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Summary
Intergenerational class mobility and political preferences in the Netherlands between
1970 and 1986

In this article we test several hypotheses on the relative impact a/respondent' s andfa~

ther's class on political party preference. We analyze 1J data-sets, representing the
Netherlands in the period 1970-1986, employing the design of Sohel' s diagonal refe
rence models. The relative effects of origin and destination class are estimated after
controlling/or denomination. The most important outcomes are: First, there is no status
matimization effect, i.e. the relative impact of one's own class is for the upwardly mo
bile the same as for downwardly mobile. Second,for young respondents, who recently
arrived in their class of destination, the impact of their father's class is stronger than
that oftheir own class. Third, there is an acculturation effect, i.e. the older one becomes
and thus the longer one is a member ofthe class ofdestination the stronger the relative
effect ofthe attained class becomes. The implication is that after the age of30 the class
of destination becomes relatively more important than the class of origin. However,
even for the oldest respondents a sif?nificant orif?in effect remains.
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1. Inleiding

Oat mensen uit een lagere sociaal-economische klasse een politieke voorkeur
hebben die linkser is dan die van mensen uit een hogere sociaal-economische
kiasse, is een canelusie die al vele malen is getrokken (Lipset, 1960; Korpi,
1983). Ook in Nederland is sprake van een samenhang tussen de sociaal-eco
nomische klasse waartoe iemand behoort en diens politieke voorkeur (Lijphart,
1974). Ondanks dit verband wordt in Nederlands onderzoek zelden gebruikge
maakt van sociaal-economische klasse ter verklaring van politieke voorkeur.
De afgelopen drie decennia is, met name onder invloed van The American Vo
ter (Campbell et aI., 1960), de meeste aandacht uitgegaan naar verklaringen die
gebruikmaken van houdingen en waarden. Niet iedereen is de mening toege
daan dat dit een gelukkige keuze is. Volgens Van Deth (1986) heef! het verbin
den van houdingen en attitudes enerzijds en politiek gedrag anderzijds nauwe-
lijks tot vooruitgang geleid.' .

In andere landen worden weI regelmatig analyses uitgevoerd naar de relatle
tussen klasse en politieke voorkeur (bijv. Heath et aI., 1985, 1991; Sainsburry,
1990). Voordat verklaringen van politiek gedrag, waarin sociaal-economische
posities een rol spelen, losgelaten worden, zal echter eerst nauwkeurig moeten
worden onderzocht wat de verklarende kracht is van iemands sociaal"economl
sche positie voor zijn politieke voorkeur.

Wanneer de effecten van sociaal-economische klasse op politieke voorkeur
worden onderzocht, moet men zich ervan bewust zijn dat de individuen die tot
een bepaalde klasse behoren geen homogene groep vorrnen. Binnen elke klasse
kan namelijk een onderscheid worden gemaakt tussen zij die ten opzichte van
hun ouders op de maatschappelijke ladder zijn gestegen of gedaald (intergene
rationee! mobielen) en zij die niet van klasse zijn veranderd (intergenerationeel
immobielen). Vit eerder onderzoek is bekend dat intergenerationele mobiliteit
de relatie tussen sociale klasse en politieke voorkeur bejnvloedt (Lipset, 1960).
Daarom is het voor het verklaren van politieke voorkeur niet voldoende om ai
leen te kijken naar iemands huidige klasse. Ook de klasse van de ouders moet
in ogenschollw worden genomen.

In dit artikel willen we de volgende vraag beantwoorden: wat zijn de effecten
van intergenerationele mobiliteit op iemands politieke voorkeur? Voor het be
antwoorden van deze vraag is het van belang om de klasse van mensen zo goed
en ondubbelzinnig mogelijk te bepalen. Aangezien het voor vrouwen en gepen
sioneerden vaak niet duidelijk is in welke klasse zij moeten worden ingedeeld,
lOU het opnemen van deze groepen in de analyses ertoe kunnen leiden dat het
onduidelijk wordt waardoor eventueel gevonden mobiliteitseffecten worden

veroorzaakt. Om deze reden beperken we ons in dit artikel tot mannen tussen
de 18 en 65 jaar.

Voordat we ooze onderzoeksvraag beantwoorden is het wenselijk eerst aan
dacht te besteden aan de relatie tussen klasse en politieke voorkeur.

2. Klasse en politieke voorkeur

Dat er een samenhang bestaat tussen klasse en politieke voorkeur daarvan is
iedereen w~1 overtuigd. Over de verklaringen ervan lopen de meni~gen echter
ulteen. Er ZIJll twee theorieen te onderscheiden.

De eerste, lOgenaamde instrumentele theorie (Downs, 1957) gaat ervan uit
dat stemmenrationeel is en een economisch doel in zich heeft. Volgens deze
theone gaat lOmand stemmen op de partij waarvan hij verwacht dat deze het
beste zijn belangen zal behartigen. Deze belangen lOuden voor een groot deel
v?or~on:enuit iern~?ds sociaal-economische positie. Dit haudt in dat diegenen
die zlCh 10 soortgehJke sociaal-economische posities bevinden, ook dezelfde
belangen hebben. Bovenstaande veronderstellingen tezamen bieden een ver
klaring waarom binnen een bepaalde klasse een bepaalde politieke voorkeur de
overhand heef!. Eveneens geef! de instrumentele theorie een verklaring voor
het bestaan van verschillen in politieke voorkeur tussen de diverse sociaal-eco
nomische klassen.

De tweede theorie, die bekend staat als de expressieve theorie (Heath et aI.,
1985) ziet stemmen niet als een rationele daad, maar als een sociale daad. Vol
gens deze theorie be'invloeden mensen elkaar in hun politieke voorkeuren,
doordat zij met elkaar praten over politiek en over politieke partijen. De expres
sieve theorie geeft - net als de instrumentele theorie - een verklaring voor het
?estaan van de samenhang tussen klasse en politieke voorkeur. Deze verklaring
IS gebaseerd op het feit dat mensen voomamelijk omgaan met personen uit hun
eigen klasse. Men wordt erdoor opgevoed, woont in dezelfde buurt, bezoekt de
zelfde school en werkt errnee samen als collega's.

De twee uiteengezette theorieen zijn in hun achterliggende mechanismen to
taal verschillend. Voor de verklaring van de samenhang tussen klasse en poli
tleke voorkeur, zijn ze echter niet tegenstrijdig maar aanvullend. De instrumen
t~le theorie kan op twee manieren worden aangevuld met de expressieve theo
ne. Ten eerste worden door de omgang die mensen hebben met personen uit de
zelfde sociale klasse, hun belangen duidelijker. Ten tweede kan de expressieve
theorie niet zelfstandig verklaren waarom arbeiders relatief vaker een voorkeur
hebben voor een arbeiderspartij. Deze theorie is waarschijnlijk niet voldoende
10 staat te verklaren waarorn de arbeiders in de negentiende eeuw op de eerste
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arbeiderspartij zijn gaan stemmen, Het is zeer waarschijnlijk dat de (sociaal
economisehe) belangen van de arbeiders daartoe aanleiding hebben gegeven,

3. Mobiliteit en politieke voorkeur

Met de twee genoemde theorieen kunnen ook voorspellingen word~n .atgeleid
met betrekking tot de effeeten van intergenerationele klassenmoblhtelt op po
litieke voorkeur. Zoals we zullen beargumenteren leiden de twee verschillende
theorieen ook hier tot dezelfde hypothesen, "

Wanneer mensen ten opzichte van hun vader van klasse veranderen, dan kflJ
gen zij ook andere belangen, Volgens de instrumentele theorie verandert hun
politieke voorkeur dan in de riehting van de gebrulkehjke politleke voorkeur
van de nieuwe klasse. Verder wijzigt door deze verandering van klasse oak de
sociale omgeving, Men zal steeds vaker en intensiever met personen uit de
nieuwe klasse omgaan. Deze personen be'invloeden dan, Yolgens d~ ex.~ressl~~

ve theorie, de politieke voorkeur van de nieuwkomers, Ook verduldelijken Zlj
aan de nieuwkomers waar de belangen liggen van die klasse en welke politieke
partij deze het beste behartigt. Zowel uit de instrumentele als ,uit de expre~sieve
theorie valt dus af te leiden dat de politieke voorkeur van mtergeneratloneel
mobielen verandert in de richting van het gebruikelijke gedrag en opvattingen
van hun nieuwe klasse, Een hasishypothese laat zich nu formuleren, Deze stelt
dat mensen die zich in een andere klasse bevinden dan hun vader, een politieke
voorkeur vertonen die Iigt tussell de gebruikelijke politieke voorkeur in de klas
se van hun vader en die in hun eigen klasse.

Deze hypothese is echter weinig informalief, Onduidelijk is namelijk of de
politieke voorkeur dichter ligt bij de gebruikelijke politieke voorkeur van de
klasse van de vader of bij die van de eigen klasse. Om tot eenmeer mformatleve
uitspraak te komen maken we gebruik van de acculturatiehypothes~. ,Deze stelt
dat des te langer mensen lid zijn van hun klasse, des Ie meer hun politleke voor
keur overeenkomt met die van hun nieuwe klasse. Deze hypothese kornt over
een met de door Blau (1956) behandelde 'pattern of acculturation',

Zowel de instrumentele als de expressieve theorie bieden de mogelijkheid tot
het fonnuleren van deze acculturatiehypothese. Wanneer iemand van klasse
verandert ten opzichte van zijn vader, dan krijgt hij ook andere belangen, Het
is echter onwaarschijnlijk dat men zieh onmiddellijk na entree m de meuwe
klasse volledig bewust is van deze nieuwe belangen, Waarschijnlijk duurt het
enige tijd, voordat men zich goed realiseert wat deze belangen zIJn. Verder IS
het zo dat, wanneer mensen stijgen of dalen ten opzichte van de klasse van hun
vader, dit niet betekent dat zij dan onmiddellijk geen contacten meer hebben

met mensen uit hun afkomstklasse. Het sociale netwerk van mobielen verandert
langzaam. Des te langer mensen zich in hun nieuwe klasse bevinden, des te
meer contacten hebben zij met mensen uit hun nieuwe klasse.

Het is echter de vraag of de aanpassing aan de nieuwe klasse voor aIle mo
bielen even snel verloopt. Door Lipset (1960) is verondersteld dat mensen die
stijgeh zich, ten opzichte van dalers, eerder bewust zijn van hun nieuwe belan
gen en dat zij zich meer open stellen voor be'invloedillg door hun Ilieuwe klasse.
Oak kan verondersteld worden dat stijgers meer mel1sen uit de nieuwe klasse
in hun netwerk opnemen. Dit zou een verklaring bieden vonr bevindillgen dat
stijgers relatief meer lijken op hun nieuwe klasse en dalers meer op hun oude
klasse (Lipset, 1960 p, 240; Thornburn, 1979), Daarom stellen we de sllItlls
max;malisatiehypothese op. Deze hypothese stelt dat voor dalers de aanpassing
aan de nieuwc groep minder snel verloopt dan voor stijgers.

Behalve dat er cen onderscheid gemaakt kan worden fllssen stijgers en dalers
kan ook een onderscheid gemaakl worden in de lijd, Volgells de modernise
ringstheorie (Blau & Duncan, 1967) hebben zich belangrijke ontwikkclingen in
het stratificatieproces van de samenleving voorgedaan. Aan de ene kant zouden
kenmerken die op basis van geboorte worden loegeschreven ('ascribed'),
steeds minder belangrijk worden. Aan de andere kant zouden kenmerken die
mensen zelf hebben bereikt ('achieved'), belallgrijker worden, Beide ontwik
kelingen zouden tot een individualisering in de modeme samenlevingen heb
ben geleid. Wanneer deze trends inderdaad bestaan, dan houdt elit in dat ie
mands eigen klasse steeds belangrijker is gcworden voor diens polilicke voor
keur. Wanneer iemand tegenwoordig in zijn nicuwe klassc komI, dan laat hij
ccrder de politieke voorkeur van zijn Dude klassc los dan vrocger. We formu
Jeren daarom de indi\'idualiseringshypofhese. Deze stelt dat in de jaren negen
tig de aanpassing aan de eigen nieuwe klasse korter duurt dan in de jaren tach
tig.

4, Analysetechniek, data en operationalisatie

A1111lysetechniek

In de door ons geformuleerde hypothescn wordt gesteld dat de politieke voor
keur van mensen kan worden verklaard uit de gebruikelijke politicke voorkeur
in de klasse van hun vader en de gebruikelijke poJitieke voorkeur in hun eigen
klasse, Zoals hierboven reeds is aangegeven, nemen we als de gebruikelijke po
litieke voorkeur in een bepaalde klasse: de politieke voorkeur van de mensen
die ill deze klasse zitten en waarvan de vader ook in deze klasse zat (d,w,z, de
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immobielen). Om de geformuleerde hypothesen goed te kunnen toetsen, dienen
we daarom gebruik te maken van modellen die deimmobielen als referentie ge
bruiken. Tevens moeten mobiliteitseffecten onafhankelijk kunnen worden op
genomen. De diagonale referentiemodellen zoals ze zijn voorgesteld door So
bel (1981; 1985) bieden deze mogelijkheden en zullen daarom worden gebruikt
(zie ook; De Graaf & Ultee, 1987, 1990; De Graaf, 1991; Sorenson, 1990,
1991; Weakliem, 1992). Voor een relatief eenvoudige uiteenzetting over de be
langrijkste eigenschappen van deze diagonale referentiemodellen verwijzen we
naar De Graaf en Ganzeboom (1990).

In de diagonale referentiemodellen nemen we de variabelen religie, leeftijd
en jaar op als covariaten. Wij doen dit om recht te doen aan ons uitgangspunt
dat mensen in groepen leven. Behalve dat mensen in sociaal-economische klas
sen leven. leven ze namelijk ook in religieuze groepen. Het is bij het toetsen van
de hypothesen dan ook van belang te veronderstellen dat mensen zich richten
op personen met een zelfde gelooj. Hiervoor worden in de modellen voor een
aantal religieuze groepen dummy's als covariaat opgenomen. Verder veronder
stellen we dat mensen zlch richten op personen in dezelfde leejtijdsgroep. Voor
verschillende leeftijdsgroepen worden daarom dummy's als covariaten opge
nomen. Ook veronderstellen we dat mensen zich richten op het gedrag van re
ferentiegroepen in hetzel/de jaar als zij zelf hun politieke voorkeur uitspreken.
Hiervoor definieren we dummy's als covariaat voar hetjaar waarin het survey
is gehouden.

Data

Het databestand waarmee de hypothesen worden getoetst,is een samengesteld
bestand met 20.799 respondenten. De gegeve!)s zijn aIkomstig van 11 surveys
die gehouden zijn onder een representatief deel van de Nederlandse bevolking
in de periode van 1970 tot en met 1986.' In al deze surveys zijn vergelijkbare
gegevens beschikbaar met betrekking tot het eigen beroep, het beroep van de
vader en de politieke voorkeur. Doordat de gegevens beschikbaar zijn over een
periode van 17 jaar is het mogelijk te onderzoeken of er veranderingen in de tijd
zijn opgetreden. ' ,

Aangezien we in dit artikel gejnteresseerd zijn in de invloeden van klassen
mobiliteit op politieke voorkeur is het van belang om de klasse van mensen zo
goed en ondubbelzinnig mogelijk te bepalen. Zoals we in de inleiding hebben
beargumenteerd hebbenwe vrouwen en gepensioneerdendaarom niet opgeno
men in onze analyses. In dit artikel beperken we ons tot werkende, werkloze en
arbeidsongeschikte mannen tussen de 18 en 65 jaar, waarvan, gegevens be-

schikbaar zijn met betrekking tot de relevante kenmerken. Deze beperking re
duceert het aantal respondenten in onze analyses tot 4.969.

Po/;tieke voorkeur

Politieke voorkeur, de afhankelijke variabele, is als voigt gemeten: er is aan
mensen gevraagd de politieke partij te noemen waar hun voorkeur naar uitgaat,
of waar ze op louden stemmen als er morgen verkiezingen louden worden ge
houden, of waarop ze gestemd hebben bij recentelijk gehouden verkiezingen.;
Vervolgens Zl]n door ons aan de politieke partijen scores toegekend op een
Imks-recht~schaaI.4 Over het algemeen wordt een meer Iinkse positie op deze
schaal gezlen als een voorkeur veor seciale veranderingen in de richting van
grotere sociale gelijkheid, terwijl een positie aan derechterkant van de schaal
aangeeft tegen deze veranderingen te zijn (Lipset, 1960 p. 1135).

In de literatuur worden diverse manieren toegepast om de politieke partijen
te plaatsen op een Imks-rechtsschaal. Een eerste manier is dat aan de partijen
op baSIS van de stellmgname m hun partij- en verkiezingsprogramma's een sco
re wordt toegekend. Ten, tweede worden politieke partijen op een links-rechts
schaal geplaatst op basis van eigenschappen van diegenen die op die partij
stemmen. Een derde manier is experts voor aile partijen een plaats te laten be
palen op een links-rechtsschaal. Als vierde wordt aan potentiele kiezers ge
vraagd waar zij de politieke ,partijen plaatsen op een Iinks-rechtsschaal. Voor
een politieke partij wordt dan het gemiddelde van de scores, die aile potentiele
kiezers aan deze politieke p'artij toekennen, gebruikt als score op de Iinks
rechtsschaal voor die betreffende politieke partij (zie Van der Eijk & Niemol
ler, 1983).

In dit artikel kiezen we voor deze laatste mogelijkheid. Deze mogelijkheid
heeft als voordeel dat het om subjectieve zaken gaat. Het werkelijke beleid van
politieke partijen kan namelijk verschillen van dat wat in hun verkiezingspro
gramlTl;a's staat. Verder is bekend dat mensen overhet algemeen niet weten wat
de stellingname is van partijen ten aanzien van allerlei issues. Zij kiezen dus op
baSIS van het beeld van een partij en niet op grond van de tekst van partijpro
gramma's, het gevoerde beleid of een plaats die door deskundigen aan een par
tl] wordt toegedlcht. Een ander voordeel is dat deze gegevens niet slechts voor
een bepaald tijdstip beschikbaar zijn, maar voor verscheidene tijdstippen. In
dlen polilIeke partijen (volgens de potentiele kiezers) zijn verschoven op de
hnks-rechtsdimensie, dan wordt dit verdisconteerd in de desbetreffende schaal.
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Klasse

De klasse van de respondent en de klasse van diens vader hebben we ingedeeld
volgens het EGP-klassesehema (Erikson, Goldthorpe & Portoearero, 1979).
We hebben veer 8@ze Iola••ein<i8li~oZ<ln,omdat het in internationaal mo
biliteitsonderzoek de meest gangbare klasse-indeling is (zie Ganzeboom et aI.,
1989). Het EGP-klassesehema onderseheidt 10 klassen. am respondenten en
hun vaders in te delen in een van deze 10 klassen is, naast informatie over hun
beroep, ook informatie nodig of zij leiding geven en of zij als zelfstandige
werkzaam zijn. In een aantal surveys is dit echter niet aanwezig. Daarom voe
gen we een aantal van deze klassen samen. In ooze analyses onderscheiden we
de volgende zes klassen' (de originele EGP-klassen worden aangegeven in Ro
meinse eijfers):
I. I. Grote zelfstandigen, hogere leidinggevenden, aeademiei

II. Lagere leidinggevenden en gesehoolde hoofdarbeid
2. Ill. Routine hoofdarbeiders
3. IVa. Kleine zelfstandigen met personeel

IVb. Kleine zelfstandigen zander personeel
4. IVe. Zelfstandige boeren
5. V. Supervisoren handarbeid, hooggesehoolde handarbeiders

VI. Gesehoolde handarbeiders
Vila. Halfgesehoolde en ongesehoolde handarbeiders

6. Vllb. (Ongesehoolde) landarbeiders
Werklozen en arbeidsongesehikten zijn ingedeeld volgens hun laatste beroep.

Periode in nieuwe klasse

In de surveys is geen direete informatie besehikbaar met betrekking tot het aan
tal jaren dat mobiele mensen al in hun nieuwe klasse zitten. Als vervanging
hiervoor nemen we de leeftijd van de respondent. Er kan namelijk verwaeht
worden dat wanneer mensen van klasse veranderen, zij dit al op jonge leeftijd
doen. Bekend is dat de meeste mensen na hun 35e jaar sleehts weinig mobiel
zijn (Goldthorpe, 1980 p. 69-71). Hierdoor vormt de leeftijd van mensen een
goede indicator voor de periode waarin zij zich al in hun nieuwe klasse bevin
den. De variabele leeftijd, als indicator voor de periode dat mensen zich al in
hun nieuwe klasse bevinden, is geeodeerd van 0 (; de 18-jarigen, de jongste
respondenten in onze analyses) tot 47 (; de 65-jarigen, de oudste responden
ten).
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RMS df
3.21559 24

3.20799 25

3.20809 26

3.20835 26

3.20866 27

5. Resultaten: klasse en politieke voorkeur

Voordat we Oilze hypothesen testen analyseren we eerst de consequenties van
intergenerationele mobiliteit voor iemands politieke voorkeur. De mobiliteits
tabel is gepresenteerd in tabell. De EGP-classificatie is een nominale variabe
Ie. Als gevolg hiervan kan in eerste instantie geen onderscheid gemaakt worden
tussen stijgende en dalende mobiliteit. In tabel I hebben we echter de klassen
geordend naar hun prestige.' Op grond van deze informatie zien we dat 38,2
procent van de populatie opwaarts mobiel is, 19,6 procent neerwaarts mobiel
en 42,2 procent immobiel. Deze resultaten komen overeen met de resultaten
van Ganzeboom et al. (1987), hoewei zij een aantal andere surveys hebben ge
bruikt.'

In tabel I zijn ook de gemiddelde politieke voorkeuren gepresenteerd voor
iedere intergenerationele categorie. In eerste instantie kunnen we concluderen
dat er geen lineaire relatie is tussen klasse en politieke voorkeur. De kleine zelf
standigen en de boefen zijn het meest rechts. Wanneer we tabel 1 nader bestu
deren, zien we dat intergenerationele mobiliteit de verschillen in politieke voor
keur tussen de klassen doet afnemen. Het verschil tussen bijvoorbeeld de ge
middelde politieke voorkeur van aile hogere professionals (5,9) aan de ene kant
en dal van de handarbeiders (5,1) aan de andere kant is 0,8. Wanneer we eehter
kijken naar de gebruikelijk politieke voorkeur van deze groepen, dat wil zeggen
de voorkeur van de intergenerationeel immobielen, dan zien we een grater ver
schil, namelijk 1,3 (= 6,1-4,8). Voor de andere klassen kunnen we gelijksoorti
ge conclusies trekken. Dit wijst erop dat intergenerationele mobiliteit zorgt
voor een vermindering van de zogenaamde 'democratic class struggle' (Korpi,
(983).

6. Resultaten: mobiliteit en politieke voorkeur

Wanneer we onderzoeken of mobiliteit van invloed is op politieke voorkeur
kunnen we wederom tabel 1 analyseren. Hierin is te zien dat in twintig van de
dertig cellen, die niet op de diagonaal van de tabelliggen, de gemiddelde poli
tieke voorkeur ligt tussen die van de klasse van de vader en die van de eigen
klasse. In bijna aile tien de uitzonderingsgevallen betreft het mobiele boeren of
landarbeiders. Het is belangrijk hierbij op te merken dat in de betreffende cellen
zich slechts zeer weinig respondenten bevinden. De resultaten wijzen er dus op
dat de basishypothese wordt bevestigd.

am de hypothesen formeel te testen maken we gebruik van diagonale refe
rentiemodellen. De modellen worden in tabel 2 in formulevorm weergegeven.

Hierbij wordt steeds vermeld welke hypothese er wordt in tabel 2 getoetst. In
de formules is y;jk de waarde van de afhankelijke variabele (politieke voorkeur)
met k obsetvaties in cel ij van de tabel. De subscript i staat voor de klasse van
de zoon en j voor de klasse van de vader. De parameter ~i en lljj staan voor de
gemiddelde politieke voorkeur in de diagonaal cellen ii en jj. De p en (I-p)
staan respectievelijk voor het relatieve gewicht van de klasse van de respondent
en de klasse van diens vader. COV staat voor de dummy's voor religie, leef
tijdsgroep en jaar van survey die zijn opgenomen als covariaten. Voor verdere
statistische informatie over de diagonale referentiemodellen verwijzen we naar
Sobel (1981; 1985).

am de basishypothese formeel te testen maken we gebruik van diagonale re
ferentiemodel A. Wanneer de politieke voorkeur van mobielen inderdaad tus
sen die van immobielen in respectievelijk de eigen klasse en de klasse van de
vader ligt, dan moet dit tot uitdrukking komen in de waarde van de gewichts
parameter p. Deze moet dan tussen aen I liggen. In tabel 3 hebben we de pa-

Tahel2. Geneste diagonale rejerentiemodellen \'001' de relatieve invloed van de klasse van de res
pondent ell vall de klasse van diens vader op zijn !,o/ilidf.' i'oorkeur na controle v()or re/igie, leef
njd enjaar van interview (N = 4969)

Model
A. Basismodel

Y;j~ = P*llii + (I-p) * ~ + COy + Eijk
B. Acculturatiemodel

Yijk = (p + op*lceftijd)*llii + « I-p) - op*leeftijd)*~,i + COy + Ei,ik
C. Statusmaximalisatiemodel

Yijk = (p + op 1*leeftijd + Op2*dalers) *J.lii +
«I-p) - opl *Ieeftijd - op2*dalers) *J..lii + COY + E'ik

D. Statusmaximalisatiemodel

Y ijk = (p + opl *leeftijd + op2*dalers*leeftijd) *J.lii +
« I-p) - op1*Ieeftijd - Op2*dalers*leeftijd) *J.lij + COY + Ei,ik

E. Statusmaximalisatiemodel

Y;jk :;; (p + op l *Ieeftijd + op2*dalers + op3*dalers*leeftjjd)*J.li; +
«I-p) - op I*leeftijd - op2*dalers - op3*dalers*leeftijd) *~j +
COY + E;jk

F, Individualiseringsmodel 3.20800 26
Yijk = (p + opl *Ieeftijd + Op2*jaren90) *Ilii +

« I-p) - op I*leeftijd - op2*jaren90) *~j + COY + E
ijk

G. Individualiseringsmodel 3.20857 26
Y ijk = (p + opl *Ieeftijd + op2*jaren90*leeftijd) *J.lii +

«I-p) - opI *Ieeftijd - op2*jaren90*leeftijd) *1JiJ + COY + E;jk
H. Individualiseringsmodel 3.20762 27

Y,jk = (p + opt *Ieeftijd + op2*jaren90 + op3*jaren90*leeftijd) *J.lii +
« I-p) - opl *leeftijd - o2*jaren90 - op3*jaren90*leeftijd) *1JiJ +
COY + E ijk
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Tahel 3. Parameler schaffinxen (Sld.error) van he! hasismodel (model A) ell her arculrurariemo-

del (modd B)

Model A Model B
Basismodel Acculturatiemodel
Parameter Parameter

Gewicht van eigen klassc (p) 0,592 (0,032) O,3S[ (0,066)

Effect van leeftijd op gewicht (op) 0,009 (0,003)

Gemiddelde politieke voorkeur van immobielen:
(0,120) 5,[ I [ (0,120)1. Hogere professionals 5,[ [5

2. Routine hoofdarbeiders 4,832 (0,135) 4,809 (0,[37)

3. Kleine zelfstandigen 5,577 (0,153) 5,531 (0,151 )

4. Boeren 5,885 (0,154) 5,828 (0,153)

5. Handarbeiders 3,875 (0,112) 3,848 (0,112)

6. Landarbeiders 4,842 (0,231 ) 4,821 (0,232)

Effecten van co-variaten op politieke voorkeur:
Religie:

0Geen geloof 0

Katholiek 1,543 (0,062) 1,548 (0,062)

Ned. Herv. 1,089 (0,094) 2,183 (0,094)

Andere religie 1,200 (0,159) 1,201 (0,159)

Leeftijd:
018-25 0

26-35 0,031 (0,089) 0,039 (0,089)

36-45 0,295 (0,092) 0,309 (0,092)

46-55 0,261 (0,096) 0,290 (0,096)

56+ 0,187 (0,104) 0,239 (0,105)

Jaar:
1970 0 0

1971 0,237 (0,126) 0,240 (0,126)

1974 -0,366 (0,126) -0,358 (0,127)

[976 -0,129 (0,112) -0,120 (0,112)

1977 -0,199 (0,085) -0,187 (0,085)

1979 -0,269 (0,137) -0,268 (0,136)

1981 -0,321 (0,110) -0,315 (0,1 [0)

[982 0,130 (0,112) 0,136 (O,1I2)

1985 -0,306 (0,130) -0,295 (0,130)

1986 -0,154 (0,116) -0,156 (0,[ (6)

rametersehattingen weergegeven, In kolom A van tabel 3 is te zien dat p inder
daad tussen 0 en I ligt. Deze gewichtsparameter heeft een waarde van 0,592 (se
= 0,032), Dit implieeert dat de relatieve invloed van de klasse van de vader
0,408 (= 1-0,592) bedraagt. De basishypothese wordt dus bevestigd,

De volgende hypothese die we testen is de acculturatiehypothese, Deze
voorspelt dat des te langer mensen in hun nieuwe klasse zitten, des te meer zij
de politieke voorkeur van deze klasse hebben aangenomen, Om de aecultura
tiehypothese te testen voegen we een interactieterm toe aan de gewichtspara
meters, waarbij de tijd die men reeds heeft doorgebraeht in de hUidige klasse
wordt ge'indieeerd door de variabele leeftijd (model B), Dit model gebruikt een
extra parameter (lip) vergeleken met model A, Het opnemen van deze extra pa
rameter levert een significante verbetering van de fit op (-2In(L) = I 1,8, df =
I),' We prefereren daarom model B boven model A, De aeculturatiehypothese
wordt dus bevestigd,

De parameterschattingen van model B worden gepresenteerd in tabel3. Deze
geven inzicht in het acculturatieproces. Yoor de jongste mobiele respondenten,
met een leeftijd van 18 jaar, heeft de leeftijdsvariabele de waarde nul (!eeftijd
is gecodeerd van 0 tot 47), Mensen van 18 jaar wegen daarom hun eigen klasse
met 0,381 (p) en de klasse van hun vader met 0,619 (I -p), Met andere woorden,
voor jonge mensen heen het socialisatieproces een sterke invloed: de klasse
van herkomst heeft een twee keer zo groat effect als de eigen klasse, Het accul
turatie-effect verandert dit beeld echter voor oudere mobielen. De interactiepa
rameter lip geeft namelijk aan dat ieder jaar dat mensen ouder worden de reIa
!icve invloed van hun vroegere klasse afneemt met 0,009 en de relatieve in
vloed van de nieuwe klasse met een eyen groot aandeel toeneemt. Dit houdt in
dat vanaf ongeveer 30 jaar de eigen klasse van mensen een grotere inv loed heeft
dan de klasse van de vader. De oudste respondenten zijn 65 jaar (gecodeerd als
47), Voor hen is het relatieve gewicht van de eigen klasse 0,804 (0,381 +
47*0,009) en dat van de klasse van afkomst 0,196 (0,619 - 47*0,009),

De parameters van model B houden in dat ook voor de oudste respondenten
er nog een invloed is van de klasse van de vader. Dit kan erop wijzen dat on
danks dat mensen al zeer lange tijd weg zijn uit hun oude klasse, zij nag steeds
contacten onderhouden met mensen uit hun oude klasse en erdoor worden bei'n
vloed, Verder kan het erop wijzen dat de soeialisatie tijdens de jeugdjaren zo
slerk is clat de politieke voorkeur, die is opgedaan in de jeugdjaren, altijd zijn
invloed blijft behouden, Een andere mogelijke verklaring is dat het nietjuist is
het aantal jaren dat mensen al in hun nieuwe klasse zitten, te meten door hun
lecflijd te nemen, Hoewel de meeste mensen al op jonge leeftijd hun laatste mo
biliteitsstap zullen hebben gemaakt, zullen er loch oak personen bij zijn die pas
op latere leeftijd intergenerationeel mobiel zijn geworden, Hun aeculturatiepro
ces is dan op 65-jarige leeftijd niet zo ver gevorderd dat de invloed van de oude
klasse tot nul is gereduceerd,

Bij de aeeulturatiehypothese wordt verondersteld dat het aceuituratiepatroon
voor stijgers op gelijke wijze verioopt als voor dalers, Het is echter de vraag of
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deze veronderstelling terecht is. Daarom hebben we in paragraaf 3 de status
maximalisatiehypothese opgesteld. Een eerste interpretatie van deze hypothese
luidt dat stijgers die net zijn gearriveerd in hun nieuwe klasse, zich onmiddel
/ijk meer aanpassen aan hun klasse van bestemming dan personen die net zijn
gedaald. Om deze interpretatie te kunnen toetsen nemen we in model C een
dummy 'dalers' op met de score 1 voor dalers en de score 0 voor immobielen
en stijgers. Ben tweede interpretatie van de statusmaximalisatiehypothese is dat
de snelheid van het acculturatieproces voor stijgers en dalers verschilt. Omdat
stijgers status kunnen winnen passen zij zich sneller aan hun bestemmingsklas
se aan. Deze tweede interpretatie van de statusmaximalisatiehypothese kunnen
we toetsen door in model D een interactietenn op te nemen tussen de variabelen
'dalers' en 'Ieeftijd'. Een derde mogelijkheid is uiteraard dat beide interpreta
ties geldig zijn (model E).

In tabel 2 zijn de resultaten van de toetsing van de verschillende interpreta
ties van de statusmaximalisatiehypothese weergegeven. Duidelijk is dat de re
sidual mean square van de modellen C, D en E zelfs groter is dan van model B.
Hierdoor moeten we dus aile behandelde interpretaties van de statusmaximali
satiehypothese verwerpen. Tot zover is model B dus te prefereren boven de an
dere modellen. Dit betekent dat de situatie zoals hij is weergegeven in model B
standhoudt: stijgers en dalers hebben een zelfde acculturatiepatroon.

Behalve de hierboven behandelde effecten is het mogelijk dat er trendeffec
ten zijn. Dit brengt ons bij de toetsing van de individualiseringshypothese.
Deze hypothese stelt dat acculturatie van mobielen aan hun nieuwe gro~p snel
ler is gaan verlopen in de afgelopen jaren. Ook voor de7.e hypothese zlJn twee
verschillende interpretaties mogelijk. De eerste interpretatie is dat de mensen
die mabiel worden in de jaren negentig zich onmiddellijk meer richten op hun
nieuwe klasse, dan mobielen in de jaren tachtig dat deden. De tweede interpre
tatie is dat mobielen zich in de jaren negentig sneller aanpassen aan de nieuwe
klasse, dan in de jaren tachtig. De invloed van een extrajaar in de nieuwe klasse
wordt dan verondersteld groter te zijn in de jaren negentig dan in de jaren tach
tig. Uiteraard sluiten deze interpretaties elkaar niet uit en kunnen zij ook beide
worden gehanteerd.

De verschillende interpretaties van de individualiseringshypothese zijn ana
loog aan die bij de statusmaximalisatiehypothese. Om de verschillende inter
pretaties van de individualiseringshypothese te testen kunnen we da~rom de
modellen overnemen die gebruikt zijn bij de toetsing van de statusmaxlmahsa
tiehypothese. In deze modellen nemen we dan in plaats van een dummy voor
'dalers' een dummy voor de 'jaren negentig' op. Deze heeft de waarde 0 10 de
jaren 1970 tot en met 1980 en de waarde 1 in de jaren 1981 tot en met 1986. Dit

levert dan de modellen F, G en Hop. Model F is analoog aan model C, model
G aan D en model H aan model E.

Wanneer mensen inderdaad in de jaren negentig zich relatief sneller aanpas
sen aan de politieke voorkeur in hun nieuwe klasse, dan zouden de modellen F,
G en H een significant betere fit opleveren dan model B. In tabel 2 is echter te
zien dat de modellen F en G zelfs een grotere residual mean square hebben dan
model B. Model H heeft wei een kleinere residual mean square, maar dit ver
schil is niet significant (-2In(L) = 0,6; df = 2). De individualiseringshypothese
wordt dus verworpen. Aan het einde gekornen van onze analyses prefereren we
daarom nog steeds model B, welke uitgaat van een geleidelijk proces van ac
culturatie.

7. Conelusies en discussie

Drie decennia lang heeft men in Nederland voor de verklaring van de politieke
voorkeur van personen indicatoren voor houdingen en waardenorientaties op
genomen in causale modellen. Hierbij is de klassieke verklaring, waarbij
icmands sociale klassepositie als uitgangspunt wordt genornen l min ofmeer uit
het gezichtsveld verdwenen. In dit artikel hebben we met de analyse van II na
tionaal representatieve datasets, die betrekking hebben op Nederland in de pe
riode 1970-1986', empirisch laten zien dat ook in Nederland iemands sociale
klasse nog steeds een belangrijke voorspellende waarde heeft. Er bestaan aan
zienlijke verschillen in de gemiddelde politieke voorkeur van de onderscheiden
klassen. Zeker wanneer we kijken naar intergenerationeel immobielen.

In dit artikel hebben we de volgende vraag beantwoord; Wat zijn de effecten
van intergenerationele mobiliteit op iemands politieke voorkeur? Om deze te
bcantwoorden hebben we vier hypothesen opgesteld en getoetst. De hasishypo
these stelt dat mensen in een andere klasse dan die van hun vader een politieke
voorkeur vertonen die ligt tussen de gebruikelijke politieke voorkeur van de
klasse van de vader en die van hun eigen klasse. Deze zeer algemene hypothese
wordt bevestigd door ooze analyses. De opgestelde acculturatiehypothese is in
fonnatiever. Deze steIt dater sprake is van een acculturatieproces. Des te langer
mcn lid is van de nieuwe klasse, des te meer korut de politieke voorkeur over
een met de gebruikelijke politieke voorkeur in die nieuwe klasse. De uitkom
sten van onze analyses bevestigen dit. longe mobielen, waarbij de assumptie is
dat ze reeentelijk in hun nieuwe klasse zijn aangekomen, hebben een politieke
voorkeur die dichter ligt bij die in de klasse van de vader dan bij hun eigen klas
se. Vanaf ongeveer 30 jaar heeft de eigen klasse relatief meer invloed dan de
klasse van de vader. De klasse van de vader verliest echter - zelfs voor de oud-
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ste mobielen - nooit geheel zijo invloed. Een hypothese die we hebben moeten
verwerpen is de statusmaximalisatiehypothese. Deze stelt dat voor opwaarts
mabielen het aanpassingsproces aan de klasse van bestemming sneller verloopt
dan voor dalers. De uitkomst van onze analyse is echter dat de aanpassing aan
de nieuwe klasse niet versehillend verloopt voor stijgers en dalers. Oak de in
dividualiseringshypothese, welke stelt dat in dejaren negentig de aanpassing
aan de eigen klasse korter duurt dan in de jaren taehtig, hebben we moeten ver
werpen. We hebben geen indicatie gevonden voar eeo toename van het effect
van de eigen klasse over de tijd.

Tot slot willen we ingaan op vervolgonderzoek. De belangrijkste conelusie
van dit artikel is dat er sprake is van eeo accuIturatieproces: mobielen passen
zich in de loop vande tijd aan hun nieuwe klasse aan. De resultaten van dit 00

derzoek hebben eehter aileen betrekking op Nederland. In de nabije toekomst
willen we soortgelijke analyses uitvoeren met data uit andere landen. Hierdoor
krijgen we antwoord op de vraag of het aceulturatieproees oak in andere landen
optreedt. Oak kan dan onderzocht worden of er versehillen bestaan in dit aceul
turatieproces tusseD die landen. Tevens willen we de samenhang tusseo klasse
en politieke voorkeur verklaren, die zowel varieert tusseo landen als binnen
landen, met behulp van veranderingen in de mate van mobiliteit.

Noten

I. Ecn voorbceld in dit opzichl is, naar Dnze melling, ceo recent art ike I van Schmccts en Molin
(1992). Zij ncmen naas! links-rechlsplaatsing en (post)materialisme ook nog de mcningen over
pOlitici op als verklarende variabeJe vaar stemgedrag. De vraag clringt zich op wat er nu eigen
lijk verklaard wordt wanncer.ie beweert dat iemand die (a) in Kok veel vel1rouwen heeft, hem
sympathick vindt en hem goed vinclt functioneren, (b) niets van CDA-politici en de heer Voor
hoeve moet hebben en (c) zichzelf links vindt, uiteindelijk op de PvdA stemt. Oil is naar onze
mening geen verklaring, maar in feite is dit op verschillende manieren hetzelfde melen. De ex
trcem hoge verklaarde variantie en het zonder verlies van verklaarde variantie kunnen weglaten

van links-rechts zelfpl,wtsing is hiervoor een aardige indicatie.
2. Het gebruikte bestand is geconstrueerd uit de volgende bcstanden (Steinmetz Archief Num-

mer):
I. Verkiezingsonderzoek 1970-1973 (PO 136)
2. Political Participation and Equality in Seven Nations, 1971 (ICPSR-liummer: 7768). Data

direct verkregenvan de Nederlandse onderzoekers.
3. Political Action; an eight nation study 1973-1976 (P0780)
4. Inkomensongelijkheid en rechtvaardiging/sicriteria (P0653)
5. Nationaal kiezersonderzoek 1977 (P0354)
6. Leefsituatie-onderzoek 1977 (P0328)
7. Political Action: tweede golf (P0993)
R. Nationaal Kiezersonderzoek 1981 (P0350)
9. Nationaal Kiezersonderzoek 1982 (P0633)

10. Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland 1985 (SOCON 19°5) H'e ..• '.' - ('J • Iraan zlJn gege-
yens m.b.t: ber?ep van de v.ader toegevoegd lllt: Primaire relnties en sociale stcun 1987
(Kath. Umv. NIJmegen, SoclOlogie)

II. Nationaa[ Kiezersonderzoek 1986 (P0866)
3. Indic<.llOren voor politieke voorkeuf:

Survey: Vraag;
1.2.7, I() ~p ~e!ke politieke partij zou u stemmen wanneer er morgen/vandaag vcr

klezmgen gehouden zouden worden?
J,5 ,8 ,9, II Op welke partij heeft u gestemd bij de afgelopen verkiezingen'?
4.6 Welke politieke partij heeft uw voorkeur?

4. De [inks-rcchfSSC?res kOl~en uit: Van der Eijk & Niemtiller. 1983, p. 249; Van Deth, 1989:
Data-bestand Natlonaal Klezers Onderzoek, CBS, [989.

5. De inde[ing van de respondenten in de diverse klassen gcbeurt in twee stappen. Allereerst wor
(~cn de CBS-Berocpencodes omgezet in de International Standard Classification of Occupa
lIons, [968 (lLO, 1968). Vervolgens worden de ISCO-codes omgezet ill EOP-scores met be
hulp van het Ganzeboom, Luijkx en Treiman (1989) hercodeer-schema.

6. Prestige naurSixmaen Ultee (1983): Klasse 1: 69: Klasse 2: 43: K[asse 3: 42: Klasse 4' :\.:;. Kla-
se 5: 3L K[asse 6: 27. . .. ,

7. Hoewel wij me.er surveys hebben gebruikt dan Ganzeboom et al. (1987) hebben wij niet aile
door hen ge?rlllkte surveys kunnen gebruiken, anngczicn een aantal hiervan inforrnatie missen
lTlel hetrekktng tot religie en/of politieke voorkeur.

X. l~e verge,li.iki~g t~.s~~n twee ge~este ~od~llen gebeurt met behulp van de Likelihood Ratio L
(~ar/a,,) ). Hle~blJ IS arde maXImum hkelthood schatting van (1'1(= wortel van RMS (Residua[
Mean.Square» tn.het meer algemene model. an (= Wortel van RMS) is de maximum likelihood
schaltlng.van (1'" 111 het genes.te model, en N is de steckprocfgrootte. Aangel.ien -21n(L) een
a"ymptotrsche CHF (r) verdelll1g Iweft. waarbij r het aantal extra onafhankelijke parameters is
kUllnen met behulp van de Likelihood Ratio Iwee gcncste tTIodellen worden vergeleke (Sob I'
1985: 70S). n, e,

9. We hchhen gekeke~ naar de invloed van even/uelc 'outlier' bestandcn. Bien'oor zijn de analy
ses elf maar gedraatd: waarbij steeds cen van de surveys is weggelatcn. De param~ters bleken
lecr rnhuusl. AIle elf analyses leverden nagenoeg del.elfde resultaten op.
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Mens en Maatschappij
is een driemaandelijks tijdschrift vaar sociale wetenschappen. Bovendien wordt in elke jaargang
een lOgenaamde 'boekaflevering' apgenomen, gewijd aan Mn, actuee! anderwerp. ravens wardt
veel plaats ingeruimd voor informatie: boekbesprekingen, aankondigingen, berichten uit de we
reid van de sociale wetenschappen. 'Mens en Maatschappij' zal nooit de spreekbuis worden van
een bepaalde richting of str'oming, maar apenstaan voar elke bijdrage op wetenschappelijk niveau.

Richtlijnen voor auteurs
De redactie geeft de voorkeur aan artikelen met een omvang van 15-20 pagina's. Men wordt ver
lOeht kopij voor artikelen in zevenvoud te zenden aan de redaetieseeretaris: Mens en Maatsehap
pij, La.v. mw.dr. P.A. Dykstra, Postbus 11650,2502 AR Den Haag. De auteur gelieve een volledig
bijgewerkt duplieaat aehter te houden. Tevens verzoeken wij een samenvatting van het artikel in
de Engelse taal (circa 100 woorden) en de Engelse tite! van het artikel toe te voegen, alsmede en
kele relevante personalia.
De eerste proef wordt ter caneetie aan de auteur gezanden. Indien wijzigingen, door de auteur
aangebraeht, 5% van de zetkosten van het artikel oversehrijden, komen zij ten koste van de auteur.
De uitgever stelt 25 gratis overdrukken van het artikeHer beschikking van de auteur.

Kopijvoorbereiding
De kopij dient in getypte vorm te worden ingeleverd.
Gebruik het papier slechts aan een zijde.
Typ met dubbele regelafstand en laat aan delinkerzijde van het papier een marge van ca. 4 em
over.
Maak duidelijk onderscheid wanneer verschillende kopjes en onderkopjes worden toegepast (door
bijv. de eerste dubbel en de tweede eenmaal te onderstrepen).
Aileen witregels gebruiken wanneer ook werkelijk een afscheiding tussen twee tekstgedeelten
moet worden aangebracht.
Elke nieuwe alinea ten minste 3 spaties inspringen.
Noodzakelijke correcties zo duidelijk mogelijk aanbrengen (ook in aile duplieaten!).
Noten (en literatuurverwijzingen) gaarne op een apart vel aan het eind van het artikel plaatsen; de
nootverwijzingen in het gehele artikel doornummeren.
Vergelijk voor de indering en volgorde van het notenmateriaal S.V.p. deze aflevering van 'Mens en
Maatschappij'. Plaats in 'Ieder geval de aangehaalde artikelen tussen komma's en onderstreep ge
eiteerde tijdschriften en boeken.

Copyright
Aile rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
helzij elektroniseh, mechaniseh, door fdtokopieen, opnamen, of enige andere manier, zander voor
afgaande sehriftelijke toestemming van de Liitgever.
VOQrzover het makenvan kopieen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel16B Auteurs
wet 1912 j' het Besluit van 20 juni 1974, 5tb. 351, zoalsgewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985,
Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk versehuldigde vergoedin
gen te voldoen aan de Stiehting Reproreeht (Postbus 882,1180 AW Amstelveen). Voor het overne
men van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere eompilatiewerken (arti
kel 16 Auteurswet 1912) dient men zieh tot de uitgever te wenden.
Het verlenen van toestemming tot publikatie in dit tijdsehrift houdt in dat de auteur, behoudens
een uitdrukkelijk voorbehoud daartoe, machtiging verleent aan:
1 de Stichting Reproreeht te Amstelveen, tot inning en verdeling van door een onderneming, or

ganisatie of instelling op grand van artikel17 Auteurswet 1912 versehuldigde vergoedingen
voar het maken van kopieen uit deze uitgave, een en ander volgens haar Reglementen en 5ta
luten. zoals die zijn goedgekeurd door de Minister van Justitie,

2. de uitgever, tot inning en verdeling van de krachtens artikel 16 Auteurswet 1912 aan de uitge
ver versehuldigde billijke vergoedingen.


