veel weg van een tabula 
rasa.  

 

6. Leeswijzer 

Voordat ik het empirische onderzoek zal beschrijven, schets ik 
in hoofdstuk twee eerst de vier migrantengroepen die centraal staan in 
het onderzoek, alsmede de context waarin zij leven. In hoofdstuk drie 
wordt er ingegaan op het concept politiek burgerschap. Wat behelst 
dit concept en hoe is het in dit onderzoek geoperationaliseerd? Verder 
zal er beschreven worden hoe de etnische groepen invulling geven 
aan hun politiek burgerschap en zullen de groepen vergeleken wor-
den. In hoofdstuk vier komt vervolgens sociaal kapitaal aan de orde. 
Ook hier besteed ik eerst aandacht aan de definitie en de operationali-
satie van dit begrip. Daarna zal ik ingaan op de relatie tussen indivi-
dueel sociaal kapitaal en politiek burgerschap. In hoeverre vinden we 
een positieve relatie tussen sociaal kapitaal en burgerschap? In hoofd-
stuk vijf zal het overheidsbeleid ten aanzien van de verschillende 
groepen besproken worden en zal ik kijken in hoeverre de individuele 
rechten en groepsrechten een verklaring kunnen bieden voor zowel de 
verschillen in sociaal kapitaal als de verschillen in politiek burger-
schap. Tenslotte zullen in hoofdstuk zes het theoretisch model en de 
onderzochte verbanden geconfronteerd worden met de empirische 
gegevens. Ook zullen in dit hoofdstuk de bredere implicaties van de 
bevindingen doordacht worden.  




