
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Politiek burgerschap van migranten in Berlijn: De weerbarstige relatie tussen
sociaal kapitaal en integratie van Turken, Italianen, Russische Joden en
Aussiedler

Berger, M.

Publication date
2010

Link to publication

Citation for published version (APA):
Berger, M. (2010). Politiek burgerschap van migranten in Berlijn: De weerbarstige relatie
tussen sociaal kapitaal en integratie van Turken, Italianen, Russische Joden en Aussiedler. [,
Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/politiek-burgerschap-van-migranten-in-berlijn-de-weerbarstige-relatie-tussen-sociaal-kapitaal-en-integratie-van-turken-italianen-russische-joden-en-aussiedler(263a19b7-dcce-4da0-8003-bff0c885c58e).html


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Appendix 6 
 

Score bridging-bondingschaal 
 
 
 
 
-1= Naam in eigen taal, met of zonder verwijzing naar de eigen etnici-
teit 
0= Duitse naam, maar met verwijzing naar de eigen etniciteit 
1= Naam in het Duits, zonder verwijzing naar eigen etniciteit, of met 
verwijzing naar zowel de eigen als een andere etniciteit 
 

Turken  

Wanneer in de naam een verwijzing naar de islam staat, wordt dit als 
een verwijzing naar een etniciteit gezien. Meestal gaat het dan om een 
Duitse naam, dus dan wordt de score 0 gegeven. 
Wanneer het om een moskee gaat, staat er altijd “Moschee” bij in het 
Duits. Dit woord telt niet mee in de indeling op de schaal. Het gaat om 
de naam van de moskee. De Ayasofya Moschee krijgt daarom een –1, 
terwijl de Blaue Moschee een 0 krijgt. 
Wanneer er zowel een Turkse als een Duitse naam wordt gegeven, 
wordt gekeken naar de inhoud van de Duitse naam. Indien er een 
verwijzing naar de etniciteit is, wordt een 0 gegeven. Als er geen 
verwijzing naar etniciteit is, wordt een 1 gegeven. 
Wanneer er in de Duitse naam een Turks woord zit (bijvoorbeeld 
“Semerkant Glaubens- und Kulturzentrum Berlin e.V.”), dan wordt dit 
als een verwijzing naar etniciteit gerekend, en krijgt de organisatie een 
score 0. 
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Wanneer een Turkse naam wordt gegeven met een Duitse naam tus-
sen haakjes, of een Duitse naam met een Turkse naam tussen haakjes, 
dan wordt een 0 gegeven. 

Italianen 

Wanneer de naam in het Italiaans is, maar er is een verwijzing naar 
twee etniciteiten in Duitsland, dan wordt een 1 gegeven. 
Wanneer de naam zowel in het Duits als in het Italiaans wordt gege-
ven en er is een verwijzing naar de etniciteit, dan wordt een 0 gege-
ven. 
Wanneer de naam in het Italiaans is en er is een verwijzing naar Ber-
lijn, dan wordt een 0 gegeven. 
 

Russen 

Wanneer in de naam het Joods-zijn wordt genoemd, is dit een verwij-
zing naar de etniciteit. 
Wanneer in de naam de jiddische taal wordt genoemd, is dit ook een 
verwijzing naar etniciteit. 
Wanneer de naam in het Russisch is en er is een verwijzing naar Ber-
lijn, dan wordt een 0 gegeven. 
Wanneer Aussiedler worden genoemd, wordt dit genegeerd in de 
telling. 
Wanneer “messianisch” in de naam staat, is dit een verwijzing naar 
etniciteit. 
 
 


