Verenigd in verscheidenheid
De Amerikaanse
etnische

politicoloog Robert Putnam haalde onlangs de internationale

diversiteit een bedreiging vormt voor 'sociaal kapitaal',

Maar in hoeverre spelen landskenmerken

diversiteit leven, zij zich 'als schildpadden' uit het
publieke leven terugtrekken. Ze zouden niet alleen
andere etnische groepen, maar ook de eigen groep
minder vertrouwen. Zo kruipen zowel autochtonen als allochtonen in hun schulp. Hierdoor zouden regio's en landen die door etnische diversiteit
worden gekenmerkt, minder sociaal kapitaal kennen dan in etnisch opzicht homogene regio's en
landen.1
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de bindingen tussen burgers onderling.

hierin een rol?

Putnam
beweerde
in een
samenleving
met dat,
een wanneer
hoge mateburgers
van etnische

De prijs van immigratie:

media met zijn claim dat

De boodschap van Putnam hebben media en beleidsmakers breed opgepikt. SER-voorzitter Rinnooy Kan sprak in het VPRO-televisieprogramma
Zomergasten op 19 augustus 2007 over 'de ziekte
van Putnam'. De inzichten van Putnam haalden
zelfs de miljoenennota.
Hoe prikkelend de stelling van Putnam ook is,
voorzichtigheid is geboden. Zelf roept hij op de
geldigheid van zijn claim voor Europese landen
te toetsen, want in zijn eigen onderzoek richt Putnam zich uitsluitend op de Verenigde Staten.2 Bovendien zijn er rivaliserende verklaringen waarom
sommige regio's en landen meer sociaal kapitaal
hebben dan andere. Zelfs in Amerika doen sommige van deze verklaringen het beter dan de verklaring van etnische diversiteit.
Wij geven gehoor aan de oproep van Putnam om
zijn onderzoek voor Europese landen te repliceren.
Het belang van het landenvergelijkend onderzoek
naar sociaal kapitaal is dat er nogal wat positieve
bij effecten worden verwacht. Landen met veel sociaal kapitaal zouden welvarender, stabieler en veiliger zijn.3 Sociaal kapitaal wordt daarom wel een
all-purposive elixir genoemd.4 Nationale en internationale overheden zijn er sinds het laatste decennium dan ook op uit het sociaal kapitaal in de samenleving te verhogen.5
Mede daarom richt wetenschappelijk onderzoek
zich steeds meer op de (nationale) context als verklaring van dimensies van sociaal kapitaal. Onderzocht wordt hoe verschillende culturele en institutionele kenmerken van het land de mate van
sociaal kapitaal beïnvloeden. We trachten daarom
de verschillen in dimensies van sociaal kapitaal
tussen 28 Europese landen te verklaren. Net als
Putnam leggen wij de nadruk op het verwachte

effect van etnische diversiteit, hoewel we een bredere onderzoeksvraag stellen: in welke mate worden dimensies van sociaal kapitaal in Europa door
landskenmerken als etnische diversiteit, maar ook
door andere landskenmerken beïnvloed?
Sociaal kapitaal bestaat bij Putnam uit vertrouwen
tussen burgers onderling (dat wij in het vervolg
sociaal vertrouwen zullen noemen) en netwerken.
Recent hebben Pichler en Wallace een onderverdeling voor netwerken gemaakt: formeel sociaal kapitaal (deelname aan formeel opgerichte verenigingen) en informeel sociaal kapitaal (de relaties
tussen burgers en hun familie, vrienden, collega's
en buren).6 In het vervolg zullen we het onderscheid tussen deze drie dimensies (sociaal vertrouwen, formeel sociaal kapitaal en informeel sociaal
kapitaal) aanhouden.
Etnische diversiteit

Volgens Putnams consttict theary zou etnische diversiteit nadelige gevolgen hebben voor het sociaal kapitaal van de samenleving als geheel - meerderheidsen minderheidsgroeperingen? Hij veronderstelt dat
burgers zich uit het sociale leven zullen terugtrekken wanneer ze in een etnisch diverse samenleving
wonen: alle vormen van solidariteit - zowel tussen
etnische groepen als binnen de eigen etnische groep
- zouden door etnische diversiteit worden afgebroken. Dit diversiteitseffect moet los worden gezien
van mogelijke verschillen tussen etnische groeperingen in sociaal kapitaal. Volgens Putnam is etnische
diversiteit zelfs 'de factor die het meest wordt geassocieerd met sociaal isolement', een bewering die
hij in ander onderzoek echter ontkracht.
In zijn geschriften is het onduidelijk vanuit welke
theoretische verklaringen Putnam tot zijn verwachtingen komt. We vermoeden dat zijn consttict
theory stelt dat: hoe divers er een sociale context is
in termen van (etnische) groeperingen, hoe minder mensen van de eigen groep er zijn waarmee
men bekend is en waarin men zich herkent, hoe
minder mensen zich op hun gemak voelen bij anderen, hoe meer zij anderen zullen wantrouwen
en hoe minder zij met anderen om zullen gaan,
zelfs wanneer die anderen tot 'hun eigen soort
mensen' behoren.
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Deze redenering past in een bredere stroom van
onderzoek naar diversiteit, etnisch, economisch
of anderszins. Zo stelt Percy Lehning 'the greater
the number and diversity of persons in a group, the
more that universalistic norms require altruism, and
yet - at the same time - the weaker the force of altruism."8 We formuleren daarom de hypothese dat
(1) meer etnische diversiteit

Overwoekeringthese

Een andere veelgehoorde verklaring over de invloed van landskenmerken op het sociaal kapitaal
van burgers is de overwoekeringthese. Deze verklaring wordt vaak herleid naar het werk van De
Tocqueville en Nisbet.n De overwoekeringthese
start vanuit de historische claim dat familie- en
vriendschapsbanden
oorspronkelijk als een eco-

op het niveau van landen

leidt tot (a) minder sociaal vertrouwen,

(b) minder infor-

meel sociaal kapitaal en (c) minder formeel sociaal kapi-

Sociaal kapitaal bestaat bij Putnam uit

taal op het niveau van individuen.

Deze verklaring is nogal statisch. We kunnen haar
onderscheiden van een dynamische verklaring die
naar immigratiecijfers kijkt. Immigratiegolven
- plotse toestroom van andere etnische groepen
met (vaak) een ander uiterlijk en andere gebruiken - kunnen gevoelens van isolatie versterken.
Snelle, zichtbare toenames van de etnische diversiteit (de netto-migratie) zouden wel eens een belangrijkere bijdrage aan gevoelens van culturele
bedreiging en sociale isolatie kunnen leveren dan
statische etnische diversiteit.9 We verwachten
daarom dat:
(2) hoe hoger de immigratieratio

op het niveau van lan-

den, (a) hoe minder sociaal vertrouwen, (b) hoe minder
Informeel sociaal kapitaal en (c) hoe minder formeel
sociaal kapitaal op het niveau van individuen.

Economische

ongelijkheid

Naast etnische diversiteit zijn ook andere, rivaliserende verklaringen mogelijk waarom in sommige
landen het sociaal kapitaal groter is dan in andere.
Het diversiteitsargument van Lehning kan ook
voor economische ongelijkheid gelden. Verschillende onderzoeken vinden een sterk negatief verband tussen economische ongelijkheid en dimensies van sociaal kapitaal in een samenleving.lO Hoe
groter de barrières tussen groepen (door economische of door etnische verschillen), hoe minder
mensen zich met anderen kunnen identificeren
en hoe minder zij in contact met medeburgers komen. Aangezien etnische diversiteit en economische ongelijkheid hand in hand gaan, zullen we
beide effecten simultaan analyseren om na te gaan
welke doorslaggevend is.
De verwachtingen zijn als volgt:
(3) hoe hoger het niveau van economische

ongelijkheid

op het niveau van landen, (a) hoe minder sociaal vertrouwen, (b) hoe minder Informeel sociaal kapitaal
hoe minder formeel sociaal kapitaal
individuen.
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vertrouwen tussen burgers onderling
(sociaal vertrouwen) en netwerken
nomisch vangnet functioneerden. Deze taak zou
geleidelijk door de staat zijn overgenomen via het
systeem van sociale zekerheid. Omdat de noodzaak tot contact met familie en vrienden door de
sociale zekerheid kleiner zou zijn geworden, bezoeken burgers elkaar ook daadwerkelijk minder.
Sociale zekerheid zou zo de formele en informele
netwerken 'overwoekeren'.12
Hoewel het empirisch bewijs voor de stelling
schaars is, is de overwoekeringthese een populair
uitgangspunt van vooral conservatieve denkers.
Zo stelt de Edmund Burke Stichting dat 'de familieband en de banden met kennissen, vrienden en
buurtgenoten zullen worden verstevigd naarmate
de staat minder als surrogaatvader optreedt.'13 De
vraag blijft echter in hoeverre de stelling in werkelijkheid stand houdt. We komen tot de volgende verwachtingen:
(4) hoe hoger het niveau van sociale zekerheid (als een
percentage

van het BBP) op het niveau van landen, (a)

hoe minder Informeel sociaal kapitaal en (b) hoe minder
formeel sociaal kapitaal

op het niveau van individuen.

Omdat er bewijs is dat ook de economische ontwikkeling bepalend is voor het sociaal kapitaal in

[8] Lehning,P.B. (1998), Towardsa MulticulturalCivil Society:The Roleof SocialCapital and Democratie Citizenship, Government and Opposition, 33, p. 221·242.
[9] Hooghe,M., Reeskens,T.,Stolle, D. & Trappers,A. (2006), Ethnic Diversity,Trust and Ethnocentrism
and Europe: A Multilevel Analysis of 21 European Countries. Unpublishedpaper presentedat American

PoliticalScienceAssociationAnnualMeeting.
[10] Uslaner,E. (2002), The Moral Foundations of Trust. Cambridge: CambridgeUniversityPress.
[11] Vander Meer,lW.G. (2005), Staat en gemeenschapin conservatiefperspectief,in H. Pellikaan&
S. van der Lubben(eds.), Ruimte op rechts. Utrecht:Spectrum.
[12] Van Oorschot,W. & W.Arts (2005), The social capitalof Europeanwelfare states: the crowdingout
hypothesisrevisited,Joumal of European Social Policy 15, p. 5-26.
[13] Spruyt, B.J. & M. Visser (2004) De crisis in Nederland en het conservatieve antwoord, www.burkestichting.nl
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een land,14 nemen we ook deze factor in onze analyse mee. Economische ontwikkeling (gemeten als
BBPper hoofd van de bevolking) biedt burgers
meer (collectieve) middelen, zoals fysieke en digitale infrastructuur, om elkaar vaker te zien.
Democratische geschiedenis

Een laatste veelgenoemde verklaring hoe burgers
door de context waarin zij leven worden beïnvloed,
is de democratische geschiedenis van een land. Volgens deze verklaring zijn burgers vooral in ondemocratische staten en jonge democratieën geneigd

Veel studies onderkennen

niet de noodzaak

om contextuele en individuele verklaringen
simultaan te modelleren

meer
sociaal

informeel
kapitaal

sociaal

kapitaal

op het niveau

en (c) hoe meer

formeel

van individuen.

Onderzoeksmethoden

De verklaringen zijn onderling rivaliserend, maar
hebben een ding gemeen: ze benadrukken dat de
omgeving waarin mensen wonen, van invloed kan
zijn op dimensies van hun sociaal kapitaal. Deze
contextuele factoren gaan over de vraag of het uitmaakt in welk land men woont. Uit toetsen zou
moeten blijken of etnische diversiteit, economische ongelijkheid, economische ontwikkeling,
sociale zekerheid en democratische geschiedenis
daadwerkelijk het sociaal kapitaal van burgers stimuleren of aantasten. Om na te gaan welke van
deze verklaringen in empirische zin houdt snijdt
of dient te worden verworpen, worden ze simultaan geanalyseerd (figuur 1).
Bij de toetsing moeten we rekening houden met in-

[14] Curtis, J., Baer, D. &
Grabb, E. (2001), Nations ot
joiners: Explaining valuntary
association membership in
democratic societies, Amer~
can Socio/agical Review, 66,
p. 783-805; Halman, L.
(2003), Volunteering, democracy, and democratic attitudes, in Dekker, P.& Halman,
L. (eds.) The values ot volunteering. New Vork: Kluwer
Publishers.
[15] Howard, M.M. (2003),
Why post-communist

citi-

zens do not join voluntary
associations.

In Badescu,

G. & Uslaner, E.M. (eds.)
Social capital and the transition to democracy. London:
Routledge.
[16] Völker, B. & Aap, H.
(2001), Weak ties as a Ilability: The case ot East Germany, Rationality and Society, 13, p. 397-428.
[17] Putnam, R.B. (2000),
Bowling alone: the collapse
and revival ot American community. Princeton: Princeton
University Press. Brehm, J.
and W. Rahn (1997), Individual-Ievel evidence tor the
causes and consequences

zich uit de publieke sfeer (het verenigingsleven)
naar de private sfeer (de familie) terug te trekken.
In communistische en autoritaire regimes is de publieke sfeer onder controle van de staat: verenigingen worden als staatsorganisaties beschouwd, opgericht om de samenleving te binden en het sociale
leven van burgers te controleren.ls
Uit onderzoek van Völker en Flap blijkt dat burgers van Oost-Duitsland - zelfs nog na de val van
het communisme - 'niches creëerden in hun persoonlijke netwerk, als een veilige haven, een
schuilplaats, tegen de bemoeizucht van de overheid en de partij in hun privé-leven'. De repressieve staat had ertoe geleid dat burgers 'hun leven in kleine sociale netwerken opdeelden,
bestaande uit mensen die zij goed kenden'.16
De verklaring legt sterk de nadruk op het onderscheid tussen democratieën en autoritaire en totalitaire regimes. Democratie is een waarborg
voor een vrije en neutrale publieke sfeer en daarmee een stimulans voor sociale participatie en
vertrouwen. Autoritaire of totalitaire regimes maken burgers schuw voor de publieke sfeer. Deze
voorzichtigheid leeft voort, ook nadat landen een
democratische transitie hebben doorgemaakt. De
autoritaire regimes in Zuid-Europa liggen slechts
dertig jaar achter ons, de totalitaire regimes in
Oost-Europa nog geen twintig jaar. Het is denkbaar dat de collectieve herinnering nog steeds
voortleeft. Het zal tijd kosten voordat burgers democratische instituties zullen vertrouwen. Daarom komen we tot de volgende verwachtingen:

ot social capital. American
Journalot
41,3,

Political Science,

p. 999-1024.

(5) hoe langer

de continue

van een land,

(a) hoe meer

democratische
sociaal

geschiedenis

vertrouwen,

(b) hoe

dividuele kenmerken die dimensies van sociaal kapi-

taal verklaren: uit eerder onderzoek is veel bekend
over de relatie tussen persoonskenmerken en sociaal kapitaal,17 Mensen met een hogere opleiding
hebben over het algemeen meer sociaal kapitaal,
net als mensen met een hoog inkomen. Mannen zijn vaker actief in het verenigingsleven, vrouwen
leggen zich meer toe op informele hulp. Kerkgang
stimuleert sociaal kapitaal. Zo zijn er nog meer
factoren op te noemen.
Voor een cruciale toets worden alle contextuele
en individuele factoren in één statistisch model
geïncorporeerd. Pas dan kunnen zinvolle uitspraken over de geldigheid van de aangedragen
verklaringen worden gedaan. Voor de combinatie
van gegevens over individuen en gegevens over
landen waarin deze individuen leven, wordt de
statistische techniek van de hiërarchische modellen gebruikt. Veel studies onderkennen niet de
noodzaak om contextuele en individuele verklaringen simultaan te modelleren. Sommige
auteurs negeren individuele verklaringen en
richten zich volledig op gemiddelden; zij kunnen
echter geen onderscheid maken tussen samenstellingseffecten en diversiteitseffecten. Andere
auteurs gebruiken statistische modellen waarin
de contextgegevens op het individuele niveau
worden geanalyseerd, waardoor de kans groot is
dat zij hun verwachtingen ten onrechte bevestigd
zien. Putnam baseert zijn bewijs bijvoorbeeld op
deze onvolledig gespecificeerde modellen. Hij
beweert dat hij de cruciale hiërarchische toets
wel degelijk heeft toegepast, maar laat deze
uitkomsten niet zien.
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Enquêtes

De gegevens van dit onderzoek worden uit grootschalig enquêtemateriaal gehaald. In november en
december 2004 zijn in het kader van het Eurobarometer-<Jnderzoek met ongeveer 27.000 Europeanen
in 28 landen interviews afgenomen. Per land vormen de geïnterviewden een representatieve steekproefvan de bevolking ouder dan 15 jaar. Van hen
wordt hier uitsluitend de autochtone bevolking onderzocht, diegenen waarvan de ouders in dit land
geboren zijn en die hier ter wereld zijn gebracht.
Naast verschillende individuele controlevariabelen
(geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, werkstatus,
huwelijkse staat en urbanisatiegraad) bevat de
Eurobarometer vragen over dimensies van sociaal
kapitaal van de geïnterviewde. Sociaal vertrouwen
is gemeten via een vraag met twee antwoordcategorieën: wel of geen vertrouwen. Voor informeel
sociaal kapitaal kan naar de contactfrequentie
van geïnterviewden met hun vrienden, collega's
en buren worden gekeken. Een andere maat is de
hoeveelheid gegeven informele hulp aan vrienden,
buren en bekenden (exclusief familie) in de laatste
twaalf maanden. Formeel sociaal kapitaal ofbetrokkenheid bij het verenigingsleven, is in drie
vormen gemeten: het aantal verenigingen waarvan
de geïnterviewde lid is, het aantal verenigingen
waarin hij of zij actief participeert en het aantal verenigingen waaraan hij of zij geld doneert. Twee typen verenigingen zijn buiten beschouwing gelaten,

vakbonden en kerkelijke verenigingen. Voor elk van
de acht vormen van sociaal kapitaal wordt nagegaan of de hypothesen gelden.
Aan de gegevens over de individuen werden relevante kenmerken gekoppeld van de landen waarin
zij leven. Voor etnische diversiteit zijn dat drie maten: etnische fractionalisatie is de kans dat twee
willekeurig geselecteerde burgers in dat land tot
verschillende etnische groepen behoren.18 Als die
kans nul is, is een land volledig homogeen. Als die
kans een is, is het land etnisch volledig gefractionaliseerd. Om onderscheid te maken tussen traditionele etnische minderheden (bijvoorbeeld de
Friezen in Nederland of de Hongaren in Roemenië)
en relatief nieuwe etnische groeperingen (bijvoorbeeld de Marokkanen, Polen en Somaliërs in Nederland), werd daarnaast naar het aandeel migranten gekeken het percentage van de bevolking dat
niet in het land is geboren. Bovendien werd rekening met migratiecijfers gehouden, de nettomigratie per 1000 inwoners. Theoretisch kunnen van deze factoren de sterkste effecten worden verwacht.
is de verhouding tussen het
totale inkomen van de 20% rijksten en de 20%
armsten in een land. Economische ontwikkeling is
gemeten als BBPper hoofd van de bevolking. De
overheidsuitgaven aan sociale zekerheid worden als
percentage van het BBPgemeten. De democratische
geschiedenis van een land bestaat uit het aantal
jaren ononderbroken democratie.
Inkomensongelijkheid

Etnische fractionalisatie
Aandeel migranten
Nettomigratie
Economische ongelijkheid
Sociale zekerheid
Democratische
(Welvaart)

geschiedenis

[18] Alesina, A., Devleeschauwer, A., Easterly, W.,
Kurlat, S., & Wacziarg, R.
(2003), Fractionalization,
Journalof

EconomIe Growth,

8, p. 155-194.
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Tabel 1: de relatie tussen contextuele (i.e. nationale) kenmerken en dimensies van sociaal kapitaal

Aandeel

Sociaal

Contact

Contact

Contact

Informele

Donaties

vertrou-

met

met

met

hulp

verenigingen

wen

vrienden

collega's

buren

aan

~m~~

Participa-

~~pwn

tie in ver-

~ren~~~

enigingen

-0.001

0.016

0.004

0.043

0.030

0.018

0.030

0.005

0.014

0.026

-0.014

0.019

0.002

-0.010

0.029

0.001

0.014

0.002

-0.004

0.000

0.009

0.005

0.008

0.002

-1.283

5.242

3.577

3.265

2.584

0.343

0.316

0.241

73672

68190

81963

85780

55035

57789

47156

0.088

0.068

0.486

0.132

0.055

0.044

0.003

migranten

Sociale
zekerheid

Democratische
geschiedenis

Constant

-2 log likelihood

Contex-

0.179

tuele
variantie
Noot 1. In deze modellen is gecontroleerd voor individuele variabelen:
opleiding, geslacht, leeftijd (lineair en kwadratisch). urbanisatiegraad,

werk status en huwelijkse staat.

Noot 2. Vet: coëfficiënt is ten minste twee keer zo groot als zijn standaardfout.
Cursief: coëfficiënt is anderhalf tot twee keer zo groot als zijn standaardfout.
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Landsverschillen

De toetsing is weergegeven in tabel 1. In de kolommen staan de acht aspecten van sociaal kapitaal
die worden verklaard, in de rijen de contextuele
factoren waarmee dat wordt gedaan. Hoewel in deze modellen met persoonskenmerken als geslacht,
opleiding en inkomen rekening is gehouden, worden deze niet weergegeven omdat ze niet de primaire aandacht in dit artikel hebben. De waarden
van de effectgroottes zijn ongestandaardiseerd,
slechts de waarden die vetgedrukt zijn, zijn ook
statistisch significant.
Toetsing: etnische diversiteit en migratie

In tabel 1 gaat het allereerst om de effecten van etnische diversiteit (hypothese 1) waar Putnam zo
sterk de nadruk op heeft gelegd. De verwachting
was dat de etnische fractionalisatie van een land
een negatieve invloed op dimensies van sociaal kapitaal van de inwoners heeft. Uit de tabel blijkt
echter dat het effect in de Europese landen niet
significant is. Hetzelfde geldt voor de tweede
maat, het aandeel migranten in de samenleving.
Er zijn twee uitzonderingen. Er is een verrassend
positief effect van het aandeel migranten op het
geven van informele hulp en op het lidmaatschap van verenigingen: hoe groter het aandeel
migranten, hoe wijder verbreid deze vormen van
sociaal kapitaal. Dit valt niet te rijmen met de
verwachting van Putnam en betekent dat hypothese 1 verworpen moet worden.
Naast deze twee statische maten is ook gekeken
naar het dynamische effect van immigratie. Ook
hier verwachten we dat een hogere mate van
immigratie in verband staat met een geringere
mate van sociaal kapitaal. Er is inderdaad een
significant negatief effect van immigratiecijfers
op sociaal vertrouwen, hetgeen hypothese 2a
ondersteunt. Er is ook een positief, in plaats van
negatief, effect van de netto migratie op de contactfrequentie met vrienden en buren. Dit is duidelijk het tegengestelde van de verwachting, geformuleerd in hypothese 2b. Het verenigingsleven ten
slotte, lijkt in het geheel niet door de nettomigratie te worden beïnvloed.
In Europa is nauwelijks bewijs te vinden voor de
telling van Putnam dat etnische diversiteit en
migratie schadelijk voor dimensies van sociaal
PENBAAR
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In figuur 2 zijn voor drie van onze de aspecten van
sociaal kapitaal de gemiddelden vergeleken. Landen verschillen sterk van elkaar in termen van sociaal kapitaal. De verschillen zijn bovendien groot
genoeg om een poging te doen ze te verklaren met
de contextuele verklaringen.
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Figuur 2a. Percentage bevolking met sociaal vertrouwen, per land

.

kapitaal zijn. Over het algemeen is er geen verband. Opmerkelijk genoeg zijn er zelfs enkele positieve effecten die suggereren dat etnische diversiteit en immigratie bepaalde vormen van sociaal
kapitaal juist kunnen stimuleren.
Toetsing: andere contextuele verklaringen

Hypothese 3 geeft een negatieve invloed van economische ongelijkheid op dimensies van sociaal
kapitaal. We vinden een opmerkelijk patroon.
Economische ongelijkheid heeft inderdaad een
negatieve invloed op bepaalde dimensies van sociaal kapitaal, maar deze invloed is niet voor alle
vormen significant. Alle vormen van formeel sociaal kapitaal (het verenigingsleven) en het geven
van informele hulp worden significant door economische ongelijkheid aangetast. Dit patroon is
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Figuur 2b. Gemiddelde contactfrequentie met buren (schaal 0-5), per land
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overtuigend en steunt hypothese 3c, ofschoon hypothesen 3a en 3b moeten worden verworpen.
Hypothese 4 oppert de verwachting dat sociale
zekerheidsuitgaven sociaal kapitaal aantasten,
overwoekeren. In tabel 1 toont dat het effect van
sociale zekerheid over het algemeen niet significant is. Er is slechts één significant (positief) effect van sociale zekerheid op het lidmaatschap
van verenigingen. Dit alles ontkracht de overwoekeringthese van hypothese 4.
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Om het sociaal kapitaal van Europeanen
te stimuleren zijn etnische diversiteit en
immigratie minder relevant

I
I

Tot slot hypothese 5 over de democratische geschiedenis. Hoe langer een land democratisch is,
hoe meer sociaal kapitaal is ontwikkeld. Wanneer de recente nationale geschiedenis een autoritair of totalitair regime heeft gekend, zou dat
dimensies van sociaal kapitaal hebben aangetast.
Inderdaad is er een positief effect van democratisch verleden, hoewel het effect niet altijd significant is. In een land met een lang democratisch
verleden hebben burgers over het algemeen meer
sociaal vertrouwen, bieden zij meer informele
hulp, geven ze meer donaties, gaan ze meer lidmaatschappen aan en participeren ze in meer
verenigingen. Dit is in lijn met de verdeling in figuur 2, waarin de voormalig communistische
landen en de meeste Mediterrane landen laag
scoorden op vertrouwen en formeel sociaal kapitaal. De bevindingen steunen hypothesen Sa en
Sc, maar spreken hypothese Sb tegen.
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[19] Stolle, D. & M. Hooghe
(2005), Inaccurate, exceptional, one-sided or irrelevant?
The debate about the
alleged decline of social
capital and civic engagement in Western societies,
British Journalof
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Figuur 2c. Gemiddeld aantal verenigingen waarin burgers actief participeren (schaal 0-14), per land
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Conclusies

De uitkomsten van ons onderzoek spreken Putnams
betoog tegen. Er is geen invloed aangetoond van etnische diversiteit en immigratie op sociale cohesie
in Europa. Maar hoe zijn de verschillen tussen de
conclusies uit het onderzoek van Putnam en dit onderzoekte verklaren? Afgezien van methodologische verschillen tussen de twee studies ligt een
mogelijke verklaring in de bredere sociaal-culturele
omgeving.
Putnam situeert zijn onderzoek in de Verenigde
Staten, dit onderzoek heeft op de Europese Unie
betrekking. Het onderzoek van Putnam draagt de
titel E pluribus unum (uit velen een), het motto van
de Verenigde Staten. Dit onderzoek heeft het motto
van de Europese Unie: Unita diversitate, verenigd in
verscheidenheid. Waar de Verenigde Staten de nadruk leggen op eenheid, ligt die bij de
Europese Unie op verscheidenheid. Etnische diversiteit schrikt de Europese burgers niet af, althans niet
in het sociale verkeer. Putnams bevindingen wijzen
misschien op een aspect van American exceptionalism,
dat wel vaker in vergelijkend onderzoek naar sociaal kapitaal wordt aangehaald: trends en mechanismen die in de Verenigde Staten spelen, gelden niet
zonder meer in de rest van de (westerse) wereld.19
In Europa spelen andere verklaringen een grotere
rol. Ten eerste vermindert economische ongelijkheid de sociale cohesie, hoe groter de inkomensverschillen in een land, hoe minder burgers bereid zijn
samen te werken en elkaar te helpen. Blijkbaar zijn
niet zozeer etnische en culturele, maar veeleer economische scheidslijnen op de dagelijkse omgang
tussen burgers van invloed.
Belangrijker voor de sociale cohesie is in Europa het
democratisch verleden van een land. Europa is grofweg in drie blokken op te delen, de oude democratieën van Noordwest-Europa, de voormalige autoritaire regimes van Zuid-Europa en de voormalige
communistische landen in Oost-Europa. In het zuiden en in het oosten hebben burgers minder vertrouwen in elkaar, zijn informele contacten minder
frequent, geven ze elkaar minder hulp en is het verenigingsleven gemarginaliseerd, een erfenis van autoritaire en totalitaire periodes waarin burgers elkaar niet durfden te vertrouwen.
Deze factoren - inkomensongelijkheid en democratische geschiedenis - en niet etnische diversiteit,
verklaren in Europa landsverschillen in dimensies
van sociaal kapitaal. Om het sociaal kapitaal van
Europeanen te stimuleren zijn etnische diversiteit
en immigratie minder relevant. In plaats daarvan
kunnen we ons beter richten op het waarborgen
van democratische rechten en het reduceren van
economische ongelijkheid.
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