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De weerbarstige effecten van sociaal kapitaal op het 
politiek burgerschap van Turken, Italianen, Russische 

Joden en Aussiedler 
 
 
 
 
In de voorgaande drie hoofdstukken zijn uiteenlopende data gepre-
senteerd ten aanzien van politiek burgerschap, sociaal kapitaal en 
beleid. Het is tijd om de puzzelstukken aaneen te leggen.  
 In hoofdstuk drie is het politiek burgerschap van individuele 
migranten aan bod gekomen. Op basis van een survey gehouden 
onder Turken, Italianen, Aussiedler, Russische Joden en Duitsers in 
Berlijn is in kaart gebracht hoeveel deze groepen participeren in de 
Berlijnse en Duitse politiek en wat hun attitudes zijn ten opzichte van 
deze politiek.  
 Er bleken grote verschillen te bestaan tussen de groepen, 
zowel wat betreft hun participatie als hun attitudes. In de eerste plaats 
vormen de verschillende politieke burgerschapsvariabelen empirisch 
gezien niet één concept. Migranten die veel politiek vertrouwen heb-
ben, zijn niet politiek actiever dan migranten zonder al te veel politiek 
vertrouwen. In hoofdstuk vier is de mate en verschijningsvorm van 
het sociaal kapitaal van de verschillende groepen nader onderzocht. Er 
is zowel naar etnisch als naar Duits sociaal kapitaal gekeken en zowel 
naar sociaal kapitaal aanwezig in de organisaties en sociaal kapitaal op 
individueel niveau. Ook hier bleek dat er grote verschillen bestaan 
tussen de etnische groepen.  
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 Net als bij politiek burgerschap, bleken verschillende indicato-
ren van sociaal kapitaal verschillende dimensies te meten. Zo zijn 
Turkse organisaties in absolute zin in de meerderheid, maar de orga-
nisatiedichtheid, het aantal organisaties per 1000 inwoners, is het 
hoogst bij de Italiaanse organisaties. De Russische organisaties zijn het 
meest op Duitsland gericht en de Italiaanse organisaties het minst.27 
De Turken hebben op bestuursniveau een netwerk van organisaties, 
de andere groepen niet.  
 Het sociaal kapitaal op individueel niveau geeft evenmin een 
eenduidig beeld. De Russische Joden zijn het meest vaak lid van een 
etnische organisatie. De Italianen zijn het vaakst lid van een Duitse 
organisatie. Wat betreft sociaal vertrouwen ontlopen de scores van de 
verschillende groepen elkaar niet zo. De Turken en de Italianen heb-
ben vaak Duitse vrienden, voor de beide Russische groepen is dat veel 
minder het geval. Er vallen dus geen eenduidige conclusies te trekken 
over de mate van sociaal kapitaal waarover de verschillende groepen 
beschikken. 

 Verder is in dit hoofdstuk geprobeerd de verschillen in poli-
tiek burgerschap tussen de etnische groepen te verklaren. Het bleek 
dat sociaal kapitaal alleen politieke participatie verklaart en niet poli-
tieke attitudes. Verder bleek het etnische sociaal kapitaal het beste te 
werken voor de Turken; het lidmaatschap van Turkse organisaties 
heeft een grotere voorspellende waarde op politieke participatie dan 
het lidmaatschap van Italiaanse of Russische organisaties.  
 In hoofdstuk vijf is het beleid ten aanzien van de etnische 
groepen en hun organisaties aan bod gekomen, met name voor wat 
betreft de toekenning van individuele en groepsrechten. Er is getracht 
een verklaring te vinden voor de constatering dat de etnische organi-
satielandschappen er zo verschillend uit zien en de organisaties van 
de verschillende etnische groepen in een andere verhouding tot de 
Berlijnse overheid staan.  

Ook de directe invloed van het beleid op het politiek burger-
schap van migranten is aan de orde gekomen. De meest opvallende 
conclusie van dit hoofdstuk is dat het positieve beleid ten opzichte van 
Russische Joden, maar met name Aussiedler, niet heeft geleid tot een 
betere positie van deze groep op individueel niveau, noch politiek, 
noch sociaal-economisch. Ook de ruimhartige ondersteuning van 

������������ 
27 Volgens de bridging-bonding score (zie appendix 6).  



 De weerbarstige effecten van sociaal kapitaal 

 

117

Russische organisaties vertaalt zich niet in een actief organisatieland-
schap.  

 

1. Van data naar conclusies 

 In dit hoofdstuk zullen de data die tot nu toe gepresenteerd 
zijn naast elkaar gelegd worden en zullen er conclusies getrokken 
worden. Dit zal in drie stappen gebeuren.  

In de eerste plaats bespreken we alle causale verbanden van 
het theoretische model, zoals geïntroduceerd in het eerste hoofdstuk 
(zie ook figuur 6.1). De verbanden worden geconfronteerd met de 
verzamelde gegevens.  
 In een tweede stap zullen de meest interessante conclusies 
meer aandacht krijgen en uitgediept worden. Ook zal gerefereerd 
worden aan het internationaal vergelijkende karakter van het over-
koepelende onderzoek, waar dit promotieproject deel van uitmaakt. 
Deze dissertatie gaat alleen over Berlijn, maar sommige conclusies 
krijgen theoretisch meer betekenis als ze worden vergeleken met de 
situatie in Amsterdam.  

In de derde en laatste stap zal kort worden ingegaan op de 
implicaties die de conclusies hebben voor ambtenaren en politici, 
zowel in Berlijn als daarbuiten. Berlijn is, sinds het aantreden van de 
een nieuwe Ausländerbeauftragte in 2003, bezig met een herijking van 
haar minderhedenbeleid. Hoe kunnen de conclusies uit dit onderzoek 
ambtenaren en bestuurders helpen een effectief integratiebeleid te 
(her)formuleren en te implementeren? 
 

Verband 1: Invloed van individuele rechten op politiek burgerschap 

De keuze voor de vier etnische groepen die centraal staan in 
dit onderzoek is ingegeven door het feit dat er in Berlijn – net als in de 
rest van Duitsland – een fundamenteel verschillend beleid wordt 
gevoerd ten opzichte van deze vier groepen, zowel wat betreft vorm-
geving ervan als de normatieve aannames die eraan ten grondslag 
liggen.  

Het eerste verband in figuur 6.1 is gebaseerd op de veronder-
stelling dat individueel politiek burgerschap wordt beïnvloed door dit 
beleid. In het theoretisch model worden, in navolging van Koopmans 
et al. (2005), twee dimensies van burgerschapregimes onderscheiden: 
een individuele rechtendimensie en een groepsrechtendimensie. We 
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FIGUUR 6.1 THEORETISCH MODEL VOOR DE SAMENHANG TUSSEN BURGERSCHAPS-
REGIMES, SOCIAAL KAPITAAL EN POLITIEK INTEGRATIE 
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richten ons hier op de eerstgenoemde. Het tweede verband wordt 
verderop in dit hoofdstuk besproken. 
 De toegang tot het Duitse staatsburgerschap is veruit de be-
langrijkste variabele ten aanzien van de toekenning van individuele 
gelijke rechten. Migranten die in het bezit zijn van de Duitse nationali-
teit hebben het recht te stemmen en zich verkiesbaar te stellen.  

De Aussiedler hebben duidelijk de beste formele positie wat dit 
betreft, omdat ze bijna automatisch recht op het Duitse staatsburger-
schap hebben. Hoewel de regelingen de laatste jaren wel zijn aange-
scherpt, is hun positie in vergelijking met de andere groepen nog 
steeds benijdenswaardig. We zien dan ook dat 92% van de Aussiedler 
het Duitse staatsburgerschap heeft.  

Ook de Russische Joden hebben in vergelijking met de andere 
groepen gemakkelijker toegang tot het Duitse staatsburgerschap, al is 
slechts 16% van de Russische Joden daadwerkelijk in het bezit van het 
Duitse staatsburgerschap. Dat deze groep relatief gemakkelijk toegang 
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heeft leidt er dus niet automatisch toe dat ze dit staatsburgerschap 
daadwerkelijk aanvragen.  

Voor Turken is het, ondanks de wetswijziging van 2000, nog 
steeds moeilijk om de Duitse nationaliteit te verwerven. Slechts 36% 
van de Turken is in het bezit van het Duitse staatsburgerschap. De 
meeste Turken in Duitsland hebben dan ook geen stemrecht.  

De Italianen hebben dezelfde moeizame toegang tot het Duitse 
staatsburgerschap als de Turken, maar de consequenties zijn voor 
deze groep minder groot, omdat ze vanwege de EU-status van Italië in 
ieder geval kunnen stemmen op lokaal niveau. De Italianen kunnen 
vanwege deze status ook vrij heen en weer reizen tussen Italië en 
Duitsland en hebben, zelfs zonder verblijfsstatus, recht om te werken 
in Duitsland. Minder dan een kwart (24%) van de Italianen heeft dan 
ook een Duits paspoort.  
 De positie op de gelijke rechtendimensie verschilt ook in de 
mate van ondersteuning die individuele migranten ontvangen in het 
integratieproces. Voor beide Russische groepen geldt dat er meer 
overheidssteun voor het integratieproces beschikbaar is dan voor de 
andere groepen. De Turken ontvangen wel overheidssteun, maar lang 
niet zoveel als de Russische groepen. De Italianen zijn in Berlijn hele-
maal geen beleidsprioriteit. Het gemeentebestuur stelt geen geld 
beschikbaar voor de integratie van de Italianen. De Italiaanse ambas-
sade in Berlijn stelt daarentegen veel geld beschikbaar voor projecten 
en organisaties van Italianen in Berlijn.  
 Op basis van deze mogelijkheden zouden we verwachten dat 
de Aussiedler het beste scoren op de politiek burgerschapsvariabelen, 
gevolgd door de Russische Joden, de Italianen en de Turken. Als we 
kijken naar de mate waarin de etnische groepen zich politiek inzetten 
voor Duitse en Berlijnse thema’s zien we dat de Italianen inderdaad 
actiever zijn dan de Turken. De verwachting dat de beide Russische 
groepen politiek actiever zijn is niet uitgekomen. Vooral de Aussiedler 
zijn beduidend minder actief dan alle andere etnische groepen. Het 
beleid ten opzichte van de Aussiedler en Russische Joden heeft dus niet 
het verwachte effect gehad. Het valt te verwachten dat deze groepen 
gezien hun gunstige positie op de gelijke rechtendimensie en groeps-
rechtendimensie ook alle ruimte hebben om te participeren. Hoe 
kunnen we verklaren dat Aussiedler het minste participeren, terwijl ze 
wel de beste positie op de gelijke rechtendimensie hebben? Het is in 
ieder geval niet zo dat Aussiedler en Russische Joden een slechtere 
uitgangspositie hebben. Beide etnische groepen zijn (veel) hoger 
opgeleid dan de andere etnische groepen en zelfs hoger dan de ge-
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middelde Duitser. Ook is het niet zo dat de Russische groepen pas net 
in Duitsland zijn aangekomen. De immigratie is weliswaar van recen-
tere datum dan de Turkse en Italiaanse migratie, maar dit kan de 
achterstand niet helemaal verklaren. De vraag die nog open ligt, is of 
het beleid niet geholpen heeft of dat het zelfs contraproductief is. De 
discrepantie tussen de gunstige positie en het lage niveau van politie-
ke participatie doet het laatste vermoeden, maar het is onmogelijk om 
hier op basis van dit materiaal harde uitspraken over te doen.  
 Hoewel de Turken en de Italianen vergeleken met andere 
groepen niet zo van elkaar verschillen wat betreft formele positie, kan 
wel gesteld worden dat de Italianen een betere positie hebben dan 
Turken, al ontvangen ze wel minder hulp bij integratie. We zien ook 
dat de Italianen meer participeren.  
 Maar als we kijken naar de scores op de burgerschapsattituden 
zien we dat de beide Russische groepen wel het hoogste scoren. Ze 
hebben meer vertrouwen in de Duitse en Berlijnse politiek dan de 
andere groepen, zelfs meer dan de Duitsers. Ze hangen bovendien 
sterker aan democratische normen en waarden. Dit hoge vertrouwen 
in democratische politiek wordt echter gecombineerd met een laag 
politiek zelfvertrouwen. De Italianen en de Turken zijn veel wantrou-
wender ten opzichte van de politiek, maar hebben wel meer politiek 
zelfvertrouwen.  
 Wat kan er geconcludeerd worden uit deze resultaten? De 
relatie tussen de positie op de gelijke rechtendimensie en het politiek 
burgerschap op individueel niveau is niet eenduidig. Een goede posi-
tie gaat niet per definitie samen met een actieve invulling van het 
politiek burgerschap. Integendeel, wat mobilisatie betreft is het eerder 
omgekeerd. Een goede positie lijkt wel het vertrouwen maar niet de 
participatie te bevorderen. De Russische groepen lijken gepacificeerd 
door de goede positie waarin ze verkeren. De Italianen hebben weinig 
vertrouwen in de politiek en vertonen hier overeenkomsten met de 
Duitsers. De Turken hebben weinig vertrouwen, maar hebben wel 
veel politiek zelfvertrouwen en zijn wel actief. Een slechte positie lijkt 
dus wel het wantrouwen aan te wakkeren, maar tegelijkertijd groepen 
te mobiliseren.  
 

Verband 2: Invloed van gelijke rechten op Duits sociaal kapitaal 

Naast het effect op politieke burgerschap, is ook onderzocht 
welke invloed individuele gelijke rechten hebben op Duits sociaal 
kapitaal. Aan dit tweede causale verband ligt de veronderstelling ten 
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grondslag dat een goede positie op de gelijke rechtendimensie de 
toegang tot het Duitse sociaal kapitaal makkelijker maakt.28  
 Hoewel de Turken en de Italianen qua formele positie niet zo 
van elkaar verschillen kan wel gesteld worden dat de Italianen een 
gunstigere positie hebben dan Turken. De Aussiedler en de Russische 
Joden hebben de gunstigste posities. We zouden dan ook verwachten 
dat zij de meeste beschikking hebben over Duits sociaal kapitaal, 
terwijl de Turken het minst hierover zouden beschikken. We hebben 
in hoofdstuk vier echter gezien dat de Italianen in vergelijking met de 
andere etnische groepen het meest vaak lid zijn van een Duitse organi-
satie. Ook kennen de Italianen de meeste mensen in een Duitse orga-
nisatie. Ze hebben het vaakst Duitse vrienden en/of een Duitse part-
ner. Alleen op het gebied van vertrouwen in Duitsers scoren de Russi-
sche groepen hoger.  
 Hoe zou de rechtspositie van Italianen de hoge mate van Duits 
sociaal kapitaal kunnen verklaren? De Italianen verkeren, gezien het 
EU-lidmaatschap van Italië, formeel in een betere positie dan de Tur-
ken. In de praktijk stelt dit niet zoveel voor omdat het stemrecht alleen 
op wijk niveau, en niet op gemeentelijk niveau geldt. Het is eerder 
waarschijnlijk dat de cultureel geringe afstand, of in ieder geval de 
geringe weerstand die Duitsers voelen ten aanzien van de Italiaanse 
cultuur, ervoor zorgt dat het voor Italianen makkelijker is Duits soci-
aal kapitaal op te bouwen.  
 Het is opmerkelijk dat de Aussiedler niet over veel Duits sociaal 
kapitaal beschikken, terwijl juist zij veel meer dan de Turken en Italia-
nen verondersteld worden Duits te zijn. Blijkbaar kunnen zij hun 
veronderstelde Duitse culturele achtergrond niet in de praktijk bren-
gen wanneer ze in Duitsland aankomen. Voor de Russische Joden 
geldt dit ook, al is het hier niet de vermeende Duitse, maar de ver-
meende Joodse cultuur die niet tot uiting komt. Het is opmerkelijk dat 
de Turken en de Russen ongeveer over evenveel Duits sociaal kapitaal 
beschikken. 
  

������������ 
28 Het is echter zowel voor migranten met als zonder staatsburgerschap mogelijk 

om lid te worden van Duitse organisaties. Het gaat hier niet zozeer om rechten, maar meer 
om de vraag of de organisaties openstaan voor migranten en of migranten zich thuis voelen 
bij de organisaties en denken dat ze daar iets kunnen bereiken.  
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Verband 3: Invloed van Duits sociaal kapitaal op politiek  
burgerschap  

Hoewel de nadruk in dit onderzoek ligt op het effect van et-
nisch sociaal kapitaal op het politiek burgerschap van individuen, is 
de vraag naar de functie van het Duitse sociaal kapitaal natuurlijk ook 
relevant. Het positieve effect van lidmaatschap van verenigingen is in 
veel onderzoeken aangetoond, maar hier wordt de vraag gesteld of dit 
ook het geval is voor migranten die lid zijn van niet-etnische organisa-
ties.  
 Zijn de migranten die lid zijn van een Duitse organisatie poli-
tiek betere burgers dan migranten die dat niet zijn? In hoofdstuk vier 
hebben we gezien dat, op individueel niveau, het lidmaatschap van 
een Duitse vrijwilligersorganisatie bevorderend werkt voor de politie-
ke mobilisatie van individuen.29 Het blijkt dat Duits sociaal kapitaal 
betere burgers produceert: alle groepen, behalve de Russische Joden, 
zijn politiek actiever als ze lid zijn van een Duitse organisatie. Wat 
betreft politieke interesse in Duitsland is er geconstateerd dat lidmaat-
schap in Duitse organisaties bevorderend werkt voor de Turken en de 
Italianen, maar niet voor de beide Russische groepen. Waarom werkt 
het lidmaatschap van Duitse organisaties bij de Russische Joden niet 
als verwacht? Helaas weten we niet van welke Duitse organisaties de 
Russen lid zijn en daarom is het moeilijk deze vraag te beantwoor-
den.30 Lidmaatschap van Duitse organisaties bevordert bij geen van de 
groepen politiek vertrouwen en democratische gezindheid. Migranten 
die lid zijn van Duitse organisaties hebben dus niet meer politiek en 
democratisch vertrouwen dan migranten die geen lid zijn.  
 

Verband 4: Invloed van groepsrechten op burgerschap 

In hoofdstuk vijf werd duidelijk dat de toekenning van religi-
euze rechten voor de Italianen, Aussiedler en Russische Joden minder 
speelt dan voor de Turken, omdat de eerstgenoemden religies aan-
hangen die als Körperschaft des offentlichen Rechts erkend zijn. Voor de 
Turken is het erg moeilijk om moskeeën op te richten en andere religi-
euze rechten, zoals het halal slachten, worden maar mondjesmaat 

������������ 
29 Om de valkuil van een tautologische redenering te voorkomen hebben we deze analyses 
uitgevoerd zonder de politieke organisaties. Dat het lidmaatschap van een politieke organi-
satie leidt tot meer politieke activiteiten zou niet zo’n verrassende conclusie zijn.  
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toegestaan. Daarbij speelt het verschil in perceptie van de verschillen-
de religies en culturen een rol. Russische Joden zijn in Duitsland uit-
genodigd om de Joodse gemeenschap nieuw leven in te blazen en de 
Duitse overheid heeft hier ook veel geld voor over. Terwijl de Joodse 
cultuur beschermd wordt, dient de islamitische bestreden te worden 
(Gesemann 2001). Dit resulteert erin dat van de Turken verwacht 
wordt dat zij hun Turkse, maar vooral hun islamitische identiteit, 
afleggen voordat ze Duits kunnen worden. Van de Russische Joden 
daarentegen wordt verwacht dat ze hun Joodse identiteit nieuw leven 
inblazen. Van de Aussiedler wordt verondersteld dat ze de Duitse 
identiteit al hadden en dat ze deze in Duitsland pas vrij konden bele-
ven. De Italianen vallen onder de katholieke kerk en het verlenen van 
religieuze rechten is dus formeel geen kwestie, maar er is geen geld 
beschikbaar om Italiaanse culturele uitingen te subsidiëren. De Itali-
aanse cultuur wordt daarentegen weer wel erg positief gewaardeerd 
(Thränhardt 2000).  
 Het hoge politiek vertrouwen dat de Russen hebben kan ver-
klaard worden door deze groepsrechten. Ze hebben een goede positie 
en dus ook alle redenen om vertrouwen te hebben. De groepsrechten 
zijn echter geen stimulans om politiek actief te worden. Voor de Aus-
siedler geldt natuurlijk wel dat zij geen groepsrechten in de strikte 
betekenis van het woord hebben. In dit geval wordt namelijk niet de 
Russische, maar de Duitse cultuur gefaciliteerd. De Turken hebben het 
politiek vertrouwen niet, en dat is ook te begrijpen gezien hun rechts-
positie en de houding van de overheid. Juist de onvrede over de Duit-
se politiek lijkt een reden te zijn voor de Turken om politiek actief te 
worden.  
 

Verband 5: Invloed van groepsrechten op het etnisch sociaal kapitaal 

Aan dit verband ligt de veronderstelling ten grondslag dat het 
gevoerde beleid ten aanzien van groepsrechten invloed heeft op het 
sociaal kapitaal aanwezig in de verschillende etnische organisaties. In 
hoofdstuk vier is duidelijk geworden dat het organisatielandschap per 
groep sterk verschilt.  

De Turkse organisaties worden het meest argwanend bekeken. 
Er is weinig subsidie beschikbaar en de overheid onderhoudt relatief 
weinig contacten met de organisaties. Het wantrouwen waarmee de 
Turkse organisaties worden bejegend spiegelt zich in het wantrouwen 
waarmee de Turkse organisaties de overheid bejegenen. De organisa-
ties zijn wantrouwend, maar politiek het meest actief. De moeilijke 
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positie van de Turkse organisaties leidt dan ook niet tot minder orga-
nisaties. Net als op het individuele niveau kan bij organisaties een 
hoog niveau van activiteiten dus samengaan met een hoge mate van 
wantrouwen.  
 De Italiaanse organisaties worden door de Berlijnse overheid 
min of meer genegeerd. Er zijn dan ook weinig contacten met Italiaan-
se organisaties en geen enkele organisatie wordt gesubsidieerd. De 
Italiaanse overheid staat echter, via de ambassade, in nauw contact 
met de organisaties. We zien dan ook dat de organisaties zich sterk op 
Italië richten en zich weinig met Berlijn bezighouden.  
 De Russische organisaties laten het tegenovergestelde patroon 
zien. Hier heeft de overheid zich intensief mee bemoeid – zo intensief 
dat het niet helemaal duidelijk is of het gaat om zelforganisaties of om 
Duitse welzijnsorganisaties. 

Het integratiebeleid ten aanzien van Aussiedler en Russische 
Joden wordt voor een groot deel uitgevoerd door het maatschappelijk 
middenveld. Het is niet zuiver te bepalen of het hier een Duits, Rus-
sisch of Joods maatschappelijk middenveld betreft. Vanuit beleidsper-
spectief is vooral het onderscheid tussen de Russisch-Joodse organisa-
ties en de Aussiedler organisaties interessant. De Russisch Joodse im-
migranten worden bij de Joodse organisaties ondergebracht. Ze passen 
daar niet helemaal en lijken zich er niet thuis te voelen.  
 Het grote verschil in organisatielandschap van de verschillen-
de etnische groepen zou ook verklaard kunnen worden aan de hand 
van de verschillende culturele achtergronden van de groepen. Er is 
inderdaad enig bewijs voor de stelling dat de Turken in meerdere 
Europese steden een hecht etnisch netwerk hebben (Jacobs en Tillie 
2004). Er kan dus wel gesproken worden van een ‘Turkse’ culturele 
eigenschap. Echter, niet in elke stad hebben de Turken evenveel orga-
nisaties. In Berlijn wonen zes maal zoveel Turken als in Amsterdam, 
maar er zijn evenveel Turkse organisaties actief. Verder lijken met 
name de grotere Turkse organisaties in Berlijn, zoals de Türkische Bund 
Berlin Brandenburg en de Türkische Gemeinde Berlin, professioneler dan 
hun collega’s in Amsterdam. Aan de andere kant is het netwerk van 
organisaties in Amsterdam dichter. Deze verschillen in organisatiepa-
troon laten zien dat we in ieder geval het verschil in organisatieland-
schap niet helemaal aan de hand van de culturele factor kunnen ver-
klaren. Omdat de Turken in Amsterdam en Berlijn wat betreft achter-
grondvariabelen en migratiegeschiedenis goed te vergelijken zijn 
kunnen we concluderen dat de lokale context wel degelijk invloed 
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heeft op het aantal en de aard van etnische organisaties (zie ook Ver-
meulen en Berger 2008).  
 

Verband 6: Invloed van etnisch sociaal kapitaal op politiek burger-
schap 

Wat is de betekenis van het etnisch sociaal voor het politieke 
burgerschap van etnische groepen? Leidt dit etnisch sociaal kapitaal 
ertoe dat etnische groepen zich isoleren en terugtrekken in hun eigen 
etnische gemeenschap, of biedt dit sociaal kapitaal de groepen juist 
een kans zich politiek te emanciperen en te integreren?  
 Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Sociaal kapi-
taal is op verschillende dimensies gemeten en deze verschillende 
dimensies leverden verschillende antwoorden op.  

Als eerste kijken we naar het sociaal kapitaal op individueel 
niveau. Wie zijn het meeste lid van etnische organisaties? Welke groe-
pen kennen de meeste organisaties? De Russische Joden zijn het 
vaakst lid van een etnische organisatie, maar omdat zij bijna verplicht 
lid zijn van de Jüdische Gemeinde zegt dit niet zo veel. Na de Russische 
Joden zijn de Turken het vaakst lid, daarna de Italianen en tot slot de 
Aussiedler.  
 De Turken zijn meer dan de andere groepen op de hoogte van 
het bestaan van hun organisaties, maar zijn wel erg wantrouwend ten 
opzichte van die organisaties. De Italianen en zeker de Russen zijn 
veel minder bekend met hun organisaties, maar deze groepen ver-
trouwen hun organisaties wel meer – met uitzondering van de Aus-
siedler, die vertrouwen hun organisaties net zo min als de Turken. 
Voor alle etnische groepen geldt overigens dat men weinig mensen 
kent die lid zijn van een etnische organisatie, waarmee de indirecte 
toegang tot sociaal kapitaal geen rol van betekenis lijkt te spelen.  
 Het meest algemene antwoord op de vraag of het lidmaat-
schap van etnische organisaties goed of slecht is voor de integratie, is 
dat het in ieder geval niet slecht is voor de integratie. In hoofdstuk vier 
zijn analyses uitgevoerd die aantonen dat lidmaatschap van etnische 
organisaties op individueel niveau in ieder geval geen negatieve 
voorspellende waarde heeft op politieke participatie en politieke 
attitudes. Een uitzondering vormt de politieke interesse van de Tur-
ken. Turken die lid zijn van een Turkse organisatie zijn aantoonbaar 
minder geïnteresseerd in de Duitse politiek dan migranten die geen 
lid zijn van deze etnische organisaties.  
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 Is etnisch sociaal kapitaal bevorderlijk voor het politieke bur-
gerschap? Het antwoord hierop is ambigu. Ja, het is goed voor de 
Turken, maar in mindere mate voor de andere groepen. Ja, het werkt 
voor politieke participatie, maar niet voor het bevorderen van politie-
ke attitudes.  
 

In het bovenstaande zijn de conclusies gerangschikt per ver-
ondersteld causaal verband in het theoretisch model. Het blijkt dat de 
mechanismen tussen burgerschapsregimes, sociaal kapitaal en politiek 
burgerschap sterk verschillen per etnische groep. Om meer inzicht te 
krijgen in deze patronen en daarmee de onderzoeksvragen beter te 
kunnen beantwoorden zijn in tabel 6.1 de conclusies nog eens gerang-
schikt, maar dan per etnische groep. Wat betreft politiek burgerschap 
beperk ik me hier, in navolging van de classificatie in tabel 3.7, tot 
politieke participatie en politiek vertrouwen.  

De Turken hebben in vergelijking met de andere groepen wei-
nig rechten op individueel en groepsniveau. De Turken hebben echter 
een netwerk van organisaties op bestuursniveau en zowel het relatieve 
als het absolute aantal organisaties is groot. Ook zijn er redelijk veel 
Turken daadwerkelijk lid van een Turkse organisatie. Het weinig 
faciliterende beleid heeft in deze zin dus geen negatieve consequenties 
gehad voor het Turkse organisatielandschap – het tegendeel is eerder 
waar. Het nogal afstandelijke beleid heeft de organisaties er ook niet 
van weerhouden zich op de Duitse politiek te richten. Op individueel 
niveau zien we dat de Turken zich politiek gezien op Duitsland rich-
ten. Ook wat dat betreft lijkt het beleid voordelig uit te werken. An-
ders is dit als we de hoge mate van politiek wantrouwen van de Tur-
ken in acht nemen. Het beleid gaat dus gepaard met mobilisatie, maar 
ook met politiek wantrouwen. De Turken zijn zich kennelijk terdege 
bewust van hun zwakke rechtspositie en proberen hier, zowel via hun 
organisaties als op individueel niveau, iets aan te doen. Op basis van 
deze constatering zijn de Turken in hoofdstuk drie als “activistisch” 
geclassificeerd. 

Als er eenzelfde redenering voor de Italianen wordt gevolgd 
zien we dat ze evenals de Turken een zwakke positie hebben op de 
dimensie van groepsrechten en, gezien het EU-lidmaatschap van 
Italië, een iets betere positie ten aanzien van gelijke rechten. Het orga-
nisatielandschap van de Italianen ziet er echter compleet anders uit 
dan het organisatielandschap van de Turken. Zo bestaat er geen orga-
nisatienetwerk op bestuursniveau. Wel bestaan er redelijk wat organi-
saties per hoofd van de bevolking en zijn er ook redelijk wat Italianen 
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TABEL 6.1  SAMENVATTING PER ETNISCHE GROEP, BELEID & RECHTEN, SOCIAAL  
KAPITAAL EN BURGERSCHAP  
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lid. De organisaties zijn echter niet op Duitsland gericht. Wat dit 
betreft lijkt de slechte positie op de groepsrechtendimensie – met 
andere woorden: geen facilitatie van Italiaanse organisaties – dus wel 
een demotiverende factor te zijn. Het feit dat de Berlijnse overheid niet 
op de Italiaanse organisaties is gericht vormt duidelijk geen stimulans 
voor de organisaties om zich op Berlijn te richten. Op individueel 
niveau is dit echter niet terug te zien. De Italianen combineren een 
redelijk hoge mate van politiek vertrouwen met een redelijk hoge 
mate van politieke participatie. Ze zijn dan ook geclassificeerd als 
systeemondersteunend. Hierin lijken de Italianen sterk op Duitsers en 
zijn dus in die zin geassimileerd te noemen. De Italianen lijken, onaf-
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hankelijk van zowel het beleid als van het etnisch sociaal kapitaal, 
geïntegreerd in de Berlijnse samenleving. Of deze situatie een eindsta-
tion is van een integratieproces waarin beleid en sociaal kapitaal wel 
een belangrijke rol hebben gespeeld is helaas niet vast te stellen.   
 De patronen van de Russische Joden en de Aussiedler lijken sterk 
op elkaar. In tegenstelling tot de Turken en de Italianen, hebben deze 
beide groepen zowel op de gelijke rechtendimensie als op de groeps-
rechtendimensie een goede positie. De gunstige positie op de groeps-
rechtendimensie heeft niet geleid tot de oprichting van veel organisa-
ties of een hecht bestuursnetwerk, maar de organisaties die er zijn – 
met uitzondering van de Aussiedler – hebben wel veel leden en zijn 
sterk op Duitsland gericht. Hierbij moet natuurlijk rekening gehouden 
worden met het feit dat de Aussiedler wel een gunstige positie op de 
groepsrechtendimensie hebben, maar ze danken deze gunstige positie 
aan het feit dat ze geacht worden een Duitse cultuur te hebben. De 
Russische cultuur van de Aussiedler wordt niet expliciet gefaciliteerd. 
De gerichtheid van de organisaties op Duitsland komt niet terug in de 
politieke activiteiten van deze groepen op individueel niveau. Ook de 
gunstige positie op de gelijke rechtendimensie heeft geen positief 
effect op de mobilisatie van de Russen. De beide groepen hebben 
echter een hoge mate van politiek vertrouwen. Wat dat betreft betaalt 
de gunstige positie op beide dimensies zich uit; de Russen lijken hier-
mee hun dankbaarheid te willen uitdrukken. Maar aangezien deze 
groepen politiek gezien gekenmerkt worden door een hoge mate van 
inactiviteit moeten we oppassen deze dankbaarheid als heel positief te 
zien. Zeker als we hierbij in ogenschouw nemen dat de Russische 
groepen een slechte sociaal-economische positie hebben. Als dank-
baarheid leidt tot pacificatie dan heeft het zeker ook een negatieve 
kant.  
  

In het bovenstaande zijn de verschillende veronderstelde cau-
sale verbanden één voor één besproken en getoetst aan de data die 
gepresenteerd zijn in de voorgaande hoofdstukken. Welke algemene 
conclusies kunnen we nu trekken?  
 

2. De gevreesde dubbele loyaliteit van etnische groepen 

In dit onderzoek is politiek burgerschap gedefinieerd als poli-
tiek burgerschap gericht op Duitsland. Nu is het zo dat migranten per 
definitie ook een andere politieke oriëntatie kunnen hebben, namelijk 
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die op hun herkomstland of het herkomstland van hun ouders. De 
betekenis van deze oriëntatie wordt maatschappelijk en politiek hevig 
bediscussieerd. In veel van deze discussies wordt deze vraag norma-
tief benaderd en wordt de oriëntatie op het herkomstland als iets 
slechts gezien. In dit onderzoek is echter getracht deze vraag empi-
risch te beantwoorden. Zijn de etnische groepen politiek georiënteerd 
op hun land van herkomst en zo ja, wat is de invloed van deze oriënta-
tie op hun (Duitse) politieke burgerschap?  
 Uit de analyses in hoofdstuk vier is gebleken dat een politieke 
oriëntatie op het herkomstland op individueel niveau politieke oriën-
tatie op Duitsland niet in de weg staat. Integendeel, deze twee variabe-
len vertonen een sterke mate van samenhang. Het is niet waarschijn-
lijk dat hier een causale relatie aan ten grondslag ligt, maar eerder dat 
er een latente variabele algemene politieke interesse en algemene 
bereidheid tot politieke activiteiten achter ligt. Met andere woorden, 
migranten die in de politiek van hun herkomstland geïnteresseerd 
zijn, zijn dat ook in Duitsland en migranten die geneigd zijn politiek te 
participeren, zullen dat op beide thema’s doen.  
 De politieke etnische oriëntatie is dus niet schadelijk voor de 
integratie. Maar de data kunnen nog op een andere manier bekeken 
worden. Welke mate van etnische en Duitse oriëntatie vertonen de 
groepen als we op geaggregeerd niveau kijken? Bij de beide Russische 
groepen wordt een laag interesseniveau en weinig politieke activitei-
ten met betrekking op het land van herkomst gecombineerd met 
weinig interesse en activiteiten met betrekking tot de Duitse politiek. 
Dat een groep niet (meer) geïnteresseerd is in de politiek van het land 
van herkomst, hoeft dus niet te duiden op integratie in de ontvangen-
de samenleving. Als de Turken en de Italianen met elkaar vergeleken 
worden zien we dat Italianen veel minder dan de Turken gericht zijn 
op hun land van herkomst en dat de Italianen meer dan de Turken 
gericht zijn op de Duitse politiek. 
 

3. Het concept politiek burgerschap: De ontbrekende relatie 
tussen politieke participatie en politieke attitudes  

Het concept politiek burgerschap is aan de hand van verschil-
lende indicatoren gemeten. In de eerste plaats is gevraagd naar de 
mate van politieke activiteiten die de groepen ontplooien. Ten tweede 
is gevraagd naar politiek vertrouwen. Zowel politieke participatie als 
politiek vertrouwen dragen bij aan de legitimiteit van het politieke 
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systeem, maar deze redenering ligt bij politiek vertrouwen wel ge-
compliceerder dan bij politieke participatie. Een democratisch systeem 
kan niet functioneren zonder kennis van de preferenties van de bur-
gers – dus participatie is onontbeerlijk. Politiek wantrouwen, daaren-
tegen, kan een gezonde reactie zijn op een slecht functionerende over-
heid.  
 De theoretische samenhang tussen politiek vertrouwen en 
politieke participatie is dan ook niet eenduidig. De plotselinge uitbar-
sting en even zo snelle inzakking van politieke participatie na de dood 
van Pim Fortuyn in mei 2002 hebben laten zien hoe grillig de relatie 
tussen politieke participatie en vertrouwen kan zijn (verg. Prins 2004 
en van der Brug 2003). Een gebrek aan politieke participatie kan zowel 
verklaard worden door een laag als een hoog politiek vertrouwen. 
Verder geven politiek vertrouwen en politieke participatie geen volle-
dig beeld van burgerschap. In het publieke en politieke discours 
wordt de vraag opgeworpen of migranten zich wel deel van het poli-
tieke systeem voelen en of zij wel dezelfde politieke normen en waar-
den onderschrijven. Daarom zijn ook vragen ten aanzien van burger-
schapsattitudes, civic virtues, in de survey onderzocht, zoals politiek 
zelfvertrouwen, vertrouwen in het democratisch systeem en verbon-
denheid met Duitsland en Berlijn (Almond en Verba 1963). 
 Mijn concept van politiek burgerschap bleek ook empirisch 
niet één geheel te vormen. Uit de analyses op individueel niveau bleek 
dat de verschillende indicatoren van politiek burgerschap niet op één 
dimensie zijn terug te voeren. Dit geldt voor alle etnische groepen die 
deel uitmaken van dit onderzoek. Migranten die politiek actief zijn 
hebben niet meer politiek vertrouwen en migranten die cynisch staan 
ten opzichte van de politiek zijn niet minder geneigd tot politieke 
participatie. Verder valt op dat Duitsers bij de participatievariabelen 
altijd hoger scoren dan de etnische groepen. Bij de attitude vragen is 
dat echter niet het geval. Zo hebben de Russen meer politiek vertrou-
wen dan de Duitsers zelf, en zijn etnische groepen vaak grotere aan-
hangers van democratische normen en waarden dan Duitsers. 

Het politiek burgerschap van de Russen vormt het spiegel-
beeld van het politiek burgerschap van de Turken. De Russen combi-
neren veel vertrouwen met weinig participatie en de Turken combine-
ren weinig vertrouwen met relatief veel participatie.  
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4.  De kloof tussen elite en individu, of waarom sociaal kapitaal 
soms niet werkt 

We hebben geconstateerd dat het etnisch sociaal kapitaal voor 
de Turken beter werkt dan voor de andere groepen. Hoe valt dit te 
verklaren als we nu zowel naar het beleid ten aanzien van de organi-
saties als naar de organisaties zelf kijken? Blijkbaar gebeurt er iets in 
de Turkse gemeenschap dat in de andere gemeenschappen ontbreekt.  
 Als we de conclusies getrokken in de verschillende hoofdstuk-
ken combineren dan valt op dat de typering gemaakt in hoofdstuk 
vier binnen de vier groepen niet altijd hetzelfde uitpakt op individueel 
niveau dan op organisatieniveau. De Turken kunnen voor hun poli-
tieke burgerschap op individueel niveau als activistisch geclassificeerd 
worden. Ze participeren wel, maar ze hebben geen politiek vertrou-
wen. Eenzelfde typering gaat op voor de Turkse organisaties in Ber-
lijn. De organisaties zijn wel politiek actief, maar de organisatie-elite is 
nogal wantrouwend ten opzichte van de Berlijnse autoriteiten.  
 De Italianen in Berlijn kunnen daarentegen eerder als sys-
teemondersteunend geclassificeerd worden, omdat ze zowel een 
redelijk hoge mate van politiek vertrouwen als politieke activiteiten 
vertonen, en hiermee het meest van alle groepen op de Duitsers lijken. 
De Italiaanse organisatie-elite is echter eerder geïsoleerd te noemen: 
als ze al politiek actief zijn, is ze gericht op Italië en niet op Duitsland 
en Berlijn. Het lijkt erop dat de Italiaanse organisaties hun eigen strijd 
voeren, los van hun achterban. Er zijn weinig Italianen in Berlijn 
daadwerkelijk lid van een Italiaanse organisatie.  
 De Aussiedler en de Russische Joden zijn op individueel niveau 
als gepacificeerd te classificeren. Ze hebben wel een hoge mate van 
politiek vertrouwen, maar dit vertaalt zich niet in politieke activiteit. 
De organisaties zijn wel actief, maar er zijn weinig Russen en Aussied-
ler daadwerkelijk lid van de organisaties. De organisatie-elite is als 
systeemondersteunend te classificeren.  

Door deze classificaties op individueel niveau en organisatie-
niveau te combineren wordt duidelijk dat alleen bij de Turken de 
typering van het eliteniveau en het individuele niveau overeenkomt. 
Mijns inziens kan deze overeenkomst tussen achterban en elite een 
verklaring bieden voor het feit dat het etnische sociaal kapitaal beter 
voor de Turken functioneert dan voor de andere etnische groepen. 
Organisaties kunnen alleen als drager van sociaal kapitaal fungeren 
als het profiel van de (potentiële) achterban en van de organisaties bij 
elkaar passen. Als dat niet het geval is, zoals bij de Italianen en de 
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beide Russische groepen, heeft datgene wat zich in de organisaties 
afspeelt geen invloed op het individuele niveau, noch negatief (zoals 
bij de Italianen, waar de organisaties minder geïntegreerd zijn dan de 
achterban), noch positief (zoals bij de Russen, waar de organisaties 
beter geïntegreerd zijn dan hun achterban).  
 
 Bovenstaande conclusie leidt tot een aanpassing van het theo-
retisch model. In dit model worden namelijk organisaties en sociaal 
kapitaal van de eigen etnische groep als één samenhangend concept 
gepresenteerd. Dit concept heeft echter een component op organisatie 
niveau (de netwerkvariabelen) en een component op individueel 
niveau (lidmaatschap en toegang tot organisaties en de mate van 
individueel sociaal kapitaal buiten de organisaties om). De constate-
ring dat juist de verbinding tussen elite en achterban van cruciaal 
belang is voor een al dan niet positief effect van sociaal kapitaal op het 
politiek burgerschap, heeft de consequentie dat dit concept uit twee 
onafhankelijke elementen bestaat en ook zo gepresenteerd dient te 
worden (zie ook: Tillie 2004).  
 

5. De potentieel negatieve werking van een paternalistisch 
beleid op sociaal kapitaal 

Het bovenstaande roept de vraag op óf en hóe de overheid een 
goed functionerende etnische gemeenschap kan stimuleren. De con-
clusie dat de Turken het meest aan hun organisaties hebben wekt de 
verwachting dat er ook het meest faciliterende beleid gevoerd wordt 
ten opzichte van deze organisaties. Dit blijkt echter niet het geval te 
zijn. De Turkse organisaties krijgen weinig subsidie, de overheid staat 
wantrouwend ten opzichte van deze organisaties en er is ook weinig 
overleg tussen deze organisaties en de overheid. Het wantrouwen is 
geheel wederzijds. De Turkse organisatie-elite heeft ook weinig ver-
trouwen in de Berlijnse politiek en ambtenaren.  
 Als we naar de Russische organisaties kijken ontstaat een heel 
ander beeld. Deze organisaties ontvangen veel subsidie en er bestaat 
veel contact tussen de organisaties en de Berlijnse ambtenaren en 
politici. We kunnen hieruit concluderen dat een faciliterend over-
heidsbeleid niet altijd een gunstige werking van sociaal kapitaal kan 
bevorderen. Sterker nog, het lijkt erop dat een faciliterend beleid het 
sociale kapitaal aanwezig in deze organisaties kan vernietigen of in elk 
geval kan verhinderen tot bloei te komen.  
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 In het geval van de Russen is faciliterend beleid misschien ook 
geen goede beschrijving en karakteriseert de term 'paternalistisch' 
beter de houding van de Berlijnse autoriteiten ten opzichte van de 
Russische organisaties. Te veel overheidsbemoeienis hindert het orga-
nisatieproces en de organisaties kunnen alleen aansluiten bij de ach-
terban als dit organisatieproces redelijk autonoom verloopt. Boven-
dien,  organisaties van Aussiedler worden gefaciliteerd als Duitse, maar 
niet als Russische organisaties. Dit maakt de term faciliterend ook  te 
positief.  Aussiedler kunnen dus geen aanspraak maken op hun ‘Russi-
sche groepsrechten’.  

Ook bij de Italiaanse organisaties zien we dit mechanisme te-
rug. De Berlijnse overheid heeft de Italiaanse organisaties nogal links 
laten liggen, terwijl de Italiaanse overheid dit zeker niet heeft gedaan. 
De Italiaanse organisaties hebben verreweg het minste subsidie gekre-
gen van de Berlijnse overheid, maar worden wel ruimhartig onder-
steund door de Italiaanse overheid. Het Italiaanse sociaal kapitaal 
functioneert dan ook niet goed voor de Italianen in Berlijn wanneer de 
Italiaanse organisaties voornamelijk op Italië gericht zijn.  
 Hoe kan dit gebrek aan maakbaarheid van het (etnische) soci-
aal kapitaal verklaard worden? De verklaring kan besloten liggen in 
de definitie van het begrip civil society. In de definitie van Fennema 
(2004) zijn de mate van vrijwilligheid van toe- en uittreding en de 
mate van autonomie van de organisaties bepalend voor de kwaliteit 
van de civic community. Bij de beide Russische groepen vallen bij beide 
dimensies kanttekeningen te plaatsen. De organisaties voeren voor een 
groot deel het welzijnsbeleid uit en de leden zijn dus ten dele afhanke-
lijk van deze organisaties. Verder opereren de organisaties totaal niet 
onafhankelijk van de Berlijnse overheid. Dit roept de vraag op of het 
mogelijk is een positief stimulerend beleid te voeren ten aanzien van 
etnische organisaties zonder paternalistisch te zijn, en daarmee de 
essentie van een civiele organisatie te ondermijnen. Verschillende 
auteurs hebben al op dit spanningsveld gewezen (zie Stolle 2003). 
Tillie en Fennema zijn positief over de stimulerende rol die beleid in 
deze kan hebben (1999), maar in de Berlijnse context heeft een facilite-
rend beleid in ieder geval minder positief uitgepakt. 
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6. Is sociaal kapitaal een relevant begrip voor het verklaren van  
politiek burgerschap? 

In hoofdstuk vier bleek dat de indicatoren van sociaal kapitaal 
op individueel niveau een maar beperkte verklarende kracht hebben. 
Er is geconcludeerd dat sociaal kapitaal alleen politieke mobilisatie 
kan verklaren, maar dat het begrip met betrekking tot politieke attitu-
des geen voorspellende waarde heeft. Mensen die actief zijn in organi-
saties zijn niet democratischer of vertrouwensvoller dan mensen die 
niet actief zijn in organisaties. Verder zijn alleen de netwerk-
georiënteerde aspecten van sociaal kapitaal (lidmaatschappen en 
kennissen) van invloed. Het concept van ‘sociaal vertrouwen’ – cen-
traal in de theorievorming over sociaal kapitaal – heeft geen voorspel-
lende waarde voor politiek burgerschap. En het is juist de rol van 
vertrouwen die centraal heeft gestaan in de opleving van sociaal 
kapitaal theorieën in de laatste jaren. De conclusies doen de vraag 
rijzen in hoeverre het begrip ‘sociaal kapitaal’ relevant is in het onder-
zoek naar politiek burgerschap. 

Nog twijfelachtiger is of de overmatige aandacht van beleids-
makers en academici voor dit begrip gerechtvaardigd is. Dat het 
kennen van mensen bevorderend werkt op het ontplooien van politie-
ke activiteiten past ook prima in de ‘oude’ theorieën over politieke 
mobilisatie, zoals de Resource Mobilisation Theory waarin formele en 
informele organisaties altijd een grote rol hebben gespeeld (zie onder 
andere: McCarthy en Zald 1977; Almond en Verba 1963). Een belang-
rijke nuancering hierbij is wel dat in dit onderzoek alleen de effecten 
van sociaal kapitaal op politiek burgerschap zijn onderzocht. De 
effecten van sociaal kapitaal op sociaal-economische variabelen zijn 
buiten beschouwing gelaten. 
 

7. Kunnen de conclusies van nut zijn voor beleidsmakers? 

In Berlijn staat en stond het minderhedenbeleid minder hoog 
op de politieke agenda dan in veel andere Europese steden. Met in-
gang van 2003 heeft Berlijn een nieuwe Ausländerbeauftragter, Günter 
Piening, en is de naam veranderd in Beauftragter für Integration und 
Migration. Deze naamsverandering laat een andere visie zien. Ook 
bemoeit Piening zich meer met de Aussiedler en de Russische Joden en 
benadert deze meer als ‘normale’ migranten (Integrationsreport Ber-
lin). Ook wat betreft de islamitische organisaties wil de Ausländerbeauf-
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tragter een andere koers gaan varen. In een vraaggesprek met de 
Tageszeitung verklaarde hij dat de omstreden Islamische Föderation en 
andere moskeeorganisaties zelf bijdragen aan het wantrouwen waar-
mee ze bejegend worden. “Sie sind in der Pflicht, die Bitte um Trans-
parenz in ihren Häusern ernster zu nehmen, als das zurzeit der Fall 
ist.” (Taz, 17.10.2003). 
 De beleidsnotitie over integratie bevat echter geen vernieu-
wende concepten en ideeën. In het nieuwe Integrationsreport wordt de 
omgang met etnische organisaties vrij onproblematisch afgeschilderd. 
Toen ik in 2000 aan dit onderzoek begon, zou het advies om toch 
vooral niet het Nederlandse integratiemodel als voorbeeld te nemen 
een redelijk baanbrekende aanbeveling zijn geweest. Zowel in Neder-
land als in (linkse) Duitse kringen werd Nederland als gidsland gezien 
op het gebied van tolerantie en multiculturalisme. De maatschappelij-
ke en wetenschappelijke ontwikkelingen hebben me echter ingehaald. 
De effectiviteit van het vroegere Nederlandse integratiebeleid is in 
twijfel getrokken en de vergelijking van de positie van allochtonen in 
Nederland en Duitsland pakt op verschillende terreinen ongunstig uit 
voor Nederland (Koopmans 2002; Demant 2004; Dagevos et al 2007). 31  
 Hoewel deze inzichten ook in Duitsland zijn doorgedrongen 
en Nederland niet meer als lichtend voorbeeld wordt gezien, vertonen 
de plannen zoals geformuleerd in de Berlijnse integratienota overeen-
komsten met het Amsterdamse beleid uit de jaren 90. Daarbij is het 
beleid geformuleerd zonder al te veel empirische kennis over de 
situatie van de verschillende etnische groepen in de stad en zonder al 
te veel inzicht in de effectiviteit van de verschillende beleidsinstru-
menten.32 Mijn onderzoek is in theoretische zin en in empirische zin 
niet volledig. Toch denk ik dat, met name gezien het gebrek aan empi-
rische kennis over de positie van de verschillende groepen in de stad, 
de Berlijnse ambtenaren en politici waardevolle lessen kunnen trekken 
uit dit onderzoek. Ik zal ze in twee conclusies samenvatten. 
 De eerste conclusie is dat het met geen van de groepen echt 
goed gaat. Op sociaal-economisch gebied staan alle groepen er slechter 
voor dan de Duitsers. Dit geldt met name voor de Russen en de Tur-
ken, en in mindere mate voor de Italianen. Wat betreft politiek burger-

������������ 
31 Zie voor een kritische bespreking van het werk van Koopmans: Böcker en Tränhardt 
(2003). 
32  Hier komt wel steeds meer belangstelling voor: zie de uitgave van de Beauftragte für 
Integration und Migration Indikatoren zur Messung von Integrationserfolgen (2007).  
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schap zijn de Italianen geïntegreerd te noemen (in die zin dat ze op de 
Duitsers lijken), de Turken en de Russen zeker niet. De Turken ont-
breekt het aan politiek vertrouwen en de Russen ontbreekt het aan 
politieke participatie. Gezien het feit dat politiek vertrouwen en poli-
tieke participatie twee verschillende concepten zijn, is het belangrijk 
dat beleidsmakers, willen ze beide zaken bevorderen, verschillende 
beleidsinstrumenten gebruiken. Politiek vertrouwen kan intrinsiek 
van waarde zijn, maar is in ieder geval geen indicator van andere 
vormen van politiek burgerschap. Als we de groepen in dit onderzoek 
bekijken, lijkt er zelfs een trade-off te zijn. Als het beleid politiek ver-
trouwen in de hand werkt, vindt op hetzelfde moment een proces van 
demobilisatie plaats. Een minder gunstig beleid stimuleert politieke 
actie, maar leidt tegelijkertijd tot politiek wantrouwen. De uitdaging 
voor beleidsmakers is om hier een middenweg in te vinden. 
 De tweede conclusie is dat beleidsmakers beter af zouden zijn 
als ze het concept ‘sociaal kapitaal’ niet omarmden als antwoord op de 
belangrijkste misstanden rond integratie. In de eerste plaats omdat 
sociaal kapitaal niet altijd relevant is; migranten die actief zijn in 
organisaties zijn wel politiek actiever, maar scoren niet hoger op 
burgerschapsattitudes. Daarnaast zijn er niet zoveel mensen lid van 
etnische organisaties en zijn de organisaties ook relatief onbekend bij 
de achterban. In de tweede plaats – en dit zou zwaarder moeten we-
gen – omdat is gebleken dat het stimuleren van sociaal kapitaal vaak 
contraproductieve effecten heeft.  
 Het gevaar is dat er een organisatielandschap wordt gecreëerd, 
dan wel in stand wordt gehouden, dat volkomen losstaat van de 
achterban. Het geval van de Russische Joden heeft aangetoond dat te 
veel bemoeienis niet werkt – ook niet als dit onder het mom van sti-
mulering of facilitering gebeurt. Deze strategie kost bovendien veel 
geld. De ‘gezonde verwaarlozing’ van de Turken is wat dat betreft 
beter. Als het gaat om het stimuleren van bepaalde politieke attituden, 
zijn etnische organisaties als beleidsinstrument zinloos, aangezien 
etnische organisaties dit niet beïnvloeden.  
 Dit alles wil niet zeggen dat investeringen voor de integratie 
van migrantengroepen achterwege dienen te blijven. Wel lijken, met 
betrekking tot politiek burgerschap, hoge verwachtingen van investe-
ringen in sociaal kapitaal niet realistisch. Zeker als die investeringen 
zich voornamelijk richten op organisaties. Er zou veel meer aandacht 
moeten zijn voor de spanning die er bestaat, en moet bestaan, tussen 
de overheid en het maatschappelijk middenveld. Beleidsmakers moe-
ten zich realiseren dat een gezond maatschappelijk middenveld alleen 
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kan floreren bij de gratie van hun afwezigheid. Dat plaatst overheden 
in een lastig parket. Organisaties adresseren hoe dan ook claims aan 
overheden, waarop overheden een antwoord moeten formuleren. 
Daarnaast staan, en dat geldt niet alleen voor migrantengroepen, 
concepten als netwerken, sociaal kapitaal en sociale cohesie meer en 
meer centraal in de beleidsvorming. Met andere woorden: de overheid 
is veroordeeld tot het maken van precaire keuzes rond haar aan- en 
afwezigheid in het maatschappelijk middenveld. 
  




