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POLITIEKE SOCIOLOGIE – READER  

PROBLEEMSTELLING: VERSCHUIVENDE VERHOUDINGEN BURGERS 

EN POLITIEK SYSTEEM  

RUSSELL J. DALTON – POLITICAL CLEAVAGES, ISSUES AND ELECTORAL CHANGE  
Electorale politiek wordt aanzien als de basis van democratie. De voorbije generaties zijn er echter twee veranderingen 

vastgesteld: traditionele en sociale breuklijnen zijn getransformeerd en verzwakt als predictors voor electorale keuze in 

geavanceerde industriële democratieën. Ook verandert de basis van ideologisch conflict in vele Westerse democratieën. 

Dit artikel wil de implicaties van deze veranderingen op de natuur van electoraal gedrag vandaag en in de toekomst 

bestuderen.  

Lipset & Rokkan formuleerden in 1967 het breuklijnenmodel: het Westerse partijmodel was lange tijd ‘bevroren’ 

rond breuklijnen van politieke en economische natuur. Bovendien was er op institutioneel gebied een cultuur van 

partij-verzuiling. Er kwamen echter nieuwe uitdagingen: een nieuw type vragen werd door de bevolking opgeworpen 

(voorbij de breuklijnen) en er kwam meer electorale volatiliteit. De basisvraag in onderzoek was niet langer om de 

standvastigheid van gevestigde stempatronen te verklaren, maar veeleer om electoral change te duiden. Uit onderzoek 

blijkt dat stemmen gebaseerd op je klasse (hoog-middel-laag) tegenwoordig nog maar weinig invloed heeft. Eenzelfde 

patroon blijkt voor de stemmen gebaseerd op religie door het proces van secularisering. Hoewel dit moeilijker te meten 

is om tweevoudige reden: niet in elk land is het even duidelijk welke religie dominant aanwezig is, bovendien kan een 

christelijke partij in het ene land een centrumpartij zijn en elders links (enz.). Ook andere sociale scheidingslijnen: stad 

vs. platteland, gender, etniciteit (kan evenwel een uitzondering vormen, maar door hoge homogeniteit in de meeste 

samenlevingen toch weer niet) hebben nog weinig invloed. Dalton stelt dan ook dat mensen vandaag nog wel bewust 

zijn van hun sociale klasse, maar dat ze niet meer zo relevant zijn op stemgedrag, omwille van drie redenen. Ten eerst 

zijn de banden tussen individuen en sociale groepen verzwakt. Ten tweede is er een proces van cognitieve mobilisatie gaande: 

mensen beslissen liever op zichzelf zonder externe aanwijzingen van een groep of dergelijk. Tot slot reageren de partijen 

op deze trend door van hun imago als ‘klasse-partij’ af te willen en zo versterken zij het proces!  

Het is echter niet omdat de sociale basis voor het breuklijnenmodel verdwijnt, dat issues afgeleid uit deze breuklijnen 

het stemgedrag niet langer beïnvloeden! Dalton stelt een verandering vast naar zgn. issue voting: lange termijn 

debatten of nieuwe agendapunten. Er is een verandering naar meer korte termijn denken: stemmen op een kandidaat 

(persoonsgericht) en gebaseerd op performantie.  

Conclusie: er is een verandering in stemgedrag te vatten in twee grote trends. Eerste en vooral is er een erosie in de 

bekwaamheid van het sociale breuklijnenmodel om stemkeuze te verklaren. Daarmee gepaard gaat een stijging van korte 

termijnfactoren om stemmen te duiden. Deze shift naar issue- en kandidaat-stemmen zal waarschijnlijk het evaluatieve 

karakter van verkiezingen doen toenemen. Of dit het democratische proces verrijkt dan wel verzwakt, hangt af van de 

reactie van politieke partijen (en kandidaten) op deze (gefragmenteerde politieke) context.  

G. ALMOND & S. VERBA – THE CIVIC CULTURE: POLITICAL ATTITUDES & DEMOCRACY IN 5 NATIONS 
Almond & Verba stellen een verandering in politieke cultuur vast in de zgn. participatie explosie, nl. iedereen wil 

deelnemen aan het politieke systeem. Hoe dan ook, ‘the mode’ is nog onzeker: ofwel democratisch, ofwel totalitair. Zij 

werken dan ook de congruentiethesis uit: een democratische vorm van een participatief politiek systeem vereist een 

politieke cultuur die consistent hiermee verloopt. Er zijn twee redenen waarom dit moeilijk gaat: enerzijds de natuur 

van de democratische cultuur (zaak van attitude en gevoel); anderzijds de archaïsche systemen.  

De civic culture dan is een cultuur die moderniteit met traditie combineert; het wordt omschreven als een groot, maar 

tegelijk problematisch geschenk voor het Westen. Er zijn hieraan twee valkuilen verbonden: enerzijds de blik van het 

mysterie, i.e. uniek dat een klein deel van de wereld beschaaf wordt. Anderzijds pessimisme, cf. dialectiek van de 

Verlichting. Er zijn verschillende opties om hiermee om te gaan: lessen trekken uit het verleden, de democratische 

imperatief van de burgerparticipatie, sociale & economische condities en de psychoanalyse. Wat Almond & Verba 

willen doen is de civic culture specifiëren door attitudes van werkzame democratische systemen te observeren.  
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Almond & Verba opteren voor de term politieke cultuur om tweevoudige reden: (1) het duidt een set van oriëntaties 

t.a.v. de politiek aan en (2) het sluit aan bij categorieën van andere wetenschappen [cultuur – psychologische oriëntatie 

ten opzichte van sociale objecten]. Een oriëntatie heeft dan betrekking op drie zaken: cognitief, affectief en evaluatief. 

Ook zijn er drie grote objectsklasses: structuren/rollen, dragers van die rol & bepaalde beslissingen. Het onderscheid 

tussen een participatieve en subject politieke cultuur hangt dan af van de mate waarin een oriëntatie naar de 

gespecialiseerde inputstructuren aanwezig is. De opdeling (ideaaltypes!) is de volgende:  

 Parochiale politieke cultuur: Africaanse stammen – geen gespecialiseerde politieke rollen: de parochiaan 

verwacht niets van het politieke systeem. [traditionele politieke structuur]  

 Subject politieke cultuur: passieve relatie met het politiek systeem, situeert zich aan de output zijde 

(administratie) en het systeem om algemeen niveau. Dit is vooral affectief en normatief i.p.v. cognitief. 

[autoritair centraal systeem] 

 Participatieve politieke cultuur: actieve rol van het zelf in het politiek systeem: aan de output zijde, maar 

ook aan de input zijde! [democratisch systeem]  

Deze culturele mix omvat twee aspecten m.n. de burger & de civic culture. Volgens de congruentiethesis moet deze 

politieke cultuur dan overeen komen met het politiek systeem dat aangegeven wordt. Almond & Verba spreken over 

een allegiant situation als de attitudes van de burgers machten met de instituties. Ze onderscheiden volgende drie gemixte 

politieke culturen:  

 Parochial-subject culture: politieke cultuur waarin een substantieel deel van de bevolking exclusieve claims 

van feodale autoriteit verwerpt en allegiance heeft ontwikkeld t.a.v. een meer complex politiek systeem.  

 Subject-participant culture: een substantieel deel van de bevolking heeft een actieve set van 

waardeoriëntaties en toegang tot het input systeem, terwijl een groot deel van de bevolking georiënteerd blijft 

op een autoritaire overheidsstructuur.  

 Parochial-participant culture: de cultuur is hoofdzakelijk parochiaal, maar de structurele normen die 

geïntroduceerd worden vergen participatie. Dit is hopeloos om congruentie te bereiken!  

Volgens Almond en Verba is de civic culture in de eerste plaats een allegiant participant culture, waarin het politieke 

systeem congruent is met zijn politieke cultuur. Individuen participeren in het politieke proces, maar daarmee geven 

ze niet hun oriëntatie als subject/parochiaan op! De link tussen micro- en macropolitiek is net de civic culture. Wat 

dan het belangrijkste aspect voor onderzoek naar politieke stabiliteit en verandering wordt, is de relatie tussen politieke 

cultuur en politieke structuren. Stabiliteit is het gevolg van socialisatie van waarden en houdingen.  

ROBERT PUTNAM – MAKING DEMOCRACY WORK: CIVIC TRADITIONS IN MODERN ITALY  
Italië kent een sterke noord-zuid differentie, er zijn twee mogelijkheden: ofwel socio-economische moderniteit, ofwel 

een verschil in civic community; Putnam onderzoekt het effect op institutionele performantie. Tijdens de industriële 

revolutie trokken veel mensen van het land naar de fabrieken, de performantie ligt veel hoger in het Noorden dan in 

het Zuiden van Italië. Zowel in materiële als menselijke bronnen loopt het Noorden voor. Hoe dan ook verklaart 

economie niet alles!  

Putnam wil met empirisch onderzoek de these van de civic community onderbouwen i.e. of het succes van een 

democratische regering afhangt van de graad waarin zijn omgeving aanleunt bij het ideaal van die civic community. 

Dergelijk burgerschap kan door verschillende factoren bepaald worden: actieve participatie in publieke zaken (self-

interest properly understood, cf. Tocqueville), politieke gelijkheid (gelijke rechten en plichten), solidariteit/vertrouwen / 

tolerantie, burgerlijke & politieke organisaties (Tocqueville) – dragen intern & extern bij nl. leden & beleid. Om deze 

speculatie te testen, formuleert Putnam vier indicatoren voor de civic-ness van het regionale leven: (1) vibratie in het 

verenigingsleven (sportclubs) => #/capita, (2) lezen van kranten, (3) turn-out in referenda (niet in verkiezingen omwille van 

vroegere opkomstplicht + cliëntisme + feit dat opkomst afhangt van mate van strijd  referenda gebruikelijk in Italië 

en gaat echt de burger aan) & (4) gebruik van voorkeursstemmen (indicator van afwezigheid van civic community, eerder 

corruptie en cliëntisme). Indicatoren (3) en (4) zijn negatief gecorreleerd: waar de voorkeursstem meer gebruikt wordt, 

is er een lagere opkomst bij referenda. Het gaat evenwel niet enkel om een kwantitatief verschil, ook kwalitatief: 

collectieve deliberatie van issues tegenover een hiërarchisch systeem om persoonlijk voordeel te behalen. De 
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indicatoren kunnen gecombineerd worden tot één index, waaruit blijkt dat economisch geavanceerde regio’s een beter 

bestuur hebben, precies omdat ze meer ‘civic’ zijn.  

Er is een onderscheid tussen patroon-cliënt verhouding in het Zuiden en een eerder programmatisch engagement in 

het Noorden merkbaar. Dit hangt meer af van waar je bent i.p.v. wie je bent! In het zuiden zijn de leiders vaker 

afkomstig uit een klein segment (elite) van de bevolking en worden ze vaker aangesproken door de burgers in zake 

cliëntisme dan over politieke issues. Verder onderzoek van Putnam toont het effect van de civic context op:  

 Vakbond – meer lidmaatschap in civiele regio’s! Los van onderwijs, leeftijd en urbanisatiegraad.  

 Kerk – civic community is geseculariseerd.  

 Partijen – zowel in Noord als Zuid even veel leden maar verschillende betekenis!  

 Burgerlijke attitudes – mensen uit het Zuiden voelen zich gebruikt, machteloos en vervreemd. Hoog 

opgeleide uit het Zuiden voelen zich even impotent als de laagst opgevoede uit het Noorden… De minst 

civiele regio’s zijn dan ook onderhevig aan corruptie (maffia).  

Tot slot lijst Putnam andere mogelijke verklaringen op: sociale stabiliteit, onderwijs, urbanisatie, persoonlijke stabiliteit, 

de Italiaanse communistische partij… Hoe dan ook: civic context maakt een verschil in de manier waarop instituties 

werken! De belangrijkste factor om dit te verklaren is de graad waarin sociaal en politiek leven in een regio het ideaal 

van een civic community benadert.  

CIVIC DECLINE OF TRANSFORMATION?  

ROBERT PUTNAM – BOWLING ALONE: THE COLLAPSE AND REVIVAL OF AMERICAN COMMUNITY  

Vertrekpunt is de daling in turnout bij Amerikaanse verkiezingen in vergelijking met het verleden: het gedoe met 

registratie is geen goede verklaring, want er zijn veel verbeteringen aangebracht in het systeem. De reden is volgens 

Putnam generationele vervanging: vervanging van individuen door een nieuwe generatie, wat een traag intercohort 

proces is. Anderzijds ook sociale verandering: veel individuen tegelijk in dezelfde richting, snel intracohort proces. Hoe 

dan ook is verandering gemakkelijker voor de jongere generatie, maar deze vertoont een kloof in civic engagement met 

de ouderen. Recent onderzoek toont aan dat stemmen andere praktijken van goed burgerschap aanmoedigt (MAAR: 

stemmen is niet alles van politieke participatie! – de dalende opkomst is meer een visueel symptoom van een bredere 

daling in burgerlijke participatie.  

Het basisniveau van interesse is gedaald in jongere generaties, ondanks beter onderwijs en meer technologie! Ook is 

het zo dat het aantal politieke organisaties en hun betaalde staf geëxplodeerd is gedurende de laatste decennia, 

desondanks zijn minder en minder Amerikanen gaan participeren in partijpolitieke activiteiten. Er is dan ook een trend 

binnen politieke partijen dat zij steeds minder vertrouwen op geëngageerde vrijwilliger, maar des te meer op geschoolde 

(en dure) marketingmensen. Het sociaal kapitaal wordt vervangen door financieel kapitaal: een bezoekje van een 

partijlid uit de buurt moet wijken voor een geanonimiseerd telefoontje. Politieke participatie is steeds meer gebaseerd 

op het chequeboekje, want geld vervangt tijd in deze samenleving. Ook op het lokale niveau is er een grote daling in 

participatie! Jaar na jaar nemen minder Amerikanen deel aan deliberaties die aan de grondslag van de democratie liggen. 

Zeker na 1985 neemt de afname spectaculair toe! Zij het met dit onderscheid: activiteiten op het niveau van de gemeenschap 

zijn manifest gedaald, want als de community niet participeert, waarom zou ik het dan doen? (cf. free-riding, 

coördinatieproblemen) De activiteiten die ik alleen, als individu, kan ondernemen, nemen trager af. Een belangrijk 

politiek gevolg is dat coöperatieve vormen (in comités zetelen) van participatie sneller zijn afgenomen dan expressieve 

vormen van participatie (brieven schrijven).  

De hoeksteen van sociaal kapitaal is het principe van gegeneraliseerde reciprociteit: een maatschappij gebaseerd op 

vertrouwen werkt veel efficiënter dan een distrust society (cf. Wijsbegeerte Vdv). Wat biedt dan de garantie op 

reciprociteit? Wetten zijn hierbij inefficiënt, beter zijn sociale netwerken (reputatie). Er is een onderscheid tussen Thick 

Trust (persoonlijk netwerken) & Thin Trust (onpersoonlijke ander met het ‘voordeel van de twijfel’). Putnam stelt dat 

mensen die andere vertrouwen in het algemeen ‘goede’ burgers zijn en zij die meer geëngageerd zijn in het 

gemeenschapsleven zijn zowel meer trusting als trustworthy. Omgekeerd voelen de ongeïnteresseerde burgers zich 

omringd door miscreants en gaan ze ook sneller geneigd zijn niet eerlijk te zijn. Putnam wil onderzoeken hoe het sociaal 

vertrouwen in Amerika veranderd zou zijn.  
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Hij stelt vast dat ‘haves’ sneller vertrouwen dan ‘have-nots’, maar wijst erop dat sociaal wantrouwen nooit puur 

objectief gemeten kan worden. Ook is er een ambiguïteit in de survey tussen thick en thin trust. De grote reden voor 

de afname van sociaal vertrouwen is generationele vervanging! Op het niveau van de cohorte blijft het niveau van 

vertrouwen stabiel doorheen de tijd, maar elke nieuwe generatie start wat lager… Vooral thin trust is een zeldzaam goed 

aan het worden, waarschijnlijk door de sociale de-verbondenheid. Putnam onderzoekt dit aan de hand van respect 

voor ‘stop’-borden en andere wetten. Een ander deel van de verklaring is de opkomst van een wetkader na 1970. Aan 

de aanbodzijde stond het feit dat de Vietnamtoestanden en de LA glitter law zorgden voor een immense populariteit 

van de job. Er was ook een grotere vraag door de stijging in misdaad, echtscheidingen en complexiteit in socio-

economische zaken. De grootste vraag is de zgn. preventive lawyering, want informele akkoorden bleken niet langer 

adequaat of prudent. Tegen beter in vertrouwen we de dag van vandaag meer op formele instituties (de wet) i.p.v. 

sociaal kapitaal.  

Putnam lijst in het laatste hoofdstuk als conclusie de complexe factoren op die aan de grondslag liggen van de erosie 

van de Amerikaanse sociale verbondenheid en gemeenschap:  

(1) Structuur van het Amerikaanse gezin is veranderd, maar dit speelt niet zo veel. Enkel gerelateerd aan de Kerk 

en de jeugdwerking…  

(2) Ras (blank/zwart): is er een ‘blanke civiele vlucht’ vanuit racistisch motief?  

a. Zwarte vaker lid dan blanke.  

b. Ook dropout onder ‘blacks’ weerlegt de vlucht-these.  

c. Niet te rijmen met generationele vervangingen!  

(3) Groei van de Welvaartstaat (sociaal kapitaal is het hoogst in Scandinavië) – te groot om te behandelen.  

a. Maar: kapitalisme = ‘cold society’, gebrek aan interpersoonlijke warmte die nodig is voor 

vriendschap; het devalueert het menselijke bestaan tot een commodity.  

Tot slot somt Putnam de factoren op die leiden tot een decline in civic engagment & social capital: tijds- en gelddruk, 

suburbanisatie (pendelen etc.), elektronisch entertainment (TV) en vooral generationele vervanging!  

RONALD INGLEHART – CHANGING VALUES AMONG WESTERN PUBLICS FROM 

1970 TO 2006 
Inglehart maakt een onderscheid tussen de waarden van de oude en jongere generatie: respectievelijk materialistische 

en postmaterialistische waarden. Als er inderdaad een intergenerationele vervanging plaatsvindt, dan moet er ook 

een verandering van materialistische naar postmaterialistische oriëntatie komen, gezien jongere generaties de oudere 

vervangen. Deze hypothese van overgang van overlevingswaarden naar zelfexpressie is gebaseerd op twee 

hypotheses: de schaarste hypothese i.e. mensen leggen de nadruk op de meest dringende noodzaken & de socialisatie 

hypothese i.e. iemands basiswaardes reflecteren de condities die in zijn jeugd (pre-adult) aanwezig waren. De schaarste 

hypothese impliceert dat lange periodes van hoge welvaart de verspreiding van postmaterialistische waardes zullen 

bevorderen en dat economische crisis het omgekeerde effect zal hebben. Er is evenwel geen een-op-een relatie tussen 

socio-economische ontwikkeling en de overheersing van postmaterialistische waardes, want ze reflecteren iemands 

subjectief veiligheidsgevoel en niet iemand objectief economisch niveau. In zijn analyse bevraagt Inglehart mensen 

welke doelen ze belangrijk vinden in hun leven; de vraag is of het hierbij gaat om een life-cycle dan wel generatie effect; 

om een sluitend antwoord te vinden, is cohorteanalyse noodzakelijk.  

In de analyse zijn periodieke effecten zichtbaar (vb.: economische crisis jaren ’00) maar dat heeft geen blijvende impact. 

Overal wordt een netto verandering naar postmaterialistische waarden gevonden, i.e. in welvarende en veilige landen; 

in lageloonlanden en landen met veel opstanden is er een eerder materialistische ingesteldheid. Deze vaststelling van 

neiging naar postmaterialisme gaat verder: het is een component van een brede culturele verandering. Inglehart ziet 

een dubbele polarisatie: traditioneel vs. seculier-rationeel & overleving vs. zelfexpressie. Samenlevingen die hoog 

scoren op de zelfexpressie waardes, hebben ook relatief hoge waardes in subjectief welbevinden (i.e. omgeving van 

vertrouwen & tolerantie). Een grote component van de opkomst van zelfexpressie is dan ook een afwijzen van 

externe autoriteit. De basis sociale normen zijn veranderd van overleving naar het nastreven van individueel 

welbevinden. Dit heeft implicaties op de politieke agenda: issues rond de kwaliteit van het leven komen naar voren, 

net als milieu, vrouwenrechten, gaybewegingen, gender gelijkheid… De drijvende factor is intergenerationele 

verandering, gelieerd aan een stijgend niveau van existentiële veiligheid.  
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POLITIEKE PARTICIPATIE  

JAN W. VAN DETH – A CONCEPTUAL MAP OF POLITICAL PARTICIPATION  
Het doel van deze paper is het ontwerpen van een operationele definitie van politieke participatie die in onderzoeken 

gebruikt kan worden. Er treedt immers een ambivalentie op: enerzijds de veranderende natuur van participatie, waarbij 

men vaak tot verkeerde conclusies komt door verschillende concepten. Anderzijds is er ook een uitbreiding van 

manieren waarop mensen participeren: niet-politieke activiteiten voor politieke doeleinden, evenwel afhankelijk van de 

intentie en het doel. Het probleem is dat de intentie bevragen gelijkstaat aan het kind met het badwater weggooien! 

Zoals Fox in 2014 al stelde: het is tijd om de definitie van politieke participatie te updaten.  

Vier punten schijnen gemeenschappelijk en onproblematisch aan alle activiteiten van burgers die de politiek willen 

beïnvloeden nl.: het gaat om een activiteit, die mensen vrijwillig doen in hun rol als burger en het heeft betrekking op 

government, politics of the state in brede zin van het woord. Om over te gaan naar de operationele definitie, moeten we 

aan twee vereisten voldoen (Hempel); het uitgangspunt is de vraag hoe zou je een modus van participatie herkennen als je er een 

ziet? Ten eerste moet die definitie objectief zijn, i.e. voor elke onderzoeker in alle gevallen éénduidig. Ten tweede gaat 

het om een set regels om te classificeren die disambigu en efficiënt werken. Men komt tot volgende definities:  

 Minimalistische definitie: gedrag? Vrijwillig? Door burgers? In de sfeer van government/state/politics?  

 Indien niet in de sfeer van de politiek, dan bevragen we of het gericht is op de sfeer van de politiek? Het gaat 

hierbij om het target en niet om de intentie! We komen tot targeted political participation.  

o Tweede variant: gericht op het oplossen van collectieve of gemeenschapsproblemen. Dit zijn vaak 

niet-politieke activiteiten, desalniettemin gegidst door de wens om impact te hebben op bestaande 

overeenkomsten.  

 Indien niet gericht op dergelijke zaken, dan wel de vraag of het gebruikt is om politieke doelen en intenties 

van participanten uit te drukken? De zgn. motivational definition of political participation: gaat niet om 

politiek als zelfstandig naamwoord, maar om het politieke (adjectief).  

De voordelen hiervan zijn dat (1) de intenties en doeleinden van burgers een niet-ambigue positie verkrijgen in de 

conceptualisering, zonder ze te reduceren tot subjectieve features; (2) antwoord op de snelle verspreiding van individuele 

en creatieve modi van participatie & (3) het maakt een systematische herwaardering van de relatie tussen participatie 

en democratie mogelijk.  

MARIEN, HOOGHE & QUINTELIER – INEQUALITIES IN 

NON- INSTITUTIONALISED FORMS OF POLITICAL PARTICIPATION:  

A MULTI-LEVEL ANALYSIS OF 25 COUNTRIES  
Aan de hand van comparatieve data van de 2004 ISSP survey, suggereert dit onderzoek dat niet-institutionele vormen 

van participatie ongelijkheidspatronen op basis van onderwijsniveau laten toenemen, maar ongelijkheid op vlak van 

gender en leeftijd sterk laten afnemen of zelfs omkeren. Men vertrekt van het feit dat participatieve actie gebaseerd op 

het electorale proces snel aan ruggensteun verliest, terwijl andere vormen van participatie nog steeds uitbreiden. 

Chronologie is een slechte manier om te onderscheiden, beter kijkt men naar traditioneel (gerelateerd aan het 

electorale proces) tegenover niet-geïnstitutionaliseerd (afstand van het politieke systeem). Veel onderzoekers 

suggereren dan ook dat mensen nog steeds – en zelfs meer dan voortijds – de democratie ondersteunen, maar dat ze 

kritisch zijn geworden ten aanzien van de manier waarop democratie vandaag werkt. De vraag die hiermee gepaard 

gaat is uiteraard of deze nieuwe vormen van participatie de bestaande ongelijkheid louter reproduceren – zelfs 

versterken – of net een omkering teweeg brengen.  

Zoals Dworkin reeds zei: gelijkheid is de soevereine deugd; ook Robert Dahl sluit hierbij aan in zijn uitspraak dat het 

weggooien van gelijkheid hetzelfde inhoudt als mensen een intrinsiek privilege toekennen. Politieke participatie speelt 

hierbij een cruciale rol, zoals bijvoorbeeld het principe one man, one vote. Zoals Dalton zegt: de wet behandelt iedereen 

als het erop aankomt kansen te bieden, maar in het benutten van die kansen bestaat echte ongelijkheid. Deze 

ongelijkheden zijn vaak structureel, omdat het buiten de controle van het individu valt (geld, politieke kennis…). Er 

zijn grofweg drie basisantwoorden (scenario’s) mogelijk op de onderzoeksvraag:  
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(1) Rozengeur en maneschijn: niet-geïnstitutionaliseerde vormen staan open voor iedereen, dus daalt de 

ongelijkheid in politieke participatie.  

(2) Geen effect: status quo ook in de nieuwe vormen behouden.  

(3) Participatie paradox: niet-geïnstitutionaliseerde vormen vereisen meer cognitieve vaardigheden, daardoor 

neemt de ongelijkheid in participatie verder toe. Zo ook bijvoorbeeld toegang tot internet nodig.  

De bronnen van ongelijkheid die men hier bestudeert zijn: onderwijsniveau – hoger opgeleide burgers participeren 

intenser dan zij met een lage achtergrond. Gender – vrouwen participeren meer dan mannen in niet-

geïnstitutionaliseerde vormen, want het wordt niet gelabeld als ‘politiek’ (1), het gaat om issues uit het dagelijkse leven 

(2) en het is minder tijdsintensief in combinatie met het gezin (3). Tot slot speelt ook leeftijd een rol – jongeren gaan 

vaker voor de niet-geïnstitutionaliseerde i.p.v. geïnstitutionaliseerde participatievormen. Dit wordt getest aan de hand 

van data uit 26 landen met survey enz.  

[resultaten] Het blijkt dat stemmen nog steeds de grootste act van politieke participatie is, door surveyeffecten is dit 

echter een overschatting! Daarnaast komen petities tekenen, geld doneren en producten boycotten ook naar voren 

als gebruikelijke participatie-acten. Hoe hoger het opleidingsniveau, des te waarschijnlijker dat iemand op verschillende 

wijzen zal participeren. Vrouwen doen het vaker niet-institutioneel en de ouderen zijn vaker lid van een politieke partij 

en stemmen ook meer. Daarna gaat men over naar een multi-variatie analyse: zowel institutioneel als niet-

institutioneel, merk op dat er een bescheiden correlatie tussen beide bestaat, i.e. wie geïnstitutionaliseerd participeert, heeft 

meer kans om ook niet-geïnstitutionaliseerd te gaan participeren. Er is meer niet-institutionele participatie in volledige 

democratische regimes. Met betrekking tot de ongelijkheidsbronnen merken we het volgende: scholingsgraad is in beide 

vormen van belang; de hoger opgeleiden gaan meer participeren in beide vormen, maar bij niet-geïnstitutionaliseerde 

participatie is het effect nog sterker. Wat geslacht betreft, zien we wel dat vrouwen effectief meer niet-institutioneel gaan 

deelnemen en ook de hypothese m.b.t. leeftijd klopt: jongeren gaan vaker niet-institutioneel tewerk. In de lijn van Robert 

Dahl zorgt dit voor een grotere inclusie van mensen in de democratische arena!  

KERN, MARIEN & HOOGHE – ECONOMIC CRISIS AND LEVELS OF POLITICAL 

PARTICIPATION IN EUROPE (2002 – 2010): THE ROLE OF RESOURCES AND 

GRIEVANCES  
Dit artikel onderzoekt de effecten van de recentelijke economische crisis op politieke participatie in Europa. Het 

argument dat gegeven wordt is dat dergelijke ‘schokervaringen’ kunnen leiden tot piekmomenten in mobilisatie. Uit de 

literatuur volgen twee hypotheses m.b.t. economische crisissen: enerzijds de grievance theory die stelt dat het leidt tot 

meer participatie, daar tegenover het civic voluntarism model dat stelt dat participatie zal dalen. De basisidee van de grievance 

theory is dat persoonlijk ongenoegen en grieven politieke participatie – voornamelijk protestgedrag – stimuleren. 

Volgens het civic voluntarism model daarentegen, is er een positieve relatie tussen het niveau van participatie en de 

toegankelijkheid van materiële bronnen. Gezien het feit dat grievance theory voornamelijk te doen heeft met 

protestgedrag, kunnen we er vanuit gaan dat de economische crisis positief geassocieerd zal worden met niet-

institutionele vormen van participatie.  

Politieke participatie wordt positief bevonden omwille van drie redenen (Verba, Schlozman): (1) positief voor de 

participanten, want ze ontwikkelen hun capaciteiten, (2) positief voor democratische oriëntaties & (3) een medium voor 

inspraak. De vraag die hier onderzocht wordt is of protesten naar aanleiding van economische crisis een efemeer 

fenomeen zijn of toch het gevolg zijn van een structurele impact van de crisis op participatiepatronen in Europa. In 

het verlengde van de grievance theory komt het concept relatieve deprivatie opzetten. Dit bestaat in twee vormen: 

enerzijds individueel (vergelijking met andere individuele situatie), anderzijds collectief (vergelijking met andere groep); 

de combinatie van beide zal leiden tot politieke participatie, immers als een individu realiseert dat niet alleen 

hij/zijzelf er slechter vanaf komt, maar alle leden van dezelfde groep, zal men sneller (collectief) handelen. Er zijn drie 

hypotheses die getest kunnen worden: (1) positieve relatie tussen economische crisis en niveau van politieke 

participatie, (2) die wordt sterker voor individuen die ook persoonlijke deprivatie ervaren & (3) er is een negatieve 

relatie tussen economische crisis en politieke participatie (op basis van civic voluntarism model).  

De gebruikte data vereist een multilevel analyse, gezien individuen genest zijn in landen. De afhankelijke variabele is 

politieke participatie met het gekende onderscheid tussen (niet-) institutioneel. De onafhankelijke variabelen zijn er 

vier op het individu-niveau (scholing, voldoening met inkomen [proxy voor inkomen zelf], voldoening met de staat 
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van de economie & positie op de arbeidsmarkt) en vier op het landenniveau. Er wordt gecontroleerd voor het geslacht, 

leeftijd, niveau van politieke interesse en urbanisatiegraad. Hoe dan ook is men in dit artikel enkel geïnteresseerd in het 

duiden van een verandering ten gevolge van de crisis, niet in het absolute niveau van participatie.  

[resultaten] Voor de geïnstitutionaliseerde participatie zijn vooral individuele kenmerken belangrijk om verschillen te 

duiden. In lijn met het civic voluntarism model zijn het vooral de hoger opgeleiden en zij die tevreden zijn met hun inkomen 

die participeren. Er is geen steun te vinden voor de deprivatie theorie en slechts weinig op het individuele niveau voor 

het civic voluntarism model. Wat niet-geïnstitutionaliseerde participatie betreft, spelen landenvariabele wel een grotere rol. 

De resultaten liggen in lijn met de derde hypothese: steun voor het civic voluntarism model. Wanneer men enkel in 2010 

de analyses gaat doorvoeren, krijgt men andere resultaten die meer aanleunen bij de grievance theory. Collectieve relatieve 

deprivatie is positief gerelateerd aan politieke actie, onafhankelijk van de individuele situatie van de respondent 

(waarvoor gecontroleerd werd). We kunnen concluderen dat het civic voluntarism model beschouwd mag worden als ‘de 

baseline’ voor structurele en lange termijn verklaringen van politieke participatie. Deze plotse economische crisis leed 

tot protestgedrag en daarvoor is de grievance theory beter geschikt. Het is hoe dan ook eerder speculatief!  

DASSONNEVILLE & MICHAEL LEWIS-BECK – MACROECONOMICS, ECONOMIC 

CRISIS AND ELECTORAL OUTCOMES: A NATIONAL EUROPEAN POOL  
Veel onderzoeken argumenteren voor de economic voting theory; dit artikel onderzoekt de mogelijkheid van een zgn. 

‘micrological fallacy’ door rigoureuze analyse van een grote tijdsseries cross-sectionele dataset van Europese landen. 

Het wordt duidelijk dat de macro-economie nationale verkiezingsuitslagen beïnvloedt.  

De economic voting theory gaat ervanuit dat stemmers hun regering belonen/straffen naargelang de economische situatie. 

Dit is evenwel onderhevig aan de ecologische fout: individuele stemmers kunnen op een andere manier handelen. 

Het tegenovergestelde kan ook: de waarheid van een deel is niet waar voor het geheel – de zgn. compositiefout of 

micrological fallacy. De individuele stemmer kan verschijnen als economisch stemmer, maar allemaal bij elkaar genomen, 

is het mogelijk dat ze toch niet de veranderende staat van de economie reflecteren. In dit onderzoek wordt bekeken of 

de nationale regering daadwerkelijk bestraft of beloond wordt op basis van de economische performantie. Sterke 

microbevindingen blijken te co-existeren met zwakke tot niet bestaande macrobevindingen om twee redenen: de 

individuele perceptie kan gebaseerd zijn op fouten (1) en het individu kan correct zijn, maar niet in relatie tot het 

macroniveau (2). De eerste hypothese is de volgende: positieve (negatieve) bbp-groei leidt tot stijgende (dalende) electorale steun 

voor regeringspartijen. Tijdens economische crisis is er een dubbel effect, wat leidt tot een asymmetrische stem: de bias 

van de media (slechtere perceptie) & als het individu zelf de crisis ervaart. Vandaar hypothese twee: tijdens economische 

crisis is het verband tussen bbp-groei en electorale steun voor de regeringspartijen sterker. De gebruikte data covert 359 verkiezingen 

in 31 Europese landen. Er wordt gefocust op de bbp-groei als onafhankelijke variabele en het percentage stemmen 

voor regeringspartijen als afhankelijke variabele. Een belangrijke controlevariabele is clarity of responsibility, bestaande uit 

drie factoren: # partijen in parlement, # partijen in de regering & de aanwezigheid van een ad-interim regering voordien 

ja/nee. Er werden zowel statische als dynamische modellen geëxploreerd.  

[resultaten] De staat van de economie op de verkiezingsdag maakt een verschil op de steun voor de regering. De 2008 

crisis dummy heeft geen statistische significantie in geen van beide modellen! De voorzichtige conclusie luidt: de 

regerende partijen kunnen gestraft zijn naar aanleiding van de crisis in 2008, maar die straf was niet groter dan 

voorgaande economische terugvallen in andere periodes. De crisis zelf had geen uniek effect! Het is duidelijker dat 

negatieve economische groei meer belang heeft voor de electorale resultaten van de regerende partijen. Het effect 

van de economie op macroniveau verdubbelt quasi in tijden van economische recessie ten aanzien van tijden van 

economische groei. Er is dus sterke bijval voor de centrale hypotheses.  

Enkele moeilijkheden bij het onderzoek zijn: (1) of de afhankelijke variabele coalitiestemmen (zoals hier) moet zijn 

dan wel stemmen op de partij van de eerste minister? (2) De economie wordt hier gemeten aan de hand van bbp-groei, 

maar wat als we kijken naar werkloosheidsgraad? (3) Andere variabelen spelen misschien ook een rol, in het bijzonder 

globalisering en democratisch verleden.  

Conclusie: economisch stemmen is onvermijdbaar! Er is een niet-ambigue relatie tussen bbp-groei en het 

geaggregeerde percentage stemmen op de regeringspartijen in Europa. Het is wel zo dat overheden meer gestraft 

worden voor recessie dan ze beloond worden voor bbp-groei. 
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POLITIEK VERTROUWEN – SOCIAAL KAPITAAL  

MARIEN & HOOGHE – DOES POLITICAL TRUST MATTER? AN EMPIRICAL 

INVESTIGATION INTO THE RELATION BETWEEN POLITICAL TRUST AND SUPPORT 

FOR LAW COMPLIANCE  
Onderzoekers hebben herhaaldelijk hun bezorgdheid uitgedrukt over de consequenties van een laag niveau aan politiek 

vertrouwen voor de stabiliteit van een democratisch politiek systeem. Desondanks is er geen empirisch bewijs! Dit 

onderzoek is een empirisch onderzoek naar de relatie tussen politiek vertrouwen en attitudes i.v.m. het overtreden van 

de wet. De resultaten tonen aan dat respondenten met weinig politiek vertrouwen sneller illegaal gedrag (o.m. 

belastingfraude) zullen aanvaarden dan respondenten met hoog politiek vertrouwen.  

Politiek vertrouwen is een wezenlijke component van the civic culture (Almond & Verba). Er woedt een debat over 

de daling in politiek vertrouwen: volgens vele is dit zorgwekkend, terwijl anderen (o.m. Rosanvallon) het een goede zaak 

vinden dat de burger assertiever wordt. Wat er ook van zij, er is geen empirisch bewijs. Is politiek vertrouwen dan wel 

noodzakelijk? Ja volgens o.a. Easton en Gamson: er is een minimaal level nodig om autoritaire regulering van de 

maatschappij te garanderen. Rosanvallon en Norris staan aan de nee kant: er heerst beter wantrouwen als permanente 

evaluatie wat leidt tot scepsis en de kracht van hervorming. Meer nuance is noodzakelijk, zoals Inglehart opmerkt, is 

het object van belang: personen worden gewantrouwd, maar de (democratische) instituties & waarden mogen nog 

steeds op vertrouwen rekenen. Een grote uitdaging voor dit onderzoek is het meetprobleem: het gaat om criminele 

daden. Daarom wordt er gepeild naar attitudes t.a.v. die handeling als proxy van de handeling zelf. De hypothese luidt 

dat burgers met een minder vertrouwen in politieke instituties minder de wet zullen aanvaarden. Hierbij wordt gefocust 

op wetten die gefundeerd zijn op een sterke consensus in de maatschappij, geen hete hangijzers. Voor het onderzoek 

wordt gewerkt met een schaal over ‘de aanvaarding van illegale acten’. Er wordt gecontroleerd voor leeftijd, gender, 

scholingsgraad en religie. Ook de moraliteit (morele oriëntatie aan de hand van seksuele en biomedische ethiek) i.e. 

conservatieve attitudes worden mee gecontroleerd.  

[resultaten] Er is meer vertrouwen in Noord-Europe, Oost-Europa blijft wat hangen in wantrouwen. Het blijkt dat 

oudere respondenten, vrouwen en laaggeschoolden meer vertrouwen hebben. Er is multi-level analyse vereist om het 

verband tussen politiek vertrouwen en overtreden van de wet te meten. Het blijkt dat in de meeste landen burgers met 

meer politiek vertrouwen minder snel overtreders van de wetten zullen toestaan. De outliers in het onderzoek zijn 

Bulgarije en Oost-Duitsland, beide ‘nieuwe’ democratieën… Deze analyse suggereert dat wantrouwen het moeilijker 

maakt voor overheidsinstanties om op een effectieve manier te functioneren.  

DAVID E. CAMPBELL – VOICE IN THE CLASSROOM: HOW AN OPEN CLASSROOM 

CLIMATE FOSTERS POLITICAL ENGAGEMENT AMONG ADOLESCENTS  
Deze en eerdere studie(s) toont/tonen aan dat een open klasklimaat een positieve invloed heeft op de civic knowledge 

van adolescenten en hun appreciatie van politieke discussie.  

Het uitgangspunt van deze paper is de vraag of scholen een impact hebben op de waarschijnlijkheid dat jonge mensen 

zich zullen ontwikkelen tot actieve, geïnformeerde burgers. Eerder onderzoek heeft o.m. de impact van deelname aan 

extra-curriculaire activiteiten aangetoond, maar die gebeuren per definitie buiten de formele contacturen. Hier gaat het 

om wat in de klas gebeurt! Zo hebben cursussen ‘maatschappijleer’ een significante impact op het niveau van politieke 

kennis van adolescenten. Ook service-learning werd reeds onderzocht. De auteur verwacht van een open klasklimaat 

het volgende: het bevordert de kennis over besproken onderwerpen, men leert over democratische processen en 

principes én men krijgt respect voor de meningen van anderen. Dit leidt tot vier hypotheses:  

 Civic Knowledge Hypothesis: een open klasklimaat mondt uit in meer civic knowledge.  

 Appreciation of Conflict Hypothesis: een open klasklimaat leidt tot het appreciëren van discussie: een 

doen i.p.v. louter theorie; niet langer afgeschrikt worden door andere meningen.  

 Voting Hypothesis: het blootstellen aan politieke discussies zet jongeren ertoe aan zichzelf te zien als 

toekomstige participanten aan politieke expressie (stemmen), vorming van civic identity.  

 Compensation/Acceleration Hypothesis: goeie burgerlijke educatie kan andere nadelen compenseren, 

maar het kan ook zijn dat jongeren uit goeie omgeving er net nog meer aan hebben…  
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De onafhankelijke variabele is de openheid van het klasklimaat, gebaseerd op een schaal van zes items en geaggregeerd 

uit een gemiddelde van meerdere respondenten uit dezelfde klas. De hypotheses worden getest door afhankelijke 

variabelen: correct antwoorden van 49 feitelijke kennisvragen (brede vragen, bv. doel van politieke partij); index van 

drie vragen wat goed/slecht is voor democratie; vraag of kinderen zich zullen informeren vooraleer te stemmen; expected 

education nl. hoeveel jaar zal je nog studeren (zowel politiek engagement, alsook proxy voor socio-economische status). 

Verder wordt gemeten voor home discussion, gender, ras en etniciteit, school- of district-kenmerken, ligging van de school 

(platteland vs. stad) enz.  

[resultaten] Wat civic knowledge betreft is de hypothese bevestigt: des te meer open het klasklimaat, des te beter de 

kinderen scoren op de vragen. Ook heeft de individuele perceptie van het klasklimaat een positieve en significante 

invloed. Als we kijken naar appreciatie van conflict, dan heeft het klasklimaat een nog grotere impact! Ook voor 

stemmen zien we eenzelfde resultaat. Bij zowel appreciatie van conflict als stemmen vinden we steun voor de 

compensation hypothesis: het klasklimaat heeft een grotere invloed op kinderen van een lage sociaaleconomische 

achtergrond en heeft bijna geen invloed op studenten met een hoog verwacht level van educatie.  

Conclusie: een open klasklimaat draagt bij aan de kennis van jongeren over democratische processen, ook leert het hen 

discussie binnen het politieke systeem te appreciëren en te ‘plaatsen’. Ook geven de resultaten van dit onderzoek 

(gemengd) bewijs voor de compensatie-hypothese. Met betrekking tot appreciatie van conflict en stemmen blijkt dat 

hoe lager het verwachte scholingsniveau, des te groter de impact van het open klasklimaat.  

ROBERT PUTNAM – E PLURIBUS UNUM: DIVERSITY AND COMMUNITY IN THE 

TWENTY-FIRST CENTURY  
Een van de belangrijkste uitdagingen is de toenemende etnische en sociale heterogeniteit in alle ontwikkelde landen. 

Putnam wil de implicaties van deze transitie naar een meer diverse, multiculturele samenleving op het sociaal kapitaal 

onderzoeken. Onder sociaal kapitaal verstaat hij zowel sociale netwerken als normen van reciprociteit & 

betrouwbaarheid. Hoe dan ook is er niets dat garandeert dat wat via netwerken gebeurt goed is voor het sociale, kijk 

maar naar Al Qaeda… Putnam maakt drie brede claims:  

(1) Etnische diversiteit is op lange termijn wenselijk en een belangrijke sociale aanwinst.  

(2) Etnische diversiteit stelt op korte termijn uitdagingen aan de sociale solidariteit en het sociaal kapitaal.  

(3) Op middellange termijn creëert ‘succesvolle’ immigratie nieuwe vormen van sociale solidariteit.  

[1] Onderzoek toont een duidelijke convergentie naar een hoger aantal immigranten als fractie van de totale populatie. 

Merk evenwel op dat diversiteit en immigratie niet identiek zijn! Ontegensprekelijk zullen onze samenlevingen morgen 

meer etnisch divers zijn dan vandaag, maar die diversiteit is een waardevolle nationale aanwinst. Putnam somt enkele 

voordelen op: creativiteit in het algemeen wordt uitgewisseld, snellere economische groei (effect van immigranten is 

een stijging op nationaal inkomen) en in ontwikkelde landen zijn de immigranten een belangrijke factor om de fiscale 

effecten van de pensioenen van de babyboom generatie op te vangen. Tot slot draagt immigratie ook bij aan de 

ontwikkeling van het Zuiden om twee redenen: immigranten sturen geld terug naar hun families én ze dragen ook 

nieuwe ideeën en technologieën over via hun netwerken.  

[2] Met betrekking tot het sociaal kapitaal heersen in de literatuur twee tegengestelde hypotheses. Enerzijds de contact 

hypothese die stelt dat diversiteit tolerantie ten goede komt en dat het vertrouwen zo toeneemt; dit is gebaseerd op 

onderzoek in het Amerikaans leger. Anderzijds de conflict hypothese die stelt dat contact leidt tot meer wantrouwen 

in de out-groep en vertrouwen/solidariteit t.a.v. de in-groep; dit gebeurt voornamelijk door beperkte grondstoffen 

[resources]. Beide hypotheses delen de assumptie dat in-groep en out-groep vertrouwen negatief gecorreleerd zijn. 

Volgens Putnam is deze assumptie fout (!): er is een onderscheid tussen bonding sociaal kapitaal (gelijken) & bridging 

sociaal kapitaal (vreemden). Deze twee vormen sociaal kapitaal zijn ook niet negatief gecorreleerd: beide kunnen of 

hoog of laag zijn. Geen enkele van de studies tot nog toe heeft de houding van de in-groep gemeten. Putnam meet dit 

op het individuele niveau, gelieerd aan de karakteristieken van hun ‘neighbourhood’ (buurt).  

[resultaten] Putnam komt tot de (verwachte) uitkomst dat er een sterke positieve relatie is tussen inter-ras vertrouwen 

en etnische homogeniteit, wat consistent lijkt met de conflicthypothese. Hoe dan ook is het verhaal complexer dan 

dat! Als dezelfde vraag gesteld wordt m.b.t. vertrouwen in het eigen ras, dan blijkt de conflicthypothese niet langer te 

kloppen. In meer diverse omgevingen, wantrouwen Amerikanen niet alleen personen die niet tot hetzelfde ras behoren, 
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maar ook mensen van dezelfde groep! Dit is wat Putnam de constrict theory noemt: diversiteit veroorzaakt sociale 

isolatie i.p.v. een kloof tussen in- en out-groep. Diversiteit produceert dus geen ‘slechte rassenrelaties’ of etnisch 

gebaseerde groepenvijandigheid. Bewoners van diverse gemeenschappen zullen zich eerder terugtrekken van het 

collectieve leven, hun buren wantrouwen (los van huidskleur), wegtrekken van nabije vrienden, het slechtste 

verwachten van hun gemeenschap en leiders, minder vrijwilligerswerk op zich nemen, minder doneren, minder 

bijdragen aan gemeenschapswerk, minder naar de stembustrekken… Ze zullen wel meer agiteren voor sociale 

hervormingen, maar minder geloof hebben in het feit dat ze waarlijk het verschil kunnen maken en zo ongelukkig voor 

de televisie hangen.  

[objecties] Putnam somt enkele objecties op tegen zijn eigen bevindingen. Ten eerste werd gemeten op het niveau van 

de gemeenschap en kunnen we ons afvragen wat er dan gebeurt met de individuen. Ten tweede verschillen de 

gemeenschappen in meer dan enkel etnische samenstelling, er is dus een resem controlevariabelen vereist. Onder andere: 

leeftijd (jonge personen vertrouwen minder), etniciteit (zwarten en Hispanics vertrouwen minder) en socio-

economische status (geschoolde en mensen die het goed stellen vertrouwen meer). Enkele prominente vaststellingen:  

 Zelfselectie: de meeste mensen kiezen waar ze gaan wonen, dus ook de karakteristieken van hun buurt. Hoe 

dan ook is zelfselectie hier geen mogelijke uitleg voor de uitkomst, in tegendeel, het zou leiden tot een 

onderschatting van de resultaten van het effect van diversiteit op sociale terugtrekking.  

 Interactie-effect: verschilt het van groep tot groep? Nee: hetzelfde patroon keert terug in elke sociale groep. 

Ook is er tot op heden geen overtuigend bewijs voor generationele verschillen m.b.t. diversiteit.  

 Context: Neighbourhood is veel groter en omvattender dan de werkelijke ‘buurt’ waarin mensen leven. Dit leidt 

tot een onderschatting.  

 Niet-lineair verband? Geen empirisch bewijs! Hoe dan ook blijkt economische ongelijkheid geen 

significante variabele in de analyse van etnische diversiteit.  

 Speelpleinen: etnisch homogene buurten hebben meer speelpleinen.  

 Hiërarchische modellering: geneste structuur, maar opgelost door 4 verschillende onderzoeksstrategieën 

die steeds hetzelfde bevestigen: veel Amerikanen voelen zich ongemakkelijk bij diversiteit.  

 Statisch model: enkel onderzoek over één punt in de tijd (2000); geen dynamische modellen!  

[3] Vertrouwen blijkt afhankelijk van de sociale afstand, wat dan weer op zijn beurt afhankelijk is van iemands sociale 

identiteit (gevoel van wie we zijn). Putnam illustreert dit aan de hand van anekdotische voorbeelden. Een extraordinaire 

prestatie van de menselijke beschaving is onze vaardigheid om sociale lijnen te hertekenen op zo’n manier dat ze 

onze voorouders overstijgen. Zijn hypothese is dan ook dat een samenleving sneller de vruchten van immigratie zal 

plukken en de moeilijkheden zal overwinnen, als immigratiepolitiek focust op de reconstructie van etnische identiteit. Het 

beste kwantitatieve bewijs is etnische endogamie: in een zekere manier werden ‘zij’ ‘ons’ en bevatten ‘wij’ nu ‘hen’. De 

grote uitdaging bestaat er niet in ‘zij’ als ‘ons’ te maken, maar eerder een nieuw ‘wij’ te creëren: een reconstructie van 

diversiteit dat niet focust op etnische specificaties, maar een omvattende identiteit schept, die ervoor zorgt dat die 

verschillen geen aliënatie veroorzaken. Immigratie politiek gaat niet allen om aantallen en grenzen; het is ook over het 

grootbrengen van een gevoel van gedeeld burgerschap! Voorbeelden van stappen: tolerantie als eerste stap, 

‘acculturate’ (Engels leren enz.), nationale hulp voor lokale initiatieven, deze initiatieven als sterke tool voor 

gemeenschappelijk leren. Zoals Obama al aangaf: werken aan zowel bridging als bonding. De taak om zich 

comfortabel te voelen met het fenomeen diversiteit is niet gemakkelijk of snel, maar het wordt versneld door collectieve 

moeite en zal uiteindelijk deze moeite zeker waard zijn. Vandaar: e pluribus unum – een nieuwe ‘eenheid’ creëren uit 

een diverse ‘veelheid’.  

HOOGHE, REESKENS, STOLLE & TRAPPERS – ETHNIC DIVERSITY AND 

GENERALIZED TRUST IN EUROPE: A CROSS-NATIONAL MULTILEVEL STUDY  
Dit artikel is geschreven om tegengewicht te bieden aan Putnam die enkel in de VS onderzoek deed. Hier wordt 

gekeken naar 20 Europese landen en de resultaten suggereren dat de pessimistische conclusie i.v.m. de negatieve 

effecten van etnische diversiteit op vertrouwen in het algemeen niet gelden op het geaggregeerde niveau van de 

Europese landen. Het onderzoek vertrekt dan ook vanuit drie concerns: (1) vooral studies in de VS gebeurd, (2) vaak 

black vs. white & (3) er wordt zelden gekeken naar het geaggregeerde niveau (multi-level analyse!).  
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Sociale cohesie en sociaal kapitaal zijn moeilijke concepten om te operationaliseren en meten, net zoals generalized trust. 

Sociale psychologie suggereert dat vertrouwen toeneemt in homogene settings en lijdt onder heterogeniteit. Ook 

bestaat onderzoek dat stelt dat socio-economische bronnen en status direct en indirect racistische attitudes kunnen 

beïnvloeden, net zoals vertrouwen; daarom worden socio-economische bronnen meegenomen als controlevariabele. 

Dit onderzoek biedt drie uitbreidingen op reeds gedaan onderzoek: ten eerste gaat het verder dan de Verenigde 

Staten en bekijkt het ook andere westerse democratieën in vergelijkend onderzoek. Vandaar de eerste onderzoekvraag: zijn 

de bevindingen van de VS ook geldig in de Europese context? Ten tweede gebruikt men hier dynamische meetschalen 

van etnische diversiteit in verschillende vormen. De hypothese die hierbij aansluit is dat de bevolking van het ‘gastland’ 

minder vertrouwen zal hebben als er een snelle toename van de immigranten populatie zich voordoet én als de 

gepercipieerde (culturele, religieuze, economische) afstand tussen beide groepen groter lijkt. Tot slot een derde, meer 

technisch verschil is dat men hier ook multilevel onderzoek voert.  

[data & onderzoek] In het onderzoek wordt generalized trust gemeten met een drie-item schaal; er is nationale variatie in 

de vragen. Er wordt bijkomstige informatie gevraagd over het type migrant: voormalige kolonies en andere EU-leden 

tellen niet mee. Ook wordt in lijn met Huntingtons clash of civilizations een extra variabele ingevoerd voor moslims 

(islam). Ook tonen indicatoren hoe open een land is ten aanzien van migratie. Kortom: er wordt een breed scala aan 

diversiteit en immigratie metingen inbegrepen! Het probleem is dat er slechts data uit 20 casussen beschikbaar is, wat 

kan leiden tot outliers, c.q. Zwitserland.  

[resultaten] De sterke relatie met het bbp is bevestigd: des te welvarender de natie, des te meer vertrouwen onder de 

burgers. Alle andere theoretische variabelen hebben ook hun significante invloed. wanneer statisch gemeten wordt, is 

bijna niets statistisch significant, behalve dan de negatieve invloed van de instroom van buitenlandse arbeiders in 2002, 

maar die wordt teniet gedaan als Duitsland (outlier) verwijderd wordt. In het dynamisch model is ook enkel instroom 

van buitenlandse arbeiders statistisch significant, als de outlier Italië niet verwijderd werd. De auteurs zien ook in 

Europa een negatieve, maar toch zwakke en inconsistente trend in de relatie tussen diversiteit en generalized trust. De 

redenen waarom er andere resultaten bekomen werden dan bij Putnam kunnen zijn: (1) meer indicatoren getest, (2) 

gepaste multi-level modellering, (3) gevoelig voor outliers (small N), (4) hoog aggregatieniveau (land > neighbourhood). 

Dit onderzoek heeft aangetoond dat diversiteit niet altijd de sterke en consistente negatieve effecten heeft, die men het 

toeschrijft, in elk geval niet doorheen Europa!  

CONCLUSIE: DECLINE OF TRANSFORMATION? 

STOLLE & HOOGHE – REVIEW ARTICLE: INACCURATE, EXCEPTIONAL, ONE-

SIDED OR IRRELEVANT? THE DEBATE ABOUT THE ALLEGED DECLINE OF 

SOCIAL CAPITAL AND CIVIC ENGAGEMENT IN WESTERN SOCIETIES 
Volgens de auteurs zit het debat vast in een loopgravenoorlog: enerzijds de modernisten die nostalgie koesteren naar 

vroeger, anderzijds de postmodernisten die nieuwe vormen van participatie beschrijven. Het gaat echter verder dan 

goed vs. slecht! Dit artikel biedt een kritiek op de vier verschillende argumenten van Putnams civic decline kamp.  

Er is steeds meer aandacht besteed aan deze daling in participatie! Het lidmaatschap van verenigingen is om twee 

redenen belangrijk: het voert een socialisatieproces, maar zorgt ook voor een link tussen burger en staat. Samengevat trekken 

de auteurs van de decline these aan de alarmbel, want niet participatie betekent een fundamenteel gevaar voor het 

overleven van een gezonde samenleving met haar politieke democratische systemen. De vier kritieken hierop zijn:  

(1) Empirisch argument: de nummers kloppen niet. Mensen zijn soms hun stemrecht ontnomen, wat de 

impressie wekt dat mensen minder vaak naar de stembus trekken. Ook is er altijd gezegd dat beter onderwijs 

leidt tot meer participatie, dit houdt steek op het individuele niveau, maar er is geen bewijs op geaggregeerd 

niveau. Tot slot nemen steeds minder mensen deel aan surveyonderzoek, ook dat kan zelf een indicator zijn! 

Samengevat: de notie sociaal kapitaal komt niet in een ‘one-size-fits-all’ formaat; er zijn theoretische 

uitdagingen om alles goed gemeten te krijgen.  

(2) Amerikaanse uitzondering: dezelfde trend is niet te zin in andere westerse samenlevingen. Tot op heden is 

geen informatie beschikbaar over het feit of jongeren wat trager zijn in het participeren, of ze daadwerkelijk 

gedurende hun wasdom ook absent zullen blijven… Er is een comparatief, longitudinaal onderzoek nodig 

om dit allemaal te testen. Bovendien nemen niet alle vormen van participatie af.  
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(3) Conceptuele eenzijdigheid: wat met nieuwe vormen van participatie? Denk hierbij aan niet-hiërarchische 

en informele netwerken i.p.v. het stemmen en partijlidmaatschap. Het probleem hierbij is dat systematisch 

bewijs over de nieuwe vormen van participatie nog verzameld moet worden. De nieuwe groepen lijken veeleer 

issue-gerelateerd, maar hebben toch enkele gemeenschappelijke kenmerken:  

a. Structuur: los, netwerk.  

b. Issues: life-style, niet zozeer partijpolitiek of institutionele zaken.  

c. Mobilisatie: spontaan en irregulier; ook zgn. cheque-book organisaties i.e. passief lidmaatschap.  

d. Betrokkenheid leden: minder collectief en groepsgericht, eerder individueel. 

i. PARADOX: deze vormen van protest en participatie kunnen gezien worden als een 

gecoördineerde collectieve actie, toch doen de meeste participanten de act als individu, op 

hun eentje, van achter hun computerscherm of in de supermarkt.  

(4) Akkoord met de decline, maar so what? Dit heeft geen normatieve consequenties! Wat Ingelhart ook zegt: 

postmodernisering doet het respect voor autoriteit eroderen, maar laat de steun voor democratie toenemen. 

Wat Schudson noemt: monitoring citizen.  

Deze vaststellingen leiden tot een nieuwe onderzoeksagenda:  

(1) Verderzetten van huidige tijdsreeksen en deze herinterpreteren.  

(2) Opbouwen van data (eventueel crossnationaal) voor het verschil tussen jonge en oude cohorte.  

(3) Nieuwe surveyvragen en meetinstrumenten ontwikkelen: peilen naar de motivatie en regulariteit.  

(4) Verder research doen op het macroniveau: jonge burgers kunnen ‘kritisch’ zijn, maar er is nog niet onderzocht 

of democratische politieke systemen kunnen functioneren als ze geconfronteerd worden met grote fracties 

kritische burgers. Een radicale oplossing voor dit probleem kan het voorstel zijn dat burgers niet per se met 

het politieke systeem moeten interageren, maar dat nationale staten eerder hun macht gradueel aan het 

verliezen zijn ten voordele van multinationals en economische actoren. De uitdaging is om aan te tonen dat 

kritische burgers nog voldoende verbonden zijn met het politiek systeem, ondanks het feit dat politiek zelf 

een bewegend doel is geworden.  

 


