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Duits en etnisch sociaal kapitaal 
 
 
 
 

In dit hoofdstuk zal ik ingaan op het Duits en etnisch sociaal kapitaal 
van de vier onderzochte groepen. In figuur 4.1 is aangegeven waar 
deze concepten zich bevinden in het theoretische model. In dit hoofd-
stuk zullen de verschillende aspecten van sociaal kapitaal aan bod 
komen. Zowel de structurele als culturele componenten van sociaal 
kapitaal worden besproken. Ook worden zowel het individuele als het 
collectieve niveau van sociaal kapitaal beschreven. Er zal bovendien 
veel nadruk liggen op het onderscheid tussen het bridging en bonding 
sociaal kapitaal van de etnische groepen. Bridging sociaal kapitaal 
wordt in dit hoofdstuk als Duits sociaal kapitaal aangeduid, bonding 
sociaal kapitaal wordt in dit hoofdstuk als etnisch sociaal kapitaal 
aangeduid.  

Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen. In het eerste deel gaat het 
om de definities en theorie van het begrip sociaal kapitaal. Het tweede 
deel gaat over het Duits en etnisch sociaal kapitaal op individueel 
niveau. Naast het beschrijven van de data zullen er ook regressieana-
lyses gepresenteerd worden om te kijken in hoeverre sociaal kapitaal 
de verschillen in politiek burgerschap, zoals beschreven in het vorige 
hoofdstuk, kan verklaren. In het derde en laatste deel gaat het om het 
Duits en etnisch sociaal kapitaal op collectief (organisatie) niveau en 
zullen we kijken in hoeverre deze kennis de bevindingen kan verdie-
pen.  
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FIGUUR 4.1  THEORETISCH MODEL: DUITS EN ETNISCH SOCIAAL KAPITAAL 
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1. Sociaal kapitaal: definities en theorie 

Sociaal kapitaal zou wel eens een van de meest gebruikte be-
grippen uit de sociale wetenschappen aan het begin van de 21ste eeuw 
kunnen zijn. Er is veel onderzoek naar gedaan en het begrip sociaal 
kapitaal heeft ook in de politiek furore gemaakt. Maar wat is dit soci-
aal kapitaal nu precies? Zo gemakkelijk als het in de mond genomen 
wordt, zo moeilijk is het om er een heldere definitie van te geven. In 
1993 heeft Robert Putnam met zijn conclusie dat sociaal kapitaal de 
beslissende factor is in het (dys)functioneren van democratieën, veel 
sociale wetenschappers gestimuleerd dit begrip in hun onderzoek te 
gebruiken en verder uit te werken (1993).  

Hoewel duidelijk geïnspireerd op het werk van Putnam, is on-
derhavig onderzoek eerder een vervolg op het werk van Almond en 
Verba, aangezien zij ook het effect van sociaal kapitaal op politieke 
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participatie hebben onderzocht (1963). In Putnams operationalisatie 
van het begrip sociaal kapitaal is politieke participatie eerder een 
vorm van sociaal kapitaal en hij onderzoekt de uitwerking hiervan op 
het functioneren van het democratische bestuur.  

Volgens Putnam kunnen we sociaal kapitaal definiëren als 
netwerken, normen van wederkerigheid en gegeneraliseerd vertrou-
wen (1993). Lin (1999) benadrukt het onderscheid tussen de structure-
le en de culturele benadering van sociaal kapitaal. In de structurele 
benadering staan formele en informele netwerken centraal. Deze 
netwerken zijn gelokaliseerd in het maatschappelijke middenveld, en 
vooral vrijwilligersorganisaties spelen een belangrijke rol als drager 
van sociaal kapitaal. Deze organisaties kunnen totaal van elkaar ver-
schillen, bijvoorbeeld in hun doelstellingen en achterban, maar ze 
hebben met elkaar gemeen dat de toetreding tot deze organisaties 
vrijwillig is (en uittreding dus ook mogelijk) en dat de organisaties 
autonoom opereren van de overheid (Fennema 2004). In de culturele 
benadering staan normen van wederkerigheid en vertrouwen centraal.  

 De nadruk op organisaties als drager van sociaal kapitaal is 
zowel theoretisch als empirisch niet onomstreden. Veel onderzoekers 
bekritiseren deze nadruk, omdat het sociaal kapitaal buiten vrijwilli-
gersorganisaties zou negeren.  
 Maar waarom wordt zoveel verwacht van sociaal kapitaal in 
organisaties? Waarom zouden netwerken en gegeneraliseerd vertrou-
wen leiden tot politieke participatie en politiek vertrouwen? Achter 
deze aanname gaan verschillende, elkaar niet uitsluitende, redenerin-
gen schuil, die uit verschillende onderzoeksstromingen afkomstig zijn.  
In de eerste plaats worden leden van organisaties verondersteld in 
deze organisaties civic skills en civic virtues aan te leren (Almond en 
Verba 1963). In deze benadering functioneren vrijwilligersorganisaties 
letterlijk als leerscholen van de democratie. Actieve leden van organi-
saties leren vaardigheden zoals vergaderen, organiseren en het schrij-
ven van brieven. Het zijn activiteiten die ook van pas komen bij het 
deelnemen aan politieke activiteiten. One can argue (….) that member-
ship in even a nonpolitical organisation will affect political attitudes (Al-
mond en Verba 1963: 305). Deze civic skills en virtues vormen een 
voorwaarde voor politieke participatie en politiek vertrouwen.  

Ook wordt vaak beargumenteerd dat mensen in sociale ver-
banden leren andere mensen te vertrouwen. In dit verband is het 
begrip 'wederkerigheid' cruciaal. Mensen zullen alleen geneigd zijn te 
investeren in sociale netwerken als ze verwachten dat deze investering 
zich loont. Als je denkt dat je de enige bent die zich inzet voor het 
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algemeen belang, zal de motivatie gering zijn. Alleen als meerdere 
mensen zich inzetten en het vertrouwen hebben dat andere mensen 
dat ook zullen doen, of later zullen doen, zullen mensen geneigd zijn 
zich in te zetten. Zonder dit vertrouwen zal de impasse van het di-
lemma van collectieve actie niet opgelost kunnen worden. Collectieve 
actie kan alleen totstandkomen als er meerdere mensen meedoen. Als 
iedereen wacht met participeren tot andere mensen dit doen, zal het 
nooit van de grond komen. Daarom is het cruciaal dat mensen erop 
vertrouwen dat andere mensen ook meedoen.  

Ten slotte hebben netwerken een heel praktische functie: ze 
zijn in staat om mensen te mobiliseren voor een bepaald politiek doel.  
In een netwerk leer je mensen en politieke thema’s kennen. 
  

Bovenstaande redeneringen verwijzen met name naar de 
voorwaarden voor politieke participatie en niet zozeer naar de voor-
waarden voor politiek vertrouwen. Wat betreft dit laatste speelt de 
elite van het maatschappelijk middenveld een grote rol. Als de elite de 
politici vertrouwt, zal dit vertrouwen kunnen overslaan op de achter-
ban. Hoe hechter het netwerk van de elite onderling (en tussen ver-
schillende elites) en het netwerk tussen de elites en de achterban, hoe 
beter dit vertrouwen zich kan verspreiden (Fennema 2004). Maar als 
vertrouwen zich kan verspreiden in een netwerk kan wantrouwen 
natuurlijk ook beter verspreid worden in een hecht verbonden net-
werk dan in een zwak verbonden netwerk. Sigrid Roßteutscher heeft 
in haar onderzoek naar organisaties in het Duitsland van de jaren 
dertig al gewezen op deze democratie ondermijnende functie van 
netwerken (2005).  
 De laatste jaren, nu de euforie rondom het begrip sociaal 
kapitaal een beetje is afgenomen, staan deze mogelijke negatieve 
gevolgen van sociaal kapitaal meer en meer in de belangstelling en 
groeit het besef dat niet elk sociaal kapitaal even goed is. Al in 1973 
introduceerde Amerikaanse socioloog Mark Granovetter zijn theorie 
van de kracht van de zwakke schakels (1973). Hij maakte onderscheid 
tussen sterke schakels, die tussen goede vrienden en familie, en zwak-
ke schakels, die tussen kennissen en bekenden. Sterke schakels zijn 
minder effectief, niet omdat ze sterk zijn, maar omdat de sterke scha-
kels vaak mensen met elkaar verbinden die op elkaar lijken. En het 
zijn juist de contacten met de mensen die niet op je lijken waar je wat 
aan hebt. Als professor heb je waarschijnlijk meer aan een loodgieter 
dan aan nog een professor. Deze theorie van Granovetter richt zich 
overigens vooral op de sociaal-economische effecten. Hoe meer con-
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tacten iemand heeft, hoe groter de kansen op een baan zijn. Dit onder-
zoek richt zich op de effecten van sociaal kapitaal op politiek burger-
schap en laat de effecten op de sociaal-economische positie van etni-
sche groepen buiten beschouwing. 

Het gegeven dat sommige vormen van sociaal kapitaal meer 
waardevol zijn dan andere gaat ook op voor het groepsniveau. Niet 
alleen zijn sommige vormen van sociaal kapitaal minder effectief dan 
andere, de dynamiek die ontstaat in hechte groepen kan ook negatieve 
effecten hebben. Zo zorgt hechte groepsvorming ervoor dat niet-
groepsleden worden buitengesloten. De kosten voor het verlaten van 
de groep kunnen heel hoog zijn en de individuele vrijheid van leden 
kan beperkt worden. Ook kunnen er downward leveling normen be-
staan (Portes 1998). Een voorbeeld van een downward leveling norm is 
dat het onder sommige groepen jongeren niet geaccepteerd word als 
iemand zijn best op school doet en goede cijfers haalt.  
 In deze lijn van kritiek zijn de begrippen bridging en bonding 
sociaal kapitaal ontstaan (Putnam 2000). Het bonding sociaal kapitaal 
staat voor die vorm van sociaal kapitaal waarmee mensen die dezelfde 
eigenschappen, zoals sociale klasse of etniciteit, hebben met elkaar 
verbonden worden. Bridging sociaal kapitaal, daarentegen, verbindt 
juist mensen met elkaar die van elkaar verschillen (Putnam 2000; Stolle 
en Hooghe 2003). Dit concept kan op allerlei verschillende groepen 
worden toegepast, maar heeft, niet verbazingwekkend, vooral weer-
klank gevonden bij onderzoekers die zich met de integratie van etni-
sche minderheden bezighouden. Teveel bonding sociaal kapitaal zou 
groepen segregeren en isoleren, terwijl het bridging sociaal kapitaal 
juist een brug zou slaan tussen de autochtone en de allochtone bevol-
king. De definitie van sociaal kapitaal in dit onderzoek richt zich 
zowel op het individuele niveau als het organisatieniveau. Binnen 
deze dimensies zijn zowel formele (in organisaties) als informele 
(buiten organisaties) varianten van sociaal kapitaal van belang. Verder 
worden, indien relevant, zowel bridging als bonding vormen van soci-
aal kapitaal bekeken. Zoals al vermeld, in dit onderzoek gebruik ik de 
term ‘etnisch’ sociaal kapitaal voor bonding sociaal kapitaal en de term 
‘Duits’ sociaal kapitaal voor bridging sociaal kapitaal (zie tabel 4.1 voor 
een schematisch overzicht van de concepten en de operationalisaties 
van deze concepten).  
 Misschien nog moeilijker dan het definiëren van sociaal kapi-
taal is het operationaliseren van het begrip. Veel onderzoekers hebben 
geworsteld met de vraag hoe het sociaal kapitaal te vangen in cijfers 
en indicatoren. Ook het feit dat onderzoek naar sociaal kapitaal vaak  
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TABEL 4.1 SOCIAAL KAPITAAL: OVERZICHT CONCEPTEN EN INDICATOREN 

Concept Indicator 
Individueel niveau 
 Formeel   
  Etnisch  (Bonding) Lidmaatschap etnische 

organisatie 
   Mensen kennen in organisa-

ties van eigen etnische 
groep 

   Kennen en vertrouwen van 
etnische organisaties 

  Duits (Bridging) 
 

Lidmaatschap Duitse 
organisatie 

   Mensen kennen in Duitse 
organisaties 

    
 Informeel   
  Etnisch  (Bonding) Vrienden eigen etnische 

groep 
   Vertrouwen in eigen 

etnische groep 
   Kennen burgemeester via 

etnisch contact 
  Duits (Bridging) Duitse vrienden 
   Vertrouwen in Duitsers 
   Kennen burgemeester via 

Duits contact 
Organisatieniveau 
 Formeel   
  Etnisch  (Bonding) Aantal en dichtheid 

etnische organisaties 
   Netwerken op bestuursni-

veau 
    
 Informeel   
  Etnisch  (Bonding) Kennen en samenwerken 

organisaties eigen etnische 
groep 

   Bonding score 
  Duits (Bridging) Kennen en samenwerken 

Duitse organisatie 
   Bridging score 

 
 
zowel op het micro-, meso- én macroniveau plaatsvindt, maakt het 
formuleren van een helder onderzoeksdesign niet gemakkelijk. In de 
volgende paragrafen wordt ingegaan op het meten van sociaal kapi-
taal; eerst op het meten van individueel sociaal kapitaal en daarna op 
het meten van sociaal kapitaal op organisatieniveau. De indicatoren 
uit tabel 4.1 zullen dus pas in deze paragrafen besproken worden.  
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2. Meten van sociaal kapitaal op individueel niveau 

In hoeverre beschikken de verschillende etnische groepen op indivi-
dueel niveau over sociaal kapitaal? Een van de indicatoren van sociaal 
kapitaal is het lidmaatschap van zowel etnische als Duitse organisa-
ties. In navolging van Marc Hooghe is zowel het huidige als het vroe-
gere lidmaatschap in de vraag opgenomen (1999). Vanuit het socialisa-
tie-perspectief -het leren van bepaalde vaardigheden en attitudes in 
organisatieverband- op sociaal kapitaal is het aannemelijk te veron-
derstellen dat ook het vroegere lidmaatschap van invloed is op huidig 
gedrag. In de analyses die in dit hoofdstuk gepresenteerd worden is 
deze categorie echter niet meegenomen. Het vroegere lidmaatschap 
van Turkse, Italiaanse, dan wel Russische organisaties kan immers ook 
in het land van herkomst plaatsgevonden hebben en is daarmee in 
strikte zin geen etnisch sociaal kapitaal meer, hoewel de socialiserende 
werking van het vroegere lidmaatschap in deze organisaties uiteraard 
wel relevant is.  

Aan de respondenten zijn verschillende categorieën van vrij-
willigersorganisaties voorgelegd, zoals sportverenigingen, ideële 
organisaties en politieke organisaties. Er is gevraagd of de responden-
ten vroeger of nu lid waren van of actief waren in deze organisaties, of 
het een etnische of een Duitse organisatie betrof en wat de naam van 
die organisatie was. Dit laatste is gedaan vanuit de gedachte dat niet 
iedere etnische organisatie hetzelfde is en dat het een groot verschil 
kan maken voor de mate waarin de organisatie de integratie beïn-
vloedt door de manier waarop deze zich richt op de Duitse maat-
schappij. Helaas waren er te weinig cases per genoemde organisatie en 
was de kwaliteit van de data te slecht om hier uitspraken over te 
kunnen doen.  
 Wat betreft de keuze van de verschillende typen organisaties 
zijn er twee overwegingen in aanmerking genomen. De eerste heeft 
een analytisch karakter: over welke verschillende categorieën van 
organisaties willen we conclusies trekken? De wijze waarop leden 
betrokken zijn bij een buurtorganisatie verschilt substantieel van de 
wijze waarop ze betrokken zijn bij een ideële organisatie zoals Green-
peace, waarin de leden waarschijnlijk veel minder onderling contact 
zullen hebben. Juist dit onderlinge contact wordt in de sociaal kapitaal 
theorieën erg belangrijk geacht voor het ontstaan van sociaal vertrou-
wen en burgerschapsnormen. De praktische overweging was dat het 
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noemen van de verschillende categorieën de respondenten dienden te 
herinneren aan alle mogelijke organisaties waar hij of zij lid van was.  
 Sommige van deze organisaties, zoals sport en hobby organi-
saties, hebben louter sociale doelstellingen. Andere organisaties, zoals 
vrouwen- en jeugdorganisaties, kunnen zowel een sociaal als een 
politiek karakter hebben. Politieke organisaties hebben per definitie 
een politiek karakter. Daarmee kan lidmaatschap van politieke organi-
saties dus interveniëren met het concept van politieke participatie. Dit 
is cruciaal in dit onderzoek, omdat we participatie in organisaties 
gebruiken om, onder andere, politieke participatie te verklaren. Maar 
het ligt voor de hand dat actief lidmaatschap van een politieke partij 
leidt tot politieke participatie en op zichzelf ook een vorm van politie-
ke participatie is. Om in dit geval van een causaal verband te spreken 
zou een mooi voorbeeld van een tautologische redenering zijn. Daar-
om is in de analyses extra aandacht besteed aan het onderscheid 
tussen sociale en politieke organisaties. 
 Niet alleen het lidmaatschap van organisaties is gevraagd, 
maar ook het kennen van mensen in deze organisaties. Volgens Jean 
Tillie is niet alleen het persoonlijke lidmaatschap van belang. Ook het 
kennen van iemand die actief is in een organisatie geeft toegang tot 
het sociaal kapitaal dat aanwezig is in een organisatie (Tillie 2004). 
Deze contacten bewerkstelligen de toegang tot deze organisaties en zo 
wordt men, de theorie volgend, blootgesteld aan het sociaal kapitaal 
van deze organisaties en het netwerk van organisaties. Het begrip 
sociaal kapitaal beperkt zich echter niet tot formele organisaties, ook 
informele netwerken zijn hier belangrijk. Daarom is de etnische res-
pondenten ook gevraagd of zij Duitse vrienden hebben. Voor groepen 
die moeten integreren in een ontvangende samenleving is het hebben 
van autochtone vrienden misschien wel de meest waardevolle vorm 
van sociaal kapitaal. 

Het begrip algemeen vertrouwen staat centraal in de theorie-
vorming over de relatie tussen sociaal kapitaal en politieke participatie 
(Stolle en Hooghe 2003) omdat dit vertrouwen een voorwaarde voor 
collectieve actie zou zijn. Daarom is de respondenten ook gevraagd in 
hoeverre zij denken dat ze anderen mensen in het algemeen vertrou-
wen kunnen. De respondenten is gevraagd in hoeverre zij in het alge-
meen ervan uitgaan dat andere mensen te vertrouwen zijn. Deze vraag 
meet echter de mate van sociaal vertrouwen niet afdoende (Fennema 
en Tillie 2006). Vertrouwen komt namelijk altijd in een context tot 
stand en nooit in het algemeen. Bovendien kan een medemens op 
bepaalde eigenschappen wel vertrouwd worden en op andere juist 
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weer niet. Daarom heb ik de variabele sociaal vertrouwen, in aanvul-
ling op de vraag naar algemeen vertrouwen, uitgesplitst in drie ver-
schillende vragen: 
1. Hebben de vijf onderzochte groepen er vertrouwen in dat andere 
mensen gemaakte beloften nakomen? 
2. Voelt men zich op zijn of haar gemak tussen andere mensen? 
3. Hebben mensen er vertrouwen in dat hun medemens zich inzet 
voor het algemeen belang?  

 
Zonder deze vorm van vertrouwen blijft het collectieve actie-

probleem onopgelost, daarom is dit een cruciale stap in de theoreti-
sche verklaring waarom sociaal vertrouwen zou leiden tot meer poli-
tieke actie en betrokkenheid.  
 Een ander belangrijk aspect dat het concept veralgemeniseerd 
vertrouwen niet meet is de mate waarin het vertrouwen beperkt blijft 
tot de etnische groep of zich ook over de grenzen van de etnische 
groep strekt. Deze vraag is cruciaal in dit onderzoek, omdat juist het 
(mogelijke) spanningsveld tussen het etnische en het niet-etnische 
vertrouwen centraal staat. Daarom heb ik voor de etnische groepen de 
vertrouwensvragen tweemaal gesteld: eenmaal specifiek aan de etni-
sche groepen en eenmaal aan de Duitsers.  

Ten slotte is nog gevraagd naar een vorm van politiek sociaal 
kapitaal, namelijk of de respondent, hetzij direct hetzij via iemand 
anders, wel eens de burgemeester of een van de raadsleden ontmoet 
heeft. Als dit het geval was, heb ik ook gevraagd of dit iemand van de 
eigen etnische groep was of dat de contactpersoon een Duitser was. 
In de volgende paragaaf zullen bovenstaande vragen op empirische 
wijze beschreven worden.  
 

3. Beschrijving van sociaal kapitaal op individueel niveau 

In deze paragraaf zal beschreven worden over hoeveel sociaal 
kapitaal de Turken, Italianen en Russen in Berlijn op individueel 
niveau beschikken, zowel binnen als buiten de organisaties. In tabel 
4.2 worden de niveaus van het lidmaatschap van Duitse en etnische 
organisaties gepresenteerd. Ook is gekeken naar het soort organisaties 
(met politieke doelstellingen versus sociale doelstellingen) waarvan de 
respondenten lid zijn. Een belangrijke vraag in het kader van dit 
onderzoek is de vraag in hoeverre lidmaatschap van etnische en niet-
etnische organisaties elkaar uitsluiten. Met andere woorden: zal het 
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lidmaatschap van een Turkse organisatie een Turk voldoende zelfver-
trouwen geven om ook lid te worden van een Duitse organisatie, of 
zal hij zich terugtrekken in de Turkse gemeenschap?  
 Van de Duitsers is 62% lid van een Duitse organisatie. De 
Italianen volgen met 44%, de Turken en de Aussiedler met 26% en de 
Russische Joden zijn met 22% het minst vaak lid van een Duitse orga-
nisatie. De Russische Joden zijn met 35% het vaakst lid van een etni-
sche organisatie, gevolgd door de Turken met 23%. De Italianen en de 

TABEL 4.2  LIDMAATSCHAP VAN DUITSE EN ETNISCHE ORGANISATIES  

 D
ui

ts
er

s 
 

Tu
rk

en
  

It
al

ia
ne

n 

R
us

si
sc

he
 

Jo
de

n 

A
us

si
ed

le
r 

Huidig lid Duitse organisatie 62 26 44 22 26 
 Politiek Duits1 47 21 31 15 12 
 Sociaal Duits 37 9 22 12 19 
 Gemengd Duits 4 2 2 1 1 
Huidig lid etnische organisatie - 23 15 35 7 
 Politiek Etnisch - 6 7 12 2 
 Sociaal Etnisch - 15 7 27 4 
 Gemengd Etnisch - 9 3 7 1 
      
Geen etnisch en geen Duits 38 59 50 52 70 
Wel etnisch naar geen Duits - 15 6 26 4 
Wel Duits maar geen etnisch 62 19 36 12 23 
Etnisch en Duits - 8 8 9 4 
      
Mensen kennen in Duitse 
organisaties (>0) 

65 22 44 31 40 

Bron: survey Kwaliteit van Multiculturele Democratie in Berlijn, 2001-2002 

1) Onder politieke organisaties vallen: vakbonden, belangenorganisaties, 
Bürgerinitiativen, politieke partijen, ideele organisaties en welzijnsorganisaties. Onder 
sociale organisaties vallen: hobby organisaties, sport organisaties, kerkelijke en 
religieuze organisaties en zelfhulpgroepen. Onder de categorie gemengd vallen: 
vrouwenorganisaties, jeugdorganisaties en etnische/nationale organisaties. 
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Aussiedler zijn het minst vaak lid van een etnische organisatie, 14% van 
de Italianen en slechts 7% van de Aussiedler is lid van een etnische 
organisatie. Voor de Italianen, Turken en Aussiedler geldt dat ze vaker 
lid zijn van een Duitse organisatie dan van een etnische organisatie, 
alleen de Russische Joden zijn vaker lid van een etnische organisatie 
dan van een Duitse organisatie. 

Op individueel niveau is het lidmaatschap van etnische orga-
nisaties niet tegenstrijdig met het lidmaatschap van Duitse organisa-
ties (Berger, Galonska et al. 2002). Op geaggregeerd niveau zien we 
dat het weinig voorkomt dat migranten zowel van een Duitse als van 
een etnische organisatie lid zijn. Bovendien is het grootste deel van de 
migranten van geen enkele organisatie lid: noch van een Duitse noch 
van een etnische. Alleen de Duitsers zijn vaker wel lid van een organi-
satie dan niet lid. Van de etnische groepen kennen de Italianen de 
meeste mensen die lid zijn van Duitse organisaties, gevolgd door de 
Aussiedler, Russische Joden, en tot slot de Turken. De Russische Joden 
kennen de meeste mensen in etnische organisaties, gevolgd door de 
Italianen, Aussiedler en Turken. De Turken kennen zowel van Duitse 
als van etnische organisaties het minste aantal mensen dat lid is.  
  Het viel te verwachten dat de percentages bij de vraag naar het 
kennen van organisaties veel hoger zouden zijn dan bij de vraag naar 
persoonlijk lidmaatschap. In de tabel zien we echter dat dit, in ieder 
geval voor de Duitse organisaties, wel meevalt. Dit percentage is voor 
de Aussiedler, Russische Joden en Duitsers slechts enkele procentpun-
ten hoger, voor de Italianen is dit gelijk en voor de Turken zelfs lager.  

Bij de etnische organisaties ligt dit iets anders: de Turken ken-
nen meer mensen die lid zijn van een etnische organisatie dan dat er 
zelf Turken lid zijn, voor de Italianen stijgt dit percentage van 15% 
naar 43%, voor de Russische Joden van 35% naar 60%, en voor de 
Aussiedler van 14% naar 36%. Er bestaat dus meer etnisch indirect (dus 
via andere mensen) sociaal kapitaal dan Duits indirect sociaal kapitaal 
(Tillie 2004).  

Lidmaatschap van vrijwillige organisaties is slechts een van de 
manieren om sociaal kapitaal op te bouwen. Het kan ook in informele 
netwerken tot stand komen. In tabel 4.3 staat vermeld in hoeverre de 
etnische groepen beschikken over sociaal kapitaal buiten het lidmaat-
schap van etnische organisaties.  

De scores voor de verschillende groepen op de algemeen ver-
trouwen variabele lopen niet ontzettend uiteen. De Italianen staan het 
meest sceptisch in het leven: nog geen 49% van de Italianen beant-
woordt de vraag: ‘In het algemeen denk ik dat men andere mensen 



Duits en etnisch sociaal kapitaal 

 

68

vertrouwen kan’ bevestigend. De Duitsers en de Turken zijn met 
respectievelijk 52% en 55% niet veel vertrouwensvoller. De Russische 
Joden laten met 66% het hoogste vertrouwensniveau zien, en de Aus-
siedler scoren hier met 64% niet veel onder. 

Het blijkt, niet geheel verassend, dat de Duitsers zich meer dan 
de andere groepen op hun gemak voelen tussen andere Duitsers. Van 
de Duitsers voelt 70% zich op zijn gemak tussen andere Duitsers. Van 
de etnische groepen zijn de Aussiedler (60%) en de Russische Joden 

TABEL 4.3 INDIVIDUEEL SOCIAAL KAPITAAL
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 D
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Algemeen vertrouwen 52% 55 49 66 64 
      
Vertrouwen Duitsers (belofte)  27 23 25 44 33 
Welzijn onder Duitsers  70 43 55 60 56 
Duitsers algemeen belang 21 24 28 13 14 
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Vertrouwen etnisch (belofte)  - 13 15 11 24 32 
Welzijn onder eigen etnische 
groep 

- 62 70 71 68 72 

Etnische groep algemeen 
welzijn 

- 21 25 11 17 17 

      
Duitse vrienden (>1) - 81 97 65 75 
      
Kennen van de burgemeester 30 28 29 14 15 
Direct 17 15 19 3 4 
Indirect Via Duits contact 97 26 67 25 16 
 Via etnisch contact 3 72 30 13 38 65 

Bron: survey Kwaliteit van Multiculturele Democratie in Berlijn, 2001-2002 

1) De respondenten konden antwoorden op een schaal van 1-5. In het bovenstaande zijn de 
twee hoogste antwoordcategorieën opgenomen die vertrouwen uitdrukte. De neutrale, of 
middencategorie, geldt hier dus niet als vertrouwen. 
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(56%) het meest op hun gemak tussen Duitsers. Slechts 43% van de 
Turken voelt zich op zijn gemak tussen Duitsers. Van de Berlijnse 
Italianen geldt dit voor 55%. De beide Russische groepen hebben er 
ook het meeste vertrouwen in dat de Duitsers hun gemaakte beloftes 
nakomen. Van de Russische Joden denkt 44% dat de Duitsers doen 
wat ze beloven, terwijl eenderde van de Aussiedler dit denkt. Wederom 
zijn de Turken hier met 23% en de Italianen met 25% wantrouwiger. 
Maar ook de Duitsers zelf hebben er met 27% blijkbaar niet zo’n ver-
trouwen in dat ze afspraken nakomen.  

Waar de Aussiedler en de Russische Joden nog een groot ver-
trouwen in de Duitsers aan de dag legden in het nakomen van belof-
tes, hebben ze veel minder vertrouwen in de bereidheid van de Duit-
sers om het algemeen belang te dienen. Slechts 13% van de Russische 
Joden en 14% van de Aussiedler is van mening dat de Duitsers zich 
hiervoor in willen zetten. De Turken (24%) en Italianen (28%) hebben 
hier meer vertrouwen in, zelfs meer dan de Duitsers zelf, van wie 
maar 21% denkt dat Duitsers niet altijd alleen maar aan zichzelf den-
ken.  
  De etnische groepen, behalve de Aussiedler, hebben minder 
vertrouwen in hun eigen etnische groep dan de Duitsers als het op het 
nakomen van afspraken aankomt. Slechts 15% van de Italianen en 13% 
van de Turken heeft in dit opzicht vertrouwen in de eigen etnische 
groep. Voor de Russische Joden hebben we deze vraag twee keer 
gesteld, zowel voor Russen als voor Joden, omdat het bij deze groep 
niet duidelijk is wat als de eigen etnische groep gedefinieerd moet 
worden. Het blijkt dat Russische Joden meer vertrouwen hebben in 
Joden (24%) dan in Russen (11%). Maar Russische Joden blijven de 
Duitsers meer vertrouwen dan de Joden.  

Dit geringe vertrouwen van de etnische groepen in zichzelf 
weerhoudt ze er niet van zich wel op hun gemak te voelen bij elkaar. 
Alle etnische groepen voelen zich meer op hun gemak onder elkaar 
dan onder Duitsers. De Turken, ondanks het feit dat ze in de publieke 
opinie als hecht worden gezien, zeggen zich het minst op hun gemak 
te voelen onder Turken; 62% van de Turken voelt zich op zijn gemak 
tussen landgenoten, 70% van de Italianen voelt zich op zijn gemak 
tussen andere Italianen en voor de Aussiedler is dit voor 72% het geval. 
De Russische Joden voelen zich iets meer op hun gemak tussen de 
Russen (71%) dan tussen de Joden (68%), maar dit verschil is niet 
substantieel te noemen. De Turken (21%) en de Italianen (25%) hebben 
ook iets minder vertrouwen in hun eigen groep dan in de Duitsers wat 
betreft het nastreven van het algemeen belang. De Aussiedler en de 
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Russische Joden hebben juist iets meer vertrouwen in hun eigen etni-
sche groep dat ze het algemeen belang nastreeft, maar de percentages 
blijven laag. Zo heeft slechts 11% van de Russische Joden er vertrou-
wen in dat de Russen niet alleen maar aan zichzelf denken, 17% van 
de Russische Joden heeft dit vertrouwen in Joden en 17% van de 
Aussiedler heeft er vertrouwen in dat ze zelf het algemeen belang 
nastreven.  
 Bijna alle Italianen, 97%, hebben ten minste één Duitse vriend. 
Bij de Turken is dit percentage 81, bij de Aussiedler heeft driekwart ten 
minste één Duitse vriend, terwijl van de Russische Joden 65% mini-
maal één Duitse vriend heeft. Ook wat dit betreft zijn de Italianen dus 
het best geïntegreerd. 
 Van de Turken, Duitsers en Italianen heeft ongeveer 30% 
direct of via iemand anders wel eens contact met de burgemeester of 
één van de gemeenteraadsleden gehad. In ongeveer de helft van de 
gevallen ging het om een direct contact. De Turken en de Italianen 
hebben wat dit betreft dus niet minder sociaal kapitaal dan de Duit-
sers. De Russische Joden en de Aussiedler scoren met 14% en 15% veel 
lager. Ook gaat het bij deze groepen vaker om een indirect contact dan 
bij de Duitsers, Turken en Italianen. Opvallend is dat vooral de Tur-
ken hun etnische netwerk gebruiken voor dit contact. Bijna driekwart 
(72%) van de Turken die de burgemeester indirect kennen heeft een 
Turks contactpersoon. Van de Aussiedler gebruikt 65% een andere 
Aussiedler als contactpersoon. Voor de Italianen is dit 30%. De Russi-
sche Joden gebruiken in 13% van de gevallen een Rus als contactper-
soon en in 38% van de gevallen een Jood. Wat dit betreft functioneert 
het Turkse netwerk dus beter dan de andere netwerken.  
 

4.  Verklaren van politiek burgerschap met sociaal kapitaal  

 In het voorgaande deel van dit hoofdstuk zijn verschillende 
indicatoren van sociaal kapitaal gepresenteerd. In het onderstaande 
zal ik ingaan op de vraag hoe verschillende vormen van politiek 
burgerschap verklaard kunnen worden met deze sociaal kapitaal 
variabelen. Hiertoe zijn multilineaire regressies uitgevoerd met de 
verschillende indicatoren van politiek burgerschap als afhankelijke 
variabelen. In verschillende regressieanalyses zijn de afhankelijke 
variabelen: stemintentie, politieke activiteiten, politieke interesse, 
politiek cynisme, verbondenheid met Duitsland, politiek zelfvertrou-
wen en democratische normen en waarden verklaard.  
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 De regressies zijn in de eerste plaats apart berekend voor de 
verschillende groepen. De onafhankelijke variabelen zijn in vier stap-
pen aan het model toegevoegd om de indirecte effecten te controleren 
die de onafhankelijke variabelen onderling op elkaar hebben.  
 1. In het eerste model zijn de sociaal-economische achter-
grondvariabelen opgenomen: geslacht, opleiding en het al dan niet 
hebben van betaald werk.  
 2. In het tweede model worden, voor de etnische groepen, 
variabelen toegevoegd die met de migratiegeschiedenis te maken 
hebben: het jaar van migratie, de zelfingeschatte beheersing van het 
Duits van de respondent, en het al dan niet bezitten van de Duitse 
nationaliteit.  
 3. De belangrijkste verklarende variabelen zijn de sociaal 
kapitaal indicatoren. In het derde model wordt het zogenaamde Duits 
sociaal kapitaal toegevoegd aan het model; het lidmaatschap van 
Duitse vrijwilligersorganisaties, het kennen van mensen in deze orga-
nisaties, het hebben van Duitse vrienden, en de mate van algemeen 
vertrouwen, en het direct of via via kennen van de burgemeester.  
 4. In het vierde model wordt hier, voor de etnische groepen, 
het etnisch sociaal kapitaal aan toegevoegd. Dit zijn de variabelen 
lidmaatschap van etnische organisaties en het kennen van mensen die 
lid zijn van deze etnische organisaties.  
 
 In de tabellen die besproken worden in dit hoofdstuk zal 
alleen het vierde model worden gepresenteerd. Een presentatie van de 
analyse met alle voorgaande modellen is terug te vinden in appendix 3 
en 4.  

In een tweede stap is de regressie nog een keer uitgevoerd 
voor alle etnische groepen samen met etniciteit als dummy  
variabele. 16 Deze analyse is toegepast om te achterhalen of etniciteit er 
toe doet (verg: Tillie 2004). De Italianen zijn als referentiecategorie 
genomen, omdat zij het meest op de Duitsers lijken.  
 

Het verklaren van politieke activiteiten 

In tabel 4.4 wordt het verklaringsmodel voor politieke activi-
teiten gepresenteerd. In dit model wordt het aantal politieke activitei-

������������ 
16 Een dummy variabele kan slechts twee waarden aanemen. Bijvoorbeeld: wel Itali-
aans of niet Italiaans. 
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ten van een respondent verklaard (zie ook tabel 3.4), gebruikmakend 
van een schaal van 1 tot en met 9. De sociaal-economische achter-
grondvariabelen (geslacht, werk, leeftijd en opleiding) zijn voor geen 
van de groepen significant. Dit is een opvallende conclusie, gezien het 
grote belang dat er in de literatuur over politieke participatie aan deze 
variabelen wordt gegeven (Brady et al. 1995). Wat betreft de variabe-
len die met de migratiegeschiedenis te maken hebben kunnen we 
stellen dat voor de Aussiedler het jaar van migratie een negatief effect 
heeft op politieke activiteiten. Dus hoe langer de Aussiedler in Berlijn 
zijn, des te minder ze politiek actief zijn.  
 Het blijkt dat zowel het lidmaatschap van etnische organisaties 
als het lidmaatschap van Duitse organisaties een significant positief 
effect hebben op politieke activiteiten. Dit geldt voor alle groepen. Het 
effect van het kennen van mensen in Duitse organisaties is voor de 
Italianen en de Aussiedler significant positief. Het effect van het kennen 
van de burgemeester is voor alle groepen significant positief. Het 
effect van het hebben van Duitse vrienden is voor de Aussiedler signifi-
cant positief en voor de Italianen significant negatief. De variabele 
algemeen vertrouwen heeft voor geen van de groepen een significant 
effect.  
 Het lidmaatschap van etnische organisaties heeft voor elke 
groep, behalve de Aussiedler, een positief significant effect. Voor de 
Russische Joden is ook het kennen van mensen in deze organisaties 
significant. De verklaarde variantie - de adjusted R2 - van het model is 
redelijk te noemen.17 De verklaarde variantie is het hoogste voor de 
Turken (.38), gevolgd door de Italianen (.25), Aussiedler, (.20) Russische 
Joden (.21). Met andere woorden, de mate waarin Turken aan politieke 
activiteiten meedoen is beter te verklaren met de door ons gebruikte 
variabelen dan de mate waarin Russen aan politieke activiteiten mee-
doen. 
 In de laatste rij van de tabel wordt een analyse gepresenteerd 
waarin de etnische groepen zijn samengenomen en waarbij etniciteit 
als dummyvariabele is opgenomen. Doel van deze exercitie is na te  
 

������������ 
17 Verklaarde variantie is: de mate waarin de gevonden verschillen verklaard kunnen 
worden.  
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TABEL 4.4 VERKLAREN VAN POLITIEKE ACTIVITEITEN MET MULTIPLE LINEAIRE  
REGRESSIE 
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Geslacht (ref. vrouw) 0,008 -0,024 0,076 0,051 0,016 

Werkend -0,061 -0,016 -0,016 0,065 -0,13 

Leeftijd -0,040 0,041 -0,014 -0,001 0,008 

Opleiding (ref. geen 
opleiding) 

0,074 0,122 -0,021 -0,002 0,72** 

Jaar van migratie -0,123 0,112 -0,061 -0,152** 0,005 

Duits staatsburgerschap 0,044 -0,012 0,111 -0,040 0,035 

Duitse taalvaardigheid -0,003 0,021 -0,072 0,001 0,007 

Lidmaatschap Duitse 
organisaties 

0,243*** 0,183** -0,031 0,138** 0,171*** 

Mensen kennen in Duitse 
organisaties 

0,094 0,168** 0,061 0,226** 0,132*** 

Burgemeester 0,223*** 0,248*** 0,084 0,195*** 0,232*** 

Algemeen vertrouwen 0,001 -0,013 0,041 0,023 -0,009 

Duitse vrienden 0,080 -0,117* 0,247** 0,105* 0,86** 

Lidmaatschap etn. 
Organisaties 

0,190** 0,170** 0,215** 0,058 0,66*** 

Mensen kennen in etn. 
Organisaties 

0,094 -0,005 0,252** -0,010 0,035 

      

Turk (ref. Italiaan) - - - - -0,088** 

Aussiedler (ref Italiaan) - - - - -0,249*** 

Russisch Joods (ref Italiaan) - - - - -0,186*** 

      

Adjusted R² 0,337 0,253 0,206 0,204 0.301 

Bron: survey Kwaliteit van Multiculturele Democratie in Berlijn, 2001-2002 

* significantieniveau van tenminste 90% (p>0.1) 
** significantieniveau van tenminste 95% (p >0.01) 
 *** significantieniveau van tenminste 99% (p>0.01); 
(1) Zie voor een volledige presentatie van de modellen 1-4 appendix 2 
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gaan in hoeverre de variabele etniciteit van belang is bij het verklaren 
van politieke participatie. De Italianen zijn, omdat ze het meest op de 
Duitsers lijken wat betreft hun politieke participatie, als referentie-
groep opgenomen. Het blijkt dat etniciteit er zeker toe doet als gepro-
beerd wordt politieke activiteiten te verklaren. De etnische variabelen 
zijn voor elke groep significant en de verklaarde variantie van het 
model (met uitzondering van de Turken) gaat omhoog. Het behoren 
tot de Turkse en Russische groepen heeft een meer negatief voorspel-
lende waarde voor politieke participatie dan het behoren tot de Itali-
aanse groep.  
 

Het verklaren van praten over politiek 

De drie vragen die politieke interesse meten bleken geen 
schaal te vormen. In de regressie is alleen de variabele ‘praten over 
politiek’ opgenomen, omdat deze variabelen in tegenstelling tot de 
andere variabelen politieke participatie meet. 
 In tabel 4.5 wordt het verklaringsmodel voor ‘praten over 
politiek’ gepresenteerd, gebruikmakend van een schaal van 1 tot en 
met 4 (zie ook tabel 3.5). Dit model verschilt behoorlijk van het verkla-
ringsmodel voor politieke activiteiten. In de eerste plaats is de ver-
klaarde variantie voor alle groepen lager, wat betekent dat we politie-
ke interesse minder goed kunnen verklaren dan politieke activiteiten. 
Van de politieke interesse van de Turken wordt 23% door ons model 
verklaard, voor de Italianen is dat 19%. Voor de beide Russische groe-
pen verklaart het model slecht rond de 5% van de mate van politieke 
interesse. De onderstaande conclusies moeten dus in het licht van deze 
lage verklaarde variantie worden bezien.  
 Voor de Italianen en de Turken hebben de Duitse sociaal 
kapitaal variabelen een significant positieve invloed. Het lidmaatschap 
van Turkse organisaties heeft bij de Turken, anders dan bij de verkla-
ring van politieke activiteiten, hier een negatief significante invloed. 
Turken die actief zijn in Turkse organisaties zijn dus minder geïnteres-
seerd in de Duitse politiek. Voor de Italianen heeft het Italiaans lid-
maatschap geen effect op politieke interesse. Voor de Aussiedler is wat 
betreft de sociaal kapitaal variabelen alleen het kennen van mensen in 
Duitse organisaties significant.  
 Waar de sociaal kapitaal variabelen meer verklaarden ten 
aanzien van politieke participatie, hebben de sociaal-economische en 
migratie achtergrond variabelen meer verklaringskracht bij het verkla- 
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TABEL 4.5 VERKLAREN VAN PRATEN OVER POLITIEK MET MULTIPLE LINEAIRE REGRESSIE 

Model 41 
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Geslacht (ref. vrouw) 0,198** 0,123 0,137* 0,108 0,127*** 

Werkend -0,047 -0,013 -0,076 0,009 -0,018 

Leeftijd 0,168** 0,030 -0,051 0,026 0,024 

Opleiding (ref. geen 
opleiding) 

0,145** 0,211** 0,169** 0,204 0,221*** 

Jaar van migratie 0,123 -0,086 -0,159** -0,144 -0,073 

Duits staatsburgerschap 0,047 0,028 -0,070 -0,082 -0,007 

Duitse taalvaardigheid 0,135* 0,018 -0,020 0,097 0,081** 

Lidmaatschap Duitse 
organisaties 

0,112* 0,183** 0,018 -0,035 0,061* 

Mensen kennen in Duitse 
organisaties 

-0,011 0,184** 0,078** 0,165 0,111** 

Burgemeester 0,216** 0,167** 0,040 0,019 0,131*** 

Algemeen vertrouwen -0,121* 0,052 0,014 -0,056 -0,032 

Duitse vrienden 0,109 0,007 0,104 -0,022 0,027 

Lidmaatschap etnische 
organisaties 

-0,121* -0,058 0,080 -0,084 -0,024 

Mensen kennen in etnische 
organisaties 

0,065 0,064 0,170 -0,072 0,013 

      

Turk (ref. Italiaan) - - - - -0,013 

Aussiedler (ref Italiaan) - - - - -0,055 

Russisch Joods (ref Italiaan) - - - - -0,066 

      

Adjusted R² 0,230 0,192 0,051 0,060  

Bron: survey Kwaliteit van Multiculturele Democratie in Berlijn, 2001-2002 

* significantieniveau van tenminste 90% (p>0.1);  
** significantieniveau van tenminste 95% (p >0.01) 
 *** significantieniveau van tenminste 99% (p>0.01); 
(1) Zie voor een volledige presentatie van de modellen 1-4 appendix 3 
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ren van politieke interesse. We zien dat Turkse mannen en mannelijke 
Aussiedler meer over politiek praten dan vrouwen. Opleiding heeft 
voor alle groepen, behalve de Russische Joden, een significant positie-
ve invloed op politieke interesse. Verder zijn de Turken die de Duitse 
taal beheersen meer geïnteresseerd dan de Turken voor wie dit niet 
het geval is.  
 

De onverklaarbaarheid van stemintentie, politiek vertrouwen en poli-
tieke burgerschapswaarden 

De andere vormen van politiek burgerschap – stemintentie, 
verbondenheid, politiek vertrouwen, politiek cynisme, politiek zelf-
vertrouwen en democratische waarden - kunnen we erg slecht verkla-
ren met het door ons gehanteerde verklaringsmodel. De verklaarde 
variantie lag in alle bijna alle analyses ruim onder de 10%. Dat maakt 
het weinig zinvol om de regressie tabellen hier te presenteren. Niet 
alleen was de verklaarde variantie in alle analyses erg laag, maar ook 
de rol van zowel het etnische als het Duitse sociaal kapitaal was in 
geen enkel model significant. Hieruit blijkt dat de mechanismen die 
leiden tot de verschillende vormen van politiek burgerschap anders 
zijn en dat er dus andere verklaringsmodellen gebruikt dienen te 
worden. Sociaal kapitaal, zowel in de formele als informele variant, is 
in ieder geval niet relevant voor het verklaren van deze vormen van 
politiek burgerschap. Respondenten actief in organisaties hebben niet 
significant meer vertrouwen, politiek zelfvertrouwen of democratische 
waarden dan mensen die niet in organisaties actief zijn. Dit geldt ook 
voor de vraag of mensen andere mensen kennen die in organisaties 
actief zijn, veel vrienden of veel sociaal vertrouwen hebben.  

 

5.  De relatie tussen de organisaties en de achterban 

Voordat ik me in de volgende paragraaf richt op de organisa-
ties, zal eerst nog een cruciale kwestie worden besproken, namelijk de 
relatie tussen de etnische organisaties in Berlijn en hun potentiële 
achterban. In de sociaal kapitaal theorie wordt namelijk verondersteld 
dat de organisaties niet alleen een direct effect hebben op de leden, 
maar ook op de mensen van de desbetreffende etnische groep die geen 
lid zijn (Tillie 2004). Een deel van de etnische organisaties zet zich ook 
expliciet in voor een grotere groep dan alleen de leden van die organi-
satie. Sommige organisaties claimen zelfs de hele etnische groep te 
vertegenwoordigen of op zijn minst een deel daarvan. Deze claim kan 
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niet legitiem zijn als de organisaties niet bekend zijn bij de leden van 
de etnische groep, en daarnaast moet de organisatie ook vertrouwd 
worden.  

Verder hebben we gevraagd of de respondenten mensen ken-
den die in die organisaties actief zijn. Omdat het niet doenlijk was 
deze vraag voor alle organisaties in Berlijn te stellen hebben we ons 
per etnische groep tot de tien meest prominente beperkt.18  
 In tabel 4.6 wordt beschreven in hoeverre de verschillende 
etnische groepen de organisaties in de stad ook daadwerkelijk kennen, 
mensen kennen die actief zijn in deze organisaties en deze organisaties 
vertrouwen. De Turkse organisaties zijn het meest bekend onder de 
potentiële achterban. De organisaties worden door gemiddeld 65% 
van de Turken gekend. De Italiaanse organisaties zijn veel minder 
bekend, gemiddeld 32% van de Italianen geeft aan de tien meest 
prominente Italiaanse organisaties te kennen. Onder de Russische 
groepen is dit nog minder; gemiddeld 23% van de Russische Joden en 
17% van de Aussiedler geeft aan de organisaties te kennen. Hier moet 
bij vermeld worden dat ik aan de Aussiedler en Russische Joden de-
zelfde lijst met tien organisaties heb voorgelegd. Het was namelijk op 
basis van de naam van de organisaties niet duidelijk of het een Rus-
sisch Joodse organisatie betrof, een Aussiedler organisatie of een alge-
mene Russische organisatie. Als we kijken naar het gemiddeld aantal 
respondenten dat mensen kent die bij de desbetreffende organisatie 
actief zijn ligt dit uiteraard lager dan het percentage respondenten dat 
de organisaties kent, en is dit bovendien voor elke groep ongeveer 
hetzelfde, ongeveer 10%. Het aantal mensen dat vertrouwen heeft in 
de organisaties is nog geringer. Tussen haakjes is het absolute percen-
tage van de respondenten dat de organisatie kent aangegeven. Hierbij 
moet wel worden opgemerkt dat het hier in sommige gevallen om 
zeer kleine absolute aantallen gaat. De Turken kennen hun organisa-
ties misschien wel, maar ze staan er erg wantrouwend tegenover. 
Gemiddeld vertrouwt maar 13% van de Turken die aangeven een 
organisatie te kennen deze organisatie ook. Bij de Italianen ligt dit 
percentage met 34% veel hoger. Ook de Russische Joden zijn vertrou-
wensvoller ten opzichte van hun organisaties, gemiddeld vertrouwt 

������������ 
18 Het is natuurlijk moeilijk te bepalen wat de tien meest prominente organisaties zijn. 
Wij hebben ervoor gekozen de tien organisaties op te nemen die het meest zichtbaar 
zijn in het publieke en politieke leven. Van deze organisaties is het meest interessant 
om te weten welke relatie zij met hun potentiële achterban hebben.  
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eenderde van de respondenten een organisatie. De Aussiedler zijn bijna 
net zo wantrouwend als de Turken, gemiddeld vertrouwt slechts 17% 
de organisaties. Als we kijken naar het absolute percentage dat de 
organisaties vertrouwt, ligt dit voor alle organisaties en alle etnische 
groepen erg laag.  
 De voetbalclub Turkiyemspor is de bekendste Turkse vereni-
ging, 91% van de Turken kent deze club. Van de twee koepelorganisa-
ties is de Türkische Gemeinde Berlin (TGB) met 82% duidelijker beken-
der dan zijn linkse collega, de Türkische Bund Berlin Brandenburg (TBB). 
Ik zal verderop in dit hoofdstuk deze twee koepelorganisaties uitge-
breider beschrijven. Ook de Milli Görüs en de DITIB koepelorganisatie 
zijn met een bekendheid van allebei driekwart van de Turkse respon-
denten relatief bekend. Opvallend is dat slechts 52% van de respon-
denten de Islamische Föderation kennen. Het is de koepelorganisatie 
van de Islamitische organisaties in Berlijn en bovendien verantwoor-
delijk voor het islamitische onderwijs op Berlijnse basisscholen. Voor 
alle organisaties geldt dat maar een klein deel van de respondenten 
die aangeven de organisatie te kennen deze organisatie ook vertrou-
wen. Het meest extreme voorbeeld daarvan is de Kurdische Gemeinde, 
slechts 6,4% van de Turken die deze organisatie zegt te kennen, ver-
trouwt hem ook. Niet helemaal verwonderlijk gezien het zeer politieke 
en omstreden karakter van de organisatie. Maar ook de professionele 
organisatie TBB, de belangrijkste gesprekspartner van de gemeente, 
wordt door maar 15% van de Turken die deze organisatie kent ver-
trouwd. En over heel Berlijn vertrouwt maar 8% van de Turken deze 
organisatie. Dat de Turkse organisaties zo weinig vertrouwd worden 
kan ook liggen aan het feit dat er meer Turkse organisaties zijn en 
deze dus ook meer politiek gespleten zijn. En omdat er zoveel meer 
Turken in Berlijn wonen, zijn er absoluut gezien meer Turken die hun 
organisaties vertrouwen.  

Bij de Italianen genieten alleen de COMITES (60%), de Missione 
Italianica (63%) en het Italienisches Kulturinstitut (60%) een relatief grote 
bekendheid. En de eerste twee zijn in strikte zin geen zelforganisaties. 
De COMITES is een instituut van de Italiaanse overheid, in het leven 
geroepen om de belangen van de Italianen in het buitenland te behar-
tigen. De Missione Italianica is een onderdeel van de katholieke kerk in 
Berlijn, opgericht als steunpunt voor de Italianen in Berlijn (Pichler 
1997). Vergeleken met de Turken vertrouwen de Italianen hun organi-
saties wel meer. Zo vertrouwt 48% van de Italianen die de Missione 
Italianica kennen deze ook. De andere Italiaanse organisaties genieten 
erg weinig bekendheid. 
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TABEL 4.6  RELATIE VAN DE ACHTERBAN MET 10 BELANGRIJKE ORGANISATIES  
IN BERLIJN 

 

K
en

ne
n 

C
on

ta
ct

en
 

V
er

tr
ou

w
en

 

Turken    

Türkischer Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) 54 8 15 (8)¹ 
Türkische Gemeinde zu Berlin – Berlin Türk Cemaati 
(TGB) 

82 19 18 (15) 

Türkische Minderheit - Türk Azinlik Dernegi 44 3 6 (3) 
Kurdische Gemeinde von Berlin 38 4 4 (2) 
Kulturzentrum Anatolische Aleviten-Anadolu Aleveri 
Kültür Merkezi (AAKM) 

70 13 14 (10) 

Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion – 
Diyanet Isleri Türk Islam Birligi (DITIB)  

84 15 20 (16) 

Islamischen Föderation in Berlin 52 5 9 (5) 
Islamische Gemeinschaft Milli Görüs (IGMG) 75 10 9 (7) 
Türkischer Elternverein in Berlin-Brandenburg 62 7 17 (10) 
Türkiyemspor 91 19 21 (19) 

Gemiddelde 65 10 13 

Italianen    
Comitato degli italiani all'Estero (COMITES) Berlin/ 
Auslandsgremium der Italiener 

60 19 23,6 (14,9) 

Missione Cattolica Italiana/ Katholisches Pfarramt für 
Italiener 

63 21,5 48 (28,5) 

Instituto Italiano di Cultura/ Italienisches Kulturinstitut 60 20,3 41,6 (25) 
Deutsch-Italienische Gesellschaft 24,7 3,5 21,8 (5,4) 
Asilo Italiano (u.a. Deutsch-Italienischer Kindergarten, 
Arbeitskreis Fidele Pädagogiek)  

31,6 12,7 59 (18,7) 

CARITAS - Centro Italiano/ Sozialdienst für italienische 
Arbeitnehmer 

38,3 7 39,7 (15,2 

Incontri Berlinesi/ Gespächskreis einflußreicher Italiener 12,3 2,8 20,5 (2,5) 
Club Italia/ Sport- und Freizeitclub 19,3 7,3 32,8 (6.3) 
Tubo Kurvo/ Deutsch-Italienischer Freundschaftkreis 2,2 0,6 29 (1) 
Club Donne Italiano/ Interkulturelle Beratungs- und 
Begegnungsstätte 

8,9 2.2 29 (3) 

Gemiddelde 32 11 34 
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Russische Joden    
Berliner Diözese der Russisch-Orthodoxen Kirche des 
Moskauer Patriarchats (KdöR) 

28 10 20 (6) 

Russisch-Orthodoxe Diözese des orthodoxen Bischofs 
von Berlin und Deutschland (Russische Orthodoxe 
Kirche im Ausland) 

12 3 14 (2)  

Jüdische Gemeinde zu Berlin 59 49 60 (36) 
Orthodoxe Gemeinde Adass Jisroel 12 3 21 (3) 
Jüdischer Kulturverein 32 20 41 (13) 
Center der russischen Kultur WELT-MIR 20 11 36 (7) 
Club Dialog  34 20 49 (16) 
Interkulturelle pädagogische Gesellschaft MITRA 6 2 23 (1) 
Landsmannschaft der Deutschen aus Rußland 3 0 0 
Turn- und Sportclub Makkabi 20 11 36 (7) 

Gemiddelde 23 13 33 

Aussiedler    
Berliner Diözese der Russisch-Orthodoxen Kirche des 
Moskauer Patriarchats (KdöR) 

30 12 22 (6) 

Russisch-Orthodoxe Diözese des orthodoxen Bischofs 
von Berlin und Deutschland (Russische Orthodoxe 
Kirche im Ausland) 

17 5 13 (2) 

Jüdische Gemeinde zu Berlin 32 14 16 (5) 
Orthodoxe Gemeinde Adass Jisroel 4 1 0 
Jüdischer Kulturverein 16 3 6 (1) 
Center der russischen Kultur WELT-MIR 24 10 22 (5) 
Club Dialog  29 15 36 (11) 
Interkulturelle pädagogische Gesellschaft MITRA 4 1 18 (1) 
Landsmannschaft der Deutschen aus Rußland 8 3 31 (2) 
Turn- und Sportclub Makkabi 5 1 19 (1) 

Gemiddelde 17 7 18 

Bron: survey Kwaliteit van Multiculturele Democratie in Berlijn, 2001-2002 
1 de percentages tussen haakjes geven aan hoeveel procent van de gehele groep responden-
ten aangeeft de organisatie te vertrouwen, de percentages zonder haakjes geven aan hoeveel 
procent van de respondenten die de betreffende organisatie kennen, deze organisatie ook 
vertrouwen. 
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 Voor de Russische Joden is de Jüdische Gemeinde Berlin de 
bekendste organisatie. Toch is het vreemd dat slechts 59% van de 
Russische Joden deze organisatie kent, omdat ze officieel verantwoor-
delijk is voor de Russische Joden in Berlijn en in principe alle Russi-
sche Joden in Berlijn bij deze organisatie staan ingeschreven. Verder is 
ook Club Dialog (34%) redelijk bekend. Deze organisatie heeft voorna-
melijk een ontmoetings- en welzijnsfunctie. De Russische Joden heb-
ben groot vertrouwen in de Jüdische Gemeinde, maar liefst 60% van de 
Russen die deze organisatie kent vertrouwt deze ook. Ook de Jüdischer 
Kulturverein (die naar eigen zeggen erg weinig voor Russische Joden 
doet) wordt door 41% van de Russische Joden vertrouwd. Club Dialog 
wordt door 49% van de Russische Joden vertrouwd.  
 De Jüdische Gemeinde is logischerwijs veel minder bekend bij de 
Aussiedler dan bij de Russische Joden. Maar ook de niet-Joodse organi-
saties hebben weinig naamsbekendheid bij de Aussiedler. Welt-Mir 
(24%) en Club Dialog (28%) kunnen nog op de meeste bekendheid 
rekenen.  
  

Samenvattend kunnen we stellen dat, wat betreft het lidmaat-
schap van organisaties, de Italianen over het meeste Duits sociaal 
kapitaal beschikken, aangezien ze zowel het vaakst lid zijn van Duitse 
organisaties als dat ze mensen kennen die actief zijn in Duitse organi-
saties. Wat betreft het etnische lidmaatschap hebben vooral de Russi-
sche Joden veel sociaal kapitaal. Maar, zoals al gezegd, wordt dit 
waarschijnlijk voornamelijk veroorzaakt door het feit dat de Russische 
Joden die in Berlijn aankomen bijna automatisch lid worden van de 
Judische Gemeinde.  
 Wat betreft de sociaal vertrouwen indicatoren kan in ieder 
geval gesteld worden dat het zin heeft verschillende vormen van 
sociaal vertrouwen te onderscheiden; er zijn duidelijk andere mecha-
nismen werkzaam bij de verschillende indicatoren van sociaal ver-
trouwen. 

De beide Russische groepen hebben het meeste vertrouwen in 
Duitsers (behalve wat betreft hun inzet voor het algemeen belang), en 
beschikken in dit opzicht dus over het meeste Duits sociaal kapitaal. 
Vreemd genoeg hebben ze wel het minst vaak Duitse vrienden. Het 
Duitse sociaal kapitaal van de Russische groepen bevindt zich dus 
voornamelijk op de culturele dimensie van sociaal kapitaal. De Turken 
hebben minder vertrouwen in hun eigen etnische groep dan de Italia-
nen, terwijl ze politiek gezien meer op hun herkomstland gericht zijn 
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dan de andere groepen. Blijkbaar gaat deze gerichtheid op de eigen 
groep niet gepaard met een groot vertrouwen. 

Voor elke etnische groep geldt dat het vertrouwen in Duitsers 
groter is dan het vertrouwen in de eigen etnische groep en in dit 
opzicht beschikken dus alle etnische groepen over meer Duits dan 
etnisch sociaal kapitaal.  
 

6. Meten van sociaal kapitaal op organisatieniveau 

In deze paragraaf zal de analyse verlegd worden van het indi-
viduele naar het organisatieniveau. Hoeveel Turkse, Italiaanse en 
Aussiedler en Russische Joodse organisaties zijn er eigenlijk in Berlijn? 
En om wat voor soort organisaties gaat het? Zijn het voornamelijk 
religieuze organisaties, of handelt het hier om politieke organisaties? 
En zien we hier verschillen tussen de etnische groepen (Vermeulen 
2005)?  
 In appendix 5 is een lijst opgenomen van de Turkse, Italiaanse 
en Russische organisaties die we in Berlijn hebben gevonden. De 
voornaamste bron was het Vereinsregister.19 Als organisaties willen 
handelen als rechtspersoon, bijvoorbeeld om een ruimte te huren of 
subsidie aan te vragen, moeten ze zich bij dit Vereinsregister inschrij-
ven. Ingeschreven organisaties mogen het label eingetragene Verein 
(e.V.) aan hun organisatienaam toevoegen. Organisaties die niet inge-
schreven staan hebben erg weinig handelingsmogelijkheden zoals het 
huren van een ruimte of het aanvragen van een subsidie, dus we 
kunnen aannemen dat het grootste deel van de organisaties in dit 
Vereinsregister staat ingeschreven. Het feit dat de dossiers in het Ver-
einsregister nog met de typemachine worden bijgehouden en het sys-
teem niet gedigitaliseerd is, maakte het zoeken naar organisaties een 
tijdrovend karwei. De organisaties waren ook niet voorzien van een 
trefwoord, zodat we alleen op basis van de naam van een organisatie 
konden zoeken. Hiertoe hebben we lijsten met trefwoorden opgesteld, 
waarmee de ambtenaren van het Vereinsregister de akten hebben 
doorzocht. Deze lijsten bevatten trefwoorden die naar de etniciteit 
verwezen, maar ook algemenere verwijzingen naar het land van 
herkomst en godsdienst zijn gebruikt. 

������������ 
19 Dit gedeelte van de dataverzameling is gedaan in samenwerking met Floris Vermeu-
len, die de ontwikkeling van organisaties vanaf 1960 heeft onderzocht (zie Vermeulen 
2005). 
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Ook hebben we bepaalde woorden, zoals ‘sport’ en ‘vrouw’ in 
de desbetreffende taal vertaald. We hebben de dossiers van de organi-
saties die we op deze manier gevonden hadden opgevraagd en op 
basis van de naam van de organisatie, de doelstelling en namen van 
de bestuursleden besloten of het om een etnische organisatie handelde 
of niet. De etnische herkomst van de bestuursleden was in de keuze of 
het om een etnische organisatie handelde van doorslaggevende bete-
kenis. Een voetbalvereniging die een Duitse naam heeft, maar Turkse 
bestuursleden, is in onze ogen een Turkse organisatie. Een organisatie 
die als doel heeft Turkse vrouwen te leren fietsen, maar bestuurd 
wordt door Duitse vrouwen, is geen Turkse organisatie. Organisaties 
waarbij de besturen gemengd, dus met bijvoorbeeld zowel Turkse als 
Duitse bestuursleden, samengesteld waren zijn ook meegenomen.  
 Omdat deze procedure van zoeken in het Vereinsregister geen 
garantie geeft op het vinden van alle organisaties hebben we ook nog 
buiten het Vereinsregister om naar organisaties gezocht, bijvoorbeeld in 
publicaties, op internet en in gemeentelijke stukken. We probeerden 
hiermee te voorkomen dat we organisaties die wel actief zijn maar niet 
in het Vereinsregister zijn opgenomen missen en dat we organisaties 
die wat betreft hun naam op geen enkele manier zijn terug te leiden 
tot de etnische groep over het hoofd zouden zien. Beide zou een on-
gewenste bias in het onderzoek opleveren. In het eerste geval zouden 
we de meer informele organisaties over het hoofd zien en in het twee-
de geval organisaties waarvan de kans bestaat dat juist deze organisa-
ties het meest geïntegreerd zijn, omdat hun naam op geen enkele 
manier aan de etnische herkomst refereert. Met deze lijst van nieuwe 
organisaties zijn we weer teruggaan naar het Vereinsregister om ook 
deze organisaties op te vragen.20  
 In het resterende deel van dit hoofdstuk worden de Russen als 
één groep gepresenteerd. In de dataverzameling konden we geen 
onderscheid maken tussen Aussiedler, Russische en Russisch Joodse 
organisaties omdat we afgaan op de naam van de bestuursleden en 
deze is niet anders voor de Russische Joden dan voor de Aussiedler. 
Verder was het bij deze groep onduidelijk in hoeverre we konden 
praten van een Russische gemeenschap, een Joodse gemeenschap of 
een Aussiedler gemeenschap. Ondanks het feit dat deze laatste vraag 
strikt genomen voor alle etnische groepen een empirische vraag is, 

������������ 
20 Hoewel het een noodzakelijke stap in het zoekproces was, hebben we op deze manier 
niet veel extra organisaties gevonden.  
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was het bij de Russische groepen niet mogelijk om hier van tevoren 
uitspraken over te doen. 
 

Sociale netwerken vormen een cruciaal onderdeel van de soci-
aal kapitaal theorie. Een hecht netwerk wordt gezien als indicator van 
sociaal kapitaal. In deze paragraaf zal het intra-etnische organisatie-
netwerk van de verschillende etnische groepen in Berlijn besproken 
worden. Een organisatienetwerk kan op basis van verschillende ver-
bindingen opgetekend worden, bijvoorbeeld meerdere lidmaatschap-
pen van leden, samenwerking tussen de organisaties of het delen van 
een adres. 

In dit onderzoek is er in navolging van Fennema en Tillie 
(1999) gekozen voor de zogenaamde overlappende bestuursfuncties, 
of interlocking directorates. Een overlappende bestuursfunctie ontstaat 
in het geval dat een bestuurslid van een bepaalde organisatie ook een 
bestuursfunctie bekleedt bij een of meer andere organisaties. Dit be-
stuurslid verbindt deze organisaties met elkaar en op die manier 
ontstaat er een netwerk van organisaties.  
 Het grote voordeel van een netwerkanalyse op bestuursniveau 
is dat we de hele populatie van organisaties konden onderzoeken. Als 
we bijvoorbeeld een contacten netwerk hadden opgesteld, zouden we 
alle organisaties hebben moeten interviewen en dat was, zeker in het 
geval van de Turken, niet mogelijk. Een netwerkanalyse op bestuurlijk 
niveau heeft als nadeel dat het op een bepaalde manier oppervlakkig 
is omdat het moeilijk is de precieze betekenis van zo’n netwerk te 
duiden en we zullen daarom verderop in dit hoofdstuk, aan de hand 
van interviews met de bestuursleden van deze organisaties, dieper 
ingaan op de organisatie landschappen van de verschillende etnische 
groepen. Wat we kunnen aannemen is dat er op het moment dat een 
overlappende bestuursfunctie bestaat, er in ieder geval een informatie-
uitwisseling is tussen de twee organisaties en dat de organisaties 
ideologisch niet al te ver uit elkaar staan. Verder weten we dat het 
voor deze organisaties makkelijk is om contact met elkaar op te nemen 
en dat ze op die manier dus makkelijker samen kunnen werken dan 
geïsoleerde organisaties. Ook de namen van de bestuursleden van de 
etnische organisaties hebben we in het Vereinsregister opgevraagd om 
op basis daarvan het netwerk te kunnen tekenen.  
 

De structuur van het netwerk (voor de Turkse organisaties) en 
het aantal en de naam van de organisaties geeft maar op bepaalde 
vragen een antwoord. Om meer inzicht te krijgen in het functioneren 
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van de verschillende gemeenschappen zijn er ook 35 interviews ge-
houden met de voorzitters van verschillende organisaties. Helaas was 
het, en dit geldt voornamelijk voor de Turkse organisaties niet moge-
lijk om alle organisaties te interviewen. De organisaties is onder ande-
re gevraagd naar hun doelstellingen, contacten met andere organisa-
ties, contacten met de politiek, leden en financiële situatie. In appendix 
7 en 8 zijn de gebruikte vragenlijst en een lijst met geïnterviewde 
organisaties opgenomen.  

 

7. Beschrijven van sociaal kapitaal op organisatieniveau 

 In tabel 4.7 staan enkele gegevens vermeld over de etnische 
organisaties. Absoluut hebben de Turken verreweg het meeste aantal 
organisaties. Er bestaan in de periode 2001-2003 196 Turkse organisa-
ties in Berlijn. Hier staan slechts 25 Italiaanse organisaties en 54 Russi-
sche organisaties tegenover. Deze aantallen zijn uiteraard maar tot op 
beperkte hoogte interessant. Er wonen namelijk ongeveer 10 keer 
zoveel Turken dan Italianen in Berlijn en het lijkt niet meer dan logisch 
dat de Turken meer organisaties hebben opgericht. Als we naar de 
organisatiedichtheid – het aantal organisaties per Turk, Italiaan en Rus 
– kijken zien we dat de Russen relatief de minste organisaties tot hun 
beschikking hebben, er bestaan 0,9 Russische organisaties per 1000 
Russen. De Italianen hebben bijna twee organisaties per 1000 Italianen, 
en de Turken anderhalf. Er zijn dus in Berlijn absoluut gezien de 
meeste Turkse organisaties, maar relatief gezien beschikken de Italia-
nen over meer organisaties. 

Als we willen weten in hoeverre de organisaties zich richten 
op Berlijn en Duitsland dan wel op het land van herkomst is de naam 
van de organisatie een belangrijke eerste bron van informatie. De 
naam van een organisatie geeft aan hoe de desbetreffende organisatie 
zich wil presenteren aan de buitenwereld. Daarom is er in de tabel een 
zogenaamde bridging en bonding score, gebaseerd op de naam van de 
organisatie, opgenomen (Cillessen et al. 2003). Een organisatie kreeg 
een score van -1 als de naam een gerichtheid op de eigen etnische 
groep uitdrukt en een 1 als de organisatie zich wat betreft de naam 
expliciet op Duitsland richt. De score 0 werd gegeven als de naamstel-
ling zich ofwel zowel op Duitsland als het land van herkomst richtte, 
ofwel als de naamstelling noch betrekking had op de Duitsland, noch 
op het land van herkomst. De precieze operationalisatie staat beschre-
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TABEL 4.7  ETNISCHE ORGANISATIES IN BERLIJN 

 Turken Italianen Russen 

Aantal organisaties  
(2001-2003) 

196 25 54 

Etnische groep 
 

127.3351 12.8381 57.0002 

Organisatie-dichtheid3  
 

1.53 1.98 0,9 

Bridging-bonding score 
 

 0,1 -0.5 0,4 

Bron: survey Kwaliteit van Multiculturele Democratie in Berlijn, 2001-2002 
1) Statistisches Landesamt Berlin, 2000. 
2) Omdat er geen officiële cijfers bestaan over het aantal Aussiedler en Russische Joden in 
Berlijn bestaan is dit cijfer gebaseerd op schattingen (Häußermann 2000).  
3) Aantal organisaties per 1000 personen. 
 

ven in appendix 6. In de tabel is de gemiddelde score van de organisa-
ties opgenomen.  
 Het blijkt dat de Russische organisaties zich, wat betreft hun 
naamgeving, het meest op Duitsland richten, daarna de Turken en de 
Italianen zijn wat dat betreft het meest op de eigen etnische groep 
gericht. Naast de mate van gerichtheid op de eigen etnische groep 
kunnen we uit de naam van de organisatie ook vaak afleiden om wat 
voor soort organisatie het gaat. Bij de Turken zien we eigenlijk alle 
soorten organisaties terug in het organisatielandschap: religieuze, 
vrouwen, jongeren, politieke, culturele en beroepsorganisaties. Bij de 
Italianen zien we minder religieuze en minder politieke organisaties, 
daarentegen meer culturele organisaties. Met betrekking tot de Duitse 
politiek zijn eigenlijk alleen de beroepsverbanden gericht op de horeca 
actief. Bij de Russen zien we in de eerste plaats dat er relatief veel 
algemeen Joodse organisaties zijn, maar een organisatie die zich expli-
ciet op de Russische Joden richt. Ik zal er later nog op terugkomen in 
hoeverre deze organisaties wel of niet de Russisch Joodse doelgroep in 
het bestuur hebben en in hoeverre ze zich op de Russische Joden 
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richten.21 Het grootste deel van deze Russische organisaties (uitgezon-
derd de Joodse organisaties) zijn algemene etnische organisaties. We 
kunnen dus, in de woorden van Breton (1964) stellen dat de Turken de 
meest institutioneel complete gemeenschap hebben, gevolgd door de 
Italianen, de Aussiedler en de Russische Joden.  
 In figuur 4.2 wordt het Turkse netwerk van organisaties op 
bestuursniveau gepresenteerd. Het is een netwerk over de jaren 1999-
2003. Dit betekent dat er ook een relatie tussen twee organisatie wordt 
opgetekend als een bestuurslid in de ene organisatie in 1999 in het 
bestuur zat en in 2003 in het bestuur van de andere organisatie. Ik heb 
hiervoor gekozen, omdat dat me realistischer leek dan een netwerk 
gebaseerd op gegevens afkomstig uit één jaar. De administratieve 
verwerking loopt, zelfs in Duitsland, altijd achter de feiten aan. Verder 
lijkt het me niet reëel dat als iemand uit het bestuur stapt, de banden 
tussen de twee organisaties meteen verbroken zijn. In Berlijn vinden 
we zes componenten van organisaties (we spreken van een component 
bij meer dan twee verbonden organisaties). 
 Het eerste cluster telt elf organisaties. Het tweede cluster telt 
zes organisaties. Verder zijn er nog een cluster van vijf organisaties en 
drie clusters van elk drie organisaties (niet gepresenteerd in een fi-
guur). In het grootste cluster van elf organisaties zijn de organisaties 
gegroepeerd rond de Türkische Bund Berlin Brandenburg (TBB), een zeer 
professioneel georganiseerde koepelorganisatie die zich richt op de 
meer progressieve en hoger opgeleide Turken in Berlijn. De TBB voert 
ook projecten uit in samenwerking met de Berlijnse overheid en ont-
vangt de meeste subsidie van de Berlijnse Senaat. Het cluster herbergt 
Alevitsche organisaties, ouderorganisaties, beroepsorganisaties (zoals 
een belangenorganisaties van Döner-verkopers) en culturele organisa-
ties, alle links progressief georiënteerd. Tevens bestaat er een verbin-
ding met de Türkische Gemeinde Deutschland (TGD). Die link bestaat 
echter niet met de Türkische Gemeinde Berlin (TGB). Deze organisatie is 
de grote ‘concurrent’ van de TBB; ook een koepelorganisatie, ook 
professioneel, maar met een minder progressieve en hoogopgeleide 
achterban. De TGB is in eerste instantie gericht op de eerste generatie 
en hoewel ze uitdrukkelijk vermelden dat ze geen officiële banden 
hebben met de Turkse politiek bestaan er veel informele banden en 
samenwerking met Turkse politici.  

������������ 
21 14 Joodse organisaties, 11 Aussiedler organisaties, 1 Russisch Joodse organisatie , 14 
Russische organsiaties en van 13 organisaties is het onduidelijk op wie ze zich richten. 
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FIGUUR 4.2  NETWERKANALYSE TURKSE ORGANISATIES BERLIJN  
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Het tweede cluster is gegroepeerd rond twee DITIB organisa-
ties (Diyanet stroming), en een Islamitisch kerkhof, een organisatie 
van academici en de Turkische Gemeinde Berlin. We zien geen Koer-
disch cluster, maar we hebben ook uit de interviews begrepen dat dit 
een bewuste strategie van de voorzitters is. Voorzitters zijn zich ervan 
bewust dat dubbelfuncties door onderzoekers (de geheime dienst) 
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gebruikt worden om relaties tussen organisaties op te sporen. Ver-
meulen heeft op basis van deze zelfde data ook het netwerk over de 
periode 1960-2000 opgetekend (2005). Het tekenen van een netwerk 
over een langere periode geeft ons inzicht in de meer duurzame rela-
ties die er tussen verschillende stromingen bestaan. Ook in deze net-
werkanalyse zien we heel duidelijk dat er twee clusters zijn. De TBB 
en TGB hebben dus ook historisch gezien een sleutelpositie in het 
Berlijnse Turkse netwerk. In dit netwerk worden deze clusters echter 
verbonden door de Türkisch Deutsche Unternehmer Verein.  
 De Russische en Italiaanse organisaties hebben geen onderling 
verbonden netwerk op bestuursniveau. Het is moeilijk conclusies te 
verbinden aan dit feit, gezien het grote verschil in aantallen organisa-
ties van de verschillende etnische groepen. Wat in ieder geval wel 
gezegd kan worden is dat de Turken de enige groep vormen waarvan, 
op bestuursniveau, daadwerkelijk gesproken kan worden van een 
georganiseerde gemeenschap.  
  

8. De organisaties van dichterbij bekeken: de interviews22 

Turkse organisaties  

In het bovenstaande kwam al naar voren dat de TBB een erg 
belangrijke organisatie is in Berlijn. Deze organisatie heeft een centrale 
rol in het netwerk. Verder is het een organisatie die een belangrijke rol 
speelt in de Berlijnse media. Met grote regelmaat komen ze met pers-
berichten naar buiten en ze vormen een aanspreekpartner voor de 
Berlijnse politiek, maar voeren ook veel projecten gesubsidieerd door 
de Berlijnse senaat uit. Verder zijn ze ideologisch nauw verwant aan 
de Berlijnse SPD, en vormt het bestuur van de TBB een kweekvijver 
waar de SPD talentvolle aanstaande politici uit vist. Kenan Kolat, 
voorzitter in 2002, is deel van het Berlijnse politieke establishment. De 
achterban bestaat voornamelijk uit linksgeoriënteerde Turken, meestal 
hoog opgeleid. Dit heeft tot gevolg dat de TBB in de Turkse gemeen-
schap vaak beschuldigd wordt te ver af te staan van de ‘echte’ Turken 
in Berlijn (Yurdakul 2006).  
 De TGB is de meer conservatieve tegenpool, en in sommige 
opzichten concurrent, van de TBB met de klassieke arbeidsmigrant als 

������������ 
22 Ik dank Eric Cillessen, Maartje Groot, Froukje Demant en Gerben Smid voor hun 
hulp bij het houden van de interviews. 



Duits en etnisch sociaal kapitaal 

 

90

achterban. Vergeleken met de TBB hebben ze minder een lobbyfunctie, 
maar zijn ze meer ondersteunend voor hun achterban. Maar ook de 
TGB-organisatie is uiterst professioneel, zo moest ik tijdens het inter-
view voortmaken, omdat CNN op de stoep stond voor een volgend 
interview.  
 Niet alle Turkse organisaties hebben deze mate van professio-
naliteit. Aan de ene kant van het spectrum staan de TGB en TBB, aan 
de andere kant zijn er kleinschalige en non-politieke organisaties zoals 
de Kanarieverein. Veel Turkse organisaties hebben echter hun scepti-
sche en kritische houding ten aanzien van de Berlijnse en Duitse ge-
meen. Dit geldt zowel voor de organisaties die gesubsidieerd werden 
door de Berlijnse senaat, en de organisaties die veel contact hebben 
met ambtenaren en politici, maar ook de organisaties die geïsoleerd 
van de Berlijnse politiek opereren. Politici wordt verweten alleen 
tijdens verkiezingstijd interesse te tonen. Slechts een klein deel van de 
Turkse organisaties ontvangt subsidie van de Berlijnse senaat, maar 
niet alle organisaties zijn hier rouwig om. De voorzitter van de Türki-
sche Minderheit verwoordde dit zo: Da wir keine finanzielle Unterstüt-
zung bekommen sind wir unabhängiger. Alle subsidies worden verstrekt 
op projectbasis.  
 

Italiaanse organisaties 

Eerder in dit hoofdstuk werd al geconcludeerd dat de Italianen 
relatief gezien niet minder organisaties hebben opgericht dan de 
Turken, maar de Italiaanse gemeenschap in Berlijn staat bekend als 
slecht georganiseerd (Fijalkowski en Gillmeister 1997; Pichler 1997). 
Veel organisaties staan niet ingeschreven bij het Vereinsregister omdat 
het teveel gedoe is (Pichler 1997). In de woorden van Edith Pichler: 
‘Die Italiener lassen sich nicht organisieren’. Deze observatie is in 
tegenspraak met de Vereinsregister data die relatief veel Italiaanse 
organisaties laten zien. Blijkbaar is dit organiserend vermogen niet 
heel prominent aanwezig in de stad. Er bestaan verschillende verkla-
ringen voor het (vermeende) gebrekkig organisatievermogen van de 
Italianen. Fijalkowski (1997) stelt dat Italianen te veel op de eigen 
familie gericht zijn om te participeren in organisaties. Pichler is van 
mening dat de lage organisatiegraad deels samenhangt met de onre-
gelmatige werktijden in de Italiaanse gastronomie, en deels te maken 
heeft met de sterke individualiteit die Italianen in het algemeen ken-
merkt (1997). Een andere veelgehoorde verklaring die wordt gegeven 
voor de slechte integratie van Italianen in het algemeen, is het feit dat 
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veel Italianen 'pendelen' tussen Duitsland en Italië. Hierdoor hebben 
zij geen duurzame Berlijnse thuisbasis en binden zij zich niet aan 
organisaties in Berlijn. Bovendien bestaat het gevaar dat hun kinderen 
noch een duidelijke Italiaanse, noch een Duitse identiteit opbouwen. 
Ook uit de interviews die we gehouden hebben ontstond een weinig 
professionele indruk van de Italiaanse organisaties. De meeste organi-
saties hebben erg weinig leden en komen bij elkaar in een café of 
restaurant. Ook hebben we geen organisaties geïnterviewd die de 
tweede generatie aan zich weten te binden. Wat wel een groot verschil 
is tussen de Italiaanse en de Turkse organisaties, is dat de Italiaanse 
organisaties met hun culturele activiteiten wel een Duits publiek naar 
zich toe weten te trekken.  
 Uit de namen van de Italiaanse organisaties konden we al 
opmaken dat ze niet zo politiek actief en niet zo op Duitsland en 
Berlijn gericht zijn. Dit komt ook terug in de interviews. Van alle 
Italiaanse organisaties die we geïnterviewd hebben had er maar één 
een expliciet politieke doelstelling, namelijk de Democratici di sinistra, 
de Italiaanse sociaal-democraten. Tussen sommige organisaties en de 
politiek zijn er wel contacten, maar niet zoveel als bij de Turken. Dit 
zien we ook terug in de Berlijnse media, anders dan de Turkse organi-
saties, komen de Italiaanse organisaties niet voor in de media. Als ze 
al voorkomen, dan worden ze als leuk cultureel uitje aangekondigd. 
De voorzitters van deze organisaties maken geen politieke statements.  

Veel organisaties staan onder grote invloed van de Italiaanse 
overheid. Alleen de Caritas staat onder invloed van de Berlijnse over-
heid, is in strikte zin geen zelforganisatie, maar een orgaan van de 
katholieke kerk in Berlijn. Veel Italiaanse organisaties zijn lid van een 
internationale organisatie. Naast een gerichtheid op Italië en Italiaanse 
politiek zien we bij de Italiaanse organisaties een sterke gerichtheid op 
de gastronomie, niet helemaal verwonderlijk gezien het grote aantal 
Italianen dat hierin werkzaam is. Bijvoorbeeld Turbo Kurvo, een vere-
niging van gastronomen die zich richt op sociaal-culturele activiteiten 
van Italianen. Ook erg bekend is de gastronomische organisatie Incon-
tri Berlinesi. Aan belangenbehartiging voor de gastronomie doet de 
organisatie Ciao Italia.  

Het lijkt of de belangstelling voor de Duitse politiek zich be-
perkt tot de horeca in de stad. Deze lobby wordt geleid door een groep 
geslaagde zakenlieden. De organisaties zijn dus misschien wel effec-
tief, maar niet erg civic. 
 We hebben geen Italiaanse organisaties geïnterviewd die van 
de Berlijnse overheid geld kregen. Volgens Edith Pichler krijgt, sinds 
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haar organisatie, Donne Italia, haar subsidie heeft verloren, geen enkele 
Italiaanse organisatie nog subsidie van de Berlijnse overheid. Sommi-
ge organisaties ontvangen wel subsidie van de Italiaanse overheid en 
overleven verder door bijdragen van de leden. Italiaanse organisaties 
zijn niet echt happig op subsidie van de Berlijnse overheid, omdat ze 
voor subsidie gemakkelijker terecht kunnen bij de Italiaanse autoritei-
ten (Pichler 1997).  
Daarnaast vertelde Pichler dat de Italiaanse organisaties wantrouwend 
staan ten opzichte van de Berlijnse overheid en dat ze daarom geen 
subsidie willen aanvragen. Opmerkelijk hierbij is dat uit de interviews 
eerder naar voren komt dat de organisaties totaal niet geïnteresseerd 
zijn in de Berlijnse overheid.  
 De eerste Italiaanse organisatie die actief werd na de Tweede 
Wereldoorlog was de katholieke kerk met de Italiaanse missie, de 
Missione Catolica. In het midden van de jaren vijftig begon de eigenlijke 
verzorging van de Italiaanse migranten (Pichler 1997). De Missione 
richt zich vooral op Italiaanse migranten aan de onderkant van de 
maatschappij (Pichler 1997: 77). Om de zoveel jaar wordt er een pries-
ter naar Berlijn gestuurd, om de Italiaanse migranten te bedienen en 
de banden met Italië warm te houden. De Sardinische organisatie 
Circolo Sardo, ooit opgericht door de Partito Comunisa Italiano PCI, 
wordt gesubsidieerd door de Italiaanse ambassade in Berlijn (Pichler 
1997: 48). De organisatie COMITÉS, in 1991 opgericht als orgaan voor 
Italianen in het buitenland, heeft nauwe banden met het Italiaanse 
consulaat. Italianen mogen hiervoor stemmen en de Italiaanse partijen 
hebben een grote invloed op deze organisatie. De Italiaanse overheid 
heeft dus heel bewust beleid gevoerd om de Italianen in het buiten-
land aan zich te blijven binden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
de Italiaanse organisaties erg op Italië gericht zijn. Als ik tijdens de 
interviews over politiek sprak hadden alleen de Italiaanse organisaties 
als eerste associatie de Italiaanse politiek; de andere namen aan dat ik 
het over de Duitse dan wel de Berlijnse politiek had. 
 In het bovenstaande kwam al naar voren dat de Italiaanse 
organisaties geen formeel bestuursnetwerk hebben. Maar ook op 
andere gebieden lijken de organisaties wantrouwig ten opzichte van 
elkaar. Bij de Italianen zijn we op veel meer wantrouwen gestuit dan 
bij de andere etnische groepen. Sommige organisaties waren niet 
bereid met ons te praten als we al bij een bepaalde andere organisatie 
waren geweest. Ook wilden veel organisaties onze lijst met organisa-
ties zien om vervolgens de andere organisaties als maffiosi te betitelen. 
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De COMITÉS konden wij bijvoorbeeld niet interviewen, omdat de 
voorzitter pas was afgezet.  
 

Aussiedler organisaties 

Het beeld dat we van de Aussiedler organisaties hebben gekre-
gen uit de interviews verschilt grondig dan het beeld dat hierboven is 
geschetst van de Italiaanse organisaties. Het meest in het oog sprin-
gende verschil is dat de Aussiedler organisaties over een veel ruimer 
budget beschikken dan de Italiaanse, maar ook dan de Turkse organi-
saties. Een budget van 10.000 euro is gemiddeld. Club Dialog heeft 
zelfs een budget van 200.000 euro. Dit is een organisatie die een uiterst 
professionele indruk maakt. In 2003 is de voorzitter van deze organi-
satie, Tatjana Forner, gekozen tot vertegenwoordigster van de regio 
voormalig Sovjet-Unie in de nieuw opgerichte Migrationsbeirat (Taz, 
9.10.2003). Verder worden de budgetten van de Aussiedler organisaties 
bijna in het geheel bekostigd door de Berlijnse senaat.  
 Waar we bij de Turken een min of meer institutioneel complete 
gemeenschap zagen, zien we bij de Aussiedler dat bijna alle organisa-
ties een welzijnsfunctie hebben. Veel meer dan bij de andere organisa-
ties staan ze in contact met andere Duitse organisaties en andere 
etnische organisaties. Verder hebben ze, anders dan de Italianen en 
Turken die meer links georiënteerd zijn, ook contacten met de CDU.  
 De bestuursleden van de Aussiedler organisaties zijn relatief 
kort in Duitsland, maar lijken zich wel al voor 100% aangepast te 
hebben. Aan de andere kant hebben deze organisaties er een duidelijk 
belang bij om zich goed te profileren. Ze waren het meest politiek 
correct in hun antwoorden vergeleken bij de andere groepen. Het was 
de enige groep waarbij onze vraagstelling, en dan met name de formu-
leringen ten aanzien van etniciteit, weerstand wekten.  
 

Organisaties van Russische Joden 

In het bovenstaande is al duidelijk geworden dat er eigenlijk 
geen organisaties zijn die zich expliciet bezighouden met Russische 
Joden. Wel zijn er organisaties die zich met Russen in het algemeen 
bezighouden, maar die lijken zich in de praktijk toch meer op Aussied-
ler te richten. De Berlijnse overheid heeft bedacht dat de Joodse orga-
nisaties verantwoordelijk zijn voor de Russische Joden. Het is in ieder 
geval zo dat de Russisch Joodse bevolking 70% uitmaakt van de Jüdi-
sche Gemeinde. De Joodse gemeenschap, voornamelijk gevormd door 
deze Jüdische Gemeinde, krijgt, net als de Aussiedler organisaties veel 
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meer subsidie dan de andere groepen (Laurence 2000). De Jüdische 
Gemeinde heeft ook als formele opdracht om de Russische Joden te 
integreren in de Duits Joodse gemeenschap, maar in deze opdracht 
lijkt de organisatie niet helemaal te slagen. In de Joodse gemeenschap 
groeien de spanningen tussen de Russen en de Duitsers nu het duide-
lijk wordt dat de Russen steeds meer integratieproblemen kennen en 
de Duitse Joden zijn bang hierop aangesproken te worden (Jasper en 
Glöckner 2001).  
 We hebben ook een paar Joodse organisaties geïnterviewd en 
een belangrijke vraag was of er inderdaad Russisch Joodse leden actief 
waren in de organisatie of het bestuur. Van de vier Joodse organisaties 
die we geïnterviewd hebben, waren er twee die zich op Russische 
Joden richten. De andere twee sloten het niet uit, maar er kwam in de 
praktijk weinig van terecht. De Joodse organisaties hebben, wat betreft 
hun contacten, een Joods netwerk, voor een groot deel internationaal 
en weinig op Berlijn gericht.  
 

9. Conclusies 

Ik zal in het onderstaande de resultaten per etnische groep presente-
ren om zodoende een beeld te schetsen van de mate van Duits en 
etnisch sociaal kapitaal van de etnische groepen en de relatie tussen 
sociaal kapitaal en politiek burgerschap.  
 Op individueel niveau wordt het sociaal kapitaal van de Tur-
ken gekarakteriseerd door hun actieve houding in de Turkse organisa-
ties. Ook kennen ze hun organisaties beter dan de andere groepen, 
maar ze staan ook meer wantrouwend ten opzichte van deze organisa-
ties. Ze zijn ook vrij wantrouwend ten opzichte van zowel de Turken 
als de Duitsers, maar dit weerhoudt ze er niet van om, ten opzichte 
van de andere etnische groepen, relatief vaak Duitse vrienden te 
hebben en toegang tot de Duitse politiek. 

Op organisatieniveau zien we dat in absolute aantallen de 
Turken over verreweg de meeste organisaties beschikken, en ook dat 
er, in tegenstelling tot de Italianen en Russen, een netwerk van over-
lappende bestuursleden te zien is. Ook is de Turkse gemeenschap 
institutioneel gezien, de meest complete gemeenschap. Ze ontvangen 
bij lange na niet zoveel geld als de Russische organisaties, maar verke-
ren vergeleken bij de Italianen in gunstige positie wat betreft de subsi-
die die ze van de Berlijnse overheid ontvangen. Hoewel de organisa-
tiestructuur van de Turkse organisaties het politieke landschap in 
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Turkije reflecteert, benadrukken ze dat ze op Berlijn en Duitsland 
gericht zijn, en zich verre houden van de Turkse politiek. Vergeleken 
met de andere etnische groepen zijn de Turkse organisaties het meest 
politiek actief in Berlijn, maar aan de andere kant zijn ze ook het meest 
wantrouwend ten opzichte van de Duitse politiek.  
 De Italiaanse organisaties zijn meer gericht op de Italiaanse 
politiek dan op de Duitse politiek en de Italiaanse overheid probeert 
de Italianen in Berlijn actief te beïnvloeden door het subsidiëren van 
deze organisaties. Berlijnse activiteiten lijken zich te beperken tot 
culturele activiteiten en belangenbehartiging in de gastronomie. Ook 
uit de bridging-bonding score komt deze gerichtheid op de eigen etni-
sche groep naar voren: de Italiaanse organisaties scoren hier hoger dan 
de Turkse.  

Als we echter kijken naar het individuele niveau zien we een 
heel ander beeld. Vergeleken met de andere etnische groepen beschik-
ken de Italianen, wat betreft lidmaatschap van organisaties, over meer 
bridging dan bonding sociaal kapitaal. 
 De Aussiedler zijn van de etnische groepen het minst lid van 
etnische organisaties, maar ook van Duitse organisaties zijn ze niet 
echt vaak lid. De groep zonder enig lidmaatschap, zowel in een etni-
sche als in een Duitse organisatie, is bij de Aussiedler groter dan bij de 
andere etnische groepen. Het vertrouwen in Duitsers is echter groot, 
dus op dit aspect beschikken de Aussiedler wel over veel bridging 
sociaal kapitaal. Op het niveau van organisaties zien we dat de Aus-
siedler organisaties over een veel ruimer budget beschikken dan de 
Turkse en Italiaanse organisaties. Hun budget is bijna volledig van de 
Berlijnse senaat afkomstig. De organisaties maken een professionele 
indruk en hebben ook veel contacten met Duitse organisaties, maar 
lijken meer als welzijnsorganisatie dan als zelforganisatie te functione-
ren.  
 Bovengenoemde organisaties die zich op Aussiedler richten, 
hebben soms ook Russische Joden tot doelgroep, alhoewel deze groep 
voor de meeste organisaties minder belangrijk lijkt. Er zijn weinig 
organisaties actief die zich specifiek op de Russische Joodse organisa-
ties richten. De Russische Joden vallen onder de hoede van de alge-
mene Joodse organisaties in Berlijn, alhoewel deze organisaties er lang 
niet altijd in (willen) slagen de Russische Joden te bereiken. Verder is 
het Joodse organisatienetwerk duidelijk internationaal georiënteerd en 
minder op Berlijn gericht.  
 Uit de regressieanalyses is naar voren gekomen dat het sociaal 
kapitaal een mobiliserende functie heeft, maar niet zozeer een attitude 
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bevorderende functie. Het sociaal kapitaal van etnische minderheden 
is minder relevant voor het politiek burgerschap dan verwacht werd 
op basis van het belang dat in het algemeen gehecht wordt aan het 
begrip. We zien dat zowel de Duitse als de etnische organisaties in 
Berlijn er wel in slagen mobilisatie te bewerkstelligen, maar het lukt ze 
niet om politieke attitudes, zoals politiek vertrouwen, politiek zelfver-
trouwen en politieke verbondenheid te stimuleren. En het zijn juist 
deze attitudes die centraal staan in de hernieuwde belangstelling voor 
het begrip sociaal kapitaal. Waarom hebben die organisaties wel een 
mobiliserende invloed maar beïnvloeden ze de normen en waarden 
van hun leden niet? Het etnische sociaal kapitaal functioneert het best 
voor de Turken. De Russen blijken, wat betreft hun politiek burger-
schap, minder baat te hebben bij hun etnisch en Duits sociaal kapitaal.  
 Wat voor de Turken duidelijk is, is dat de elite van de organi-
saties ook het politiek vertrouwen niet kan verspreiden in het net-
werk, omdat de bestuurders van de organisaties zelf geen vertrouwen 
in de Berlijnse en Duitse politiek hebben. Het feit dat de Turken hun 
eigen organisaties wel kennen maar niet vertrouwen doet blijkbaar 
niet af aan de mobiliserende functie van de organisaties. Dat het et-
nisch sociaal kapitaal voor de Italianen minder belangrijk is dan voor 
de Turken zou verklaard kunnen worden aan de hand van het feit dat 
de Italianen op individueel niveau niet zo veel bonding sociaal kapitaal 
hebben. De elite van de Italiaanse organisaties is erg op Italië gericht, 
maar de individuele Italianen zijn dat helemaal niet zo. Het lijkt alsof 
de Italiaanse organisatie-elite in Berlijn min of meer losstaat van de 
(potentiële) achterban.  

De bestuurders van de Russische organisaties lijken meer ver-
trouwen te hebben in de Berlijnse politiek en zijn ook sterk gericht op 
de Berlijnse autoriteiten. Waarom heeft het lidmaatschap van deze 
organisaties voor Aussiedler dan niet gunstiger uitgewerkt op hun 
politiek burgerschap?  

In de eerste plaats moet hier opgemerkt worden dat slechts een 
klein deel van de Aussiedler daadwerkelijk lid is van een Aussiedler 
organisatie en dat de organisaties niet erg bekend zijn en vertrouwd 
worden. Verder functioneren de Aussiedler organisaties eerder als 
welzijnsorganisaties en zijn daarmee hun onafhankelijke positie ten 
opzichte van de politiek kwijt. Juist de onafhankelijkheid van het 
maatschappelijk middenveld is cruciaal in de sociaal kapitaal theorie. 
Hier kom ik in een volgend hoofdstuk nog op terug.  
 
 


