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Inleiding: de probleemstelling 

I. Verschuivende verhoudingen  

De focus van dit vak ligt niet op de politieke structuren (OPO vergelijkende politiek), maar wel 

op de politieke cultuur. Wat beide vakken gemeenschappelijk hebben is de vergelijkende 

aanpak. De probleemstelling waaruit wij vertrekken is de verschuivende verhouding tussen de 

burger en het politieke systeem. Dit uit zich o.a. in een dalende opkomst bij verkiezingen, plotse 

stemverschuivingen (vb.: N-VA), opkomst van populistische partijen, een dalend aantal leden 

van politieke partijen, een relatief laag politiek vertrouwen en een achteruitgang van de 

vakbonden. De vraag die wij ons stellen is of er nog voldoende linkage-mechanismen 

overblijven? Er zijn twee verklaringen te geven (negatief & positief):  

(1) Civic Decline o.a. R. Putnam in Bowling Alone nl. Mensen gaan alleen sporten, niet 

meer in clubs. De individualisering van de samenleving; er zijn geen grote verhalen 

meer, wat leidt tot minder sociaal engagement. Ook P. Mair zegt in Ruling the Void iets 

gelijkaardig m.n. dat de leegte bestuurd wordt door een elite technocraten.  

(2) Transformation: burgers engageren zich op een andere manier; innovatie! Het gebeurt 

niet langer via de traditionele, gekende kanalen. Pippa Noris over Critical Citizens. We 

bestuderen ook de gevolgen hiervan m.n. veranderingen voor het democratisch systeem. 

II. Een probleem?  

Waarom is dergelijke verschuiving nu problematisch te noemen? Alle theoretische modellen in 

de jaren ’60 voorspelden stabiliteit. Een voorbeeld hiervan is het breuklijnenmodel (Lipset & 

Rokkan, 1967) dat alle politieke conflicten terugbrengt naar breuklijnen in de samenleving. Men 

baseerde dit op de jaren ’20, waar 4 breuklijnen zichtbaar werden: stad & platteland, centrum 

& periferie, levensbeschouwelijk en arbeid & kapitaal. De oorsprong van deze breuklijnen kon 

teruggebracht worden naar enerzijds nationale revoluties (vorming natie/staat) met als gevolg 

spanningen tussen centrum/periferie en kerk/staat; anderzijds de industriële revolutie die 

spanningen tussen arbeid/kapitaal en stad/platteland met zich meebracht. Heel belangrijk in dit 
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model is de zgn. freezing hypothesis i.e. veronderstelling van stabiliteit doorheen de tijd. Dit 

is te wijten aan de politieke structuren: partijen gaan zich organiseren rond de breuklijnen.  

Tot de jaren ’80 was dit model algemeen aanvaard, daarna doken contradicties op: o.a. nieuwe 

politieke partijen (groen), decline of classvoting (arbeiders zijn niet langer per definitie 

socialisten), einde verzuiling (meer individualisering) en grotere electorale volatiliteit. Kortom: 

men moest op zoek naar nieuwe modellen.  

III. Almond & Verba: The Civic Culture (1963)  

In de jaren ’30 tot ’50 werd burgerparticipatie aanzien als iets gevaarlijk; men hield er een 

negatieve visie op massamobilisatie op na. De ervaring van het fascisme, nazisme en 

communisme (opstanden van de massa) lagen aan de basis hiervan. Almond & Verba waren 

pioniers in die zin dat zij de burger in een actieve rol zagen en bijgevolg participatie als iets 

waardevol. Bovendien voerden zij één van de eerste vergelijkende studies door enquêtes te 

voeren in vijf verschillende landen (duidde op nationale verschillen). Een tweede aanleiding 

voor hun onderzoek is de dekolonisatie van de jaren ’50, waaruit bleek dat de democratie in 

geen geval floreerde. Democratische structuren/spelregels op zich zijn dus onvoldoende. 

Instituties zijn noodzakelijk, maar onvoldoende! Er is een eis tot politieke cultuur nl. bepaalde 

houdingen bij de burgers t.o.v. het politieke systeem en hun visie op hun eigen rol erin (actief 

of passief?). Vergelijk het onderscheid tussen enerzijds internal political efficacy: je voelt jezelf 

in staat om deel te nemen & anderzijds external political efficacy: je gelooft dat het politieke 

systeem rekening zal houden met je eigen engagement. Er is nood aan congruentie tussen de 

politieke cultuur en de structuren of instituties.  

Wat is dan precies die politieke cultuur? We onderscheiden drie ideaaltypes : 

(a) Parochiale politieke cultuur: idee van een ‘leider’.  

(b) Subject (onderdaan) politieke cultuur: burger heeft kennis van het systeem, maar ziet 

zichzelf niet als actief subject.  

(c) Participant politieke cultuur.  

De ideale politieke cultuur verschilt per tijdsvlak: vandaag zullen we allen een participatieve 

cultuur naar voren schuiven. Dit was in de jaren ’60 minder evident; men ijverde voor een 

mengvorm met de drie verschillende ideaaltypes. Het is wel belangrijk dat de burger actief is, 

maar enigszins gelimiteerd uit vrees voor een overload die het systeem zou blokkeren. Er is ook 

een zekere gehoorzaamheid vereist. De meerderheid van de bevolking heeft een positieve 
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oriëntatie (vertrouwen) t.a.v. het politieke systeem. Ze gaan uit van stabiliteit als gevolg van 

socialisatie van waarden en houdingen. Dit is een totale paradigmashift: de focus komt op de 

politieke cultuur te liggen!  

6 oktober 

Gegeven de wijzigende politieke cultuur, hoe kunnen we nog trachten congruentie te bereiken met het 

politieke systeem? Vandaag bekijken we een onderzoek van Putnam over de casus Italië. 

Robert Putnam  

I. Inleiding: het geval Italië  

Aanvankelijk was Putnam geïnteresseerd in instituties en elites, vanuit dat kader ging hij een 

onderzoek opzetten in Italië. In de jaren ’70 werd het land immers hervormd waardoor alle 

regio’s dezelfde politieke instellingen zouden krijgen. Het initiële opzet was dan ook een 

longitudinaal onderzoek bij elites. In Italië stellen we heel sterke regionale verschillen vast 

tussen Noord & Zuid: het Noorden wordt gekenmerkt door industrie en is meer Europees-

georiënteerd, men geeft het de noemer ‘discipline’ mee, terwijl het Zuiden ‘chaotisch’ wordt 

genoemd gezien zijn rurale karakter en de sterke familiebanden (maffia). De vraag is hoe we 

deze performante verschillen kunnen verklaren.  

II. Making Democracy Work  

Dit boek bouwt verder op Almond & Verba en stelt dat de cultuur de performantie van een 

regio bepaalt; de instituties zijn immers een constante factor in de casus Italië. Putnam 

introduceert hier ook de notie sociaal kapitaal (Bourdieu), m.n. netwerken, vertrouwen… Hij 

onderscheidt thick (wederkerigheid cf. delicate van geven en nemen + ‘bonding’ tussen mensen 

met gelijke achtergrond) van thin Trust (houding tegen onbekenden + ‘bridging’ tussen mensen 

met verschillende achtergrond). Dit is geen individueel attribuut, maar een collectief goed! Hoe 

meer sociaal kapitaal, hoe betere de samenleving voor iedereen.  

Het startpunt van dit onderzoek is de vraag waarom sommige politieke systemen succesvol zijn 

en andere niet. Putnam hanteert de vergelijkende methode in deze casus over de autonome 

regio’s van Italië in 1970. Het grote voordeel is dat het institutioneel kader overal hetzelfde is. 

De afhankelijke variabele in dit onderzoek is performance, i.e. een goede, democratische 

overheid. Dit wordt geoperationaliseerd over twaalf verschillende metingen die onderling 

samenhangen (o.m. stabiliteit, responsiviteit, stiptheid…) bij de 20 regio’s. Er worden twee 
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zaken bekeken: (1) de civic community (operationalisering: verkiezingsopkomst, 

voorkeursstemmen1, lezen van kranten, verenigingen/capita) & (2) de economische 

ontwikkeling. We testen dit door te zoeken naar een samenhang tusen de onafhankelijke (civic 

community) en de afhankelijke (performance) variabele. Een correlatie als (𝑋1 − �̅�) (𝑌1 − �̅�).  

In Putnams onderzoek zien we een positieve correlatie nl. lagere economie is een slechtere 

performance en omgekeerd. De correlatiecoëfficiënt van dit onderzoek is dan ook 0.77. 

Desondanks zijn er wat afwijkingen: zo scoort Umbrië politiek beter dan Lombardije ook al is 

haar economie minder. In geval we het sociaal kapitaal gaan bekijken, is er een nog sterkere 

samenhang (coëfficiënt = 0.92). Het antwoord op onze probleemstelling luidt dan als volgt: de 

economie is een gedeeltelijke verklaring. Er is een sterkere samenhang met de civic 

community. We besluiten dat er veel te zeggen is voor de culturele verklaringsfactor, maar 

hoe komt het dan dat er meer sociaal kapitaal is in het Noorden? Dit is terug te voeren op de 

renaissance: het Noorden had zelfbestuur, terwijl het Zuiden onder een dictatuur viel. Hoe dan 

ook: de politieke cultuur is te veranderen, maar niet eenvoudig. Vertrouwen is niet zomaar te 

winnen; dit is een systeem van vicieuze cirkels nl. virtuous & vicious circles.  

Enkele bedenkingen die we kunnen maken: het Zuiden heeft ook een vertrouwenssysteem, 

maar dat valt eerder te situeren in de zgn. ingroup i.p.v. in het sociale netwerk. Daarnaast is er 

sterke kritiek voor het feit dat Putnam geen aandacht heeft voor de “Dark Side of Social 

Kapital” zoals bv. terroristische groeperingen. Tot slot is er ook kritiek op zijn Path Dependency 

(historische verklaring): correlatie is immers niet hetzelfde als causaliteit!  

Putnam is van groot belang geweest voor onderzoeken binnen de politieke sociologie. Hij werd 

dan ook meer dan 36000 keer geciteerd! De notie sociaal kapitaal kwam door hem hoog op de 

agenda te staan, net als de vraag naar een meetapparaat voor bv. ‘generalized trust’.  

III. Het belang van verenigingen  

De Tocqueville had het al opgemerkt: er zijn heel veel verenigingen in Amerika. Vandaar zijn 

uitspraak “America is a nation of joiners.” Hij zag verenigen als ‘schools of democracy’: ze 

zorgden voor socialisatie en een externe functie. Dit heeft impact op het beleid! Ook Vlaanderen 

2020 zette in op een ‘bloeiend verenigingsleven’. De causaliteit is echter nog een onuitgemaakt 

debat op dit gebied: gaat het om socialiatie (eerst lid, dan kennis) of selectie (een bepaald type 

                                                 
1 In de Italiaanse context duidt dit vaak op corruptie in bepaalde regio’s m.n. de praktijk van stemmen kopen. 

Tegenwoordig is dit nog makkelijker na te gaan door het gebruik van Smartphones; een foto nemen van het 

stembiljet.  
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mensen gaat zich organiseren)? In het laatste geval spreken we over een pool i.p.v. een school, 

in deze trend evolueren de meeste nieuwe onderzoeken.  

IV. Bowling Alone  

Putnam voerde een tweede onderzoek naar de staat van de democratie in Amerika in de 21ste 

eeuw; in dit boek stelt hij vast dat de civic community erodeert. Volgende onderzoeksvragen 

worden behandeld: “Is er een achteruitgang? Wat zijn de oorzaken & gevolgen?” Hij stelt dat 

er een daling is in allerhande engagementen, uitgezonderd vrijwilligerswerk en 

milieuverenigingen. De oorzaak is een samenhang van factoren, waarbij het tijdschema klopt; 

er is geen sprake van een schijnverband of causaliteit. De problemen kunnen als volgt 

opgesomd worden:  

(1) De jongeren zijn niet meer zo geëngageerd, zgn. generationele vervanging.  

(2) Opkomst van de TV.  

(3) Werk (klein element: actieve mensen werken vaak [meer]).  

(4) Verhuis (mensen die veel tijd verliezen met reizen naar het werk enz. hebben geen tijd 

meer om een community op te bouwen).  

Vergelijkbaar onderzoek werd ook opgezet naar sociaal kapitaal in Vlaanderen door M. 

Hooghe.  Er is echter ook kritiek op Putnam, door o.a. R. Inglehart; hij zal het pessimisme 

omvormen naar een optimisme en stelen dat er veel organisaties zijn die toch een stijging 

kennen. Bovendien gaat men zich vaker informeel engageren i.p.v. formeel.  

13 oktober 

De vroegere stabiliteitsmodellen werken niet langer, hoe kunnen we die veranderingen verklaren? 

Vorige week zagen we een pessimistische visie (Putnam), deze week gaan we een eerder optimistische 

visie behandelen.  

Ronald Inglehart  

I. Opzet  

De centrale claim die Inglehart in ’71 maakt (hernomen in 2008) is dat de politieke cultuur 

verandert in Westerse geïndustrialiseerde democratieën. De hoofdverklaring is m.a.w. de 

economie, maar deze is volatiel, terwijl de politieke cultuur vaak stabieler (vaste trend) is. 

Bijgevolg moeten we zoeken hoe deze culturele stabiliteit dan te verklaren valt. Inglehart stelt 

dat de economische omstandigheden in de jeugdfase van cruciaal belang zijn, m.n. de attitudes 
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die zich ontwikkelen tijdens je jeugd. Jeugdsocialisatie treedt hier op als een 

vertragingsmechanisme: als je jong bent, fungeer je als een ‘spons’. Het kernniveau blijft 

gedurende je gehele levenscyclus (quasi) stabiel. Concreet betekent dit het volgende: wanneer 

je opgroeit in precaire materiële omstandigheden, dan focus je op ‘overlevingswaarden’, terwijl 

iemand die opgroeit in ruime materiële omstandigheden de ruimte heeft om de nadruk te leggen 

op zelfexpressie, ontplooiing en creativiteit. Dit is vergelijkbaar met de behoeften-hiërarchie 

van Maslow.2 

Inglehart heeft twee centrale hypotheses:  

(1) Scarcity hypothesis: streven naar wat schaars is. Merk op: op een zeker moment is er 

iets anders belangrijk voor je geluksgevoel dan economische welvaart.  

(2) Persistence hypothesis: stabiliteit waardepatronen met jeugdsocialisatie.  

Dus een intergenerationele vervanging als motor van de trend van materialisme (focus op 

overleven) naar postmaterialisme (zelfexpressie; zijn stem kunnen laten horen).  

II. Het onderzoek  

Het concept ‘postmaterialisme’ wordt onderzocht aan de hand van volgende vraag: “Wat is 

volgens u de belangrijkste politieke opdracht?”, waarop vier antwoorden kunnen worden 

gegeven. De eerste twee gelden als materialistisch, de laatste twee als postmaterialistisch:  

(1) Handhaven van de orde.  

(2) Inflatie bestrijden.  

(3) Meer inspraak voor de mensen.  

(4) Vrijheid van meningsuiting garanderen.  

=> kritische beschouwing: waarom één vooruitschuiven en niet rangschikken? De antwoorden 

hangen nauw met elkaar samen.  

 Grafiek 1: economie van landen op één punt in de tijd. Meer postmaterialisme in rijke 

landen; merk op dat Duitsland hier opgesplitst is, want zelfs tot op vandaag is er nog 

een verschil cf. de theorie van jeugdsocialisering.  

 Grafiek 2: evolutie over de tijd in West-Duitsland. Stijgende trend, maar quid 

leeftijdscategorieën?  

                                                 
2 Onderaan: basisbehoeften, middenniveau: sociale noden, top: zelfactualisatie. (piramidevorm)  
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 Grafiek 3: per leeftijdscohortes (in West-Europa), in de oudere categorieën meer 

materialisten dan postmaterialisten; hoe jonger, andersom. Deze resultaten liggen in lijn 

van de jeugdsocialisatie, maar zet die trend zich nog verder?  

 Grafiek 4: generatie-effect of lifecycle-effect?3 (in West-Europa): in elk geval geen 

leeftijdseffect. De oudere generaties zijn materialistischer, iedere nieuwe generatie is 

postmaterialistischer (behalve de jongste, maar te weinig data…). Geen lineaire trends, 

veel schommelingen o.a. in ’77 als gevolg van de OPEC-crisis; alle groepen dalen 

(materialistischer), wat niet helemaal in de lijn van de theorie ligt. We noemen dit een 

periode-effect i.e. een tijdelijke dip. Sommige periodes m.n. de oudere generaties 

ondergaan wel een lifecycle-effect, recentelijk echter niet meer het geval.  

=> Kritisch: focus blijft op Westerse landen! Dit is te wijten aan het feit dat de data 

beschikbaar is, goede ‘testcasus’ gezien gelijke patronen…  

Merk op: Inglehart schakelt deze trend in als onderdeel van een secularisatieproces.  

III. Gevolgen van de trend naar postmaterialisme  

 Burgers zijn minder gezagsgetrouw, worden kritischer, hebben minder respect voor 

hiërarchie…  °’kritische, assertieve’ burgers.  

 Nieuwe organisaties, bewegingen, vormen van engagement.  

 Case: politiek vertrouwen in Amerika  tijden van heel hoog vertrouwen achter ons.  

 Case: politiek vertrouwen in België  crisis Dutroux jaren ’90, maar herstelt zich weer 

tot een baseline.  

 Europese context: enorme stabiliteit ( mediaberichtgeving…)  

 Idem NL: dip na dood P. Fortuyn, komt terug naar basisniveau.  

20 oktober  

Politieke Participatie – gastles door Anna Kern  

I. Wat is politieke participatie?  

We beschouwen enkele voorbeelden van wat als politieke participatie zou kunnen geklasseerd 

worden: verkiezingen (stemmen), lid zijn van een politieke partij, witte mars, protest, petitie, 

boodschap aan je fiets hangen, boodschappen doen in de wereldwinkel… Hieruit blijkt dat het 

niet zo evident is om er zich iets bij voor te stellen, veel hangt af van de definitie.  

                                                 
3 Lifecycle-effect: evolutie naarmate men ouder wordt.  
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 Definitie Almond & Verba: focus op het stemmen. Dit is het typische beeld van de 

jaren ’60 nl. het democratisch, ultiem middel, terwijl protesten gezien werden als een 

bedreiging van de democratie.  

 Definitie Verba, Schlozman & Brady in Voice & Equality (’95): activiteiten om 

beleidsmakers te informeren over preferenties/belangen. Ook om druk uit te oefenen 

om weldegelijk gehoord te worden. Dit is een populaire definitie! In zekere zin kan dit 

ook eng genoemd worden, want het gaat enkel om ‘influencing’ op vlak van de 

‘politiek’ (regering). Er is echter ook vaak protest tegen grote bedrijven, dit is minder 

evident gegeven de globalisering. Er worden dus andere actoren dan louter politieke 

geviseerd!  

o Bv.: picknick voor de Brusselse beurs pro autovrij Brussel: wel politieke 

participatie gezien de intentie van de actie; picknicken op zich is echter geen 

politieke participatie. 

 Definitie Jan van Deth in A conceptual map of Political Participation (2014): drie 

basiscriteria nl. (1) activiteit (vb.: geïnformeerd worden valt hier niet onder, is 

bovendien niet zo evident, ook passieve vormen van protest!), (2) vrijwillig & (3) niet-

professioneel (vb.: als je werkt voor een politieke partij, is dat geen politieke 

participatie).  

o Bijkomende vragen: 

 (4) vindt de activiteit plaats in het politiek domein van de maatschappij? 

De zgn. minimalist definition: stemmen, partijlidmaatschap, politici 

contacteren.  

 (5) Activiteit gericht op het politieke domein? Of (6) Activiteit gericht 

op maatschappelijk probleem? De zgn. targeted definition.  

 (7) is de actie politiek gemotiveerd? De zgn. motivational definition.  

 Vaak een ruimere indeling nl. geïnstitutionaliseerde vormen (= traditioneel  minimale 

definitie) vs. niet-geïnstitutionaliseerde vormen.  

II. Waarom is politieke participatie belangrijk?  

Als waardevol onderdeel van de politieke cultuur binnen de democratische gedachte. Daarnaast 

is het ook instrumenteel waardevol, gezien men iets probeert te bereiken zoals het beïnvloeden 

van politieke beslissingen of de bescherming van de eigen interesses. Tot slot ook inherent 

waardevol – i.e. waardevol op zich – in drie functies: integratief en educatief want door 
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participatie voelen geïnformeerde mensen zich meer lid. Het leidt ook tot een betere acceptatie 

van beslissingen: ze hebben immers hun zegje kunnen doen.  

III. Hoe verandert politieke participatie?  

Er is een dalende opkomt bij geïnstitutionaliseerde participatie cf. drie verschillende grafieken 

(elk met hun survey-effecten!) desondanks ook een stijgende opkomst van niet-

geïnstitutionaliseerde participatie. Vraag: is de evolutie een daling of een transformatie? 

IV. Politieke participatie en politieke ongelijkheid  

We willen niet dat de stem van bepaalde groepen krachtiger is dan van anderen cf. Voice & 

Equality. De vraag is dan of het wel erg is als enkel bepaalde groepen zouden participeren. 

Verba et al. vinden dat niet erg als ze dezelfde interesse hebben. Onderzoek toont ook aan dat 

politici wel rekening houden met wat ze horen, zien… Merk op dat mensen die participeren 

feitelijk niet representatief zijn voor het geheel van de bevolking: er is een gevaar voor gebiased 

beleid. Vergelijk Inglehart: hooggeschoolden zijn meer postmaterialistisch, cf. eeuwenoude 

idee ‘one man, one vote’. 

Waarom participeren mensen niet? Ze kunnen niet: gebrek aan middelen en vaardigheden; ze 

willen niet: geen interesse, gesel van machteloosheid of ze werden niet gevraagd: geen 

mobilisatie. Dit laatste heeft een neiging tot versterking: campagnes zijn meer en meer gericht 

op specifieke groepen die sowieso al participeerden. Het antwoord op ‘niet kunnen’ is het Civic 

Voluntarism Model! Wat zijn dan bronnen van ongelijkheid? Inkomen, opleiding, geslacht en 

leeftijd (Putnam: jong = apathisch  Ingelhart: jong = ander soort participatie).  

Artikel over politieke participatie en ongelijkheid: wat is het effect van een transformatie op 

ongelijkheid? Multi-level analyse nl. van individuen en van landen. Uitgangspunt hierbij is dat 

mensen die in hetzelfde land wonen meer gemeen hebben. Dit is gebaseerd op vragenlijsten bij 

individuen, die geclusterd worden op geografisch niveau (nl. landen). Voordeel hiervan is dat 

het ons toelaat variabelen toe te voegen op beide niveaus, bv. BBP als variabele op het 

landenniveau.  

27 oktober  

Normaal speelt het idee dat fouten per schatting onafhankelijk zijn van elkaar, hier echter niet, 

want de burgers behoren tot eenzelfde land. Tabel a toont de variantie op het landenniveau (%): 

hoeveel % van de verschillen tussen individuen ligt aan het land? Merk op dat het niet gaat om 



 
10 

gestandardiseerde coëfficiënten: ze zijn niet onderling te vergelijken! Leeftijd en 

opleidingsniveau hebben een positief effect, m.a.w. meer participatie. Ook opmerkelijk is dat 

vrouwen minder participeren.4 Bij Model II blijft alles significant, er worden geen variabelen 

‘weggecontrolleerd’, de effecten worden wel wat kleiner. Er is sprake van een mediatie: 

opleiding heeft een positief effect op geïnstitutionaliseerde participatie, maar heeft ook een 

positief effect op interesse, dat op zijn beurt mee de participatie bevordert. Tabel b vervolgens 

schept een beeld over de niet-geïnstitutionaliseerde participatie: de verschillen tussen landen 

zijn meteen veel groter. Ook lijken meer jonge vrouwen te participeren in deze vorm. Het 

opleidingsniveau blijft wel hetzelfde: de stem van hoger opgeleiden klinkt altijd harder door!  

Conclusies: er is een transformatie, geen daling en dit heeft invloed op de politieke ongelijkheid. 

De beide vormen van participatie trekken een ander publiek aan. Vraag is dan of de nieuwe 

vormen de oude kunnen vervangen m.a.w. zijn ze functioneel equivalent?  

Van Participatie naar Vertrouwen  

Starten we met de uitlatingen van Donald Trump over het #riggedsystem; dit is strategisch niet 

zo slim, want mensen zullen nog minder naar de stembus trekken, omdat het op die manier 

allemaal niets uitmaakt. Ook zijn wantrouwen tegenover Hilary is tekenend voor dit lestopic. 

Ook in België is er een discrepantie tussen de bezorgdheid over het politieke vertrouwen en het 

empirische bewijs, zoals eerder vermeld.  

I. Politiek vertrouwen als element van de Civic Culture  

Vertrouwen is iets relationeel nl. A vertrouwt B in relatie tot X; Easton onderscheidt 

verschillende types en verschillende objecten. Hoe kan je dan vertrouwen gaan meten?  

 Surveys: verschillende metingen met factoranalyse. Bv. de tevredenheid met de 

democratie (maar dit is een mengvorm: enerzijds het concept democratie en anderzijds 

de implementatie door de regering).  

o Bv.: metingen vanaf de jaren ’60 – ’70 als ‘evaluatie van de overheid’ die mooie 

datareeksen hebben opgeleverd. Het nadeel is dat het erg gefocust is op de 

regering, dus een grote samenhang vertoont met de stemkeuze.  

 Kwalitatief onderzoek: interviews.  

 Experimenten (minder evident voor politiek vertrouwen).  

                                                 
4 Let op de codering om dit af te lezen uit de tabel!  
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 Dimensies? Algemeen idee: instellingen vertrouwen vs. halen mensen het uit elkaar per 

constitutie? Meeste onderzoek wijst erop dat het voor de mensen ‘1 pot nat’ is, terwijl 

politicologen blijven opsplitsen.  

 Equivalentie? Is vertrouwen in alle landen hetzelfde concept? Vb. in het Engels 

onderscheid tussen ‘trust’ & ‘confidence’. Is het in China wel mogelijk om te zeggen 

dat je geen vertrouwen hebt?  

Een andere vraag is of we ons zorgen moeten maken over politiek wantrouwen. Volgens 

Almond & Verba wel, gezien het deel is van de civic culture. Ook Easton geeft een argument 

hiervoor: hij spreekt over een dominant framework. Het politieke systeem moet eisen van de 

bevolking omzetten in beslissingen en acties die door het merendeel van de bevolking aanvaard 

worden. Om die kern rol te realiseren, is steun van de bevolking (i.e. vertrouwen [?]) nodig! 

Een kritische stem hiertegen komt van P. Rosanvallon, volgens hem berust de democratie op 

wantrouwen t.o.v. de politieke macht. Hij zet het politieke systeem (i.e. de democratische 

instellingen) af tegenover een zgn. contre-démocratie. Vergelijkbaar is de idee ‘Power corrupts’ 

of ook wat P. Norris zegt over kritische burgers die gedreven worden door wantrouwen. De rol 

van de burger volgens Rosanvallon is dan: surveillance, peuple-veto (= negatieve rol, geen 

eigen initiatief nemen) & peuple-juge (overheid voor de rechter slepen indien belangen 

geschaad). Dit geldt niet enkel voor de individuele burgers, maar ook voor verenigingen, 

(sociale) media, internet…  

Beschouwen we de Test Easton Framework (Marien & Hooghe) dan zien we het effect van 

vertrouwen in de instellingen op de aanvaardbaarheid van het breken van wetten. Het 

meetniveau is hier ordinaal i.p.v. metrisch, dus geen lineaire regressie. Men stelt vast: hoe meer 

vertrouwen, hoe minder aanvaardbaar om wetten te overtreden. Als er een extra variabele 

‘moral orientations’ – i.e. vind ik andere zaken ook onaanvaardbaar? – wordt toegevoegd, daalt 

het effect, maar blijft het wel bestaan. Dit is een algemeen patroon in de overgrote meerderheid 

van de landen!  

Antwoord: moeten we ons dus zorgen maken? Volgens Rosanvallon niet: veel kritische burgers 

hebben, werkt beter. Volgens de empirische resultaten wel: het is niet goed te praten dat er op 

zo’n manier geen steun meer is voor bv. herverdelingsbeleid.  
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3 november 

II. Diversiteit en sociaal kapitaal  

Actuele achtergrond van dit college is Syrië en de vluchtelingenpolitiek, we moeten ons ervan 

bewustzijn dat er een nieuwsbias heerst. De onderzoeksvraag is leidt etnische diversiteit tot 

minder sociaal kapitaal? In concreto betekent dit vertrouwen in elkaar, maar vaak wordt 

sociaal kapitaal genomen als onafhankelijk variabele. Hier echter beschouwen we het als 

afhankelijke variabele en onderzoeken we welke factoren het sociaal kapitaal beïnvloeden. 

Onderzoek van Putnam toont aan dat we leven in een steeds diverse samenleving, vraag is wat 

de effecten daarvan zijn. In Vlaanderen bijvoorbeeld kijken we beter naar de houding t.a.v. niet-

EU burgers, want in Limburg wonen veel Italianen en Nederlanders. Kan diversiteit stijgen als 

de immigratie gelijk blijft? Ja, zie bijvoorbeeld de Afroamericans in de VS, daar is het aantal 

immigranten gestegen van 5% in de jaren ’60 naar 13.3% in 2014. Putnam onderschrijft 

voordelen op de lange termijn: meer creativiteit, economische groei, opvangen van de 

vergrijzing, hulp in landen van herkomst (‘remittanees’). Maar op korte termijn is het sociaal 

kapitaal wel sterk afgenomen in de periode dat de immigratie naar Amerika steeg.  

Er spelen hier twee tegenstrijdige hypothesen met dezelfde basis nl. in- vs. out-group!  

(1) Contacthypothese: je leert mensen vertrouwen als je contact maakt met de out-group 

(zgn. ‘exposure’). Dit is gebaseerd op onderzoek in het Amerikaans leger: gemengde 

bataljons waren veel opener tegenover Afro’s.  

(2) Conflicttheorie: verschillen tussen de in- en outgroup worden groter, waardoor je jou 

bedreigd voelt. Het gevolg zijn negatieve opinies, bv. de arbeidsmarkt heeft beperkte 

plaatsen open, ze nemen die plekken af.  

Welk van beide speelt is zeer impactvol op het beleid: scholen, woonbeleid…  

Putnams onderzoeksdesign vertrekt van de Social Capital Community Benchmark Survey 

(SSCBS 2000), data van heel hoge kwaliteit! Het is de data census van 2000 die ‘neighborhoods’ 

beschrijft, waarvan de diversiteit bekend is aan de hand van de zgn. Herfindahl 

Homogeniteitsindex (2 mensen eruit nemen, hoeveel kans dat ze tot dezelfde groep behoren?). 

De resultaten hiervan lijken de conflicttheorie te bevestigen (effect van diversiteit op 

outgroup), maar aldus Putnam, wat met vertrouwen in de ingroup? Dezelfde bevinding m.a.w. 

niet wat de conflicttheorie had voorspeld. Er is nood aan een derde theorie, de zgn. 

constricttheory of schildpadtheorie: Diversity seems to bring out the turtle in all of us.  
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Een kritische bedenking hierbij is de vraag of het niet gaat om een schijnverband: andere 

factoren zoals economische diversiteit? De oplossing hiervoor is een multiple regressus 

analyse, uit de tabel van Putnam blijkt dan dat mensen in homogene buurten (minder diversiteit) 

meer vertrouwen hebben. Hoe dan ook zijn er nog wat punten van kritiek:  

 Zelf-selectie? Mensen kiezen zelf waar ze gaan wonen!  

o Putnam: zou raar zijn, mensen met een laag vertrouwen gaan dan in heterogene 

buurten wonen…  

 Verschillende effecten voor verschillende groepen?  

o Putnam: belangrijkste effect blijft steeds behouden.  

 Context: neighboorhood telt 4000 mensen! Dit valt niet meer samen met onze conceptie 

van ‘de buurt’.  

 Niet-lineair effect?  

 Wat met economische ongelijkheid? (gini-coëfficiënt in multiple regressus analyse).  

 Publieke diensten? Bankjes, speelplein, park…  

 Dynamische meting van diversiteit? Ligt het aan de diversiteit zelf of aan een bruuske 

verandering zoals bv. de vluchtelingencrisis?  

Merk op dat Putnam in zijn artikel al een resem aanzetten tot antwoorden formuleert!  

De impact hiervan speelt ook op het beleid, maar in nieuwe, kritische studies met multi-level 

analyse vindt men kleinere effecten terug! Bij Putnam waren er dus compositie-effecten, 

sommige groepen hebben a priori lager vertrouwen, zoals bv. de Afro’s tegenover blanken. 

Diversiteit is bovendien een concept dat er ook voor iedereen (ook voor groepen) anders uitziet. 

Wat met Vlaanderen? Er is geen patroon in een bivariante relatie, ook geen significante 

effecten bij multivariante relaties. Op gemeenteniveau merk je nauwelijks een effect! Wél is 

het zo dat vertrouwen samenhangt met de sociaaleconomische status.  

En in Europa? De European Social Survey (21 landen) met ook dynamische maatstaven en 

multi-level analyses toont een verschil in vertrouwensniveau. De vraag is wat het effect is van 

diversiteit hierop, vandaar multi-level: wat is ook het effect van de context op een individu? In 

de resultaten geeft Zwitserland een opvallende afwijking en drijft het alle resultaten. Laten we 

dit weg, vinden we geen significant verband. Als we rekening houden met zgn. salience i.e. 

partijprogramma’s en hoeveel aandacht op welke manier naar diversiteit en migratie gaat, zien 

we volgende effecten: in landen waar migratie minder besproken wordt, is er geen effect op 

vertrouwen. In landen waar het topic hoog op de agenda staat, worden de negatieve effecten 

wel sterken als het meer gaat leven.  
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10 november  

Politieke participatie & economie – gastles Anna Kern  

Heeft de economische crisis een effect op het niveau van politieke participatie? We 

onderscheiden twee verwachtingen: enerzijds de relatieve deprivatie theorie en anderzijds het 

Civic Voluntarism Model.  

I. Relative Deprivation Theory  

De bedreigde economische interesses zijn een belangrijke motivatie om politiek actief te 

worden. Relatief staat voor het vergelijken van de eigen situatie met een bepaalde standaard, 

hetzij normatief, hetzij iemand gelijkend op mij (bv. de buren), hetzij de eigen situatie in het 

verleden. Vaak leidt dit tot een heel negatief gevoel dat iets niet klopt. Er zijn twee verschillende 

soorten: individueel nl. de vergelijking met een andere individuele situatie en bijgevolg een 

individuele reactie of collectief: de vergelijking met een andere groep. Bij de collectieve variant 

is er een externe attributie nl. het ligt niet aan mezelf, maar aan iemand (iets) anders die de hele 

groep treft, het gevolg hiervan kan politieke participatie zijn.  

Hieruit formuleren we twee hypotheses: (1) er is een positief verband tussen de economische 

crisis en politieke participatie & (2) het verband is bijzonder sterk wanneer beide vormen van 

deprivatie samen komen. Bijvoorbeeld: met de groep gaat het slecht én met mij ook! 

II. Civic Voluntarism Model  

Er is een positief verband tussen middelen en politieke participatie. Gezien de economische 

crisis leidt tot minder middelen, gaat men zich concentreren op de eigen (economische) situatie 

en zodoende daalt de politieke participatie. De hypothese is dus dat er een negatief verband 

bestaat tussen de economische crisis en politieke participatie.  

III. Het onderzoek  

De methode die hier gebruikt wordt is een multilevel analyse, individuen geclusterd in landen. 

De afhankelijke variabele is de geïnstitutionaliseerde en de niet-geïnstitutionaliseerde 

participatie, de onafhankelijke variabele is een meting van de economische ontwikkeling en de 

economische crisis. Daarnaast is er nog een resem controlevariabelen, waaronder de urbanisatie 

(van belang bij niet-geïnstitutionaliseerde participatie: moeilijker op het platteland).  
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Bij de interpretatie van de resultaten (eerste set: door de tijd heen i.e. periode) moet gelet 

worden op het feit dat we multilevel werken, want er spelen variabelen op twee niveaus 

(individueel en landen). Het opleidingsniveau heeft een effect (hier met als referentie secundair 

diploma). Ook de positie binnen de beroepsbevolking speelt een rol: studenten participeren 

meer, werklozen minder, voor niet-geïnstitutionaliseerde participatie. Een stijgende 

economische groei betekent een stijging in de waarschijnlijkheid tot niet-geïnstitutionaliseerde 

participatie. Ook om de politieke participatie in 2010 te onderzoeken, wordt een multilevel 

analyse gebruikt: op landenniveau is er een effect van de werkloosheidsgraad op niet-

geïnstitutionaliseerde participatie. Dit is het omgekeerde van de vorige analyse: VREEMD! 

Nu vinden we dus steun voor de deprivatie theorie, terwijl de eerste analyse het Civic 

Voluntarism ondersteunde.  

Conclusies: over een langere tijdsperiode vinden we steun voor het Civic Voluntarism model, 

terwijl er in 2010 steun was voor de Relative Deprivate Theory. Een mogelijke verklaring is 

dat de crisis als (eco)shock, een zgn. suddenly imposed grievances moet worden aanzien; het 

Civic Voluntarism blijft de ‘baseline’.  

 

IV. Stemgedrag en economie  

Wat is het effect van de economie op stemgedrag? Wordt dit versterkt in tijden van economische 

crisis? In de literatuur spreekt men over economisch stemmen op individueel niveau nl. 

verkiezingen om het beleid te straffen/belonen i.o.m. de economie. Er is hiervoor veel steun op 

individueel niveau, gek genoeg niet op geaggregeerd niveau, vandaar de vraag of het geen 

micrological fallacy betreft.5 Er is een dubbele hypothese: (1) een positieve bbp-groei leidt tot 

stijgende electorale steun voor regeringspartijen (en andersom) & (2) tijdens economische 

crises is zo’n verband sterker. De methode die gehanteerd wordt is een panel analyse (want 

verschillende lange tijdsseries) binnen verschillende modellen; de afhankelijk variabele is het 

% stemmen voor de regeringspartij, waar de onafhankelijke variabele de meting van 

economische ontwikkeling en van de economische crisis betreft, opnieuw met 

controlevariabelen als clarity of responsibility (effectief # partijen, # regeringen…).  

 

                                                 
5 Micrological fallacy: foutieve gevolgtrekking van het individu naar de groep. Vgl. ecological fallacy: foutieve 

gevolgtrekking van groepsniveau naar individueel niveau.  
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De resultaten:  

 Statisch: bbp-groei significant positief effect; hoe meer partijen, hoe minder stemmen 

op de regeringspartij (negatief effect).  

 Dynamisch: continuïteit nl. vroeger veel stemmen, nu nog steeds. Het effect van de bbp-

groei blijft!  

 Interactie crisis  bbp: significant positief effect! Ook op het algemene niveau een 

verband.  

We vinden een tweede bewijs aan de hand van spline regression i.e. een grens trekken om de 

analyse er anders te laten uitzien (hier 0 vs. 1). Het effect van negatieve groei is veel groter dan 

van positieve groei! Mensen gaan meer aandacht besteden als het slecht gaat: straffen > 

belonen. De conclusie is dan ook dat er geen steun in voor de micrological fallacy.  

17 november  

Politieke Socialisatie – gastles door Lies Maurissen  

I. Waarom zijn jongeren belangrijk?  

De politieke cultuur verandert: intergenerationele vervanging nl. generaties volgen elkaar op 

en gedragen zich werkelijk anders. Het is niet zo dat er in de loop van het leven iets verandert. 

De twee geziene auteurs hebben een andere visie: Putnam is pessimistisch (mensen worden 

individueler), terwijl Inglehart optimistisch blijft (verschuiving van materialistische naar 

postmaterialistische waarden).  

II. Zijn jongeren anders?  

Er is een daling van politieke participatie in geïnstitutionaliseerde vormen, maar een stijging in 

niet-geïnstitutionaliseerde participatie bij jongeren. Het politiek vertrouwen in Europa kent 

geen algemene daling. Bij het kijken naar de Belgische data van de European Social Study voor 

de klassen 16-25j en 65+ vragen we ons af of het verschil significant is. Let goed op met de 

schaal van de grafiek bij de interpretatie hiervan! Ook de vraagstelling hoe geïnteresseerd ben 

je in politiek is heel vaag en ruim m.b.t. het concept politiek. Het resultaat is dan ook vreemd, 

maar het is slechts op één punt in de tijd, nl. 2012. De attitude van tolerantie wordt bevraagd 

i.f.v. culturele verrijking, maar tolerantie gaat over meer dan enkel ‘cultuur’.  
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III. Welke socialisatieagenten hebben jongeren?  

Hiervoor hanteren we het zgn. Octogon Model, gebaseerd op een grootschalig onderzoek naar 

kennis, houdingen en vaardigheden van 14jarigen: de zgn. CIVED (’99) en ICCS (’03).6 Dit 

model vertrekt van het individu, daarrond hangen:  

 School (socialisatie), familie, formal community (politieke instellingen die zich dichtbij 

bevinden), informal community (jongerenorganisaties) en de peer group.  

 Daarrond bevindt zich het Public Discourse about goals & values.  

 De buitenste cirkel bestaat uit een hele groep thema’s die verder afstaan, maar toch 

invloed hebben (o.a. de economische status, geopolitieke situatie van het land…) 

Merk op dat de media nog verdoken staat in de buitenste wereld, waarschijnlijk is dit veel 

dichterbij gekomen door de technologie (Facebook, sociale media).  

IV. Wat kan de school bijbrengen?  

Gezien de leerplicht is dit de ideale plaats om dingen aan te brengen; de lagere sociale klasse 

krijgt bijvoorbeeld van thuis uit minder mee over politieke thema’s. We kunnen ons afvragen 

of dit de plek is voor burgerschapseducatie: het staat in Vlaanderen in de vakoverschrijdende 

eindtermen, net als projecten, initiatieven en service learning (vb.: sobermaal). Ook kunnen 

discussies gevoerd worden over sociale en politieke thema’s. Dewey spreekt over learning by 

doing nl. je moet je waardepatroon ervaren i.e. bijleren voor de rest van je leven. De school kan 

gezien worden als minisamenleving: democratische omgeving omvat in de organisatie van 

school. Controverse en discussie spelen steeds een belangrijke rol!  

V. Wat is de rol van discussies in de klas? (Campbell, 2008)  

Het concept dat hier van belang is, is het zgn. open klasklimaat. Er zijn vier hypotheses nl.:  

(1) Civic Knowledge  

(2) Appreciation of Conflict (binnen een democratie is er altijd conflict onder de vorm van debat).  

(3) Voting  

(4) Compensation / Acceleration (ongelijkheid rechttrekken vs. alleen jongeren die al hoger 

staan van thuis uit leren bij, anderen leren niets bij  tegenovergesteld effect).  

                                                 
6 Op 14jarige leeftijd ontwikkel je meningen enz.  
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De data die gebruikt wordt is een sample binnen de VS (105 scholen – 2000 leerlingen), dus 

gaan we geclusterd onderzoeken mét gestandaardiseerde variabelen. Deze zijn: classroom 

climate (6 items op 1 schaal), politieke kennis (49 vragen), appreciation of conflict, informed 

voting, expected education (hangt samen met de hypothese van compensation/acceleration), 

controlevariabelen, school- en district variabelen. De resultaten tonen dat de expected 

education een positief effect heeft, terwijl afkomst een negatief effect heeft op civil knowledge. 

Grafisch zien we naarmate het classroom climate stijgt, des te kleiner het verschil wordt tussen 

beide groepen, i.e. de compensation hypothesis (geldt voor appreciation of conflict en voting). 

Bij de school/district variabelen vinden we bijna niets significant terug. We kunnen besluiten 

dat scholen een impact hebben op politiek engagement!  

1 december 

Gemist: Sportraad van de Associatie KU Leuven  

 

8 december 

Bespreking Zelfstudie The Civic Culture Revisited  

I. Kernargument (vorige les)  

Er is een transformatie geweest in politieke cultuur; dit boek is geen loutere empirische update 

van Almond & Verba. Het heeft veel meer aandacht voor verandering (cf. Inglehart) en spreekt 

over intergenerationele verandering i.e. de allergrootste veranderingen komen er omdat 

generaties elkaar opvolgen. Vandaar ook de gastles over jongeren en de rol van de school. De 

inhoud van de politieke cultuur is ook belangrijk: de auteurs hebben een andere visie op wat 

die moet inhouden m.n. positiever want er zijn assertieve burgers nodig die niet langer loyaal 

en gezagsgetrouw zijn (vgl.: Rosanvallon, P. Norris). Deze transformatie in politieke cultuur 

heeft twee gevolgen: er zijn meer kritische burgers die anders gaan participeren o.a. ook 

burgerlijke ongehoorzaamheid. De auteurs gaan niet akkoord met het feit dat je als burger 

beslissingen moet opvolgen als je inspraak hebt gehad in de besluitvorming. Ook worden 

nieuwe issues op de politieke agenda geplaatst (vb.: zwarte piet) binnen het kader van tolerantie, 

een sterker milieubewustzijn en grotere gendergelijkheid.  
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II. Gevolgen van de transformatie  

Meer kritische burgers 

Is er een effect op de bereidheid om te vechten voor het (vader)land? Dit is een onderzoek 

gevoerd door Puranen: het onderzoek deelt mensen in op basis van materialisme / 

postmaterialisme en bevraagt dan hun bereidheid om te vechten. Om aan te tonen dat beide 

trends elkaar veroorzaken moet men de concepten goed meten, bij voorkeur longitudinaal 

werken en ook nadenken over een causaal mechanisme. Causaliteit is immers nooit ‘zeker’ 

aan te tonen, een overtuigende case maken is eerder wat nagestreefd wordt. De algemene 

verwachting is dat een stijging in geëmancipeerde waarden leidt tot een daling in de bereidheid 

om te vechten voor je eigen land. Hiervoor hanteert Puranen drie strategieën:  

1. Cross-sectie: bereidheid in landen met sterke geëmancipeerde waarden.  

2. Longitudinaal: landen met sterkere stijging in waarden bekijken.  

3. Multi-level: wijdverspreide waarden i.p.v. individuele waarden, zgn. contexteffect i.e. 

leidt tot minder bereidheid. (vgl.: ‘sociaal kapitaal’, Putnam) 

De resultaten zijn als volgt:  

1. Geen vast patroon, veel ‘outliers’; indien er gecontroleerd wordt voor outliers is het 

effect er wel. Israel, Taiwan, Duitsland, Japan en Italië hebben een specifiek verleden 

dat hier meespeelt.  

2. Longitudinaal: bewijs, cf. artikel.  

3. Multi-level: contextkenmerk nl. woon je in een land waar veel belang gehecht wordt 

aan keuzemogelijkheden? De Nordic Exception: veel hogere bereidheid dan verwacht 

op basis van het model met variabele ‘keuze’. Op individueel niveau ‘nationale trots’ 

als belangrijke factor, merk op dat dit gemoduleerd wordt door de contextvariabele. In 

een land met een hele lage bereidheid tot vechten bijvoorbeeld heeft nationale trots een 

groot effect.  

Conclusie: de bereidheid om te vechten voor het land is gedaald. De burger evolueert van 

gezagsgetrouw naar assertief.  

Nieuwe issues op de politieke agenda 

Er is een sterker milieubewustzijn, wat opvallend is, gezien het niet past binnen het klassieke 

breukenmodel. De operationalisering van ‘milieubewustzijn’ is een latent concept met 
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verschillende indicatoren. De vragen die in het onderzoek gesteld worden, focussen vooral op 

het economische aspect, waardoor ze persoonlijker worden. Het milieubewustzijn is mogelijk 

hoog omwille van heel verschillende redenen, want bv. Mali en Burkina Faso die weinig 

ontwikkeld zijn, hebben toch een hoog milieubewustzijn, waarschijnlijk door de confrontatie 

met de grillen van de natuur (overstroming…). Er is een significante positieve relatie: meer 

postmaterialisme kan mogelijk zorgen voor een groter milieubewustzijn. Bij model 4 is het 

teken veranderd, omdat ‘postmaterialisme’ er twee keer opgenomen wordt nl. direct en als 

interactie effect. Bijgevolg verandert de betekenis van het directe effect en is enkel nog de 

interactie term van belang. Postmaterialistische waarden hebben een sterker effect in hoog 

ontwikkelde landen. De conclusie luidt dus: er is een relatie tussen postmaterialisme en 

milieubewustzijn (vanaf een zeker niveau van ontwikkeling). De kwaliteit van het leefmilieu 

heeft weinig impact. Jongeren zijn meer milieubewust: onafhankelijk van het postmaterialisme, 

idem voor hoger opgeleiden. 

Er is ook een toename van gendergelijkheid, Pipa Norris wijt dit aan structurele en culturele 

factoren. Er blijft echter een hardnekkige implicit bias bestaan, dit zie je bijvoorbeeld aan de 

gebruikte woorden om een mannelijke dan wel vrouwelijke docent te evalueren: smart vs. 

sweet. Dit heeft niets te maken met seksisme (explicit bias), maar is gewoon hoe onze 

psychologische processen werken.  

15 december 

Afsluitende les  

I. Probleemstelling van de cursus  

We zijn vertrokken van de vraag of er nog voldoende linkage-mechanismen zijn tussen de 

burgers en het politieke systeem. Hierop zijn grofweg twee antwoorden: enerzijds de Civic 

Decline (Putnam) die het individualisme benadrukt, anderzijds Transformation (Inglehart, 

Norris, Dalton).  

II. Argumenten tegen het Decline kamp  

(1) Cijfers kloppen niet, want: er is een dalende respons(bereidheid) in de tijdsreeksen. 

Ook is er een meer technisch meetprobleem: meer mensen zijn uit hun kiesrecht ontzet 

(bv. door criminaliteit). De verwachting dat er meer participatie zal komen door een 

stijging in het opleidingsniveau klopt niet: het is altijd relatief, in verhouding te meten. 
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Niet alle ‘sociaal kapitaal’-indicatoren dalen aan hetzelfde ritme of in dezelfde mate. 

Voor sommige elementen is er dus duidelijk een te snelle conclusie gemaakt, hoewel de 

algemene indruk behouden blijft.  

(2) American exceptionalism: kan je data uit de States zomaar gaan generaliseren? Het is 

immers een volledig ander samenlevingsmodel dan de vele welvaartsstaten in Europa. 

Een artikel uit 2015 bevestigt Putnams conclusie zelfs in de Verenigde Staten niet 

volledig! Het gaat hier echter ook weer om een technisch probleem: de beste 

tijdsreeksen zijn voorhanden in Amerika. Bovendien kunnen we stellen dat de evolutie 

in een daling meer uitgesproken is in de VS, maar dat we dezelfde indicaties zien 

terugkomen in andere samenlevingen.  

(3) Op zoek naar functionele equivalenten, i.e. de oude vormen van participatie 

verdwijnen, maar worden vervangen door nieuwe. De nadruk komt op het informele 

(netwerkstructuur), life style issues, momentane participatie, minder ‘face to face’ 

m.a.w. meer individueel, denk aan Social Media. Bennett stelt een nieuw theoretisch 

framework voor nl. connective action met technologie als kernelement om verhalen te 

delen (fenomeen van de #’s). De grote vraag blijft wat participatie is en wat niet (bv. 

twitteren?) Ook ligt de vraag voor of het wel echt functionele equivalenten zijn… 

beleidsmakers zien het anders dan burgers, zoals een onderzoek in België aantoont.   

(4) “So What?”, democratie zonder georganiseerde massaparticipatie? Schudson spreekt 

over een monitoring citizen nl. burgers die enkel in actie treden als ze het gevoel hebben 

dat hun belangen geschonden worden i.e. ‘burger-nachtwaker’. Een bedenking die je 

hierbij kan maken is dat je dan enkel negatieve reacties krijgt en geen constructieve 

peilingen. Daarbij aansluitend is het nog maar de vraag hoe je kan monitoren, als je niet 

betrokken bent geweest bij de besluitvorming.  

Is politiek vertrouwen noodzakelijk? Vormen kritische burgers een oplossing? Cf. 

zelfstudie.  

Examen  

Alle artikels + boek dienen gekend te zijn; in de colleges werden de grote lijnen geschetst, maar 

dat is niet voldoende! Het is een schriftelijk examen met 5 vragen op telkens 4 punten. Het peilt 

naar ‘reproductie’, maar ook naar toepassen en linken leggen. De vaardigheden i.e. het kunnen 

lezen en interpreteren van een tabel & dat gebruiken in een antwoord op de vraag, worden ook 

getest. Let hierbij op dat je de cijfers effectief gaat benoemen!  
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