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Appendix 1 
 

Methodologische verantwoording van de survey 
 
 
 
 

1.  De survey  

Het Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) heeft in 2002 in samen-
werking met het Zentrum für Turkeistudien (Zft) in Essen in opdracht 
van het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) van de Uni-
versiteit van Amsterdam een telefonische survey uitgevoerd onder 
Duitsers, Turken, Italianen, Russische Joden en Aussiedler.33 Een uitge-
breide verantwoording hiervan is te vinden in een aparte publicatie 
(Galonska et al, 2004).34 In deze appendix zal ik beknopt ingaan op de 
gehanteerde methodologie.  
 

2.  Steekproef  

In Duitsland wordt etnische herkomst niet vermeld in officiële 
statistieken, maar alleen nationaliteit. Op het moment dat migranten 

������������ 
33 Waar in dit onderzoek gesproken wordt over Turken, Italianen en Russen worden 
zowel de respondenten met als zonder het Duitse staatsburgerschap bedoeld. Hoewel 
het formeel niet juist is iemand die in het bezit is van de Duitse nationaliteit als anders 
dan Duits aan te duiden, verwijst het begrip Turk hier naar de etnische herkomst en 
niet naar de nationaliteit, Als 'etnisch' worden die personen aangeduid die zelf niet, of 
waarvan één ouder niet, in het ontvangende land geboren zijn. 
34 Te downloaden via: http://skylla.wzb.eu/pdf/2004/iv04-401.pdf 
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met succes de Duitse nationaliteit aanvragen verdwijnt hun etnische 
herkomst uit de statistieken. De officiële cijfers konden dus niet ge-
bruikt worden om een steekproef te trekken omdat het heel waar-
schijnlijk is dat de juist de groep met de Duitse nationaliteit verschilt 
van de groep zonder de Duitse nationaliteit. Bij analyse van de survey 
data bleek naderhand ook dat inderdaad de respondenten met de 
Duitse nationaliteit meer politiek actief waren en meer politieke inte-
resse hadden dan de respondenten zonder de Duitse nationaliteit. We 
hebben dus andere methoden moeten aanwenden om een goede 
steekproef te trekken.  

We hebben een steekproef getrokken op basis van de combina-
tie van voor- en achternaam. We hebben geselecteerd op bepaalde 
lettercombinaties die in verschillende talen vaak voorkomen. Moeder-
taalsprekers hebben de lijst die dit opleverde gecontroleerd. Voor de 
Italianen en de beide Russische groepen hebben we dit zelf gedaan, 
voor Turken en de Duitsers waren deze bestanden al aanwezig bij het 
Zentrum für Turkeistudien. In tabel 1 staan de resultaten van de steek-
proeftrekking vermeld. De lijst met Duitse telefoonnummers leverde 
in 98% van de gevallen een gesprek op. Voor de Turken was dit in 
86% van de gevallen. De lijst met Italiaanse namen leverde in 51% van 
de gevallen een gesprek op en de lijst met Russische namen in 65% 
van de gevallen. Een lijst met verduitste Russische namen leverde in 
31% van de gevallen een treffer op. Een deel van de Russen neemt in 
Duitsland namelijk de Duitse variant van zijn of haar naam aan.   
 Om de representativiteit zo groot mogelijk te maken hebben 
we ook quota’s gehanteerd met betrekking tot geslacht en leeftijd. 
Deze quota’s waren gebaseerd op beschikbare statistieken.  
 

3. Interviews  

De interviews zijn door tweetalige interviewers afgenomen.  
Van de Turken heeft 90% ervoor gekozen het interview in de Turkse 
taal af te laten nemen, van de Italianen 96% en van de Russen 93%. 
Over het algemeen waren de geïnterviewden wel in staat om het 
interview in het Duits te doen, maar gaven ze toch de voorkeur aan 
hun moedertaal. De interviewers zijn uitgebreid geïnstrueerd door het 
Zentrum für Turkeistudien en mijzelf. De keuze voor de taal van het 
interview hebben we aan de respondent overgelaten. Over de lengte 
van het interview kan gezegd worden dat 82% van de interviews 
duurde tussen de 12 en 15 minuten.  
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4. Respons 

De uiteindelijke respons staat vermeld in tabel 1. Van de Duit-
se lijst zijn er uiteindelijk 305 interviews geslaagd, van de Turkse lijst 
317, van de Italiaanse lijst 316 en van de Russische lijst 559. De lijst met 
Duits-Russische namen leverde 84 interviews op.  
 Vooral bij de Italiaanse en de Russische lijsten kwam het vaak 
voor dat de potentiële respondent niet tot de doelgroep behoorde. Van 
de potentiële respondenten die wel tot de doelgroep behoorden, was 
24% van de Duitsers, 26% van de Turken, 40% van de Italianen, 38% 
van de Russen en 35% van de Duits-Russische lijst bereid om mee te 
werken aan een interview.  
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TABEL 1  STEEKPROEF EN RESPONS 

  Duitsers Turken Italianen Russen Russen* 

Steekproef  2544 1999 3080 5193 1004 

Lijst met telefoon-
nummers op basis van 
naam 

N      

Daarvan gebeld N 2544 1950 2561 4128 910 

Daarvan bereikt       

Tel nummer niet 
geldig 

% 7 12 19 19 12 

Niet bereikt % 41 13 21 24 3 

Andere reden % 1 1 1.5 1 0.5 

Tel gesprek komt tot 
stand 

% 51 74 60 56 85 

Tel gesprek komt tot 
stand 

N 1288 1448 1537 2300 770 

Daarvan tot doel-
groep behorend 

      

Geen doelgroep % 0.5 7 46 35 68 

Geen huishouden 
(maar bedrijf o.i.d) 

% 1 7 3 1 1 

Behorend tot doel-
groep 

% 98 86 51 65 31 

Behorend tot doel-
groep 

N 1262 1245 786 1485 238 

Daarvan bereid tot 
interview 

      

Nee % 60 69 41 51 58 

Interview verschoven % 13 3 9 6 0 

Om andere reden geen 
interview 

% 2 2 10 5 7 

Interview komt tot 
stand (respons) 

% 24 26 40 38 35 

Interview komt tot 
stand (respons) 

N 305 317 316 559 84 

* Lijst met Russische en Duitse namen.


