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1. Inleiding1 
 
Steden hebben in onze cultuur vaak een negatieve bijklank. Ze worden dan getypeerd 
als verzamelplaatsen van anonieme individuen. Stedelingen worden daarbij 
afgeschilderd als inwijkelingen uit het platteland of uit het buitenland, onttrokken aan 
hun eigen tradities en hun eigen milieu. In de anonieme grootstad ontsnappen ze aan 
de sociale controle van de familiale en traditionele netwerken. Dit beeld van de 
sociaal gedesintegreerde stad is een vaak weerkerend thema in de sociale 
wetenschappen (Paddison, 2001: 195-198). De kritiek van een aantal - eerder 
conservatieve - auteurs op de moderniteit als geheel, werd geprojecteerd op de stad. 
Het platteland geraakte geassocieerd met de premoderniteit en de stad met de 
moderniteit. Premodern waren dan warme familiale relaties en vertrouwen tussen 
mensen. Moderniteit werd gelijk gesteld aan formele koele relaties, gebrek aan 
vertrouwen en individualisme. De slechte naam van steden gaat dus mede terug op de 
achttiende en negentiende eeuwse kritiek op de moderniteit.  
 
Dit populaire beeld van de stad klopt echter in vele gevallen niet. Ook in steden 
bestaan er allerlei hechtere samenlevingsverbanden. In een stad zoals Antwerpen zijn 
op wijkniveau talrijke initiatieven werkzaam die trachten op één of andere manier aan 
gemeenschaps- of verenigingsleven te doen. Sommige doen dit vanuit een specifieke 
tijdsbesteding, zoals sportclubs, anderen hanteren vaak een eerder categoriale 
invalshoek, zoals verenigingen voor allochtonen of sociaal-cultureel werk voor 
vrouwen. De vraag blijft echter of onze steden en stadswijken voornamelijk 
samengesteld zijn uit eerder losse samenlevingsverbanden of dat deze 
verenigingsbanden een hecht en onderling verbonden netwerk zijn in het hart van de 
zogenaamde anonieme stad. 
 
In dit artikel trachten we aan de hand van sociale netwerkanalyse het 
verenigingsleven in twee Antwerpse wijken in kaart te brengen. We kozen daarbij 
voor Antwerpen-Kiel in de Antwerpse zuidrand en Deurne-Noord, ten oosten van de 
Antwerpse binnenstad. We laten ons hierbij leiden door twee belangrijke 
onderzoeksvragen. De eerste betreft een beschrijving van het verenigingsleven. 
Welke verbanden bestaan er tussen de verschillende organisaties? Wordt er 
structureel samengewerkt of niet? Op basis van welke scheidingslijnen gaat men 
samenwerking aan? De tweede onderzoeksvraag gaat over de interne differentiatie 
van het verenigingsleven. Op sommige plaatsen is het oude (sociaal-culturele) 
                                                 
1 Dit onderzoek werd uitgevoerd door de Onderzoeksgroep Cultuur en Welzijn, met de 
medewerking van Kim De Decker, Katrien Geeraerts, Liesbet Lommelen, Leen Meeussen, Eefje 
Meynen, Greet Nulens, Ruth Plasmans, Charlotte Savelkoul, Tim Somers, Caroline Van 
Landeghem, Els Verwimp, Helen Witvrouwen en Nagihan Yaman. Zij namen als licentiestudenten 
Politieke en Sociale Wetenschappen in 2002 deel aan het leeronderzoek over het verenigingsleven 
in Antwerpen-Kiel en Deurne-Noord. Mede door hun dataverzameling en -analyses werd deze 
bijdrage mogelijk. Ook willen we Koen Pelleriaux bedanken voor de constructie van de diverse 
socio-matrices, waarmee hij zorgde voor het analyseerbaar maken van de verzamelde gegevens. Het 
onderzoek werd financieel mogelijk gemaakt door de Buurtontwikkelingsmaatschappij vzw. 
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middenveld nog erg actief. In andere buurten is het haast volledig verdwenen, maar 
zijn er nieuwe initiatieven ontstaan, zoals zelforganisaties van allochtonen of de 
zogenaamde nieuwe sociale bewegingen. Merken we aan de structuur van het 
verenigingsleven in de onderzochte wijken iets van deze verschuiving? 
 
Deze bijdrage bestaat uit vier grote delen. Allereerst schetsen we in het volgende deel 
de uitgangspunten van ons onderzoek. We zullen daarbij aantonen dat er in de 
sociaal-wetenschappelijke literatuur vaak een pessimistisch perspectief wordt 
gehanteerd wanneer het gaat over het stedelijke samenleven. Ook de verschuivingen 
binnen het verenigingsleven zullen hier aan bod komen. In het volgende deel staan 
we wat uitgebreider stil bij sociale netwerkanalyse als methode. Hoewel deze 
onderzoekstechniek al geruime tijd op regelmatige basis wordt toegepast, is hij nog 
lang niet zo ingeburgerd als andere technieken. In het derde deel zullen we met onze 
analyse proberen een antwoord te formuleren op bovenstaande vragen. In het laatste 
deel maken we dan de balans op. 
 
 
2. Theoretische uitgangspunten 
 
2.1 Het stedelijk samenleven getypeerd 
 
Sinds het ontstaan van de sociologie als afzonderlijke wetenschap heeft men zich 
beziggehouden met het vraagstuk van het stedelijk samenleven. Hieronder zullen we 
aantonen dat daarbij heel vaak een eerder negatief perspectief wordt gehanteerd en 
dat algemene kritieken op de moderiniteit vaak worden geprojecteerd op de stad. De 
laatste jaren verschuift de aandacht voor het problematische samenleven in de stad 
vooral naar bepaalde wijken. Leven in een achtergestelde buurt zou dan een negatieve 
invloed hebben op iemands kansen in deze maatschappij. Dit komt aan bod in het 
tweede deel. Eerst overlopen we hier een aantal klassieke sociologen. 
 
 
2.1.1 Klassiek sociologisch ‘pessimisme’: stedelijk samenleven als 

verstandshuwelijk 
 
In het kielzog van de spectaculaire groei van de steden vanaf de tweede helft van de 
negentiende eeuw, ontstond ook de sociaal-wetenschappelijke belangstelling voor 
stedelijke fenomenen. Op het einde van de negentiende eeuw en het begin van de 
twintigste eeuw ging men vooral op zoek naar de aard en de betekenis van het urbane 
sociale leven. De snel evoluerende moderniseringsprocessen vormden daarbij vaak 
het uitgangspunt. Eén van de belangrijkste sociologen in deze sociaal-culturele 
traditie is Tönnies. Het grote werk waarmee hij de geschiedenis van de sociologie 
inging, is ‘Gemeinschaft und Gesellschaft’ (1887). Hij tracht daarin een rationele 
theorie over de maatschappij uit te bouwen.  
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In elke samenleving is er volgens hem een organisch aspect, een natuurlijk gegroeide 
‘Gesellung’, een gemeenschapsband. Maar in elke samenleving is er ook een 
mechanisch aspect, een kunstmatig georganiseerd verband (Tönnies, 1990 [1887]: 
11-13). In feite geeft hij vooral kritiek op de moderniteit. De grond van het 
samenleven in de moderniteit is de Gesellschaft. Het platteland is het laatste stukje 
premoderniteit dat overblijft; in de steden heeft de moderniteit ten volle toegeslagen. 
Tönnies veronderstelt dus dat er twee grondvormen van sociale verbondenheid zijn, 
namelijk de Gemeinschaftlichkeit en de Gesellschaftlichkeit. De Gemeinschaft is een 
organische vorm van samenleven, waarin de mens door geboorte is opgenomen en 
waarmee hij heel zijn leven verbonden blijft. Zijn levenshouding wordt bepaald door 
de tradities en gewoontes van deze Gemeinschaft. De leden van deze gemeenschap 
zien het handelen in de eerste plaats als een dienst aan de gemeenschap. In de 
Gemeinschaft gaat het niet zozeer om individuele belangen. Deze gemeenschap vindt 
men volgens Tönnies terug op het platteland (Tönnies, 1990 [1887]: 15-20). Heel 
anders is dit in de stad, in de Gesellschaft. De verbintenis tussen de mensen is niet 
zomaar gegroeid. De relaties tussen deze mensen zijn niet verzekerd door 
fundamentele verbondenheid maar door contracten en abstracte regels. Een van de 
belangrijkste regulerende factoren in de Gesellschaft is geld. Dit heeft tot gevolg dat 
alles in geldwaarde wordt uitgedrukt (Tönnies, 1990 [1887]: 21-27). De stad is voor 
hem een typisch voorbeeld van een samenleving gebaseerd op geld en contracten 
(Tönnies, 1990 [1887]: 62-63). 
 
Bijna analoog aan Tönnies onderscheidt ook Durkheim in zijn theorie over sociale 
samenhang twee vormen van solidariteit, een mechanische en een organische. 
Mechanische solidariteit voert voor Durkheim de boventoon waar individuele 
verschillen zijn geminimaliseerd, waar de leden van een samenleving sterk op elkaar 
lijken, omdat ze dezelfde werkzaamheden verrichten, dezelfde emoties voelen en 
dezelfde waarden hanteren. Organische solidariteit wordt ontwikkeld op basis van 
verschillen tussen individuen en groepen. Die verschillen zijn een gevolg van de 
functionele opsplitsing van arbeid. Elk individu is minder sterk verbonden met de 
gemeenschappelijke, collectieve gebruiken dan in een samenleving met minder 
specialisatie (De Jong, 1997: 78). Het valt hierbij wel op dat Durkheim de begrippen 
van Tönnies in omgekeerde betekenis hanteert. 
 
Durkheim kwam onder meer tot deze tweedeling, omdat hij getuige was van de 
industriële revolutie. Door de industrialisatie trokken steeds meer mensen weg van 
het land om zich te vestigen in de steden waar voldoende fabrieksarbeid beschikbaar 
was. In die industrialiserende steden woonden steeds grotere aantallen mensen steeds 
dichter bij elkaar. Daar waren ze echter veel minder hecht met elkaar verbonden dan 
in de kleine dorpsgemeenschappen. Er ontstond ook steeds meer professionele 
specialisatie. De vrees bestond dat de groeiende differentiatie een verzwakking van 
de samenleving zou teweeg brengen, omdat individualisering en segmentering de 
gevoelens van onderlinge solidariteit zouden aantasten. Daar bovenop kwam nog 
eens het afnemende bindingspotentieel van de kerk (De Jong, 1997: 80-81). Toch 
meende Durkheim dat de moderne samenleving, ondanks een afname van traditionele 
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morele overtuigingen, niet zal desintegreren. Alleen de basis van de integratie en de 
stabiliteit verschuift steeds meer van mechanische naar organische solidariteit. 
Durkheim zag echter ook bedreigende krachten (De Jong, 1997: 83-84). Zonder 
voldoende sociale regels kan de samenleving individuele amibities niet effectief in 
bedwang houden en moeten individuen zich beroepen op eigen strategieën. Zo’n 
toestand noemde Durkheim anomie, een term die refereert aan een hoge mate van 
normloosheid in een samenleving of binnen bepaalde groepen. 
 
Ook Simmel heeft zich gebogen over de vraag naar de aard van het stedelijk 
samenleven. Volgens hem moest een sociologische analyse van de stad altijd 
aandacht hebben voor de vormen van groepsleven in de stad en aan de mentaliteit van 
de stedeling. In zijn artikel ‘Die Grossstädte und das Geistesleben’ (1902) beweert hij 
dat de mens in de stad onderworpen is aan een enorme hoeveelheid stimuli. De mens 
ontwikkelt dan een mentaliteit, die hem in staat stelt om zich te beschermen tegen 
deze externe omgeving (Simmel, 1969 [1902]: 409-410). Hij moet met zijn verstand 
proberen te reageren en trachten zijn gevoelens buiten te sluiten. Met deze rationele 
ingesteldheid is ook de geldeconomie verbonden. Beide veronderstellen een zakelijke 
houding ten opzichte van mensen en dingen. Het leven in de stad wordt dus volledig 
beheerst door geld en economie. Vanwege de complexiteit van het stedelijk leven zijn 
punctualiteit, berekenbaarheid en exactheid noodzakelijk. Het gevoelsleven wordt 
ontwricht en er ontstaat een ongevoeligheid voor het leven als zodanig. De stedeling 
is ‘blasé’. Deze mentaliteit uit zich niet alleen in het eigen gevoelsleven, maar ook in 
de houding tegenover de ander. De contacten tussen mensen in de stad zijn 
onpersoonlijk en worden gekenmerkt door terughoudendheid (Simmel, 1969 [1902]: 
411-416).  
 
Louis Wirth bouwde in feite op deze theorieën verder. Een sociologische definitie 
van de stad moet volgens hem deze samenlevingsvorm kunnen onderscheiden als een 
specifieke wijze van menselijk groepsleven. In zijn theorie over urbanisme 
argumenteert hij dan ook dat het centrale probleem het ontdekken is van de vormen 
van sociaal handelen en organisatie, die typisch opduiken in relatief permanente, 
compacte nederzettingen van grote massa's heterogene individuen (Wirth, 1938: 9). 
Het uitgangspunt is immers dat hoe groter een nederzetting wordt, des te groter ook 
de individuele variatie zal zijn. Bovendien stimuleert een toenemend aantal 
deelnemers aan de sociale interactie de potentiele differentiatie tussen hen. Dit leidt 
dan weer tot ruimtelijke segregatie. Stedelingen ontmoeten elkaar steeds vaker in 
segmentaire en utilitaire rollen. De stad wordt eerder gekenmerkt door secundaire dan 
door primaire contacten (Wirth, 1938: 10-14). 
 
Wirth behoorde als wetenschapper tot de zogenaamde Chicago School. Deze voerde 
vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw onderzoek naar de oorzaken van sociale 
problemen in de steden. De benadering van deze school wordt vaak ‘human ecology’ 
genoemd. Dit houdt in dat men ervan uitgaat dat de stad een eigen sociaal-ruimtelijke 
structuur heeft. Sociale problemen zijn dan bijgevolg niet arbitrair verspreid over de 
stad maar concentreren zich in bepaalde buurten.  
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2.1.2 Het ‘problematische’ karakter van achtergestelde buurten 
 
Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw groeide in Vlaanderen de politieke en 
wetenschappelijke aandacht voor het problematische karakter van achtergestelde 
buurten. Sociologen hebben daarbij sociale uitsluiting vaak vanuit een ruimtelijke 
invalshoek beschreven. De term ‘achterstandswijken’ is daarvan een weerspiegeling. 
Deze benadering is gestoeld op een lange en internationale traditie. Zo beschreef 
Friedrich Engels halverwege de negentiende eeuw al hoe in Manchester de sociaal-
economische status van de inwoners was af te leiden uit hun woonplaats in de stad. 
Gore armoedewijken situeerden zich rond het stadscentrum, verstrengeld met 
grootschalige fabriekscomplexen die het welzijn van de arbeidersgezinnen bepaalden. 
De rijkere burgers nestelden zich in hun comfortabele en aristocratische woningen 
aan de rand van de stad. De afgelopen decennia hebben sociologen en sociaal-
geografen de ruimtelijke dimensie van armoede en sociale uitsluiting herontdekt, 
beschreven en verschillende verklaringsgronden aangeleverd (De Decker en Meert, 
2000:59).  
 
Zo stellen we in Nederland vast dat vanaf de jaren vijftig tot eind jaren zeventig het 
referentiekader voor de beschrijving van onderlinge verhoudingen in 
achterstandsbuurten werd ontleend aan Britse studies. De leefstijl in het Nederlandse 
arbeidersmilieu vertoonde grote overeenkomsten met die in Engelse 
arbeidersbuurten. Een op de buurt betrokken leefstijl, een opvoeding die weinig 
gericht is op schoolprestaties en waarin fysieke sancties een vanzelfsprekende plaats 
innemen en een gescheiden vrijetijdsbesteding voor mannen en vrouwen zijn hiervan 
enkele kenmerken (Terpstra, 1996: 204). 
 
Vanaf eind jaren tachtig moet dit Engelse referentiekader echter plaatsmaken voor 
een Amerikaanse invalshoek. De arbeiderscultuur binnen een hechte en goed 
georganiseerde volksbuurt moet plaats maken voor de term ‘onderklasse’ waarbij 
meer de nadruk ligt op fragmentatie en desorganisatie van het leven onderaan de 
maatschappelijke ladder. Het ontstaan van de ‘moderne armoede’ hangt samen met 
individuele omstandigheden, waarbij de armoedecultuur niet wordt gezien als een 
oorzaak van, maar als een aanpassing aan armoede. Deze hypothese vindt zijn 
oorsprong bij Lewis (1966). Hij was ervan overtuigd dat arme mensen, die vaak 
geconcentreerd wonen, zich onderscheiden door een aantal gedragingen en 
psychologische kenmerken, zoals vroegtijdige initiatie in seksuele betrekkingen en 
een gezinspatroon waarin de moeder centraal staat. Lewis ziet armoede op zich als 
een product van structurele ongelijkheid die inherent is aan het kapitalistische 
systeem. Hij ziet bijgevolg de ‘culture of poverty’ niet als de oorzaak van armoede, 
maar eerder als een gevolg, als een aanpassing aan verarmde omstandigheden 
(Swidler, 1986: 275). Dit is in tegenstelling tot de populaire media en de politieke 
arena, die cultuur vaak als oorzaak van armoede aanhalen en de rol van sociale 
structuren daarbij vergeten.  
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Naast deze – fel gecontesteerde – hypothese over de armoedecultuur bestaan er ook 
een heleboel eerder conditionele verklaringen van armoede en de concentratie 
daarvan in bepaalde buurten, zoals sociale polarisering of structureel racisme 
(Hamnett, 2001: 164-166). Maar welke verklaring men ook aanhaalt, het feit blijft dat 
uitsluiting en achterstelling zich in bepaalde buurten concentreren. Het gaat dan om 
structurele omstandigheden zoals werkloosheid en inadequate huisvesting, maar 
evenzeer over symptomen zoals sociale fragmentatie. Leven in een achtergestelde 
buurt beperkt iemands levenskansen. Bovendien gaan secundaire socialisatie-effecten 
een rol spelen. Het ontstaan van concentratiescholen van migranten en achtergestelde 
autochtonen is hiervan een voorbeeld en het gevolg van het wegtrekken van 
middenklassengezinnen uit de binnenstedelijke buurten. Via een proces van ‘self-
fulfilling prophecy’ krijgen deze scholen een slechte naam en wordt een territoriale 
stigmatisering ge(re)produceerd (De Decker en Meert, 2000: 74). 
 
De laatste jaren groeit echter een pleidooi voor een positievere benadering van het 
leven in achtergestelde buurten. Zo keurt Blokland (1998) de negatieve beeldvorming 
rondom oudere stadswijken en de hardnekkige mythe van een algemene verloedering 
af. Deze verloedering wordt eenzijdig in verband gebracht met termen als leegloop, 
verkrotting en sociaal-economische achteruitgang. De feitelijke situatie in deze 
buurten levert een veel diverser beeld op (Blokland, 1998: 324-35). Volgens 
Boomkens zijn niet de buurt, haar ruimtelijke ordening, haar sociaal-culturele cohesie 
(het buurtleven) of de individualisering en het nomadische woongedrag de oorzaak 
van de zogenaamde verloedering, maar wel een complex van sociaal-economische en 
etnische-culturele factoren. De oudere stadswijken zullen meer en meer gaan lijken 
op nieuwe buitenwijken: verzamelingen van deeltijdburgers die de grenzen van hun 
directe woonomgeving overschrijden en zeer afstandelijke maar vriendelijke relaties 
met hun buren en buurt onderhouden. Die distantie was immers al een belangrijke 
verworvenheid van de stedelijke cultuur en de voorwaarde voor een vrij en autonoom 
bestaan. De heersende verloedering heeft dan niets te maken met afstandelijkheid, 
maar heeft vooral economische wortels die het buurt- of stadsleven ver te boven gaan 
(Boomkens, 1999: 13).  
 
Kortom, er groeit binnen de sociologie een pleidooi om vanuit een ruimtelijke 
invalshoek aandacht te hebben voor de positieve in plaats van negatieve 
buurteffecten. Vaak hebben de meer pessimistische benaderingswijzen echter nog de 
bovenhand, zowel in kringen van beleidsmakers als in het wetenschappelijk debat. 
Buurteffecten krijgen daarbij veelal automatisch een negatieve connotatie toebedeeld. 
In dit onderzoek wensen we vanuit een meer positieve invalshoek te onderzoeken hoe 
het verenigingsleven in onze Antwerpse stadswijken eruit ziet en op welke manier de 
verschillende verenigingen met elkaar omgaan. 
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2.2 Het verenigingsleven in beweging 
 
Uit onderzoek naar het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen, leren we dat er 
zich de laatste jaren een aantal opmerkelijke verschuivingen hebben voorgedaan 
binnen het verenigingsleven. Verenigingen die duidelijk levensbeschouwelijk 
geprofileerd en klassespecifiek zijn, verliezen leden. Verenigingen die zich tot de 
groeiende zorg om lichaam en beweging richten, winnen leden (Elchardus e.a., 2000: 
211-212). Het gaat dus om een verschuiving van tweeërlei aard: een verschuiving van 
verzuild naar niet-verzuild verenigingsleven enerzijds en een verschuiving in het 
soort van organisatie waarvan men lid wordt anderzijds. 
 
Voor de Amerikaanse bevolking stelde Putnam bovendien vast dat de participatie aan 
het verenigingsleven daalt (Putnam, 1995: 68-70). Hoewel hij een daling vaststelt in 
het lidmaatschap van traditionele organisatievormen, oppert hij de mogelijkheid dat 
deze traditionele vormen vervangen worden door nieuwe organisaties. Tijdens de 
jaren zeventig en tachtig groeide in Amerika bijvoorbeeld het aantal milieu-
organisaties en feministische groepen. Deze organisaties met massalidmaatschap zijn 
duidelijk van groot politiek belang. Vanuit het standpunt van sociale verbondenheid 
zijn ze echter erg verschillend van de klassieke verenigingen. Voor de grote 
meerderheid van haar leden is de enige daad van lidmaatschap een cheque 
uitschrijven of af en toe eens een nieuwsbrief lezen. Weinigen wonen vergaderingen 
bij en de meesten ontmoeten zelden een ander lid van die organisatie. De relaties van 
de leden hebben enkel betrekking op gedeelde symbolen, gedeelde belangen, 
gemeenschappelijke leiders en misschien gelijke idealen, maar niet op elkaar. 
Lidmaatschap van een vereniging zou het sociale vertrouwen moeten verhogen, maar 
deze voorspelling is niet zo eenduidig voor deze organisaties (Putnam, 1995: 70-71).  
 
De organisaties die een toename in ledenaantal kennen, vereisen meestal slechts een 
‘mailing list’-lidmaatschap en een passieve participatie. De verzuilde, klassieke 
sociale verenigingen weerspiegelen daarentegen vrij goed de diversiteit van de 
bevolking naar onderwijsniveau. Zij vormen een plaats waar mensen met 
verschillende onderwijsniveaus elkaar ontmoeten. Dat karakter verdwijnt nagenoeg 
volledig bij de nieuwe sociale bewegingen, zoals milieu- en vredesgroeperingen, die 
zeer weinig laaggeschoolde leden tellen (Elchardus e.a., 2000: 217-218). Het 
verenigingsleven vertoont dus meer en meer een tendens tot segregatie naar 
onderwijsniveau, waarbij de hooggeschoolden zich in aparte verenigingen en 
bewegingen groeperen. Voor het vraagstuk van de sociale integratie is die 
ontwikkeling problematisch. In de huidige kennismaatschappij wordt dan ook vooral 
de volwaardige opname of integratie van de laaggeschoolden moeilijk (Elchardus 
e.a., 2000: 219-220).  
 
Maar hoe zit het in Vlaanderen met de verzuiling van het verenigingslandschap? Om 
het lidmaatschap van zuilorganisaties te meten, werd in een onderzoek van Elchardus 
e.a. naar het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen gevraagd naar de 
zuilidentificatie van de belangrijkste vereniging waarvan men actief lid is (Elchardus 
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e.a., 2000: 42). Hieruit blijkt dat de meeste mensen lid zijn van een vereniging die 
niet politiek gebonden is (47,1%), gevolgd door de christelijke verenigingen (32,2%). 
In hetzelfde onderzoek werden niet alleen gegevens verzameld over het belangrijkste 
lidmaatschap, maar ook over de andere lidmaatschappen, zoals de mutualiteit of de 
vakbond. We leren hieruit dat 92% van de Vlaamse bevolking lid is van ten minste 
één zuilorganisatie (christelijke, socialistische of liberale zuil). Vooral het 
lidmaatschap van de christelijke zuil blijkt sterk verspreid onder de Vlaamse 
bevolking, gevolgd door de socialistische en de liberale zuil. Het lidmaatschap van de 
christelijke zuil blijkt evenwichtiger gespreid over de verschillende 
bevolkingsgroepen, terwijl de socialistische zuil overwegend rekruteert onder 
lagergeschoolden (Elchardus e.a., 2000: 43-45). 
 
Van Aelst en Walgrave (1998: 66) merkten in een replicatiestudie naar de verzuiling 
van het verenigingsleven in Kontich dat er in elk van de drie grote zuilnetwerken de 
jongste decennia min of meer ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden. In 
de drie grote zuilformaties daalde het aantal verenigingen. Bovendien daalde in het 
liberale en het christelijke netwerk de interne integratie. Daarnaast bleek ook de 
externe segregatie afgenomen. De hypothese van de ontzuiling blijkt in hun studie 
dus te worden bevestigd. Toch blijken de traditionele verzuilde netwerken te blijven 
bestaan en enigszins hun greep op het lokale verenigingsleven te houden (Van Aelst 
en Walgrave, 1998: 76-77). De ontzuiling verloopt dus niet dramatisch, maar eerder 
geleidelijk, doordat de netwerken kleiner worden en doordat de verenigingen minder 
aan elkaar geklonken zijn.  
 
 
2.3 Onderzoeksvragen 
 
Na het voorgaande lijkt het interessant om kort de belangrijkste onderzoeksvragen te 
herhalen. Gelet op het pessismisme dat we duidelijk aantroffen in de literatuur 
omtrent het stedelijk samenleven én het vaak geproblematiseerde karakter van 
achtergestelde buurten, wensen we, ten eerste, na te gaan of het toch niet mogelijk is 
om een bloeiend en samenwerkend verenigingsleven aan te treffen in deze buurten 
dat verder gaat dan ad hoc samenwerking. De tweede vraag die we willen 
beantwoorden, is de vraag of de beschreven verschuivingen binnen het 
verenigingsleven zichtbaar zijn in de structuren en de samenwerkingsverbanden van 
het verenigingsleven zoals we dat in de onderzochte wijken aantroffen.  
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

3. Data en methode 
 
3.1 Netwerkanalyse als methode 
 
Sociale netwerkanalyse als onderzoekstechniek ontstond in de jaren dertig van de 
vorige eeuw, voornamelijk vanuit de Amerikaanse psychologie. Het prille begin van 
de netwerkanalyse wordt algemeen toegeschreven aan het sociogram van Moreno. 
Deze techniek maakte het mogelijk om sociale structuren in kaart te brengen en op 
die manier de informatiekanalen te visualiseren. Hoewel deze onderzoekstechniek 
dus duidelijke wortels heeft in de psychologie, volgden kort daarna ook sociologen en 
antropologen, aanvankelijk vooral aan Harvard University. Daarna heeft deze 
techniek zich langzaam verder verspreid over verschillende disciplines (Scott, 2000: 
8-16). 
 
Netwerkanalyse onderscheidt zich in belangrijke mate van andere statistische 
technieken door het gebruik van relationele data in plaats van attributionele data. Bij 
deze laatste gaat het om de kenmerken of eigenschappen van een actor. Attributionele 
data worden doorgaans weergegeven in een gegevensmatrix, waarbij de kolommen 
overeenkomen met de attributen en de rijen met observaties of gevallen. Relationele 
data gaan daarentegen over contacten, verbanden en connecties, kortom de relaties 
die actoren met andere actoren aanknopen. Het gaat om de kenmerken of 
eigenschappen van een systeem van actoren. Relationele data worden voorgesteld in 
een sociomatrix. Hierbij stellen de rijen dezelfde gevallen voor als de kolommen; op 
het snijpunt van een rij met een kolom vind je dan een cijfer dat de relatie kenmerkt 
(Scott, 2000: 2-5). 
 
Aan de hand van deze sociomatrices kan men dan een aantal uitspraken doen, 
enerzijds over afzonderlijke actoren en anderzijds over het netwerk als geheel. Zo 
geeft centraliteit2 het relatieve belang van een bepaalde actor in het geheel van het 
netwerk weer. Er kan hierbij een onderscheid gemaakt worden tussen lokale en 
globale centraliteit. Lokaal gezien is een actor met de meeste relaties het meest 
centraal gelegen. Als men het ganse netwerk zal bekijken, is een actor globaal 
centraal wanneer hij dicht bij veel andere actoren ligt (Scott, 2000: 83-86). Het kan 
dus zijn dat een actor lokaal centraal ligt, maar globaal ver van de rest van het 
netwerk verwijderd is. Daarnaast kunnen we ook nog spreken van spilcentraliteit. 
Deze maat houdt rekening met het aantal keer dat een bepaalde actor zich tussen 
andere actoren bevindt en geeft ons dus informatie over het belang dat een bepaalde 
actor inneemt in de relatie tussen anderen (Degenne en Forsé, 1999: 132-137). 
 

                                                 
2 Er bestaan veel verschillende maten van centraliteit en centralisatie (zie bijvoorbeeld: Wasserman 
en Faust, 1994: 169-219). Wanneer wij hier centraliteit/centralisatie gebruiken, bedoelen we in feite 
graadcentraliteit/graadcentralisatie. Een enkele keer zullen we ook gebruik maken van 
spilcentraliteit/spilcentralisatie.  
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Densiteit beschrijft het algemene niveau van verbondenheid tussen de verschillende 
actoren van het netwerk (Scott, 2000: 69-70). Het geeft weer hoe ver een netwerk van 
compleetheid verwijderd is. Een netwerk is compleet wanneer alle mogelijke relaties 
er ook zijn. Om densiteit te bekijken wordt gewoonlijk gekeken naar het aantal 
aanwezige relaties tegenover het aantal mogelijke relaties. Centralisatie is een maat 
die complementair is met densiteit. Waar densiteit het algemene niveau van cohesie 
in een netwerk beschrijft, geeft centralisatie de mate waarin die cohesie 
georganiseerd is rond een bepaalde actor of een bepaalde groep van actoren (Scott, 
2000: 89-90). Deze maat onderscheidt zich dus van centraliteit doordat het verwijst 
naar het netwerk als geheel, terwijl centraliteit handelt over specifieke actoren binnen 
het netwerk. Een analoge redenering kunnen we volgen voor de spilcentralisatie. 
Deze geeft ons dan een aanduiding van de mate waarin er in het netwerk als geheel 
bepaalde actoren zich tussen andere actoren bevinden. 
 
Naast bovenstaande maten die iets zeggen over de individuele actoren of het netwerk 
als geheel, bestaan er ook een aantal mogelijkheden om de structuur van het netwerk 
te verkennen. We kunnen immers ook op zoek gaan naar bepaalde subgroepen binnen 
het gehele netwerk. Componenten zijn daarvan een voorbeeld. Het gaat dan om twee 
of meer actoren waartussen een directe of een indirecte relatie bestaat. In ons 
onderzoek zullen we pas spreken van een component wanneer deze drie of meer 
verenigingen bevat. Daarnaast zullen we het ook hebben over klieken, waarbij er 
strengere criteria gelden. Om tot een dergelijke kliek te behoren, moeten alle 
organisaties binnen de kliek rechtstreeks met elkaar verbonden zijn (Scott, 2000: 100-
101). Daarenboven zullen we pas spreken van een kliek wanneer het gaat om 
minstens drie verenigingen.  
 
 
3.2 Data 
 
In dit onderzoek inventariseerden we eerst de organisaties die in de betrokken 
buurten actief zijn. We steunden daarbij op (gefragmenteerde) informatie van 
stedelijke adviesraden en administraties, maar ook op internetbronnen en informatie 
van overkoepelende organisaties. Daarnaast namen we in onze vragenlijst ook een 
vraag op die specifiek peilde naar het bestaan van andere verenigingen en 
organisaties in de buurt. Op die manier rekenden we op een sneeuwbaleffect. De 
combinatie van deze strategieën leverde ons een (hopelijk) exhaustieve lijst van 
verenigingen en organisaties op. De buurten bakenden we daarbij af met behulp van 
statistische sectoren3.  
                                                 
3 Het Kiel definieerden wij hier als de verzameling van volgende 14 statistische sectoren: 
Spaghettiknoop (E592), St.-Catharina (F11), Maurits Sabbelaan (F12), Tentoonstellingswijk (F21), 
Volhardingsstraat (F223), Kiel-Centrum (F60), Boomsesteenweg – Beerschot (F61), Beerschot-
Stadion (F62), Jan De Voslei (F64), Pius X (F65), Petroleum-Scheldekaden-Zuid (F680), Kielse 
Polder (F691), Wilrijksplein (G72) en Blokken-Kruishofstraat (G73).  
Deurne-Noord definieerden wij hier als de verzameling van volgende 10 statistische sectoren: 
Deurne-Gemeentehuis (R00), Plankenberg (R01), Deurne-Het Dorp (R02), Gallifort (R03), 
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In totaal contacteerden we 205 organisaties op het Kiel en 189 in Deurne-Noord. 
Voor Antwerpen-Kiel werkten er 110 verenigingen actief mee aan het onderzoek. 25 
anderen weigerden mee te werken of konden niet meewerken. Nog eens 70 anderen 
reageerden niet op onze uitnodiging. Bij deze laatste groep is de oorzaak niet altijd 
eenduidig. Zo is het mogelijk dat we over foute contactgegevens beschikten, dat de 
vereniging niet langer bestond of dat ze in feite nooit bestaan heeft of enkel buiten het 
Kiel actief is. De bevraging in Deurne-Noord leverde ongeveer hetzelfde beeld op. 
103 organisaties hebben hier de vragenlijst ingevuld, 34 weigerden hun medewerking 
en 52 reageerden niet. In onze analyse in het volgende deel zullen we ons 
voornamelijk concentreren op de organisaties die effectief deelnamen. Enkel bij de 
beschrijving van het globale uitzicht van het verenigingsleven (cf. onder 4.2) zullen 
we ook de andere verenigingen betrekken. 
 
We ondervroegen de verschillende verenigingen over de contacten die ze hadden met 
andere organisaties en verenigingen uit de buurt gedurende het jaar 2001. In totaal 
ging het om acht uiteenlopende relatievormen. Voor analyse-doeleinden bleken 
achteraf een zestal soorten relaties over te blijven (zie schema 3.1). Vijf daarvan 
hebben we effectief bevraagd, de zesde relatie (algemene en bijzondere contacten) 
stelden we zelf samen om een algemener beeld van het verenigingsleven te kunnen 
schetsen. In het verdere verloop van de analyse zullen we daarbij enkel het 
deelnemen aan elkaars activiteiten en het delen van infrastructuur beschouwen als 
asymmetrische relaties. In de andere gevallen gaan we uit van symmetrische relaties, 
ook al werden deze misschien niet altijd gerapporteerd. Het is echter in realiteit niet 
mogelijk dat organisatie A samen met B een activiteit georganiseerd heeft zonder dat 
B dit ook met A gedaan heeft. Voor het ter beschikking stellen of het gebruik maken 
van infrastructuur van anderen en voor het deelnemen aan activiteiten van anderen, 
kan dit uiteraard wel. Hier gebruiken we dus asymmetrische data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  
Kreglinger (R04), Kronenburg (R101), Bisschoppenhof (R110), Conforta (R12), Ten Eekhove 
(R13) en Kanaal (R172). 
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Bevraagde relaties Geanalyseerde relaties 
o het samen organiseren van activiteiten o het samen organiseren van activiteiten 
o het bijwonen van activiteiten o het bijwonen van activiteiten 
o het delen van infrastructuur met elkaar o het delen van infrastructuur met elkaar 
o het delen van bestuursleden o het delen van bestuursleden 
o het delen van personeelsleden o - 
o - 
 

o het delen van bestuurs- en/of 
personeelsleden 

o het met elkaar in een overlegorgaan 
zitten 

o - 

o het kennen van elkaar o - 
o ‘andere contacten’ o - 
 o algemene en bijzondere contacten (= 

som van 5 bovenstaande relaties 
inclusief ‘andere contacten’) 

Schema 3.1: Overzicht van de beschikbare relationele data 
 
Bovenstaande relaties werden in evenveel sociomatrices gegoten, zodat deze 
bruikbaar werden voor netwerkanalyse. In ons onderzoek maakten we gebruik van 
het netwerkanalytische programma UCINET 6 (Borgatti, Everett en Freeman, 2002). 
Dit programma kan de belangrijkste maten berekenen en ook de structuur van het 
netwerk beschrijven aan de hand van subgroepen. Hoewel het onze bedoeling is om 
een algemeen beeld van de verenigingsnetwerken in beide wijken te schetsen, 
analyseren we in feite telkens verschillende dimensie van samenwerking. Met de 
geconstrueerde sociomatrix ‘algemene en bijzondere contacten’ proberen we echter 
een stap dichter te komen bij een globale beschrijving van het verenigingsleven en de 
samenwerkingsverbanden die er bestaan. 
 
 
4. Analyse 
 
In dit deel zullen we achtereenvolgens de belangrijkste resultaten uit ons onderzoek 
presenteren. Door een algemeen beeld te schetsen van de aanwezige verenigingen 
kunnen we al een eerste tip van de sluier lichten met betrekking tot de vraag naar de 
verschuiving binnen het verenigingsleven. Wanneer we daarna zullen kijken naar de 
hechtheid van beide verenigingsnetwerken, kunnen we de vraag oplossen naar het al 
dan niet bestaan van hechte samenwerkingsverbanden. Door ook te kijken naar de 
centralisatie binnen het verenigingsleven, bereiden we het antwoord van het laatste 
deel voor. Daarin zullen we immers gaan kijken naar het bestaan van centrale spelers 
en het bestaan van hechtere subgroepen binnen de wijken. Vooral de vraag naar de 
aard van deze verenigingen zal ons een stap dichter brengen bij onze zoektocht naar 
het veranderende verenigingsleven. Allereerst staan we echter kort stil bij een 
algemene situering van de twee wijken. 
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4.1 Korte situering van de buurten 
 
Het Kiel is een wijk ten zuiden van de Antwerpse binnenstad. Het is een relatief 
homogene wijk die ook zo door bewoners en buitenstaanders wordt gepercipieerd. Ze 
telt ongeveer 22.000 inwoners. Administratief behoort het Kiel tot het district 
Antwerpen. Deurne-Noord is een onderdeel van het district Deurne en in feite een 
verzameling van een aantal kleinere deelbuurten ten oosten van de Antwerpse 
binnenstad. Deze buurt telt iets meer dan 25.000 inwoners.  
 
Deze twee wijken vertonen een aantal onderlinge gelijkenissen. Beiden waren ten 
tijde van het onderzoek ‘aandachtswijken’ binnen het Sociaal Impulsfonds van de 
Vlaamse overheid. In het kielzog van die erkenning werd er vanuit de Stad 
Antwerpen in beide wijken ook gestart met zogenaamde wijkontwikkeling. Dit 
behelst onder meer het opstellen van een wijkontwikkelingsplan en aldus een meer 
coherente aanpak van een aantal problemen en uitdagingen. Op demografisch vlak 
nemen we in beide buurten een terugloop in de bevolking waar. Het gaat dan 
voornamelijk om inwoners met de Belgische nationaliteit die de wijk verlaten. Dit 
resulteert in relatief grote groepen niet-Belgen in beide wijken. Zowel in Antwerpen-
Kiel als in Deurne-Noord vormen Marokkanen de grootste groep allochtonen, zij het 
dat deze in Deurne wel erg geconcentreerd wonen in de wijken Kronenburg, Conforta 
en Ten Eekhove (Cel Wijkontwikkeling, 2001: 15). Daarnaast kennen beide buurten 
relatief hoge werkloosheidscijfers; vooral onder de jongere migranten neemt dit 
problematische vormen aan. De huisvestingssituatie is ook niet al te rooskleurig. Een 
groot deel van het woningenbestand bestaat uit verouderde sociale huisvesting of 
woningen met een slecht algemeen comfortniveau en er valt ook heel wat leegstand te 
bespeuren (SOMA, 2003).  
 
Er zijn dus wel wat gelijkenissen tussen beide buurten te trekken. Een normale 
verwachting zou dan ook zijn dat het verenigingsleven er ongeveer op dezelfde 
manier zou zijn gestructureerd. De fragmentatie binnen Deurne-Noord in 
verschillende buurten is echter een belangrijk verschil, dat wellicht een invloed zal 
hebben op de onderzoeksresultaten. 
 
 
4.2 Globaal uitzicht van het verenigingsleven 
 
Een eerste manier om het verenigingsleven te beschrijven, is kijken naar welke 
categorieën van verenigingen er voorkomen (zie tabel 4.1). Een klein aantal 
organisaties valt onder de categorie ‘aard onbekend’. De overige organisaties vallen 
onder één van de elf categorieën die we hebben onderscheiden. We volgen hier 
grotendeels de indeling in 10 categorieën die Elchardus, Huyse en Hooghe gebruiken 
(2000: 36) en we voegden hier met het oog op ons onderzoek een elfde categorie aan 
toe: ‘onderwijs en kinderzorg’.  
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Aantal verenigingen  
Aard van de vereniging Kiel Deurne-Noord 
Aard onbekend 8 1 
Sport en café 35 49 
Nieuwe sociale bewegingen 1 1 
Gezin en gepensioneerden 14 13 
Helpende vereniging 48 30 
Jeugdvereniging 5 11 
Cultuur 37 35 
Bestuur en buurt 14 5 
Vrouwen 6 8 
Vakbond 3 4 
Religie en levensbeschouwing 12 3 
Onderwijs en kinderzorg 22 29 
Totaal aantal verenigingen 205 189 
Tabel 4.1: verenigingen in Kiel en Deurne-Noord 
 
In Antwerpen-Kiel blijkt het aantal helpende verenigingen met zijn 48 veruit in de 
meerderheid. Daarnaast nemen ook de culturele organisaties (37) en degenen die 
onder de noemer ‘sport en café’ (35) vallen een belangrijke plaats in op het Kiel. 
Vrouwen en jongeren komen daarentegen inzake keuzemogelijkheden amper aan hun 
trekken in deze wijk, aangezien er respectievelijk zes en vijf verenigingen bestaan 
waarvoor zij de specifieke doelgroep zijn. Daarnaast heeft slechts één nieuwe sociale 
beweging haar plaats gezocht op het Kiel. Wanneer we de non-respons – de 
verenigingen waarvan we wel over enige gegevens beschikken, maar die we niet 
konden bevragen - buiten beschouwing laten, merken we enkele verschuivingen in 
het hierboven geschetste beeld. Vooreerst valt er één categorie weg, de enige nieuwe 
sociale beweging. Bovendien heeft de categorie ‘sport en café’ met een sterke uitval 
te kampen. Amper negen verenigingen namen effectief deel. 
 
Ook de verenigingen in Deurne-Noord werden ondergebracht bij één van onze elf 
categorieën (zie tabel 4.1). De sport- en caféverenigingen zijn duidelijk sterk 
vertegenwoordigd. Zij worden evenwel op de voet gevolgd door de culturele 
verenigingen. Er blijkt ook een sterke aanwezigheid van helpende verenigingen, 
onderwijsinstellingen en verenigingen die zich bezighouden met kinderzorg. Ook in 
deze wijk valt het op dat de zogenaamde nieuwe sociale bewegingen niet echt lokaal 
verankerd zijn.  
 
Op basis van bovenstaande gegevens is het niet mogelijk om al enige conclusies te 
trekken in verband met de afbrokkeling van het verzuilde verenigingsleven. We 
weten immers nog niets over de zuilverbondenheid van de verschillende organisaties. 
Wel opvallend is dat in beide wijken het aantal sportverenigingen een erg groot 
aandeel in het aanbod aan verenigingsleven innemen. Dit kan natuurlijk een 
aanduiding zijn voor de verschuiving naar meer persoonsgerichte verenigingen, zoals 
we die hierboven beschreven. Daarnaast blijken ook de culturele verenigingen erg 
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talrijk aanwezig te zijn, zowel in Deurne-Noord als op het Kiel. Ook het hoge aantal 
helpende verenigingen in beide buurten is opmerkelijk. In de volgende paragraaf 
gaan we nu kijken op welke manier al deze verenigingen met elkaar - al dan niet - 
samenwerken.  
 
 

4.3 Samenwerking binnen het verenigingsleven 
 
Hieronder gaan we kijken naar het globale verenigingsnetwerk zoals we dat in de 
twee wijken terugvonden. We zullen hier proberen een antwoord te formuleren op de 
vraag of verenigingen in beide buurten samenwerkingsverbanden aangaan of dat zij 
liever geïsoleerd te werk gaan. Onderstaande tabel geeft daarvan een eerste 
aanduiding. Deze geeft weer hoeveel verschillende relaties er tussen verschillende 
organisaties bestaan. We geven deze cijfers voor elk van de onderzochte relaties. Het 
gaat hier telkens om twee-aan-twee relaties, zogenaamde dyades. We houden daarbij 
geen rekening met een aantal organisaties die diverse relaties met elkaar aanknopen. 
Wanneer een vereniging bijvoorbeeld tweemaal met dezelfde vereniging een 
activiteit georganiseerd heeft, zal deze relatie slechts éénmaal opgenomen zijn in 
onze analyse. 
 
 Kiel Deurne-Noord 
Deelname aan activiteiten van anderen 45 20 
Gezamenlijke organisatie van activiteiten 106 32 
Delen van infrastructuur 75 39 
Delen van bestuursleden 43 31 
Delen van bestuur en/of personeel 55 35 
Algemene en bijzondere contacten samen 295 99 
Tabel 4.2: Aantal gerapporteerde relaties tussen twee verschillende organisaties 
 
Bovenstaande tabel maakt al een aantal zaken duidelijk. Ten eerste is het 
overduidelijk dat het verenigingsleven in Antwerpen-Kiel op alle onderzochte 
facetten vaker met elkaar samenwerkt. In deze wijk gaan slechts 15 van alle 
ondervraagde verenigingen (110) geen enkele vorm van samenwerking met andere 
aan. In Deurne-Noord is dit 42 tegenover 103 ondervraagde organisaties. Ten tweede, 
wanneer we de samengestelde relatiematrix buiten beschouwing laten, merken we dat 
men in Antwerpen-Kiel over het algemeen het meest met elkaar activiteiten 
organiseert. In Deurne-Noord is dit het gebruiken of ter beschikking stellen van 
elkaars infrastructuur. Ook voor het overige komt de rangorde niet volledig overeen. 
 
Vanuit sociale netwerkanalyse kunnen we deze eerste rudimentaire beschouwingen 
verder uitvlooien. We hebben hierbij voornamelijk aandacht voor de hechtheid of de 
densiteit van de verenigingsnetwerken. Daarnaast besteden we ook aandacht aan de 
mate van centralisatie van het netwerk. Dit zal ons immers een eind op weg helpen 



18 

om de impact van de meest centrale verenigingen in te schatten. Onderstaande tabel 
toont de belangrijkste kerncijfers. We lichten dit verder toe. 
 

Densiteit Centralisatie4  
 
Aard van het contact 

Kiel Deurne-
Noord 

Kiel Deurne-
Noord 

o Het bijwonen van activiteiten 0,38% 0,19% 3,33% 
(In-degree) 

5,18% 
(Out-degree) 

1,79% 
(In-degree) 

1,79% 
(Out-degree) 

o Het samen organiseren van activiteiten 0,97% 0,33% 17,82% 5,38% 
o Het delen van infrastructuur 0,63% 0,37% 4,92% 

(In-degree) 
5,85% 

(Out-degree) 

2,60% 
(In-degree) 

2,60% 
(Out-degree) 

o Het delen van bestuursleden 0,72% 0,59% 6,74% 4,40% 
o Het delen van bestuur en/of personeel 0,92% 0,67% 6,54% 4,32% 
o Algemene en bijzondere contacten  4,92% 1,88% 20,22% 7,08% 
Tabel 4.3: Vergelijking van densiteit en centralisatie van het verenigingsleven in 
Antwerpen-Kiel en Deurne-Noord 
 
 

4.3.1 Hechtheid van het verenigingsleven 
 
De densiteit geeft voor het gehele netwerk weer hoeveel van de potentiële relaties in 
het netwerk ook effectief voorkomen. Vooraleer we hierover een uitspraak doen 
moeten we dus rekening houden met de grootte van deze netwerken. Het netwerk van 
het Kiel telt zoals gezegd 110 organisaties, wat wil zeggen dat er 11990 (110²-110) 
potentiële relaties zijn. Het netwerk van Deurne-Noord bestaat uit 103 organisaties; 
hier zijn er dus 10506 potentiële verbanden. We geven deze cijfers om aan te tonen 
dat het aantal potentiële relaties in deze netwerken bijzonder talrijk zijn. We zien ook 
dat beide netwerken quasi even groot zijn, wat het vergelijken vergemakkelijkt. 
 
Wanneer we de hechtheid van het verenigingsleven willen bepalen, doen we dit in 
eerste instantie aan de hand van de meest algemene indicator. Het organisatienetwerk 
van het Kiel en dat van Deurne-Noord kennen respectievelijk een densiteit van 4,9% 
en 1,9%. We zien dat de organisaties op het Kiel intenser met elkaar samenwerken 
dan deze in Deurne-Noord, wat we ook eerder al duidelijk zagen in tabel 4.2. 
Wanneer we deze algemene indicator van samenwerking verder opsplitsen in de 
verschillende onderzochte relaties, kunnen we nagaan op welke manier de 
verenigingen vooral met elkaar samenwerken, en of we hier verschillen zien tussen 
beide buurten. 

                                                 
4 Bij asymmetrische relaties moeten we bij het bepalen van de centralisatie een onderscheid maken 
tussen in- en out-degree. De in-degree betreft de relaties die aankomen bij een bepaalde actor; de 
out-degree gaat over de relaties die vertrekken vanuit een bepaalde actor. 
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Op het Kiel is het samen op touw zetten van activiteiten blijkbaar de meest 
onderhouden vorm van contact. We bekomen hier een densiteitswaarde van 1,0%. In 
Deurne-Noord is dit een pak minder (0,3%). We merken dus een beduidend verschil 
tussen beide buurten. In Deurne-Noord blijkt vooral het delen van bestuurs- of 
personeelsleden een gangbare praktijk. De mate van samenwerking wordt vooral 
bepaald door bestuursleden die in meer dan één vereniging actief zijn. Wanneer we 
ook rekening houden met het delen van personeelsleden, zien we immers weinig 
verschuivingen optreden. In Antwerpen-Kiel vinden we ook voor deze vorm van 
samenwerking hogere waarden.  
 
Wanneer we kort de andere relaties overlopen, merken we vooral op dat men in 
Deurne-Noord blijkbaar vlugger infrastructuur deelt, dan dat men heeft deelgenomen 
aan activiteiten van anderen. Naast personele uitwisseling blijkt dit immers de meest 
gangbare manier om relaties met naburige verenigingen te onderhouden. Ook op het 
Kiel blijkt het deelnemen aan elkaars activiteiten de minst gebruikelijke manier om 
banden tussen lokale verenigingen te smeden. Toch merken we ook hier weer een 
opmerkelijk verschil tussen de twee wijken: het verenigingsnetwerk van het Kiel is 
opnieuw dubbel zo hecht als dat van Deurne-Noord.  
 
Uit deze analyse kunnen we als algemeen besluit onthouden dat het netwerk van het 
Kiel – in de meeste gevallen veel - hechter is dan dat van Deurne-Noord. 
Verhoudingsgewijs werd er zowel in Antwerpen-Kiel als in Deurne-Noord eerder 
samen iets georganiseerd, dan dat men er aan elkaars activiteiten deelnam. Het delen 
van infrastructuur gebeurde in het Kiel minder dan dat er samen activiteiten 
georganiseerd werden. In Deurne-Noord was het omgekeerde het geval.  
 
Uiteraard hebben de onderzochte relaties een verschillend karakter. Het is duidelijk 
dat een gezamenlijk bestuurs- of personeelslid hebben, een meer structurele vorm van 
samenwerken is dan een (ad hoc) bezoek aan activiteiten van andere verenigingen. 
Het samen organiseren van activiteiten neemt dan weer een tussenpositie in. Dit vergt 
immers overleg en besluitvorming. Het structurele karakter van de samenwerking 
hangt hier wellicht meer af van de frequentie van de samenwerking. Wanneer deze 
samenwerking op regelmatige basis gebeurt, kunnen we ook hier spreken van een 
verregaande vorm van samenwerking. Voor het delen van elkaars infrastructuur geldt 
wellicht hetzelfde, al is hier niet steeds noodzakelijk sprake van rechstreeks contact. 
We zien hoe dan ook dat er binnen deze twee wijken heel wat 
samenwerkingsverbanden bestaan. 
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4.3.2 Centralisatie van het verenigingsleven 
 
In dit deel gaan we op zoek naar de mate waarin het netwerk gecentraliseerd is. Een 
heel gecentraliseerd netwerk is een netwerk met een zeer ongelijke positieverdeling. 
We gaan met andere woorden na of er binnen de onderzochte buurten organisaties 
bestaan die een erg gunstige plaats innemen binnen het verenigingsleven als geheel. 
In de volgende paragraaf gaan we dan op zoek welke verenigingen dit zijn. Het 
algemene centralisatieniveau is uiteraard van belang om de rol van die centrale 
spelers te kunnen bepalen. Het spreekt voor zich dat in een erg gecentraliseerd 
netwerk – een netwerk dat dus vooral rond een beperkt aantal verenigingen werd 
opgebouwd – hun positie belangrijker is. Hier staan we eerst stil bij de algemene 
mate van centralisatie binnen het verenigingsleven. 
 
We starten onze analyse opnieuw bij de meest algemene vorm van relaties. We zien 
hier dat de centralisatie in Antwerpen-Kiel 20,2% bedraagt. Het is duidelijk dat er 
enkele organisaties een belangrijkere positie innemen binnen het Kielse 
verenigingsleven. In Deurne-Noord is dit al veel minder het geval; de centralisatie 
van het verenigingsleven bedraagt hier 7,1%. Ook wanneer we in deze context de 
spilcentralisatie berekenen, levert dit gelijkaardige resultaten op. De spilcentralisatie 
binnen het organisatiewezen op het Kiel bedraagt 10,4% en voor Deurne-Noord is dit 
slechts 5,7%. Ook uit dit cijfer blijkt dat er op het Kiel belangrijkere centrale 
organisaties zullen te vinden zijn dan in Deurne-Noord. De spilcentralisatie geeft 
immers een aanduiding van de mate waarin er in het netwerk verenigingen bestaan 
die voor andere organisaties belangrijk zijn om onderlinge contacten te onderhouden. 
Deze verenigingen fungeren dan min of meer als tussenpersonen; zij worden ook de 
‘spilfiguren’ van het netwerk genoemd. Vooraleer we op zoek gaan naar deze 
spilfiguren, kijken we eerst nog naar de centralisatietendensen bij de verschillende 
relatievormen die we hebben bevraagd. 
 
Het hoogste centralisatieniveau vinden we in beide wijken terug bij het organiseren 
van activiteiten, respectievelijk 17,8% voor het Kiel en 5,4% voor Deurne-Noord. 
Vooral voor het Kiel wijst dit erop dat er een aantal belangrijke organisatoren bestaan 
die samen met andere verenigingen proberen leven in de wijk te brengen. Ook in 
Deurne-Noord blijkt dit de contactvorm die het meest vanuit een aantal verenigingen 
wordt gestuurd, ook al merken we hier opnieuw het grote verschil tussen de twee 
buurten. Wanneer we de bestuurlijke overlapping bekijken, vinden we voor beide 
wijken opnieuw cijfers die duiden op het bestaan van min of meer centrale 
organisaties die hun bestuursleden uitzenden naar naburige organisaties. Het 
inbrengen van personeelsleden verandert opnieuw weinig aan onze resultaten.  
 
De overige twee onderzochte relaties moeten we op een aangepaste manier 
analyseren. In tegenstelling tot bovenstaande gegevens, moeten we hier een 
asymmetrische benadering volgen (cf. supra). We maken dan een onderscheid tussen 
het deelnemen aan activiteiten van andere organisaties en de activiteiten van de eigen 
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organisatie waaraan wordt deelgenomen. Als we op het Kiel de deelname aan 
andermans activiteiten (out-degree) analyseren, bekomen we een centralisatie van 
5,2%. Wanneer we het participeren aan de eigen activiteiten (in-degree) bekijken, 
levert dit voor het Kiel 3,3% op. De centralisatie is hier dus relatief laag in 
vergelijking met het samen organiseren van iets. In Deurne-Noord bedroegen beide 
centralisatie-indices 1,8%. In deze wijk is de centralisatie heel wat lager dan deze in 
het Kielse verenigingsnetwerk. Wanneer we ten slotte kijken naar het gebruiken van 
infrastructuur van andere organisaties (out-degree), bekomen we voor het Kiel 5,9%; 
als we het gebruik van de eigen infrastructuur door anderen analyseren, bedraagt de 
centralisatie 4,9%. In Deurne-Noord is de centralisatie-index voor beide vormen van 
samenwerking 2,6%. Dit betekent dat er in deze buurten nauwelijks centrale 
organisaties bestaan voor wat betreft het delen van infrastructuur. 
 
We bekomen dus telkens als resultaat dat het netwerk van het Kiel in sterkere mate 
gecentraliseerd is dan dat van Deurne-Noord. Het verenigingsleven is in beide wijken 
het meest gecentraliseerd voor de algemene contacten tussen de organisaties. Dit 
wijst erop dat er toch wel een aantal verenigingen zullen zijn die in de verschillende 
relaties die we onderzochten een belangrijke rol spelen. Over de hele lijn was de mate 
van centralisatie voor het Kiel twee tot drie maal zo hoog als deze voor Deurne-
Noord. De centrale organisaties in het Kielse verenigingsleven zullen heel wat meer 
in contact met anderen staan dan de centrale verenigingen in de tweede wijk die we 
onderzochten. In de volgende paragraaf zullen we nu nagaan welke die organisaties 
zijn. We zullen daarbij vooral op zoek gaan naar de aard van die verenigingen en 
onderzoeken of en op welke basis er eventueel intensere samenwerking bestaat 
binnen kleinere subnetwerken. Op die manier hopen we antwoord te kunnen 
formuleren op de vraag naar de verschuiving binnen het verenigingsleven. 
 
 

4.4 Wie zijn de netwerkers? 
 
Na de algemene schets van ‘het’ verenigingsleven, staan we hier stil bij de 
individuele organisaties en het bestaan van subnetwerken binnen het ruimere 
wijkgebeuren. Allereerst besteden we aandacht aan de aard van de belangrijkste 
organisaties in de verenigingsnetwerken van het Kiel en Deurne-Noord. We bekijken 
telkens hoe centraal de positie is die deze organisaties innemen binnen het netwerk. 
We doen dit aan de hand van de centraliteit. Ten tweede evalueren we de algemene 
structuur van de verenigingsnetwerken. Informatie over het bestaan van hechtere 
subnetwerken levert ons immers informatie op in onze zoektocht naar interne 
verschuivingen binnen het verenigingsleven. 
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4.4.1 Centrale spelers 
 
We beginnen onze zoektocht naar de centrale verenigingen opnieuw bij de door ons 
samengestelde relatie ‘algemene en bijzondere contacten’. In Antwerpen-Kiel spant 
de Parochieraad Sint-Catharina/Sint-Ignatius de kroon door relaties te onderhouden 
met 27 andere verenigingen die op het Kiel actief zijn. Ook Ziekenzorg Sint-
Catharina en de Buurtontwikkelingsmaatschappij blijken sterke spelers in het 
onderhouden van contacten met naburige verenigingen. In de loop van 2001 hadden 
ze contacten met 22 verschillende organisaties. Ook de volgende organisaties 
scoorden erg hoog: Buurtwerk De Tiret, Sociaal Centrum Kiel, De Acht, het 
Kilenakoor en Opbouwwerk Kiel. Gemiddeld blijkt een vereniging op het Kiel met 
bijna drie andere organisaties relaties te onderhouden. In Deurne-Noord neemt het 
Cultureel Centrum de meest centrale positie in. Het onderhoudt contacten met negen 
andere organisaties uit de buurt. Andere verenigingen met veel contacten zijn 
Buurtwerk De Lakbors, Buurtcomité ‘t Schijntje, Buurtcomité Kronenburg en 
Moskeevereniging Taqua vzw Hayat. Gemiddeld heeft men in deze buurt contact met 
bijna één andere lokale vereniging. Dit lage cijfer is uiteraard mede te danken aan het 
hoge aantal geïsoleerden. 
 
Zowel een aantal bestuurlijke en buurtverenigingen als helpende verenigingen blijken 
in beide wijken een gunstigere positie binnen het verenigingsleven te bekleden. 
Bovendien valt op het Kiel de centrale positie van een religieuze organisatie als de 
Parochieraad en een aantal van haar zusterverenigingen op. Meer dan in Deurne-
Noord zijn er hier duidelijk tekenen van een sterk traditioneel verenigingsleven. We 
komen hier nog uitgebreid op terug wanneer we het zullen hebben over 
subnetwerken. Daarnaast is het duidelijk dat nieuwere werkvormen zoals buurt- en 
opbouwwerk toch wel een belangrijke positie innemen. Wanneer we nu kijken naar 
de andere relaties die we onderzochten, kunnen we uitmaken of bovenstaande 
organisaties hun centrale rol te danken hebben aan een algemene vorm van 
netwerking of zich eerder gespecialiseerd hebben in een bepaalde vorm van 
samenwerking. Het spreekt voor zich dat voor een vereniging die op allerhande 
manieren samenwerkingsverbanden aangaat, de centraliteit een duurzamer karakter 
zal kennen. 
 
In Antwerpen-Kiel is er één organisatie die heel actief is in het organiseren van 
activiteiten samen met anderen. Het gaat hier opnieuw om de Parochieraad Sint-
Catharina/Sint-Ignatius, die in de loop van 2001 met 21 anderen activiteiten op touw 
heeft gezet. Opsinjoren Kiel en de Buurtontwikkelingsmaatschappij bekleden een 
verdienstelijke tweede plaats. Zij organiseerden elk activiteiten met negen andere 
lokale verenigingen. In Deurne-Noord spant Buurtwerk De Lakbors de kroon, met 
zes verschillende organisatorische partners; op de tweede plaats staan het 
Cultuurcentrum Deurne en Buurtcomité ’t Schijntje, elk met vijf. In de loop van 2001 
nam op het Kiel de KAV deel aan de activiteiten van de meeste andere, namelijk zes 
keer. Aan de activiteiten van Opsinjoren Kiel en Buurtwerk De Tiret werd het meest 
deelgenomen, namelijk telkens vier keer. Wanneer we een gelijkaardig beeld 
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schetsen van Deurne-Noord zien we dat een organisatie ten hoogste deelnam aan de 
activiteiten van twee anderen. Het gaat hier over Buurtcomité Kronenburg, KAV-
Frelus en Ziekenzorg De Blijde Boodschap. Aan de activiteiten van Fredegandus 
Paulus Plussers, Plusser Blijde Boodschap, de Seniorenraad, Sociaal Centrum 
Coevelt en Buurtcomité ’t Schijntje werd het meest deelgenomen, namelijk eveneens 
telkens twee keer. Het is toch wel opmerkelijk dat verenigingen blijkbaar sneller 
samen iets zullen organiseren, dan deel te nemen aan elkaars activiteiten. 
 
Kielse verenigingen deelden gemiddeld bijna dubbel zo vaak elkaars infrastructuur 
dan de organisaties in Deurne-Noord. In de loop van 2001 gebruikte in het Kiel het 
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap de infrastructuur van zeven andere 
organisaties. De infrastructuur van Comité Familiekring werd ter beschikking gesteld 
van zes anderen. In Deurne-Noord zien we dat Ziekenzorg-Frelus de infrastructuur 
van drie andere verenigingen gebruikte. De infrastructuur van KBG-Frelus werd door 
drie anderen benut. De laatste relatievorm die we onderzochten, is het delen van 
bestuursleden. We merken dat de Kerkfabriek de grootste bestuurlijke overlapping 
kent; met acht andere verenigingen deelt zij bestuursleden. De 
Buurtontwikkelingsmaatschappij en de Parochieraad Sint-Catharina/Sint-Ignatius zijn 
ook hier opnieuw sterk vertegenwoordigd. Wanneer we vervolgens kijken naar de 
mate van bestuurlijke overlapping in Deurne-Noord, zien we dat vooral SOS Hamin, 
de Seniorenraad, KWB Frelus, Vriendenkring ’t Steunpunt, de Sint-
Fredegandusgezellen en het Cultureel Centrum voor een deel steunen op gedeelde 
bestuursleden. Wanneer we ook rekening houden met de gedeelde personeelsleden, 
vallen er in geen van de onderzochte wijken grote verschuivingen waar te nemen. 
 
We zien dus dat er in beide wijken toch een aantal organisaties zijn die telkens 
opnieuw naar voor komen als centrale pionnen binnen het verenigingsleven. We zien 
daarbij zowel in Antwerpen-Kiel als in Deurne-Noord een belangrijke rol weggelegd 
voor zowel helpende verenigingen als buurtorganisaties. Vooral op het Kiel zien we 
daarenboven toch enkele vertegenwoordigers van het traditionele verenigingsleven 
als belangrijke actoren binnen de wijk, met name de parochie Sint-Catharina/Sint-
Ignatius en een aantal verwante verenigingen. In het volgende deel gaan we deze 
vaststellingen verder toetsen aan de structuur van het verenigingsleven. Kunnen we 
binnen de onderzochte buurten duidelijke subnetwerken onderscheiden en op basis 
waarvan zou de samenwerking dan kunnen gebaseerd zijn? 
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4.4.2 De structuur van het verenigingsleven 
 
Bij onze evaluatie van de structuur van het verenigingsleven beperken we ons tot de 
meest algemene relatievorm. Dit zou immers het meest stabiele beeld moeten 
opleveren van eventuele subgroepen binnen de twee wijken. Het is duidelijk dat een 
analyse van de structuur op basis van de verschillende deelrelaties ook zinvol kan 
zijn, maar dat deze eveneens vatbaarder is voor toevalligheden. 
 
Wanneer we de algemene en bijzondere contacten analyseren, vinden we dat het 
Kielse verenigingsleven bestaat uit 102 klieken met drie of meer leden. Hierbij valt 
het vooral op dat de belangrijkste organisaties een soort netwerk rond zichzelf hebben 
uitgebouwd. We kunnen hier dus spreken van echte subnetwerken. De netwerken 
rond de Buurtontwikkelingsmaatschappij en Buurtwerk de Tiret zijn onderling erg 
met elkaar verweven, met onder meer ook De Acht en het Sociaal Centrum Kiel als 
belangrijke organisaties. De Parochieraad Sint-Catharina/Sint-Ignatius en Ziekenzorg 
Sint-Catharina vormen de sterke actoren van een ander belangrijk netwerk. We 
kunnen deze subnetwerken grafisch alsvolgt voorstellen5. 
 

 
Figuur 4.1: Grafische voorstelling van het netwerk rond de 
Buurtontwikkelingsmaatschappij (72) en Buurtwerk De Tiret (330) 
 

                                                 
5 Voor een grafische voorstelling van het totale verenigingsleven in beide wijken, alsook een 
volledige lijst van organisaties verwijzen we naar bijlage. 
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Figuur 4.2: Grafische voorstelling van het netwerk rond Ziekenzorg Sint-
Catharina (4) en Parochieraad Sint-Catharina/Sint-Ignatius (13) 
 
We zouden voor het Kiel dus kunnen spreken over twee relatief hechte subnetwerken, 
enerzijds rond de parochie Sint-Catharina/Sint-Ignatius en anderzijds rond 
organisaties die we enigszins vereenvoudigend kunnen rekenen tot het buurt- en 
opbouwwerk. Als verklaring voor het subnetwerk rond de parochie, kunnen we 
wellicht niet zonder het begrip verzuiling. Het is immers duidelijk dat een heel aantal 
van deze verenigingen zich situeren binnen de katholieke zuil. Zonder een oordeel te 
kunnen vellen over de levendigheid van van dit katholieke verenigingsleven, kunnen 
we wel stellen dat de verzuilde structuren zeker nog niet uitgedoofd zijn op het Kiel. 
Dit geldt wel enkel voor de christelijke zuil. De socialistische en liberale zuil zijn als 
hechte subnetwerken haast niet aanwezig. Wanneer we, ten slotte, voor het buurt- en 
opbouwwerk een taak weggelegd zien in het ‘netwerken’ van een buurt, merken we 
dat het daar in deze buurt alvast gedeeltelijk in slaagt. Een relatief kleine groep van 
centrale actoren lukt erin om een grote groep van lokale verenigingen met elkaar te 
verbinden.  
 
In Deurne-Noord tellen we voor hetzelfde relatienetwerk slechts 22 klieken. 
Buurtcomité ‘t Schijntje, Buurtwerk De Lakbors, KAV-Frelus en Cultureel Centrum 
Deurne komen in vijf verschillende klieken voor, SOS Hamin in vier. Ook andere 
verenigingen binnen de parochies Sint-Fredegandus/Sint-Paulus en De Blijde 
Boodschap gaan vaak samen vormen van samenwerking aan.  
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Figuur 4.3: Grafische voorstelling van het netwerk rond Buurtcomité ’t 
Schijntje (345), Buurtwerk De Lakbors (319), KAV-Frelus (371) en Cultureel 
Centrum Deurne (170) 
 
Hoewel het in Deurne-Noord misschien minder uitgesproken is dan op het Kiel, 
merken we in beide buurten dus een zekere clustervorming rond lokale 
buurtwerkingen enerzijds en parochiale werkingen anderzijds. Ook in Deurne-Noord 
vinden we opnieuw een actieve kern binnen het verenigingsleven; daarrond gaat het 
eerder om ad hoc samenwerking en geïsoleerden. 
 
 
5. Conclusies 
 
We begonnen onze zoektocht naar samenwerkingsverbanden met vrij sombere 
uitgangspunten. We ontdekten binnen de sociaal-wetenschappelijke literatuur een 
lange traditie van negatieve typeringen van het stedelijke samenleven. Vertrekkende 
van de analyse van Tönnies, moesten we vaststellen dat heel wat auteurs zijn mening 
delen en ervan uitgaan dat mensen in steden veel onpersoonlijker en koeler met 
elkaar omgaan. Veel ruimte voor een sterk en hecht verenigingsleven zien deze 
auteurs dus niet. In de meer verkommerde en achtergestelde wijken lijkt dit 
bovendien al helemaal uitgesloten. Deze werden en worden immers meestal 
gekarakteriseerd door verregaande vormen van sociale desintegratie. Hoewel het 
verenigingsleven uiteraard maar één van de mogelijke facetten is om sociale 
integratie op wijkniveau te onderzoeken, lijkt een hecht verenigingsleven ons toch 
een belangrijke indicator voor de ‘sociale gezondheid’ van een lokale gemeenschap. 
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Na onze analyse kunnen we alvast voor Antwerpen-Kiel besluiten dat er een relatief 
kleine samenhang te bespeuren is tussen de verschillende organisaties. Wanneer we 
alle onderzochte relaties bij elkaar namen, merkten we echter heel wat 
samenwerkingsverbanden. Daarbij valt onmiddellijk op dat het niet mogelijk is om te 
spreken van hét Kielse verenigingsnetwerk. We ontdekten eerder dat er twee relatief 
grote subnetwerken in deze buurt actief zijn, met als belangrijkste hoofdrolspelers de 
Buurtontwikkelingsmaatschapij en Buurtwerk De Tiret enerzijds en de Parochieraad 
Sint-Catharina/Sint-Ignatius anderzijds. Onderling hebben deze subnetwerken weinig 
structureel contact. 
 
Voor Deurne-Noord bleek uit onze analyse dat het verenigingsleven in deze wijk 
helemaal geen hecht netwerk vormt. Globaal bekeken werken de organisaties dus niet 
veel samen. Wanneer we kijken naar de centrale spelers, kunnen we onze conclusies 
wel vastknopen aan de interne fragmentering van Deurne-Noord in verschillende 
buurten. We zien immers enige clustervorming rond de parochies Sint-
Fredegandus/Sint-Paulus en de Blijde Boodschap enerzijds en de verschillende 
buurtwerkingen anderzijds. Dit hangt dus wellicht samen met de vaststelling dat 
Deurne-Noord niet zozeer één wijk of buurt is, maar samengesteld uit verschillende 
kleinere deelbuurten. In tegenstelling tot Antwerpen-Kiel is Deurne-Noord als geheel 
allicht minder een referentiekader voor de bewoners en de lokale verenigingen. De 
samenwerkingsverbanden die men aangaat situeren zich in de onmiddellijk nabije 
omgeving. 
 
Ondanks de verschillen kunnen we besluiten dat er ook binnen de zogenaamd koele 
en anonieme stad heel wat mogelijkheden bestaan om op wijkniveau 
gemeenschapsbanden te smeden. Zowel in Antwerpen-Kiel als in de kleinere 
deelbuurten van Deurne-Noord lijken de structurele voorwaarden aanwezig. In beide 
buurten zijn heel wat verenigingen actief, die – al dan niet ad hoc – met elkaar 
samenwerken. Zonder uitspraken te kunnen doen over de participatiegraad van de 
lokale bevolking als geheel, lijkt het ruime en gevarieerde aanbod van verenigingen 
garant te staan voor een zekere levendigheid binnen deze wijken. Voor de aspecten 
die wij onderzochten, kunnen we het populaire discours over verregaande sociale 
desintegratie op wijkniveau dus niet bijtreden. 
 
Naast deze eerder stadssociologische invalshoek ging deze bijdrage in belangrijke 
mate ook over het verenigingsleven als sociaal verschijnsel. Ook hier vonden we in 
de literatuur eerder een negatieve teneur. Onder meer Putnam ziet een afbrokkeling 
van de deelname aan het traditionele verenigingsleven. Ander empirisch onderzoek 
ziet niet zozeer een afname van de participatie – en dus van de levendigheid – maar 
eerder een verschuiving binnen het brede spectrum van het verenigingsleven, onder 
meer van verzuilde naar niet-verzuilde verenigingen.  
 
De verschuiving van verzuilde naar niet-verzuilde verenigingen gaat qua structuren 
maar gedeeltelijk op voor deze buurten. We merkten immers dat de oude parochiale 
zuilstructuren nog intact zijn in de Kielse parochie Sint-Catharina/Sint-Ignatius. Over 
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het participatieniveau kunnen we uiteraard geen uitspraken doen. Ook in Deurne-
Noord is misschien wel de belangrijkste vaststelling dat het steeds dezelfde 
organisaties zijn die samenwerken. Naast niet-verzuilde organisaties, zoals 
Buurtwerk De Lakbors, de buurtcomités ’t Schijntje en Kronenburg en het Cultureel 
Centrum, hebben ook hier de verenigingen verbonden aan de parochies De Blijde 
Boodschap, Sint-Fredegandus/Sint-Paulus en De Heilige Familie eveneens heel wat 
contacten met elkaar en anderen. Ook in deze buurt vinden we dus enkele kernen van 
het verzuilde (katholieke) verenigingsleven. Los daarvaan merken we dat in beide 
buurten ook een belangrijke netwerkfunctie is weggelegd voor nieuwere werkvormen 
zoals het buurt- en opbouwwerk.  
 
Zoals we ook hierboven al opmerkten, is de verschuiving naar verenigingen die meer 
gericht zouden zijn op de persoonlijke ontwikkeling, zoals sportverenigingen, niet 
zichtbaar in de structuur van de verschillende verenigingsnetwerken. Ook de nieuwe 
sociale bewegingen hebben in de onderzochte wijken vooralsnog geen vaste voet aan 
grond. Een heel aantal van deze organisaties is natuurlijk niet zozeer gericht op de 
uitbouw van een sterke lokale basis. Ze steunen eerder op ‘papieren’ 
massalidmaatschappen. Onder meer Putnam ziet in deze organisaties niet de actoren 
die op lokaal niveau het sociale weefsel helpen opbouwen (Putnam, 1995: 70-73). 
We kunnen hier opnieuw besluiten dat er – ondanks alle onheilstijdingen – heel wat 
mogelijkheden zijn om een belangrijk sociaal weefsel uit te bouwen in deze buurten.  
 
Doorheen heel het onderzoek loopt één belangrijke rode draad: het netwerk van het 
Kiel is in ieder opzicht sterker dan dat van Deurne-Noord. Het Kielse netwerk leeft 
meer omdat bijna alle organisaties op één of andere manier op elkaar betrokken zijn. 
In Deurne-Noord blijven de organisaties vaak eerder op zichzelf gericht of beperken 
ze zich tot hun eigen, kleinere deelbuurt. Dit neemt niet weg dat er ook daar 
samenwerkingsverbanden tussen diverse organisaties bestaan. Beide 
organisatienetwerken bestaan zeker niet enkel uit versnipperde eilandjes. Zowel op 
het Kiel als in Deurne-Noord zijn de organisaties binnen de netwerken in meer of 
mindere mate met elkaar verbonden, alleen is dit in Antwerpen-Kiel sterker het geval. 
In beide wijken blijkt een zekere verzuiling van het verenigingsleven te blijven 
bestaan. Daarnaast valt het vooral op dat ook buurt- en opbouwwerk een belangrijke 
rol vervullen. Zo zien we dat in beide stadswijken – hoe verschillend van aard ook – 
zowel oudere als nieuwere verenigingen proberen om de wijk bij elkaar te brengen. 
 
Met dit onderzoek is natuurlijk niet alles gezegd over het verenigingsleven in oude 
stadswijken. Een belangrijk minpunt van netwerkanalyse is immers het gebrek aan 
veralgemeenbaarheid. Daarom zou het interessant zijn om deze oefening te kunnen 
overdoen in een aantal andere buurten, zowel in Antwerpen als in andere steden. 
Hoewel we aantoonden dat er tussen deze wijken belangrijke verschillen én 
gelijkenissen bestaan, is het immers duidelijk dat de beleidscontext voor een groot 
gedeelte dezelfde is. Wanneer we in een sterk georganiseerd verenigingsleven een 
instrument zien in het stimuleren van de leefbaarheid van een wijk, is het logisch dat 
ook de (stedelijke) overheid hiermee gebaat is. Het zou daarom interessant zijn om te 
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kijken hoe men in andere (groot)steden omspringt met het enorme potentieel van het 
verenigingsleven en welke invloed dit heeft op de hechtheid van de 
samenwerkingsverbanden. Verder mogen we natuurlijk niet uit het oog verliezen dat 
we hier voornamelijk gekeken hebben naar de structurele kanten van het 
verenigingsleven. We gingen bijvoorbeeld wel na of verenigingen samen iets 
organiseerden, maar we hebben niet onderzocht of er op die activiteiten ook nog volk 
kwam opdagen. Daarom zou het aangewezen zijn om onze aanpak op 
organisatieniveau aan te vullen met onderzoek naar het participatiegedrag van 
individuen. Ook dit zou ons heel wat kunnen vertellen over het belang van een lokaal 
verenigingsleven in onze steden. Op die manier zouden we dan bijvoorbeeld ook 
kunnen nagaan of het verzuilde verenigingsleven hoofdzakelijk een restant van een 
glorieus verleden is of dat het ook vandaag nog voor velen een bron van 
samenhorigheid en verbondenheid is. De gegevens die we verzamelden in het kader 
van dit onderzoek geven ons hierover helaas geen uitsluitsel. 
 
We zouden kunnen besluiten dat het verenigingsleven, zeker in Antwerpen-Kiel, 
relatief sterk is uitgebouwd. Wanneer we louter kijken naar het aantal verenigingen 
en organisaties dat er zijn vaste stek heeft, geldt deze conclusie des te meer. 
Bovendien blijken er heel wat onderlinge samenwerkingsverbanden te bestaan. 
Daarbij zien we een aantal ‘sterke figuren’. Dit creëert uiteraard mogelijkheden: 
wanneer er iets moet bewegen in de wijken, zijn zij duidelijk de gepriviligieerde 
partners bij uitstek. Anderzijds bestaat het gevaar dat – als er één of enkele van deze 
verenigingen zouden wegvallen – er ook een snelle verbrokkeling van de 
samenwerkingsverbanden kan ontstaan. Toch zien we vooral een aantal 
mogelijkheden voor deze wijken. Vooral op het Kiel stellen we vast dat er slechts 
enkele verenigingen zijn die op geen enkele manier samenwerken met anderen. Het is 
best mogelijk dat er nog andere verenigingen zich gaan aanbieden als centrale 
spelers. In Deurne-Noord is deze centralisatie minder duidelijk en zien we ook dat er 
een groter aantal verenigingen op geen enkele manier samenwerkt met anderen. In 
Deurne-Noord is er daarom misschien nog een belangrijkere rol weggelegd voor het 
beleid, zowel van de (stedelijke) overheid als van (semi-)private actoren. We moeten 
overigens zowel voor Antwerpen-Kiel als voor Deurne-Noord vaststellen dat men 
hierbij zeker niet mag vertrekken van een exclusieve aandacht voor nieuwere 
organisatievormen, zoals buurt- en opbouwwerk. Ook de structuren van oudere 
sociale bewegingen, en dan zeker van het katholieke netwerk, blijken nog een 
belangrijke rol te spelen in het ‘netwerken’ van stadswijken. 
 
 



 

BIJLAGE. Grafische voorstelling van de verenigingsnetwerken 
 

Het verenigingsleven in Antwerpen-Kiel 
 

 
Grafische voorstelling van het netwerk op basis van alle onderzochte relaties. In de tekening werden de 15 geïsoleerde verenigingen 

buiten beschouwing gelaten.  



 
 

Organisatie Organisatie
2 Straathoekwerk 116 VI-GE-1 Antwerpen 
4 Ziekenzorg Sint-Catharina 118 ADAV 
6 Werkgroep gezinsgroepen 119 KAV-Kiel 
7 ABVV Dienstencentrum Hoboken, Bijkantoor Kiel 120 Espero K.C. 
8 Sociale Dienst van de Socialistische Mutualiteit 129 SIBLO 2 
9 Dienstencentrum De Zaan 137 PWA-Kiel 

10 Stedelijk clubhuis voor senioren 138 Federatie van Socialistische Muziekkorpsen 
12 Stedelijk clubhuis voor senioren 140 Steunpunt Generatie-armen RECHT-OP Kiel 
13 Parochieraad St. Catharina/St. Ignatius 141 Parochie Kristus Koning 
14 KWB-Antwerpen-Kiel 143 Kadee Kinderkribbe 
15 Bezigheidsclub 144 Stedelijke Peutertuin 
16 Beroepsbond van de Belgische Filmpers 145 Beschermde Werkplaats Antwerpen 
17 Stedelijk Basisonderwijs Kiel (lager onderwijs) 149 Cursuswerking De Notedop 
18 Beiaardcomité 228 Bewonersraad Antwerpen-Kiel 
21 'adela' buurtwerkgroep 231 Comité Tentoonstellingswijk vzw 
22 Christelijke Mutualiteit Antwerpen-Kiel 232 Zalibeviv 
24 Socialistische Mutualiteit Antwerpen-Kiel 235 Gurup Sesaid Kurdi 
26 Kind&Gezin 236 Oummaat 
30 De Mutsaard - Algemeen Welzijnswerk 238 Moskeevereniging Badr  
36 Centrum voor Levens- en Gezinsvragen 262 K.K. Turn- en Zwemvereniging APOLLO vzw. 
38 Elan 263 Vakantiegenoegens Kiel 
42 Cloverleaf Clogging Club 265 Spaanse Gemeenschap 
43 Ensemble Alter Ego (Historisch theater) 266 Kilenakoor 
47 Gezinsbond 268 Oksal (toneel) 
48 CV De Goede Woning 270 Kristelijke Beweging van Gepensionneerden 
49 Dienstencentrum Liberty 275 Comité Familiekring 
53 Stedelijk Basisonderwijs Kiel (lager onderwijs) 278 Racing Kiel 
57 Vormingswerk voor Weduwen (VVW) 279 Kerkfabriek 
64 Stedelijk clubhuis voor senioren 280 Onthaal 
65 Sint-Bernardusparochie 282 vzw Horizon 
66 Catechesewerking 284 Harmonie Orkest 
67 Antwerpen-Kielse Verzamelaars 290 SV Kiel (Socialistische Vrouwenbeweging) 
68 Stedelijk clubhuis voor senioren 293 Wederzijds Hulpbetoon 
69 De Werkwijzer op het Kiel 330 Buurtwerk De Tiret 
72 Buurtontwikkelingsmaatschappij Zuidrand vzw 331 Buurtcomité Zwaantjes 
73 Stedelijk Basisonderwijs Kiel (kleuteronderwijs) 338 Covegro 
74 Pius X 339 Gezinszorg (van socialistische mutualiteit) 
75 AFRIBEL 340 Poetsdienst (van socialistische mutualiteit) 
76 Kringloopcentrum 343 VOLBA K.C. 
85 Shobukai 348 De Haven - afdeling Het Baken vzw 
87 Onafhankelijk Ziekenfonds Antwerpen-Kiel 349 De Acht - Steunpunt Hoboken-Kiel 
88 Ay Yildiz sport 350 Woonwijzer Zuid 
92 Sociaal Centrum Kiel 351 V.C.L.B. 1 Antwerpen 
94 KIDS 352 Het Stadsbeest 
95 Buurtgroep Scharnier 358 Opbouwwerk Kiel 
96 Welzijnsoverleg Hoboken-Kiel 361 De Kielse Volksdansers 
98 De Stobbe 382 Geven om te leven 
99 Turkse Moskee 389 Socialistische Gepensioneerden 
100 Ay Yildiz 391 Stedelijk Basisonderwijs Kiel (lager onderwijs) 
101 Opsinjoren Kiel 392 ACW Kiel 
108 Liberale Mutualiteit Antwerpen-Kiel 394 F.C. Kiel 
109 Stedelijke middenschool 9 428 Dierendispensarium Nello en Patrasche 
112 Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs 5 (SITO 5) 451 Opvangtehuis voor jongeren Van Celst 
113 Werkgroep Kerk 453 CDE Music vzw 



 

115 48° & 11° VVKSM 456 AA Herleving
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Grafische voorstelling van het netwerk op basis van alle onderzochte relaties. In de tekening werden de 42 geïsoleerde verenigingen 

buiten beschouwing gelaten.  

 



 

 
Organisatie Organisatie

150 De Speelhut 297 ACLVB 
152 Stedelijk clubhuis Plankenbergstraat 299 Liberale Mutualiteit 
153 Deurne K.C. 300 Onafhankelijk Ziekenfonds 
155 Deurne O.B. 301 PWA-Deurne (Werkwinkel) 
156 KBG Frelus 302 Dienstencentrum Kronenburg 
158 Fredegandus Paulus Plussers 303 SOS Hamin (Hulp Aan Mensen In Nood) 
160 FC De Klamper 304 Dienstencentrum De Rozenboom 
161 Conditie 306 Sociaal Centrum Coevelt 
163 Koninklijk Atheneum Deurne 307 Slachtofferhulp Deurne 
164 G.G.K.S. 'De Rakkertjes' 308 Turninum - Volksmuseum Deurne 
167 Volleybalvrienden 310 CVO Deurne  
170 Cultureel Centrum Deurne 315 Natuurlijk Genezen vzw 
171 K.B.G. Blijde Boodschap 316 Socialistische Mutualiteit 
172 Plussers Blijde Boodschap 317 Christelijke Mutualiteit 
177 Stedelijke Kleuterschool 318 vzw Hayat 
180 Stedelijk clubhuis Bisschoppenhof 319 Buurtwerk De Lakbors 
181 Chirojongens O.L.V.-Bijstand 325 Kind en Gezin 
183 Impettocafé 344 vzw Buurthuis Catba 
184 Rode Valken 345 Buurtcomité 't Schijntje 
188 Socialistische Vrouwenbeweging Deurne (SP.a Deurne) 346 Schaakkring Deurne Noord 
191 D.V.V. 347 Paljas Producties 
193 Gesubsidieerde Vrije Basisschool (Axi-Joma) 353 K.C. Trouw 
195 K. Olympic V.K. Antwerpen 354 Winkeliersverbond Ten Eekhove 
196 K.B.G. Onze-Lieve-Vrouw-Alt. Bijstand 360 A.V.A.C. 
199 Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool (Kriebel) 369 Buurtcomité Kronenburg 
200 Amaryllis-Noord 371 KAV Frelus 
201 Stedelijk Instituut voor Secundair Onderwijs nr. II 373 KWB Frelus 
202 Vrije Basisschool Maria Bijstand 375 Elckerlyc 
205 V.V.V.G. afdeling Deurne 388 Woonwijzer Noord - wijkkantoor 
208 K.B.G. Heilige Familie 396 Vriendenkring 't Steunpunt 
209 Dans- en showgroep Malisa 403 Opsinjoren Deurne 
210 Chiro Hefa 405 Chiro Frelus 
212 Sint-Eligiusinstituut 406 Ziekenzorg-Frelus 
213 G.G.B.S. Het Gryspeertje 409 KAV Heilige Familie 
214 Olsea 415 Ziekenzorg De Blijde Boodschap 
215 TTK Centrum (tafeltennis) 417 Sint-Fredegandusgezellen (Parochiecentrum) 
217 KSK Deurne 418 Gezinsbond Deurne-Noord 
218 SISO - Vrienden van Siso 2 419 De Reuzen van Deurne 
221 W.T.C. Bosuil 421 Volksdans Opsinjoorke! 
226 Provinciaal Instituut Rivierenhof 425 B.C. Arena 
250 Chehupo 433 J.E. Peeters 
252 Moskeevereniging Taqua-vzw Hayat 435 Davidsfonds Deurne Noord 
254 Nuard 436 A.S. Stadion 
257 Amansie Union 441 HAS (Harmonie Antwerp Supporters) 
258 Vereniging voor een Sociale en Culturele Ontwikkeling 446 Basketploeg Eligio 
259 Tsjetsjenië-Waynagshe vzw 450 Karatéschool Jion Juku 
286 Seniorenraad District Deurne 463 Zingende Kerk 
287 Focus 464 VTB-VAB Cultuur vzw 
291 De Kruin 465 De Stripvrienden vzw 
292 Vrije Basisschool Sancta Maria 471 Socialistische Senioren Deurne-Noord 
295 Andante Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg 475 KWB Heilige Familie 
296 ABVV Dienstencentrum Deurne   
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