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SOCIAAL KAPITAAL, VERENIGINGSLEVEN EN REGIONALE 
GESCHIEDENIS 

           Marc Jacobs  
 

““Bowling Alone" is an arresting title. You say in the article that while the total 
number of bowlers in America has increased by 10 percent between 1980 and 
1993, "league bowling" -- that is, the number who bowl as members of organized 
leagues -- has plummeted by 40 percent. You say that's bad news for bowling 
proprietors, because league bowlers consume three times the beer and pizza, 
and that's where the money is.  More to your point, that's also bad news for 
American democracy.  
Putnam: I used the title because, frankly, I didn't want people to think that the 
trend of disengagement from civic life that I was talking about was limited to 
participation in do-gooder organizations like the League for Women Voters.”i 

  
Naar aanleiding van M. Hooghe (red.), Sociaal kapitaal en democratie. 
Verenigingsleven, sociaal kapitaal en politieke cultuur, Leuven/Leusden, Acco, 
2000, 403 p. (1250 BEF). 

  
In de wereld van de sociologie en politicologie werd de voorbije jaren veel onderzoek 
verricht rond “sociaal kapitaal”, zoals Robert Putnam dat omschreef. Uitgangspunt (maar 
ook wat moet worden bewezen) is dat het verenigingsleven “traditioneel”ii een 
belangrijke rol speelt binnen een democratische politieke cultuur. Door het engagement 
in verenigingen leren mensen zich in te zetten voor gemeenschappelijke belangen. En 
passant wordt geoefend in democratische besluitvorming. De boutade van een 
voormalig Belgisch premier dat hij meer voor zijn functie relevante vaardigheden zou 
hebben opgedaan bij de scouts dan tijdens zijn universitaire opleiding, spreekt dit niet 
tegen.  
De Amerikaanse politicoloog Robert Putnam (Harvard) is een meesterlijk retoricus. Hij 
schreef invloedrijke werken, als Making Democracy Wor:. Civic Traditions in Modern 
Italy (1993) en Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community 
(2000). Zijn werk is de voorbije maanden ook in Vlaanderen bekend geworden, mede 
door de inspanningen van Marc Hooghe, de editor van het hier als uitgangspunt 
genomen (en tegelijkertijd gerecenseerde) werk. Daarbij moet niet alleen worden 
gedacht aan een indrukwekkende hoeveelheid publicaties en case-studies maar ook 
aan enkele opmerkelijke recensieartikelen in De Standaard.iii 
De boodschap van Putnam - kom in groep goed overeen en het komt goed met de 
democratische nationale staat - is sympathiek. Men hoeft geen politicoloog te zijn om in 
te zien dat dergelijke modellen ook een verklaring, duiding of antwoord willen zijn op de 
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afkeer van het grootschalige in de jaren ’90 en geniebruggen uittekenen voor de kloof 
met de burger (voor politici) en voor de kloof tussen de burger (wij) en de “andere”. De 
begrippen en bezorgdheden met betrekking tot Italiaanse politieke mores en over 
Amerika (dat wat ook bij ons zou kunnen komen), zijn interessant. In de tweede helft van 
de jaren 1990 zijn er ook in België problemen rond politieke legitimiteit uitgebarsten.iv  
Enkele auteurs van de bundel hanteren in dat verband echter een ander centraal begrip: 
“democratisch kapitaal”. Terwijl sociaal kapitaal refereert aan het vertrouwen dat burgers 
in elkaar hebben, wijst democratisch of politiek kapitaal op het vertrouwen en het respect 
dat burgers in instituties van het politieke systeem hebben. Hun insteek is dus de 
verticale relatie tussen burger en overheid.v  
Onrechtstreeks werken dergelijke discussies binnen de sociale wetenschappen wel in op 
de manieren waarop bepaalde problemen en uitdagingen worden voorgesteld en 
aangepakt door de beleidsverantwoordelijken. De bijdrage van P. Stouthuysen, J.W. 
Duyvendak en P. van der Graaf tot de bundel van Hooghe is een uitstekend overzicht 
van overeenkomsten en verschillen in het stedelijk beleid van de overheid in Vlaanderen 
en Nederland. Wie bijvoorbeeld op zoek is naar enkele theoretische, historische en 
politiek-maatschappelijke achtergronden van de beleidsplannen van de ministers van 
cultuur of van welzijn vindt daar heel wat verklaringen en stof tot nadenken.vi Sommige 
passages zijn messcherp en bieden interessante duidingen waarom, in vergelijking met 
Nederland waar meer met sociaal-culturele termen wordt geschermd, in Vlaanderen de 
problematiek van grootstedelijke oude buurten de voorbije jaren vooral in termen van 
kansarmoede en integrale achterstandsbestrijding werd geformuleerd.vii De 
“dagelijksheid” blijkt een belangrijk thema te zijn. De lijnen kunnen op verschillende 
manieren doorgetrokken worden. In een thema als volkscultuur, en vooral bijvoorbeeld 
in orale geschiedenis, buurtgeschiedenissen en soortgelijke projecten, ligt een socio-
culturele overlappingszone die een rol kan spelen als platform, chatbox, spiegel en 
reflectieruimte. Er zit, ook voor “probleembuurten” in grote steden, een kans in tot 
identiteitsconstructie en gemeenschapsvorming.  
De statistisch geadstrueerde stellingen van Putnam worden in de bundel kritisch 
getoetst aan empirisch materiaal uit Nederland en België. Paul Dekker en Joep De Hart 
stelden in hun bijdrage vast dat er in Nederland geen algemene daling is, noch in 
vrijwilligerswerk noch in verenigingsleven. Marc Hooghe stelde de daling evenmin vast in 
Vlaanderen; eerder een verschuiving. Belangrijk is op te merken dat de aandacht in de 
bundel vooral uitgaat naar het zogenaamde maatschappelijk middenveld: organisaties 
die niet op familiale of primaire banden berusten, zonder winstoogmerk opereren, geen 
deel uitmaken van de overheid en er activiteiten op na houden die “variëren van het 
verzorgen van onderwijs tot het beoefenen van de kaatssport, van het opvangen van 
zwerfkatten tot het houden van historische lezingen”.viii 
De suggestie dat “sociaal kapitaal” positief zou zijn voor maatschappelijke integratie, 
voor politieke participatie en economische performantie van samenlevingen verklaart 
deels waarom het  een belangrijk thema is in de hedendaagse sociologie. “Si non è vero, 
è ben trovato”. Of vrij vertaald, ook al klopt het niet helemaal, het is goed gevonden; het 
is bruikbaar in interacties met journalisten en beleidsmensen; het lijkt politiek correct; het 
is sympathiek; het kan misschien gunstige effecten sorteren op de allocatie en 
vermeerdering van subsidiestromen naar verenigingen, …  
In de bundel werden artikels samengebracht die stuk voor stuk de stellingen en 
suggesties van Putnam au serieux nemen en interessant vinden, de proef op de som 
nemen, vaststellen dat het model langs alle kanten rammelt, niet klopt of niet volledig 
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hard te maken is, maar tegelijkertijd toch ook vooruitgang boeken en uitnodigen tot 
verder onderzoek en reflectie. Kortom, een wetenschappelijk project.   
In deze bijdrage wordt nagegaan of er uit dit deel van de hedendaagse sociologische en 
politicologische (maar ook politieke en beleidsvoorbereidende) agenda elementen, 
accenten, vragen of hulpmiddelen te puren zijn voor de studie van volkscultuur of 
regionale geschiedenis. Maar ook vice versa, als het even kan. 
  

Déjà vu? 
Op basis van een onderzoek over de verschillen in performantie van regionale 
overheden in Italië na 1970 concludeerde Putnam dat daarvoor een sociaal-culturele 
verklaring kan worden voorgesteld. Hoe actiever de burgers binnen het verenigingsleven 
zijn, hoe beter de regionale overheid kan functioneren.  Om het belang van het eerste 
onderdeel te vatten wordt de term sociaal kapitaal gebruikt: de aanwezigheid van 
reciprociteitsnormen, een hoge mate van veralgemeend vertrouwen en sterk ontwikkelde 
netwerken van maatschappelijk engagement. Door te participeren aan zogenaamde 
horizontale netwerken, worden vertrouwen en reciprociteit bevorderd.  
Putnam meende te kunnen stellen dat in Zuid-Italië verticale, hiërarchische en 
“cliëntelistische” netwerken zo dominant zijn dat er weinig ruimte bleef voor horizontale 
vormen van samenwerking. Verschillen in verband met politieke cultuur (zouden) blijken 
terug te gaan op een ver verleden. D. Stolle vatte één van de axioma’s krachtig samen: 
“het gedrag van de burgers wordt mede bepaald door de overgeërfde 
interactiestructuren waarmee zij in hun dagelijks leven worden geconfronteerd en door 
hun ervaringen tijdens de interactie met politieke en overheidsinstellingen. Deze 
institutionele structuren worden overgedragen van de ene generatie op de andere”.ix  
Putnam werkt met regionale referentiekaders en variabelen. Hij schilderde regionale  
mentaliteitsverschillen die zouden teruggrijpen tot de Middeleeuwen. De “Normandiërs” 
hebben in de Middeleeuwen een tijdlang overheerst in het Zuiden. Hun verticale 
beheersnetwerken in het koninkrijk sorteerden volgens Putnam langdurige en structurele 
effecten. In het Noorden van Italië lag in de laatmiddeleeuwse stadstaten de nadruk op 
zelfbeheer, met sterke nadruk op economische samenwerking en wederzijdse hulp.  De 
twee culturen werden volgens hem verdergezet, veralgemeend en geïnstitutionaliseerd. 
x 
De bijdrage van Huysseune in de door Hooghe geredigeerde bundel is aanbevolen 
lectuur voor eenieder die stereotiepe dichotomieën over (de bewoners en eeuwenoude 
gewoonten in) bepaalde regio’s wil presenteren.  Wie dat soort van hoogstandjes wil 
uitproberen, vindt een uitstekende les van historische kritiek in de detailkritiek van 
(Italiaanse) historici en historiserende sociologen op het boek van Putnam.  Michiel 
Huysseune maakte daarvan een knappe synthese  
Het feit dat Putnam een oude studie (1958) van Edward Banfield over een Italiaans 
bergdorp gebruikte om daaraan het concept “amoral familism” te ontlenen en te 
extrapoleren, stuitte op kritiek.xi Putnam zag het als een hinderpaal om lokale 
gemeenschappen te moderniseren. Sabetti, Lupo en anderen hebben duidelijk gemaakt 
hoe selectief Putnam de geschiedenisboeken, etnologische studies en statistieken 
gelezen heeft. Herhaaldelijk werd hij betrapt op het overbelichten van bepaalde 
elementen voor sommige regio’s en het weglaten van bewijsmateriaal voor andere. 
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Sidney Tarrow omschreef het ophemelen van Noord-Italië welhaast dodelijk (accuraat) 
als Kamer-van-Koophandel-enthousiasme.  Het genereert - zoals Huysseune terecht 
opmerkt - een ideaaltypische dichotomie die verschillen tussen de beide landsdelen 
accentueert, gelijkenissen verdoezelt en vooral voor Zuid-Italië een weinig genuanceerd 
beeld oplevert. Door de critici die Huysseune (in het bijzonder Filippo Sabetti) citeert, 
wordt het op het eerste gezicht indrukwekkende historische bouwwerk van Putnam 
grondig ondermijnd. Bouwsteen na bouwsteen wordt verbrokkeld. Historische 
voorbeelden blijken vooral een goed retorisch hulpmiddel om de boodschap over te 
brengen. Lokaal en regionaal onderzoek kunnen hier scoren door al dan niet tegen te 
spreken. 
Door te stellen dat het Noorden een “virtuous circle” kent en het Zuiden een vicieuze 
cirkel sedert de Middeleeuwen, wordt een continue reproductie verondersteld. “Door het 
veelvoudig gebruik van botanische metaforen, in het bijzonder over de ‘rootedness’ van 
regionale culturen, naturaliseert Putnam cultuur. De natuurlijkheid van culturen en hun 
reproduktie (via een rationele path dependence) vertalen zich in een merkwaardig 
statisch totaalbeeld, waarbij alternatieve ontwikkelingen aberraties of te verwaarlozen 
uitzonderingen zijn”.xii  
Italiaanse historici menen dat de constructie van het beeld van het Zuiden 
ongeloofwaardig is, dat correlaties niet kloppen en dat ook andere dan horizontale 
netwerken van tel waren. Belangrijk is vooral de kwestie van het overbruggen van de 
eeuwen tussen het tijdperk van het verval van de stadstaten en dat van de Italiaanse 
eenmaking. Het bestaan van een “virtuous circle” zou in principe door historisch 
onderzoek moeten worden gedocumenteerd.  
Marc Hooghe attendeerde op de historische dimensie die onder andere via de 
Tocqueville in beeld kwam: “het zich op vrijwillige basis verenigen van vrije en gelijke 
burgers kon net zo goed coördinerende en socialiserende functies vervullen als de 
dwingende corporatistische verbanden van het Ancien Régime”.xiii  Vrijwillige 
verenigingen zijn niet het enige instrument om collectief handelen mogelijk te maken, om 
de coördinatie te verzekeren. “Tijdens het Ancien Régime was er geen nood aan 
dergelijke organisaties: de hiërarchische en dwingende samenlevingsverbanden 
vervulden net zo goed een coördinerende rol. In democratische samenlevingen is een 
dergelijke ‘bevelshuishouding’ echter niet langer houdbaar, en kan samenwerking enkel 
maar tot stand komen op basis van vrijwillige participatie.”xiv  Hier speelt de discussie 
over het betekenissen van de Franse (en Amerikaanse) Revolutie in de politieke cultuur 
mee. Het is bekend dat de Bicentenaire (1789-1989) veel onderzoek en publicaties heeft 
uitgelokt. Een van de thema’s die daarbij doorgebroken zijn (onder andere dankzij 
projecten van Keith Baker), is precies “politieke cultuur”.  Bij het toetsen van de 
historische stellingen van Putnam in andere contexten of gebieden in Europa, lijkt de 
recente historiografische productie over historische politieke cultuur bij de overgang van 
Nieuwe naar Nieuwste Tijd één van de eerste dossiers die moeten worden verwerkt.   
Het is uitgerekend met het voorbeeld van een ambachtsgilde dat door Putnam 
continuïteit wordt gesuggereerd, meer bepaald in verband met een coöperatief van 
glasmakers te Altare. Het middeleeuwse gilde werd in 1823 ontbonden maar bleek in 
1856 heropgericht te zijn. Het blijkt echter eerder een geïsoleerd voorbeeld te zijn, meer 
dan een typevoorbeeld van continuïteit.xv Bovendien blijken coöperatieven weinig met 
gilden te maken te hebben. 
Het thema van de ambachtsgilden maakt duidelijk dat de constructies voor verfijning en 
nuancering vatbaar zijn. Sedert de jaren 1980 is er in deze deelsector immers een 
revisionistische stroming merkbaar die allerlei oude, starre beelden verbreekt en 
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verenigingen in complexe machtsnetwerken en processen situeert: het concept politieke 
cultuur heeft ook daar zijn intrede gedaan.xvi Bij het bespreken van de problematiek van 
continuïteit en discontinuïteit in groepen en verenigingen de voorbije acht eeuwen moet 
volgens mij bijvoorbeeld rekening gehouden worden met stellingen over 
historiciteitsregimes en over het gebruik van geschiedenis.xvii 
Lopende en nog op te starten historische en volkskundige onderzoeksprojecten kunnen 
een bijdrage leveren tot het debat. Het is duidelijk dat voor wat Putnam tracht te 
bewijzen, er (in Italië maar ook in België/de Zuidelijke Nederlanden) te weinig 
voorbereidend en gericht onderzoek is gevoerd en dat daarin mogelijkheden zitten voor 
onderzoeksprojecten rond (politieke) cultuur (in de brede betekenis van het woord). Hier 
zou vergelijkend etnohistorisch onderzoek verdere aanscherping mogelijk maken. Een 
van de onderzoekstradities waar geschiedenis en etnologie verbonden werden, is 
uiteraard het sedert de jaren 1960 in Frankrijk gevoerde onderzoek naar sociabiliteit en 
de politieke consequenties ervan.  Daar werd een onmiddellijke link gelegd met politieke 
representatiesystemen.  Onderzoek naar het dagelijks leven wordt daarbij centraal 
gesteld. Interessant is de historiografische overweging die M. Agulhon in 1984 
neerschreef in The Power of the Past, het huldeboek voor Eric - invented traditions - 
Hobsbawn. Hij stelde dat het geen toeval is dat de historici die aan de basis lagen van 
innoverende geschiedschrijving over de arbeidersbewegingen (E. P. Thompson, E. 
Hobsbawn, M. Agulhon, ..) ook een plaats innamen “à l’avant-garde d’une autre 
mouvement, celui qui poussait les historiens à rencontrer le quotidien, le folklorique, 
l’ethnographique”xviii[ 
Hier ligt een hele weg open voor het recycleren van oudere debatten en voor het 
opstarten van nieuw onderzoek. Het is nuttig hier de beroemde studies van Agulhon aan 
te halen om te ontdekken dat daar een redenering van onderop wordt opgebouwd die 
relevant is voor het project van Putnam :“la chaleur démocratique de la Provence de 
1792 (avant le drame de 93 qui ouvrira ici une parenthèse “blanche” d’un demi-siècle) a 
pour premier signe (…) la multiplication des groupements conscients de participation à 
la vie publique; et que ceux-ci (les clubs ou sociétés populaires) sont nés très aisément 
dans une société habituée à une intense vie d’association…; clubs (…) loges, …nous 
pensons que les uns et les autres sont jusqu’à un certain point les héritiers des vieilles 
confréries. ”xix   
Agulhon formuleerde in 1968, lang voor Putnam, enkele kerngedachten, kritieken en 
uiteindelijke opbrengsten van het onderzoek: “l’étude des associations de nature diverse 
qui coexistent ainsi à un moment donné de l’évolution d’une société est de nature à 
introduire valablement à l’étude des aspects formels de la vie et des mécaniques 
politiques (…) On n’est pas obligé de croire, pour autant, que la politique se réduise à un 
formalisme. Je suis même solidement convaincu que les déterminations majeures sont 
fournies par les contenus politiques, économiques, sociaux, historiques, des 
programmes de partis, et non pas par les aspects formels de leur vie d’organisation. 
Mais le fait qu’un certain ordre de réalités soit d’influence mineure ou seconde n’interdit 
pas à l’historien de leur consacrer une étude. ”xx 
 

Stone Age Economics ? 
Bij het kennisnemen van de meest recente stellingen van Putnam kon ik één spontane 
doch hardnekkige associatie niet onmiddellijk van mij afschudden: de hobbies van de 
bewoner van 201 Cobblestone Way in Bedrock, Fred Flintstone (Twinkletoes voor zijn 
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bowlingvrienden). Naast het verorberen van Brontosaurus steaks is bowling de favoriete 
bezigheid van Fred.  Verder is hij ook lid van de Royal Order of Water Buffalos.xxi Maar 
was Bedrock wel een democratie? Het was in elk geval een interessante spiegel voor 
het leven in wat daar (voor blanke middenklassegroepen) ondertussen de goede oude 
hoopvolle tijd geworden is, de twee decennia na de Tweede Wereldoorlog in de 
Verenigde Staten.   
“Meet the Flintstones” beschrijft niet het economisch systeem in het stenen tijdperk, wel 
een gouden tijdperk dat volgens Putnam de hoogconjunctuur van sociaal kapitaal 
omvatte. Een eeuw geleden, omstreeks 1900, was het “eb” volgens Putnam; het globale 
volume van sociaal kapitaal zou fel geslonken zijn door urbanisatie, industrialisatie en 
migratie. Maar de US of A herpakten zich door het uitbouwen van een reeks organisaties 
zoals het Rode Kruis, de boy scouts en YMCA. In de periode waarin de Flintstones voor 
het eerst op de buis kwamen was het (hoog)tij. Sedert de jaren 1960 ging het echter 
weer achteruit: opnieuw eb. Putnam vindt dat de tijd gekomen is om, als dit (in 
tegenstelling tot wat uit zijn Italiaanse modellen zou moeten blijken) mogelijk zou zijn, nu 
het tij te keren. Het feit dat de Democratische Partij en vooral de daaruit komende 
president(skandidaat) meer dan een luisterend oor hebben naar (de stellingen) van 
Putnam, maakt dat deze zelfs op wereldschaal een te volgen theorie(maker) is.  
The Flintstones was een interessante reflectie over Amerika in de jaren ’50, ironisch 
genoeg op een nieuw medium: de TV. Televisie wordt door Putnam als een spelbreker 
gezien: de rol van televisie bij het “democratiseren” van politiek is echter verdere 
discussie waard. In de bundel van Hooghe komen de “nieuwe” media zoals internet 
nauwelijks aan bod.  In een kritisch essay merkte Nicolas Lemann op dat allerlei 
tegenvoorbeelden kunnen worden gegeven (als Pebbles of BamBam voetballers zouden 
zijn geworden, zou er een andere beeld ontstaan: de laatste tien jaar groeide het aantal 
voetbalclubs in de Verenigde staten enorm), en dat Putnam in het midden van de jaren 
negentig te weinig aandacht besteedde aan de gemeenschappen die in cyberspace zijn 
ontstaan.xxii   
Putnam en zijn “sociaal kapitaal”-ideeëngoed zijn niet echt incompatibel met het internet 
en cybercultuur. Zijn recente boek wordt efficiënt gepromoot via de weinig aan de 
verbeelding overlatende URL: www.bowlingalone.com.  Het internet wordt ook gebruikt 
voor een denktank over het civiele engagement in de Verenigde Staten binnen de John 
F. Kennedy School of Government van de universiteit van Harvard: het 
Saguaroseminarie. Er loopt een internetproject (de BetterTogether.org-site) dat poogt de 
nieuwe media te gebruiken om bekendheid te geven aan nieuwe initiatieven om samen 
te leven en banden te creëren. http://www.si.umich.edu/BetterTogether/index.html.  In de 
korte omschrijving van sociaal kapitaal op de alleen bowlen-site wordt bij de bespreking 
van sociaal kapitaal een interessant koppel voorbeelden gegeven : ‘Barn-raising on the 
frontier was social capital in action, and so too are e-mail exchanges among members of 
a cancer support group”.xxiii Op het belang en de effecten van cyberspace op 
groepsprocessen en -vorming wordt in latere bijdragen in deze reeks bouwstenen 
ingegaan. 
“Stone Age Economics” is een gevleugelde uitdrukking die refereert aan één van de 
klassieke studies in een onderzoeksveld dat hier relevant is, dat van de studie van 
geven, ontvangen en teruggeven. De titel van een boek van Marshal Sahlins brengt de 
studie van giftrelaties en het belang van de relevantie van geschenken in herinnering. 
Die literatuur zou in verband moeten worden gebracht met sociaal kapitaal. In een latere 
bijdrage van de reeks bouwstenen wordt ook hier dieper op in gegaan.xxiv  

http://www.bowlingalone.com/
http://www.si.umich.edu/BetterTogether/index.html
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In het model van Putnam zijn de concepten “sociaal kapitaal” en “sociaal netwerk” 
cruciale begrippen.  In de voorbije twintig jaar waren deze concepten het voorwerp van 
veel onderzoek. 
De in de jaren 1990 volop ontwikkelde literatuur over sociaal netwerkanalyse is niet 
volstrekt afwezig in de bundel van Hooghe.xxv In het stuk van Nadia Molenaars komt het 
werk van onderzoekers zoals Granovetter aan bod in een interessante theoretische 
constructie.xxvi 
Het concept “sociaal kapitaal” is één van de begrippen die vaak met Bourdieu 
geassocieerd worden, ook in historisch onderzoek. In verschillende bijdragen tot de 
bundel van Hooghe wordt  gesteld dat het concept “sociaal kapitaal” theoretisch veel te 
weinig uitgeklaard is.  
In hun bijdrage wijzen Guy van Gyes, Jaak Billiet en Hans De Witte heel terloops op het 
feit dat naast Coleman, Pierre Bourdieu in de jaren 1980 met het begrip sociaal kapitaal 
aan de slag is gegaan, zonder dit evenwel verder uit te werken.xxvii Ze onderstrepen 
vooral de wetenschappelijke ijsbrekerfunctie van het werk van Putnam die de link met 
democratie had weten te leggen. Tegelijkertijd wijzen ze op kritiek, zoals het feit dat 
groepen (jongerenbendes, maffia, blanke milities, …) negatief sociaal kapitaal kunnen 
genereren. In de bundel van Hooghe komt Bourdieu nog héél even in beeld in de 
bijdrage van Stolle. Zij merkt even op dat Bourdieu drie vormen van kapitaal 
onderscheidt (economisch, cultureel en sociaal).xxviii  Het gaat daarbij telkens om de 
voordelen die het individu haalt uit de directe of indirecte participatie aan netwerken, 
aldus Stolle. Belangrijk is haar stelling van Stolle dat er bij het verder werken over 
sociaal kapitaal in de Putnam-traditie nood is aan een microtheorie, onder meer om de 
verbanden te vatten tussen wat ze structurele (netwerken, interactie) en culturele 
(wederkerigheid, vertrouwen) componenten van sociaal kapitaal meent te kunnen 
noemen.  
Als in de complexe cluster van “volkscultuur” in de tweede helft van het tweede 
millenium een centraal systeem (dit is niet hetzelfde als een essentie) kan worden 
ontdekt, dan bieden enkele ideeën van Pierre Bourdieu, gecombineerd met onder 
andere analyses over geschenken, netwerkmetaforen en systeemtheorie daartoe een 
sleutel, zo meen ik.  Het is hier niet de plaats om dit uit te werken of dit model neer te 
zetten. Wat ik wel kan doen is andermaal de aandacht vestigen op een belangrijke reeks 
ideeën van Bourdieu.xxix 
Bourdieu maakte een analytisch onderscheid tussen verschillende vormen van kapitaal. 
Hij heeft het over economisch kapitaal (omzetbaar in geld, doorgaans met duidelijke 
eigendomsrechten), cultureel kapitaal (onderwijskwalificaties, sociale vaardigheden, …) 
en sociaal kapitaal. Deze verschillende vormen kunnen door transformatiearbeid, door 
investering van tijd, worden omgezet in een andere vorm.xxx  
Sociaal kapitaal omschreef Bourdieu als “het geheel van bestaande of potentiële 
hulpbronnen dat voortvloeit uit het bezit van een meer of minder geïnstitutionaliseerd 
netwerk van relaties van onderlinge bekendheid en erkentelijkheid - ofwel uit het 
lidmaatschap van een groep - dat elk van zijn leden de ruggesteun geeft van het 
collectieve kapitaalbezit (…) Deze relaties kunnen bestaan in louter praktische staat, in 
de vorm van materiële en/of symbolische transacties waardoor ze mede in stand worden 
gehouden. Zij kunnen ook sociaal geïnstitueerd en gegarandeerd zijn door toedoen van 
een gemeenschappelijke naam (…) en door een hele reeks van instituerende 
handelingen die degenen die ze ondergaan tegelijkertijd vormen en informeren; in dat 
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geval nemen ze een meer of minder reëel bestaan aan en worden ze door middel van 
ruiltransacties in stand gehouden en versterkt”.xxxi  De relaties en relatienetwerken 
moeten worden onderhouden. Ze kunnen worden geduid als resultaten van collectieve 
en individuele strategieën van investeringen die erop gericht zijn sociale relaties tot 
stand te brengen of te beheren. Door het schenken van goederen en diensten kunnen 
informele netwerken, gebaseerd op verhulde reciprociteit, worden gemaakt of 
onderhouden. 
Het bestaan van een relatienetwerk is het product van een niet aflatende 
institueringsarbeid, waarvan de belangrijke momenten gemarkeerd worden als 
“institueringsrite” (of rites de passage).  
Dit is maar één module op weg naar de door Stolle gewenste microtheorie want zeker 
als de connectie van democratische besluitvorming gemaakt wordt, is er meer nodig. Dit 
moet gecombineerd worden met andere elementen: bijvoorbeeld de ook in het oeuvre 
van Bourdieu regelmatig opduikende theorievorming over (politieke) 
vertegenwoordiging. In elke vereniging bestaan min of meer geïnstitutionaliseerde 
vormen van delegatie. Daarbij wordt de totale hoeveelheid sociaal kapitaal in handen 
gelegd van één actor (familiehoofd, voorzitter, ..) of meer actoren (het bestuur). Door de 
gevolmachtigde kan worden opgetreden in naam van de groep. In verenigingen merkt 
men dat het beheer van het sociaal kapitaal vaak georganiseerd wordt in de vorm van 
een periodieke verkiezing van een leider of bestuur bij meerderheid van stemmen.  Het 
gedelegeerde kapitaal van het gezag als voorzitter is het product van een (in de tijd) 
begrensde overdracht van een vermogen dat wordt opgewekt en onder toezicht staat 
van een instelling of een groep.  Het is een vorm van symbolisch kapitaal of krediet 
gebaseerd op geloof, vertrouwen en erkenning.  
Als men met dit model aan de slag gaat is het mogelijk systemen te traceren.  
De inwisselbaarheid van de verschillende soorten kapitaal vormt volgens Bourdieu de 
grondslag van strategieën. Verschillende kapitaalsoorten, maar ook circuits die gericht 
zijn op de reproductie van kapitaal, kunnen worden onderscheiden aan de hand van hun 
reproduceerbaarheid, met meer of minder groot verlies of meer of minder verhulling. Een 
van de redenen waarom de stellingen van Putnam zoveel aandacht krijgen is dat hij 
door statistische methoden bepaalde verhulde effecten lijkt te detecteren.  Aan het 
oprekken van het concept “sociaal kapitaal” en het inzetten in allerlei populariserende of 
beleidsbeïnvloedende vertogen zijn wel gevaren verbonden en het kan nuttig zijn de 
terugkoppeling naar de relationele theorieën te maken.xxxii 
 

Toepassingen 
De ideeën werden onder andere op de studie van vroegmoderne gebuurten toegepast. 
Een combinatie van ideeën leidde tot een definitie van Gentse gebuurten in de 
zeventiende en achttiende eeuw als geïnstitu(tionalis)eerde relatienetwerken die primair 
gericht zijn op de reproductie van sociaal kapitaal, door middel van geïntegreerde cycli 
van ruiltransacties waardoor relaties van nabijheid binnen een beperkte geografische 
ruimte worden getransformeerd. Dergelijke cycli maken deel uit van een repertoire van 
stijlen en vormen van interactie dat Bourdieu omschreef als een economie van 
symbolische goederen.   Enkele vaststellingen kunnen hier worden meegenomen. Er 
blijken naargelang de vorm en doelstellingen van de verenigingen complexe 
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ruilsystemen te ontstaan. Het blijkt een verschil te maken als de circuits vooral gericht 
zijn naar iets anders dan de reproductie van sociaal kapitaal, bij voorbeeld het in stand 
houden van een privilegie, dan wel in de eerste plaats een interne, reproducerende 
functie hebben. In de geschiedenis van de gebuurte bleek er een systeem te bestaan 
van heffingen bij overgangsrituelen, niet alleen bij het lid worden maar ook bij 
veranderingen in de levenscyclus. Bovendien bleken er geregelde inspanningen om 
sociale contacten te onderhouden bij te zijn, met een verplichting om bijvoorbeeld tijd 
(en symbolisch kapitaal door aanwezigheid) te investeren naar aanleiding van de 
begrafenis van een lid. Allerhande geschenken en heffingen, doorgaans met een voor 
iedereen vaste som, werden gebruikt voor het verteer tijdens een jaarlijkse maaltijd, 
waar de onderlinge verbondenheid werd gevierd en versterkt (ook wel: gereproduceerd). 
Dit alles functioneerde in een sfeer die als “economie van symbolische goederen” wordt 
aangeduid.  
Het relatienetwerk bleek op verschillende manieren te kunnen worden belast en het 
volume van kapitaal bleek te kunnen worden verhoogd. Niet elke vorm van belasting 
bleek steeds haalbaar. Een strijdpunt was blijkbaar het feit dat iemand van de vereniging 
huisbezoeken aflegde om het geld zelf te komen innen, iets wat een groter engagement 
of meer toelaten van sociale controle en dwang) impliceerde.xxxiii  Zo functioneerde dit 
minder volgens het principe van de economie van symbolische goederen.   
Het is interessant in het licht van de analyse over Gentse gebuurten en het daar 
getoetste model de bijdrage van Katrien Meireman in de bundel van Hooghe te lezen en 
daarin een aantal patronen te ontdekken. Meireman deed onderzoek naar de KAV 
(Kristelijke Arbeidsvrouwen) die de voorbije decennia veel volk verloor. Zij gebruikt het 
concept “individualisering” zoals Ulrich Beck dat omschreven heeft, als facet van de 
“modernisering van de Westerse samenleving”. Beck ziet hier het samenlopen van twee 
op elkaar inwerkende evoluties. Enerzijds wordt er gesproken over een “de-
traditionalisering”: “Traditioneel voorgeschreven sociale banden en rolpatronen 
brokkelen af, traditionele waardesystemen en bijbehorende ordenende instituties 
eroderen. Wijk-, werk- en familiebanden verliezen hun kracht. Tot de jaren zestig waren 
deze maatschappelijke domeinen grotendeels de leveranciers van 
standaardgedragingen. Zij bepaalden het alledaagse doen en laten van de mensen. 
Werd je geboren in een katholieke buurt als zoon van een leerkracht, dan was het 
vanzelfsprekend dat je elke dag naar de mis ging en in de (beroeps)voetsporen van je 
vader trad”.xxxiv Anderzijds is er, dankzij de technologische en economische evolutie in de 
tweede helft van de twintigste eeuw, een steeds groter wordend repertoire van 
keuzemogelijkheden ontstaan. Hier wordt gerefereerd aan een overgang van een 
zogenoemde  theemutsencultuur naar een walkmancultuur (nu MP3-cultuur); het strakke 
keurslijf van collectief gedragen tradities valt af, voortaan is het individu de motor van 
zijn eigen ontwikkeling, gecombineerd met een groeiende tolerantie voor afwijkend 
gedrag: aldus de constructie. 
Meireman poogde de stellingen van Putnam met de evolutie van de KAV te 
confronteren. Dat het ledenaantal en de aantrekkingskracht afkalft, staat als een paal 
boven water: een spectaculaire daling van 324.850 leden in 1989 tot 176.101 in 2000, 
samen met een daling van 32.552 kernleden tot 24.800 in dezelfde referentiejaren. Een 
interessante keuze is dat ze niet inzoomt op de grote groep van alle leden. Ze gaat, 
naast het mobiliseren van de jaarverslagen als bron, niet in op Vrouw en Wereld maar 
wel op Ontmoeting, het maandblad voor de kernleden met voornamelijk bestuurlijke 
informatie uit het nationaal secretariaat en uit de verbonden. Ze analyseert de bronnen 



 

6/12/2001 Sociaal kapitaal. Mores 1(2000)3 Pag. 10 
 

Vlaams Centrum voor Volkcultuur | Gallaitstraat 76/2 | B-1030 Brussel | www.vcv.be 
 

 

voor de periode van 1980-1998.  Het is blijkbaar niet meer vanzelfsprekend dat lid 
worden van moeder op dochter overgaat. Steeds meer vrouwen willen af en toe in het 
aanbod van de KAV “shoppen” zonder zich langdurig te engageren als (kern)lid. 
Tegelijkertijd vindt er een professionalisering plaats: het vervangen van kernleden door 
beroepskrachten.  
Op basis van de accenten die Putnam gelegd heeft (o.a. de introductie van de TV in de 
huiskamer) wordt vastgesteld dat steeds minder mensen zich geroepen voelen aan te 
sluiten bij een traditionele verzuilde vereniging. De perceptie leeft dat de KAV de dupe is 
van dit sociaal- en cultuurhistorisch proces. Meireman maakt duidelijk dat de vereniging 
zich aanpast en strategisch tracht op te treden: eerst door ideologie-arme 
productdiversificatie; en heel recentelijk (met het oog op de nakende halvering in een 
decennium) door allerlei structurele ingrepen en opgedreven dienstverlening.  
Opmerkelijk is de verandering in verband met het lidmaatschap. Zo wordt getracht het 
dalend aantal kernleden op te vangen door een formule van jaarlijks lidmaatschap: 
“Voordien was het de gewoonte dat een kernlid maandelijks op huisbezoek ging bij de 
leden, die bij deze gelegenheid hun lidgeld te innen. Deze huisbezoeken verdwijnen 
echter geenszins, maar vormen niet langer een verplichting voor de kernleden.”xxxv Van 
dezelfde orde is de discussie over de organisatie van het uitdelen van het blad Vrouw & 
Wereld. Hier zijn belangrijke modulaire kwesties van sociaal kapitaal en van de 
contouren van een  economie van symbolische goederen aan de orde. Interessant is dat 
de KAV haar diensten (preventieve gezondheidszorg bij zwangere vrouwen en kinderen, 
advies in verband met huwelijksrecht en echtscheiding, kinderopvang, …)  ook openstelt 
voor niet leden “weliswaar tegen een ietwat hogere prijs”.xxxvi Wat abstracter bekeken 
vindt men hier sporen van overgangen van sociaal kapitaal naar economisch kapitaal. 
“Voor een geldelijk bedrag wordt een bepaalde dienst aangeboden.  Naast hun 
marktconform karakter, kenmerken deze diensten zich door hun individugericht aanbod. 
Elk individu kan met zijn persoonlijke, specifieke kwesties aankloppen bij een van de 
KAV-diensten.”xxxvii 
In het vorige onderdeel heb ik al gewezen op recent onderzoek naar politieke cultuur in 
de Nieuwe Tijd. Een van de conclusies van de studie van Gentse gebuurten was dat er 
sprake was van onderhandelingsprocessen. De stedelijke overheid bleek immers in de 
tweede helft van zeventiende en in de achttiende eeuw een aantal taken af te wentelen 
op de gebuurten. Het stadsbestuur zag  die structuren als een hulpmiddel om te 
besturen.  Het opstarten van een proces van toenemende institutionalisering en 
gelijkschakeling, gekoppeld aan financiële verantwoordelijkheid zetten de gebuurten en 
de verantwoordelijken onder druk. Aan de andere kant werden ook 
communicatiekanalen geopend die eisen en wensen van buurtbewoners op de politieke 
agenda brachten. De conclusie luidde dat buurtrelaties niet zomaar kunnen worden 
voorgesteld als “de uitdrukking van een tijdloze, organische sociabiliteit met diepe 
wortels in de Middeleeuwen. De aard van deze relaties werd beïnvloed door de sociale 
en politieke evolutie in de stad in de zeventiende en achttiende eeuw”.xxxviii  
Analyses zoals die van de ontwikkelingen binnen de KAV vandaag of van 
ambachtsgilden en buurtgemeenschappen in het verleden lijken me relevant om iets te 
weten te komen over de micro-economie van symbolische goederen die wel eens een 
systeem onder het model van Putnam zou kunnen omschrijven. Precies in (historisch) 
etnologisch onderzoek kan hier vooruitgang geboekt worden.  
De pas aangestelde bijzonder hoogleraar Arnoud-Jan Bijsterveld heeft een 
belangwekkend thema  aangesneden, daar waar hij het Brabantse gildewezen als één 
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van de sleutels tot de studie van volkscultuur in Brabant heeft uitgekozen.  Naast (en 
vooral in combinatie met) de belangrijke kwestie van representatie en 
identiteitsconstructie, komt hier immers het concept van sociaal kapitaal onvermijdelijk in 
beeld. Dit kan het onderzoek naar het zoeken van systemen in volkscultuur in 
belangrijke mate vooruithelpen, vooral als er ook een abstract en theorievormend luik in 
voorzien wordt.xxxix Naast de creatie van (geschied)beelden en (geschiede)nissen, kan 
het zoeken naar systemen en conventies (onder andere van de gift) een cruciaal thema 
blijken te zijn. 
  

Vrouwen en kinderen eerst?  
Jantine Oldersma diepte in haar bijdrage enkele ondertussen al een halve eeuw geleden 
neergeschreven maar daarom niet minder sprankelende zinnen op. Ze vloeiden in 1954 
uit de pen van “de ‘grand old lady’ van de Nederlandse populaire cultuur”, Annie M.G. 
Schmidt: “De Romeinse kindertjes hoorden al: “Ssst, vader moet discuswerpen.” De 
Batavierenkindertjes hoorden: “Ssst, vader moet dobbelen.” (…) En hetzelfde in andere 
landen: “Vader moet opium roken! Vader moet stieren vechten, vader moet boule 
spelen!  Vele mannen presteren het zelfs om hun kroegzitten tot zo’n onaantastbaarheid 
te verheffen.”xl Mannen hebben zich eeuwenlang getraind om datgene waar ze mee 
bezig zijn belangrijk te doen lijken, maar vrouwen hoeven daarmee geen genoegen te 
nemen. In recent onderzoek, ook dat van Oldersma, wordt de nodige aandacht besteed 
aan de activiteiten van vrouwen.  Ook de participatie van kinderen en jongeren komt in 
beeld, onder andere door in te zoomen op de rol van de school bijvoorbeeld.xli Hier ligt 
een belangrijk terrein open voor culturele studies, bijvoorbeeld de studie van 
volkscultuur. Allerlei vormen van jongerencultuur kunnen au serieux genomen worden: 
ook daar wordt sociaal kapitaal geproduceerd.  
Als men (tussen) de lijnen van de bundel van Hooghe leest, wordt duidelijk dat Putnam 
de voorbije jaren met meesterlijke retorische constructies herhaaldelijk een 
wetenschappelijke strike heeft gescoord, onder meer in 2000 bekroond met een 
eredoctoraat van de universiteit van Antwerpen. Terecht: wie zoveel pennen en 
computertoetsen van sociale wetenschappers en beleidsmensen in beweging krijgt, 
verdient dit.  Putnam bowlt niet alleen en topclubs van de politieke-sociologenleague 
spelen het spel met hartstocht mee. Dit geldt ook voor de besproken bundel. Al spelend 
wordt voor de ogen van de toeschouwer in het boek de bowlingbal van Putnam 
gedeconstrueerd tot er nauwelijks een hard causaal verband of overtuigend model 
overblijft.  Dankzij een hoge dosis retoriek en empathie knallen alle kegels toch onderuit 
maar er komt  onmiddellijk een nieuw kegelspel te voorschijn.  

  
 

 
 
                                                
i http://muse.jhu.edu/demo/journal_of_democracy/v006/putnam.interview.html.  Deze bekend geworden 
vergelijking wordt onmiddellijk gevolgd door een fascinerende, veelzeggende en ook wel ontnuchterende 
opmerking: “I came across the bowling evidence doing what academics in the 1990s have to do: fund raising. I was talking about 
my work to a person who had been a generous supporter of Harvard. As it turned out, he was the owner of one of the largest 
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bowling chains in America. He told me that the trend I was observing wasn't limited to the Red Cross and the Moose Club. It was 
affecting his own bottom line. Then he told me about the declining participation in bowling leagues.” 
ii J. Billiet, Woord vooraf, in: M. Hooghe (red.), Sociaal kapitaal en democratie. Verenigingsleven, sociaal kapitaal en 
politieke cultuur, Leuven/Leusden, Acco, 2000, p. 7. 
iii  Zie http://www.standaard.be/archief/zoeken/index.asp.  
iv M. Huysseune, Putnam interpreteren vanuit een Italiaanse context, in: M. Hooghe (red.), Sociaal kapitaal, p. 
61-79. De in 1993 gepubliceerde studie over Italiaanse politiek kreeg extra belang en polemische waarde met de 
zware crisis die het Italiaanse politieke bestel - ook in het Noorden - doormaakte in de jaren ’90.  De opkomst 
van Lega Nord vestigde in de praktijk volop de aandacht op de regio als thema. Berlusconi incarneerde op heel 
bijzondere wijze het belang en het gevaar van (door Putnam aangeklaagde) televisie voor politieke cultuur.    De 
bijzondere nadruk op “vertrouwen in “de politiek”” krijgt, ook en vooral als we naar het Noorden van Italië 
kijken, een wat wrange nasmaak na de ‘Propere Handen’-operatie en het boven water komen van het 
tagentopoli-systeem. 
v P. Van Aelst, S. Walgrave & K. Decoster, Politiek wantrouwen en protest. Over het democratisch kapitaal van 
Belgische betogers, in: M. Hooghe (red.), Sociaal kapitaal, p. 225-253. Ook in deze bijdrage is de connectie 
voorzien van een nuancerende kwalificatie: “Participatie aan het verenigingsleven bleek in heel wat gevallen het democratisch 
kapitaal te versterken, vooral in de gedaante van het algemeen politiek vertrouwen en wat minder in die van het vertrouwen in de 
politieke instellingen. De impact van verenigingslidmaatschap bleef echter ruim ondergeschikt aan de invloed van het 
opleidingsniveau en vooral de levensbeschouwelijke sfeer”.(p. 248) 
vi P. Stouthuysen, J. Duyvendak en P. Van der Graaf, Stedelijk beleid in Vlaanderen en Nederland: 
kansarmoede, sociale cohesie en sociaal kapitaal, in: M. Hooghe (red.), Sociaal kapitaal, p. 365-394, zie 
bijvoorbeeld de interessante verklaringen van waarom concepten als kansarmoede, inclusieve benadering en 
territoriale aanpak/gerichtheid op projectwerking in stadsbuurten in de jaren negentig (en vandaag) furore 
maken in het beleid. 
vii Zie ibidem, p. 386. 
viii H. Lelieveldt, Wegen naar macht. De politieke participatie en toegang van het maatschappelijk middenveld 
op lokaal niveau; in M. Hooghe (red.), Sociaal kapitaal, p. 341-363, citaat p. 343. 
ix D. Stolle, Onderzoek naar sociaal kapitaal. Naar een attitudinale benadering, in: M. Hooghe, Sociaal kapitaal, p. 
25-59, p. 28. 
x“De parallel tussen het hedendaagse Noord-Italië en de middeleeuwse stadstaten is retorisch althans een winnende strategie, omdat 
de geschiedenis van die stadstaten een politiek-culturele referentie vormt die tot het universeel historisch patrimonium behoort”;  M. 
Huysseune, Putnam, p. 68. 
xi Zie de vlijmscherpe afwijzing van het werk van Putnam in G. Gribaudi, Identité sociale et territoire. Naples 
entre centre et périphérie, in : M. Gribaudi (red.), Espaces, temporalités, stratifications. Exercices sur les réseaux sociaux, 
Paris, EHESS, 1998, p. 145-168, p. 148 ; M. Huysseune, Putnam, p. 65. 
xii M. Huysseune, Putnam, p. 71. 
xiii M. Hooghe, Inleiding: verenigingen, democratie en sociaal kapitaal, in M. Hooghe (red.), Sociaal kapitaal, p. 
12. 
xiv M. Hooghe, Inleiding, p. 19. 
xv M. Huysseune, Putnam, p. 69. 
xvi Zie bijvoorbeeld, naast andere bijdragen in het boek (en de daar aangehaalde buitenlandse studies),  K. Van 
Honacker, De politieke cultuur van de Brusselse ambachten in de achttiende eeuw: conservatisme, 
corporatisme of opportunisme?, in: C. Lis en H. Soly (red.), Werken volgens de regels. Ambachten in Brabant en 
Vlaanderen, 1500-1800, Brussel, VUBPress, 1994, p. 179-228. Zie verder de casestudy met  verwijzingen naar 
relevante literatuur in M. Prak, Individu, corporatie en samenleving. De retoriek van de Amsterdamse gilden in 
de 18de eeuw, in: C. Lis en H. Soly (red.), Werelden van verschil. Ambachtsgilden in de Lage Landen, Brussel, 
VUBPress, 1997, p. 293-319. 
xvii Zie mijn poging in M. Jacobs, Zonder twijfel dat waarschijnlijk… Ambachtelijke geschiedenissen in de 
Zuidelijke Nederlanden aan het einde van het ‘oude regime’, in: C. Lis en H. Soly (red.), Werelden, p. 243-292. 
xviii M. Agulhon, Classe ouvrière et sociabilité avant 1848, in: M. Agulhon, Histoire vagabonde I Ethnologie et politique 
dans la France contemporaine, Paris, Gallimard, 1988, p. 60-97, citaat p. 61. 
xix M. Agulhon, Pénitents et Francs-Maçons de l’ancienne Provence, Essai sur la sociabilité mériodionale, Paris, Fayard, 1968, 
p. 361. 
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xx M. Agulhon, Pénitents, p. 362. 
xxi  http://queenlatifah.acmecity.com/livingoutloud/27/freddy.html. 
xxii Zie het kritische essay in http://www.theatlantic.com/issues/96apr/kicking/kicking.htm 
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