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Voorwoord

Dit boek bevat het resultaat van mijn vijfjarige aanstelling als assistent in opleiding bij
de vakgroep sociologie van de Katholieke Universiteit Nijmegen. De kern van het
boek wordt gevormd door vier artikelen, die in de hoofdstukken 2 t/m 5 grotendeels
in hun oorspronkelijke vorm worden weergegeven. Deze artikelen worden voorafge
gaan door een inleidend hoofdstuk, waarin de centrale onderzoeksvragen van het boek
worden geformuleerd en de theoretische achtergronden van het onderzoek worden be
sproken. Na hoofdstuk 5 volgen nog drie hoofdstukken waarin nader onderzoek wordt
verricht naar enige zaken die in de artikelen nog niet voldoende aan bod zijn geko
men. In hoofdstuk 9, het afsluitende hoofdstuk, wordt teruggekeken op het verrichte
onderzoek en worden de resultaten van de verschillende hoofdstukken met elkaar in
verband gebracht.
Het verrichten van een promotie-onderzoek is soms een eenzame onderneming.
Dat neemt niet weg dat de hulp van een groot aantal personen nodig is om van deze
onderneming een succes te maken. Graag wil ik van dit voorwoord gebruik maken om
de personen die een bijdrage geleverd hebben aan het welslagen van mijn project te
bedanken.
Op de eerste plaats gaat mijn dank uit naar Wout Ultee, die het onderzoeks
voorstel van dit project geschreven heeft en die als promotor gedurende de vijf jaar
van mijn AIO-schap mijn belangrijkste begeleider en raadgever is geweest. Wout was
altijd bereid om - vaak op zeer korte termijn - mijn stukken door te lezen en wist met
zijn scherpe blik telkens weer de zwakke punten in mijn werk bloot te leggen,
waardoor dit proefschrift zeer aan kwaliteit heeft gewonnen. Verder heeft hij me de
vrijheid gegeven om dit project op mijn eigen manier in te vullen. Dat heb ik zeer
gewaardeerd.
Op de tweede plaats gaat mijn dank uit naar Jan Lammers, die als co-promotor
en methodologisch begeleider een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het welsla
gen van het project. Met name in het tweede deel van het project, toen in methodolo
gisch opzicht de puntjes op de i gezet moesten worden, heb ik veel aan zijn ondersteu
ning gehad. Tijdens de woelige momenten van het project vormde hij bovendien vaak
een rustpunt. Daarvoor wil ik hem hartelijk danken.
Mijn dank gaat verder uit naar alle personen en instanties die voor dit project
databestanden beschikbaar hebben gesteld of die geholpen hebben om databestanden te
verwerven. Zonder hun hulp was dit project - waarin meer dan 70 databestanden
worden gebruikt - niet mogelijk geweest. Met name Harry Ganzeboom heeft in dit
opzicht een belangrijke bijdrage geleverd, door zijn uitgebreide data-archief voor mij
open te stellen en door me te helpen contact te leggen met onderzoekers en instanties
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die over bruikbaar materiaal beschikten.
Speciale vermelding verdient ook Theo van der Weegen van de afdeling RTA,
die ik zeer dankbaar ben voor de vele hulp die hij mij heeft gegeven bij het analyseerklaar maken van het - soms zeer complexe - datamateriaal. Daarnaast ben ik Cécile
Thijssen dankbaar die een aantal van de figuren in dit proefschrift vervaardigd heeft.
En ten slotte wil ik al mijn collega's van de vakgroep sociologie hartelijk danken voor
de prettige sfeer waarin ik in de afgelopen jaren heb kunnen werken.
Bij het schrijven van een dissertatie is hulp van het thuisfront onontbeerlijk. Ik
ben Marian zeer dankbaar voor de liefdevolle steun die ze me in de afgelopen jaren in
moreel en praktisch opzicht gegeven heeft.

Nijmegen, juli 1996
Jeroen Smits
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1. Inleiding

1.1 Achtergrond en probleemstelling
In dit boek worden vragen aan de orde gesteld over het verband tussen de opleidingsniveaus en tussen de beroepsniveaus van huwelijkspartners in een relatief groot aantal
landen. Er wordt vastgesteld in welke mate de inwoners van deze landen sociaal
gemengd huwen en in welke mate gehuwde personen er in een ander beroep dan hun
partner werkzaam zijn. Vervolgens wordt geprobeerd de gevonden verschillen tussen
de landen te verklaren met behulp van kenmerken van de landen. Het onderzoek past
daarmee in een lijn van onderzoek met een lange geschiedenis. Binnen deze traditie
worden gemengde huwelijken onderzocht om inzicht te krijgen in de doorlaatbaarheid
van de grenzen tussen groepen in een samenleving. Sociologen spreken wat dit betreft
wel van de openheid van de sociale structuur van samenlevingen, of kortweg van
sociale openheid. Als er in een samenleving veel contacten of uitwisselingen van
personen tussen groepen bestaan, dan wordt die samenleving een open(er) samenleving genoemd. Is dat niet het geval dan wordt de betreffende samenleving als geslotenier) aangeduid.
Vragen over sociale openheid vormen een belangrijk onderdeel van de stratificatiesociologie. Deze tak van de sociologie houdt zich bezig met de sociale ongelijkheid.
Zij onderzoekt verschillen tussen hoog en laag in een samenleving. Behalve om de
omvang van deze verschillen gaat het daarbij ook om de mate waarin er van uitwisseling van personen tussen hoog en laag sprake is. Als iedereen in een samen-leving een
deel van zijn leven arm en een deel van zijn leven rijk is, dan is de ongelijkheid van
'levensinkomens' in die samenleving geringer dan in een samenleving waarin de
armen heel hun leven arm en de rijken heel hun leven rijk blijven. Vergelijkbare
gevolgen voor de ongelijkheid in de samenleving zijn er als er sprake is van sociaal
gemengde huwelijken. Als hoog met hoog trouwt en laag met laag trouwt, dan is de
ongelijkheid tussen huishoudens groter dan als hoog met laag trouwt.
Het belang van sociale openheid voor de stratificatie van een samenleving werd al
lang geleden onderkend. Klassieke sociologen als De Tocqueville ([1835], 1967) en
Weber ([1921], 1972) beschouwden de tendens om binnen de eigen groep te huwen
als een indicator voor de mate waarin statusgroepen van elkaar afgescheiden zijn.
Verder beantwoordde Sombart ([1906], 1976) in zijn boekje "Warum gibt es in die
Vereinigten Staaten keinen Sozialismus?" de titelvraag door te verwijzen naar de
mogelijkheden tot sociale mobiliteit die er in de Verenigde Staten meer dan in Europa
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zouden bestaan. Deze mogelijkheden maakten volgens Sombart dat arbeiders in de
Verenigde Staten hun situatie beter verdroegen en dat ze zich meer identificeerden
met de gevestigde orde dan arbeiders in Europa (pp. 115-119).
Sinds de tijd van Sombart is er veel onderzoek naar sociale openheid verricht.
Daarbij hebben zowel vragen over gemengde huwelijken als vragen over intergenerationele beroepsmobiliteit de aandacht gekregen. Bij het intergenerationele mobiliteitsonderzoek wordt de mate van openheid van een samenleving afgelezen aan de
mogelijkheid voor kinderen om in een andere beroepsgroep dan hun ouders terecht te
komen. In 1927 verscheen de studie 'Social Mobility' waarin Sorokin de mobiliteitspatronen van verschillende landen en tijdsperiodes analyseerde. Zijn conclusie was dat
op de lange termijn de ontwikkelingen in mobiliteitspatronen geen duidelijke trend
vertonen maar nu eens naar meer openheid en dan weer naar meer geslotenheid
tenderen. Deze stelling vormt nog heden ten dage een bron van inspiratie voor het
vergelijkend mobiliteitsonderzoek (zie bijv. Erikson en Goldthorpe, 1992). Andere
belangrijke mijlpalen in de geschiedenis van het mobiliteitsonderzoek zijn "Social
Mobility in Britain" van Glass (1954), "Social Mobility in Industrial Society" van
Lipset en Bendix (1959), "The American Occupational Structure" van Blau en Duncan (1967), "Social Mobility" van Heath (1981) en meer recentelijk "The Constant
Flux" van Erikson en Goldthorpe (1992).
Het onderzoek met trouwpatronen als indicator van sociale openheid heeft in de
afgelopen decennia wat in de schaduw van het mobiliteitsonderzoek gestaan. Dat
neemt niet weg dat in bijna al de hierboven genoemde boeken op mobiliteitsgebied
ook uitgebreid aandacht aan gemengde huwelijken wordt besteed. Bovendien wordt er
al vanaf het begin van deze eeuw empirisch onderzoek naar trouwpatronen verricht
(bijv. Benini, 1901; Marvin, 1918; Hunt, 1940; Burgess & Wallin, 1943). Uit dat
onderzoek blijkt dat huwelijkspartners over het algemeen sterk op elkaar lijken voor
wat betreft kenmerken als leeftijd, opleiding, beroep, sociale afkomst, ras en religie.
Dit verschijnsel wordt homogamie genoemd. Als gehuwden op elkaar lijken qua
leeftijd dan wordt gesproken van leeftijdshomogamie, als ze op elkaar lijken qua
opleidingsniveau van opleidingshomogamie, enzovoort.
Vergelijkend onderzoek
Veel onderzoek naar de openheid van samenlevingen is vergelijkend van aard. Vanaf
de beginperiode van het onderzoek naar mobiliteits- en trouwpatronen hebben onderzoekers zich afgevraagd welke factoren de openheid van samenlevingen beïnvloeden.
Het verrichten van vergelijkend onderzoek is een van de manieren om daar achter te
komen. Op het gebied van de intergenerationele beroepsmobiliteit laat dergelijk
onderzoek zien dat mobiliteitspatronen verschillen tussen landen (bijv. Grasky &
Hauser, 1984; Ganzeboom, Luijkx & Treiman, 1989; Wong, 1990) en dat er in
sommige landen in de afgelopen decennia sprake was van een trend naar meer
mobiliteit (zie bijv. Hope, 1981, voor Engeland; Erikson, 1983, voor Zweden;
Ganzeboom en De Graaf, 1983, en Ganzeboom e.a., 1987, voor Nederland; Hout,
2

1988, voor de Verenigde Staten; Andorka, 1990, voor Hongarije). De vraag of met
de toename van het economisch ontwikkelingsniveau van landen ook de openheid
groter wordt, is echter nog niet met een volmondig ja te beantwoorden. Ganzeboom,
Luijkx en Treiman (1989) concluderen op basis van een analyse van 149 mobiliteitsta
bellen voor 35 landen zo'η trend gevonden te hebben. Hun resultaat wordt echter niet
bevestigd door onderzoek van Erikson en Goldthorpe (1992), die tot de conclusie
komen dat er slechts sprake is van "trendless fluctuations". Verder concludeert Wong
(1994), op basis van een heranalyse van de door Ganzeboom e.a. gebruikte gegevens,
dat de trend naar meer openheid slechts in enkele landen significant aanwezig is.
Vergelijkend onderzoek van trouwpatronen wordt vanaf de jaren vijftig verricht.
Meestal gaat het hierbij om de vergelijking van slechts enkele landen (bijv. Hall,
1954; Lipset en Bendix, 1959; Kerckhoff, 1978) of om de vergelijking van enkele
tijdstippen binnen één land (bijv. Berent, 1954; Rockwell, 1976; Mare, 1991). Dergelijk onderzoek biedt niet veel mogelijkheden om vragen te beantwoorden over
factoren die de openheid van samenlevingen beïnvloeden. Bij een recent onderzoek
van Ultee en Luijkx (1990) naar het verband tussen de opleidingsniveaus van huwelijkspartners in 23 hedendaagse industrielanden was een dergelijke toetsing wel
mogelijk. Ultee en Luijkx vonden verschillen in opleidingshomogamie tussen deze
landen en voor de meeste landen een trend naar meer openheid. Daarnaast bleek er
een positieve samenhang te bestaan tussen het economisch ontwikkelingsniveau van de
landen en hun mate van openheid. Dit strookt met een hypothese die wel de moderniseringshypothese wordt genoemd. Een belangrijke bevinding van dit onderzoek was
verder dat landen die meer open zijn op het gebied van de opleidingshomogamie ook
meer intergenerationele beroepsmobiliteit vertonen. Dit duidt er op dat samenlevingen
die open zijn in het ene opzicht ook opener zijn in andere opzichten.
Probleemstelling
Dit boek gaat verder op de door Ultee en Luijkx ingeslagen weg van grootschalig
vergelijkend onderzoek met trouwpatronen als indicator van sociale openheid. Het
onderzoek van Ultee en Luijkx naar opleidingshomogamie wordt herhaald op basis
van gegevens over een groter aantal landen, die bovendien in economische, politieke
en andere opzichten heterogener zijn dan de door Ultee en Luijkx onderzochte landen.
Verder wordt vergelijkend onderzoek verricht met een andere indicator van sociale
openheid: het verband tussen de beroepsniveaus van huwelijkspartners. De onderzoeksvragen die in dit boek centraal staan luiden als volgt:
Wat is in hedendaagse samenlevingen de sterkte van de verbanden tussen de
opleidingsniveaus en tussen de beroepsniveaus van huwelijkspartners?
In hoeverre verschilt de sterkte van deze verbanden tussen landen?
In hoeverre kunnen de verschillen tussen landen in sterkte van deze verbanden
verklaard worden met behulp van verschillen tussen landen in economische en
politieke kenmerken, in dominante godsdienst en qua technologische achtergrond?
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In het kader van de afzonderlijke hoofdstukken van dit boek worden deze vragen op
uiteenlopende wijze uitgewerkt. Binnen de hoofdstukken komen bovendien soms ook
andere vragen aan bod. Die vragen hebben dan te maken met de specifieke probleemstelling van het betreffende hoofdstuk. Op deze aanvullende vragen wordt in de
betreffende hoofdstukken verder ingegaan.
In verband met de probleemstelling is nog van belang dat het onderzoek zich niet
beperkt tot wettig gehuwde personen. In veel landen komen er naast wettige huwelijken ook andere vormen van duurzame relaties voor. In het kader van dit boek worden
deze relatievormen (voor zover ze in de gebruikte databestanden te onderscheiden
zijn) als huwelijken beschouwd. Als in de loop van dit boek termen als 'huwelijk',
'huwelijkspartners' of 'gehuwden' worden gebruikt dan worden daarmee dus ook
dergelijke relaties bedoeld.

1.2 Opleidingshomogamie en beroepshomogamie
Om een duidelijker antwoord op mijn vraagstelling te krijgen, gebruik ik twee indicatoren van sociale openheid: het verband tussen de opleidingsniveaus van huwelijkspartners en het verband tussen de beroepsniveaus van huwelijkspartners. Met
deze indicatoren worden ietwat verschillende aspecten van de openheid van samenlevingen gemeten. Dit verschil hangt samen met het soort gegevens dat in dit boek
wordt gebruikt. Het gaat om enquête-onderzoek op basis van representatieve
steekproeven uit alle gehuwde paren in de onderzochte landen. De personen in deze
steekproeven zijn allen reeds kortere of langere tijd gehuwd. Het beroep en opleidingsniveau dat zij opgeven, betreft de situatie op het moment van ondervraging.
Voor het opleidingsniveau zal die situatie niet zo veel verschillen van het moment
waarop het huwelijk werd afgesloten. De meeste personen huwen immers op een
leeftijd waarop hun opleiding voltooid of bijna voltooid is. In de gevallen waarin dat
niet zo is, bestaat meestal bij de huwelijkssluiting al wel duidelijkheid over welk
opleidingsniveau men ongeveer zal bereiken. Het verband tussen de opleidingsniveaus
van huwelijkspartners op het tijdstip van ondervraging geeft daarom een indicatie van
de situatie ten tijde van de huwelijkssluiting, ook als het huwelijken betreft die al
geruime tijd duren. Bij het gebruik van opleidingshomogamie als indicator van
openheid wordt er dus eigenlijk naar het verleden gekeken. Wat waargenomen wordt
is de uitkomst van het proces van partnerselectie ten tijde van de huwelijkssluiting.
Bij het gebruik van beroepshomogamie als indicator van openheid is dat in
mindere mate het geval. In de loop van het huwelijk kunnen er allerlei veranderingen
in de beroepsposities van gehuwden optreden. Het beroepsniveau kan stijgen, doordat
men carrière maakt, of dalen, doordat men al of niet vrijwillig voor kortere of langere
tijd geen baan heeft. Hierdoor zal het beroep op het moment van ondervraging vaak
afwijken van het beroep ten tijde van de huwelijkssluiting. Door dit verschil is de
beroepshomogamie minder geschikt als indicator van de openheid op het moment van
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partnerkeuze dan de opleidingshomogamie.
Voor een ander aspect van de sociale openheid - de mate waarin gehuwden tot
verschillende statusgroepen behoren - is de beroepshomogamie echter juist een betere
indicator dan de opleidingshomogamie. Als huwelijkspartners verschillen qua beroepsniveau dan houdt dat in dat ze daadwerkelijk deel uitmaken van verschillende
statusgroepen. Als ze verschillen qua opleidingsniveau dan hoeft dat niet het geval te
zijn. Afhankelijk van keuze, toeval en talent kunnen personen met hetzelfde opleidingsniveau op heel verschillende beroepsniveaus terecht komen. Daarnaast is het
mogelijk dat personen met verschillende opleidingsniveaus hetzelfde beroepsniveau
bereiken. Om de openheid van de sociale structuur van een samenleving voor een
bepaald tijdstip te bepalen, kan daarom beter naar de beroepsniveaus (gerealiseerde
status) dan naar de opleidingsniveaus (potentiële status) van de gehuwde personen
gekeken worden.

1.3 Het belang van het onderzoek van trouwpatronen
Het onderzoek van trouwpatronen levert niet alleen interessante informatie op over
welke personen met elkaar trouwen, maar het is ook om andere redenen van belang.
Het geeft namelijk inzicht in de sociale cohesie of samenhang van de samenleving en
het levert informatie op over de ongelijkheid in de samenleving. Bovendien worden
door dit onderzoek de mogelijkheden uitgebreid om vragen te beantwoorden over
verschillen in openheid tussen landen. Op die manier het een bijdrage aan de oplossing van het vrijheidsgradenprobleem binnen het landenvergelijkend onderzoek. Op
deze drie punten ga ik nu nader in.
1.3.1 Sociale cohesie
Huwelijken creëren banden tussen individuen. Gemengde huwelijken creëren banden
tussen de grotere eenheden waar deze individuen deel van uitmaken. Daarom zeggen
gemengde huwelijken iets over de cohesie van een samenleving. Volgens Blau en
Schwartz (1984) is de integratie van verschillende segmenten van een grote populatie
sterker, naarmate er meer sprake is van intensieve persoonlijke contacten tussen
personen die tot de verschillende segmenten behoren. Overeenstemming van waarden
of functionele afhankelijkheden tussen de leden van een samenleving zijn volgens hen
niet voldoende om sociale integratie te bereiken. Het gaat om persoonlijke relaties
tussen de leden van de verschillende groepen of strata en huwelijksrelaties zijn hierbij
het belangrijkst (pp. 12-13). Ook Merton (1941) en Gordon (1964) beschouwen
gemengde huwelijken als een indicator van de mate van integratie van groepen in een
samenleving. Zijn er weinig gemengde huwelijken, dan kan dat duiden op isolatie van
de betreffende groep van de rest van de samenleving. Gaat het om een grote groep,
die bovendien geografisch geconcentreerd is, dan zou zelfs het risico kunnen bestaan
dat de betreffende samenleving uit elkaar valt. Zo kwamen er in het voormalige Tsje-
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choslowakije nauwelijks gemengde huwelijken tussen Tsjechen en Slowaken voor
(Boguszak & Bozon, 1989) en was ook in voormalig Joegoslavië het aantal etnisch
gemengde huwelijken gering (Smits, 1996).
1.3.2 Sociale ongelijkheid
In het begin van dit hoofdstuk werd reeds aandacht besteed aan de consequenties van
sociale openheid voor de ongelijkheid in een samenleving. Als er in een samenleving
sprake is van veel sociale mobiliteit dan worden de gunstige maatschappelijke posities
en hulpbronnen gelijker verdeeld over de leden van de samenleving dan in een
gesloten samenleving waarin de meeste personen heel hun leven tot de sociale groep
blijven behoren waarin ze geboren zijn. En als er in een samenleving veel sociaal
gemengde huwelijken voorkomen, of als gehuwde personen vaak werkzaam zijn op
een ander beroepsniveau dan hun partner, dan is de ongelijkheid tussen huishoudens
in het algemeen kleiner dan als dat niet het geval is. Zo geeft bijvoorbeeld de mate
van opleidingshomogamie in een samenleving aan in hoeverre er sprake is van een
ongelijke verdeling van opleidingsniveaus over huishoudens. Bij een hoge mate van
opleidingshomogamie zijn er aan de onderkant van de samenleving veel huishoudens
waarbij het opleidingsniveau van beide ouders laag is en zijn er aan de bovenkant van
de samenleving veel huishoudens waarbij het opleidingsniveau van beide ouders hoog
is. In die situatie is de ongelijkheid in de verdeling van opleidingsniveaus tussen huishoudens groter dan bij een geringe mate van opleidingshomogamie.
In hoeverre een dergelijke ongelijke verdeling van opleidingsniveaus over huishoudens ook tot grotere ongelijkheid in de verdeling van beroepen en inkomens over
huishoudens leidt, hangt nog van enige andere factoren af. Eén van die factoren is de
mate van arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen. Als in een land die arbeidsparticipatie laag is, dan wordt in dat land in veel gevallen het opleidingsniveau van de vrouw
niet omgezet in een betaalde baan en kan het dus geen invloed uitoefenen op de
beroeps- en inkomensongelijkheid.
Naast de mate van arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen is het voor de
ongelijkheid in de samenleving ook van belang welke vrouwen betaalde arbeid
verrichten en of deze vrouwen in banen met hetzelfde beroepsniveau als hun partner
werkzaam zijn. Als vooral de vrouwen van mannen met hogere functies gaan werken
is de ongelijkheid tussen huishoudens groter dan wanneer vooral de vrouwen van
mannen met lagere functies dat doen. Ook als vrouwen die werken dat vooral doen op
hetzelfde beroepsniveau als hun partner is de maatschappelijke ongelijkheid groter dan
wanneer dat niet het geval is.
Behalve over de ongelijkheid in de verdeling van beroepen (en dus inkomens)
over huishoudens levert het onderzoek van de beroepshomogamie ook inzichten op
over een andere vorm van ongelijkheid: de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.
In een gesloten samenleving met een grote sociale afstand tussen de verschillende
beroepscategorieën (wat tot uitdrukking komt in een hoge mate van beroepshomogamie), kan verwacht worden dat huwelijkspartners zich minder prettig voelen als er
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verschillen in beroepsniveau tussen hen bestaan, dan in een meer open samenleving,
waar de sociale afstand tussen beroepsgroepen kleiner is. In een gesloten samenleving
zullen huwelijkspartners daarom ook meer geneigd zijn om dergelijke verschillen op
te heffen of te voorkomen. Omdat mannen in hedendaagse samenlevingen nog steeds
als hoofdkostwinner beschouwd worden (Hiller & Philliber, 1986a), zullen het vooral
vrouwen zijn die hun beroepsposities aanpassen. Ze zouden er voor kunnen kiezen om
te stoppen met werken (Oppenheimer, 1977) of, als hun beroepspotentieel hoger is
dan dat van hun man, om een lager beroep te nemen dan ze eigenlijk zouden kunnen
bereiken (Philliber & Vannoy-Hiller, 1990). Beide oplossingen hebben een negatief
effect op hun beroepscarrière, terwijl de carrière van de man niet wordt beïnvloed.
Als vrouwen kiezen voor stoppen met werken dan kan de carrière van hun man er
zelfs op vooruit gaan, omdat hij dan minder tijd aan gezinstaken hoeft te besteden
(Stanley, Hunt & Hunt, 1986). Dergelijke reacties op verschillen in beroepsniveau
tussen huwelijkspartners leiden dus tot een vergroting van de ongelijkheid tussen
mannen en vrouwen in de samenleving.
In een open samenleving wordt het minder bezwaarlijk gevonden als huwelijkspartners op verschillende beroepsniveaus werken. Er is dus ook minder reden voor
vrouwen om verschillen in beroepsniveau met hun man te compenseren door te
stoppen met werken of door een lager beroep te kiezen. Het negatieve effect van
statusverschillen op hun beroepscarrière is daardoor lager en de ongelijkheid tussen
mannen en vrouwen wordt in mindere mate vergroot. Toenemende openheid van de
samenleving kan zodoende tot afnemende beroeps- en inkomensongelijkheid tussen
mannen en vrouwen leiden.
1.3.3 Meer toetsingsmogelijkheden
Het onderzoek van trouwpatronen is verder van belang omdat het een bijdrage levert
aan de oplossing van het 'vrijheidsgradenprobleem' waarmee het vergelijkend onderzoek naar sociale openheid te kampen heeft (Campbell, 1975; Ultee, 1989). Dit
probleem bestaat eruit dat de toetsing van de bestaande hypothesen bemoeilijkt wordt
doordat er voor te weinig landen gegevens beschikbaar zijn. In de afgelopen decennia
werd er vooral onderzoek naar sociale openheid verricht met intergenerationele beroepsmobiliteit als indicator voor dit verschijnsel. Het aantal landen waarvoor mobiliteitsgegevens beschikbaar zijn, is echter niet groot. Het meest uitgebreide onderzoek
tot op heden (Ganzeboom, Luijkx & Treiman, 1989) had betrekking op 35 landen. Dit
aantal landen zal in de nabije toekomst ook niet snel groter worden. Het verrichten
van een mobiliteitssurvey is een kostbare aangelegenheid. Bovendien is het aantal
landen in de wereld beperkt.
Uitbreiding van het aantal landen is echter niet de enig mogelijke oplossing voor
het vrijheidsgradenprobleem. Volgens Campbell (1975) kan het aantal toetsingsmogelijkheden ook worden vergroot door meerdere indicatoren van hetzelfde verschijnsel te gebruiken. Net zoals op individueel niveau vaak meerdere items gebruikt
worden om een houding of eigenschap beter te meten, kan er ook op landenniveau
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van meerdere indicatoren gebruik worden gemaakt om tot een betere meting van een
bepaald Iandenkenmerk te komen. Voor wat betreft verschillen in openheid tussen
landen gebeurt dit als we behalve onderzoek naar mobiliteit ook onderzoek naar
trouwpatronen verrichten.
Deze uitbreiding van het onderzoek van openheid met het onderzoek van trouwpatronen heeft als bijkomend voordeel dat het aantal landen waarop de analyse
betrekking heeft ook in absolute zin toeneemt. Sommige kenmerken van huwelijkspartners, zoals opleidingsniveau en beroep, worden standaard gevraagd bij allerlei
huishoudenquêtes die door statistische bureaus en andere onderzoeksinstellingen
gehouden worden. Gegevens over trouwpatronen zijn daardoor voor een veel groter
aantal landen verkrijgbaar dan mobiliteitsgegevens.
Overigens dient te worden bedacht dat onderzoek naar meer landen ook bezwaren
met zich mee kan brengen. Als er meer landen in een onderzoek worden betrokken
dan kan de vergelijkbaarheid van de gegevens afnemen, doordat de nieuw toegevoegde landen in economisch, politiek of cultureel opzicht van de andere landen verschillen. Het is daarom van belang om onderzoek op basis van veel niet zo goed vergelijkbare landen aan te vullen met onderzoek op basis van een beperkt aantal goed
vergelijkbare landen.

1.4 Hypothesen
De onderkenning dat vragen over homogamie en openheid zowel onderdeel zijn van
cohesievragen als van ongelijkheidsvragen, maakt het mogelijk in beginsel twee
bestaande soorten theorieën in de beschouwing te betrekken: theorieën ter beantwoording van cohesievragen en theorieën ter beantwoording van ongelijkheidsvragen. In
dit boek kies ik voor de theorieën over ongelijkheidsvragen, omdat deze het meeste
zijn uitgewerkt. Aan deze theorieën ontleen ik hypothesen over effecten van het
economisch ontwikkelingsniveau, over sociale ongelijkheid en over kenmerken van
het politieke systeem. Naast deze hypothesen op basis van ongelijkheidstheorieën
formuleer ik ook enkele nieuwe hypothesen. Deze gaan over effecten van dominante
godsdienst, van de technologische achtergrond van industrialiserende samenlevingen
en van de mate van arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen.
Voor wat betreft het ontwikkelingsniveau van de landen is vooral de moderniserings- of industrialisatiehypothese (Lipset & Bendix, 1959; Kerr, Dunlop, Harbison
& Myers, 1960; Blau & Duncan, 1967; Treiman, 1970) van belang. Volgens deze
hypothese leiden maatschappelijke veranderingen die samenhangen met het industrialisatieproces - zoals verstedelijking, toenemende geografische mobiliteit, toenemende
massacommunicatie en het toenemend belang van opleiding - tot een afname van de
barrières tussen statusgroepen in een samenleving. De belangrijkste politieke hypothesen voorspellen dat in democratische landen en in landen met een communistische of
sociaal-democratische regering het mobiliteitspatroon opener zal zijn dan in andere
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landen (Sorokin, [1927] 1964; Parkin, 1971; Heath, 1981). Van sociale ongelijkheid
wordt verwacht dat het tot geslotenheid leidt, omdat in samenlevingen met veel
ongelijkheid zowel de voordelen die personen in de hogere posities aan hun positie
ontlenen, als de risico's die deze personen lopen wanneer ze hun positie verliezen,
groter zouden zijn dan in samenlevingen met weinig ongelijkheid (Tyree, Semyonov
& Hodge, 1979; Kelley, Robinson & Klein, 1981).
Een belangrijke aanvulling op het eerdere onderzoek naar sociale openheid is dat
in dit boek, behalve hypothesen over effecten van economische en politieke verschillen tussen landen, ook hypothesen worden getoetst over verschillen in dominante
godsdienst, in technologische achtergrond en in de mate van arbeidsparticipatie van
gehuwde vrouwen. In een aantal landen van de wereld wordt het maatschappelijke
leven en het gedrag van individuen beïnvloed door de godsdienst(en) die in dat land
dominant is (zijn). Daarnaast zijn er aanwijzingen dat laag ontwikkelde samenlevingen
die met de industrialisatie zijn begonnen vanuit het akkerbouwstadium, verschillen
van laag ontwikkelde samenlevingen die dat deden vanuit het tuinbouwstadium
(Lenski & Nolan, 1984). Ten slotte bestaan er tussen landen grote verschillen in de
mate van arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen, die van invloed zouden kunnen
zijn op de beroepshomogamie in deze landen. In de volgende hoofdstukken van dit
boek zal ik een aantal hypothesen formuleren en toetsen over de gevolgen van
dergelijke verschillen voor de openheid van de trouwpatronen in de onderzochte
landen
De meeste hypothesen die in dit boek gebruikt worden, zijn op macroniveau
geformuleerd: het is het technologisch peil van een samenleving dat haar trouwpatronen beïnvloedt, het politieke stelsel van een samenleving wordt geacht bepaalde
gevolgen te hebben, enzovoort. Het zijn echter individuen die met elkaar trouwen. De
macrohypothesen die in dit boek gebruikt worden zijn dan ook af te leiden uit meer
algemene theorieën over individueel gedrag en partnerkeuze. In de sociale wetenschappen bestaan verschillende van dergelijke meer algemene theorieën. Zo zijn er
verklaringen uit de sociale psychologie (Winch, 1958), de economie (Becker, 1981)
en de sociologie (Goode, 1982; Blau 1977). Hendrickx, Uunk & Smits (1995) gaan
ervan uit dat achter deze verscheidenheid aan verklaringen drie factoren schuil gaan
die een rol spelen bij de keuze van een partner: (a) de voorkeur van huwenden zelf,
(b) sociale druk uit de omgeving en (c) ontmoetingskansen (zie ook Kalmijn, 1991a;
Hendrickx, 1994; Uunk, 1996). Deze factoren worden nu kort besproken.
Een voor de hand liggende verklaring waarom twee individuen met elkaar
trouwen is dat ze aan een huwelijk met elkaar de voorkeur geven boven een huwelijk
met een ander persoon en boven het ongehuwd blijven. Vaak wordt aangenomen dat
de voorkeuren vooral uitgaan naar homogame partners. Met personen uit de eigen
groep valt immers makkelijker te praten, ligt er een basis voor gemeenschappelijke
activiteiten en is de kans op conflicten kleiner dan bij omgang met personen uit andere
sociale groepen. Bij kenmerken waarbij een onderscheid kan worden gemaakt tussen
'hoog' en 'laag', zoals het opleidingsniveau en het beroepsniveau, is deze aanname
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evenwel minder plausibel. Omdat deze kenmerken gevolgen kunnen hebben voor het
toekomstige sociale aanzien en inkomen, lijkt het waarschijnlijk dat er ten aanzien van
deze kenmerken naar een zo hoog mogelijke partner wordt gestreefd. In beide
gevallen is de uitkomst van het proces van partnerselectie echter hetzelfde: een
situatie van homogamie. In het eerste geval is deze homogamie het gevolg van een
positieve keuze voor iemand uit de eigen groep. In het tweede geval is ze een gevolg
van het feit dat, als iedereen streeft naar een zo hoog mogelijke partner, het er toch
weer op uitdraait dat iedereen met iemand van het eigen niveau gehuwd is. Alle
personen met een hoger niveau zullen dan immers een voorkeur voor een partner met
een hoger niveau hebben, zodat de hoogste kandidaten die overblijven personen van
het eigen niveau zijn.
De voorkeur voor homogamie - of voor een zo hoog mogelijke partner - kan
versterkt worden doordat er door familie, vrienden, of andere personen sociale druk
op het individu wordt uitgeoefend om met een bepaalde partner te huwen. Deze
sociale druk kan de vorm aannemen van gearrangeerde huwelijken of van een bruidsschat die wordt bedongen voor de bruid of bruidegom, maar kan ook meer subtiel
plaatsvinden door afkeuring van aanstaande partners door vrienden of door roddels in
de buurt.
Naast deze voorkeuren en sociale druk moeten er voor een huwelijk met een
bepaalde partner ook mogelijkheden zijn om die partner te ontmoeten. Blau heeft over
deze ontmoetingskansen een hypothese geformuleerd die de groepsgrootte betreft
(Blau, 1977; Blau & Schwartz, 1984). Ze houdt in dat de kans op een homogaam
huwelijk toeneemt naarmate de eigen groep groter is. Dit komt omdat leden van
grotere groepen elkaar vaker bij toeval zullen ontmoeten dan leden van kleinere
groepen. De geografische spreiding van groepen vormt van deze hypothese een
verbijzondering: een groep kan groot zijn in één bepaalde regio, maar klein in een
andere. Bovendien kan de groepsgrootte voor mannen en vrouwen verschillen. Zo
zijn sommige universitair geschoolde mannen genoodzaakt een partner met een lager
opleidingsniveau te kiezen omdat er minder universitair geschoolde vrouwen dan
mannen zijn.
Bij onderzoek dat zich richt op het totale aantal huwelijken dat er tussen personen
die tot een bepaalde groep behoren gesloten wordt - dit wordt absolute homogamie
genoemd - is het onderscheid tussen voorkeuren en sociale druk enerzijds en ontmoetingskansen anderzijds niet van belang. Als gemengde huwelijken gebruikt worden om
inzicht te verkrijgen in de openheid van samenlevingen is dit onderscheid wel belangrijk. Bij dat gebruik gaat het namelijk alleen om de mate waarin er voorkeur bestaat
voor omgang met personen uit andere sociale groepen en om de mate waarin door de
sociale omgeving beperkingen aan deze omgang worden opgelegd. De hierboven
genoemde factor groepsgrootte vormt dan een storende factor waarvoor gecontroleerd
dient te worden. De mate van homogamie die gevonden wordt na controle voor de
groepsgrootte staat bekend als relatieve homogamie. Het onderzoek dat in dit boek
gepresenteerd wordt heeft betrekking op deze relatieve homogamie.
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1.5 De indeling van dit boek
Op basis van door mij bij elkaar gebrachte databestanden met gegevens over het
opleidingsniveau en beroepsniveau van huwelijkspartners, heb ik in de afgelopen
jaren een aantal vergelijkende studies naar beroepshomogamie en opleidingshomogamie uitgevoerd. De resultaten van deze studies worden in de volgende hoofdstukken
gepresenteerd. Voor zover van deze resultaten reeds in artikelen verslag is gedaan,
heb ik de artikelvorm gehandhaafd. Dit is het geval in de hoofdstukken 2 t/m 5.
Aangezien de artikelen deels onafhankelijk van elkaar geschreven zijn, vormen deze
hoofdstukken geen eenheid. Daarnaast is er op theoretisch gebied sprake van overlap
tussen sommige van deze hoofdstukken. Dit is met name het geval bij de hoofdstukken 4 en 5, waar een aantal hypothesen over verschillen in sociale openheid tussen
landen eerst op basis van opleidingshomogamie en vervolgens op basis van beroepshomogamie wordt getoetst.
Het onderzoek wordt gepresenteerd in de volgorde waarin ik het heb uitgevoerd.
Ik ben begonnen met analyses op basis van gegevens uit de Eurobarometers, die goed
vergelijkbaar zijn tussen landen en tijdstippen. De resultaten van dit onderzoek
worden in de hoofdstukken 2 en 3 gepresenteerd. In hoofdstuk 2 gaat het om een
gedetailleerde analyse van de structuur van het verband tussen de beroepsniveaus van
huwelijkspartners in acht landen van de Europese Unie in de periode 1975-1989.
Hierbij worden ook ontwikkelingen vastgesteld en wordt een cohortanalyse uitgevoerd. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk onderzocht in hoeverre het al of niet verrichten van betaalde arbeid door gehuwde vrouwen afhankelijk is van het beroep van hun
echtgenoot. In hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan enige processen binnen
huwelijken die (mede) verantwoordelijk zijn voor het verband dat er tussen de
beroepsniveaus van huwelijkspartners bestaat. Voor twaalf landen van de Europese
Unie rond 1990 wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van verschillen in beroepsniveau tussen huwelijkspartners voor de arbeidsparticipatie en het bereikte beroepsniveau van gehuwde vrouwen. Van de verschillen tussen landen in de sterkte van deze
effecten wordt nagegaan in hoeverre ze samenhangen met verschillen in ontwikkelingsniveau, in sociale ongelijkheid, in sociaal-democratische of communistische
invloed op de regering en in dominante godsdienst.
De hoofdstukken 4 en 5 bevatten de resultaten van twee grootschalige vergelijkende studies naar opleidingshomogamie en beroepshomogamie in een groot aantal
landen, op basis van gegevens voor de zeventiger jaren. In hoofdstuk 4 wordt het
verband tussen de opleidingsniveaus van huwelijkspartners in 65 landen onderzocht.
Begonnen wordt met het vaststellen van de sterkte van dit verband voor ieder van
deze landen. Vervolgens wordt onderzocht in hoeverre de verschillen in opleidingshomogamie tussen de landen samenhangen met verschillen in ontwikkelingsniveau, in
politieke democratie, in dominante godsdienst en in technologische achtergrond. In
hoofdstuk 5 wordt grotendeels hetzelfde gedaan als in hoofdstuk 4, maar nu voor
verbanden tussen de beroepsniveaus van werkende huwelijkspartners. Voor 57 landen
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wordt met behulp van gemengde huwelijken de mate van openheid vastgesteld van
drie belangrijke scheidslijnen in de beroepsstructuur: de scheidslijn tussen boeren en
de rest van de werkende bevolking (arbeiders, lagere employés en hogere employés),
de scheidslijn tussen handarbeiders en hoofdarbeiders en de scheidslijn tussen hogere
employés en de rest van de werkende bevolking. De verschillen in doorlaatbaarheid
van deze scheidslijnen tussen de landen worden vervolgens verklaard op basis van
verschillen in ontwikkelingsniveau, politieke democratie, dominante godsdienst, technologische achtergrond en de arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen.
In de hoofdstukken 6, 7 en 8 besteed ik aandacht aan enkele zaken die in de
hoofdstukken 4 en 5 nog niet voldoende aan bod gekomen zijn. In hoofdstuk 6 wordt
de analyse van het verband tussen de opleidingsniveaus van huwelijkspartners in 65
landen uit hoofdstuk 4 aangevuld met een analyse van het verschil tussen ouderen en
jongeren in deze landen. In hoofdstuk 7 wordt voor 63 landen - en binnen de landen
voor jongeren en ouderen - de doorlaatbaarheid van een belangrijke scheidslijn in de
opleidingsstructuur nader onderzocht. Het gaat om de overgang tussen personen met
een voltooide middelbare of hogere opleiding en personen met een onvoltooide
middelbare of lagere opleiding. In hoofdstuk 8 onderzoek ik de samenhang die er
tussen de opleidingshomogamie en de beroepshomogamie in de onderzochte landen
bestaat. Ik stel vast hoe sterk deze samenhang is en ik ga na in hoeverre de in
hoofdstuk 5 gevonden effecten van verklarende variabelen op de beroepshomogamie
veranderen als voor de verschillen in opleidingshomogamie tussen de landen wordt
gecontroleerd.
In hoofdstuk 9 worden tot slot de belangrijkste bevindingen van dit boek op een
rij gezet en worden een aantal algemene conclusies getrokken.
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2. Het verband tussen de beroepsposities van huwelijkspartners in
acht landen van de Europese Gemeenschap, 1975-19891

Summary
Using data from the Eurobarometers the association between the occupations of
spouses is studied for eight EU-countnes at several points in time. Most of the
association is due to consistency between spouses The strength of this effect differs
somewhat between the countries and decreases by about 17% between 1975 and
1989. A cohort-analysis shows this trend towards more openness to be a combined
cohort- and age-effect. We also find a relationship between married womens' participation in paid employment and the occupational group their husband is working in
The strength and pattern of this association differs somewhat between countries, but
remains about the same in the period studied.

2.1 Inleiding
In de eerste decennia na de tweede wereldoorlog werden m de sociologie vragen over
de stratificatie van industriële samenlevingen beantwoord door het huishouden als
eenheid van analyse te nemen. De sociale positie van het huishouden m haar geheel en
van de afzonderlijke huishoudleden werd afgemeten aan het beroep van het hoofd van
het huishouden Dat hoofd was veelal een man en daarom beperkte het onderzoek zich
vooral tot de beroepen van mannen. Omdat de meeste gehuwde vrouwen m het
huishouden werkten, waren er m die tijd ook nauwelijks vragen over het beroep van
vrouwen te stellen.
Met de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen is er echter steeds meer
belangstelling ontstaan voor hun eigen sociale positie Hierbij zijn m eerste instantie
vooral vragen aan de orde gesteld over verschillen en ongelijkheden tussen mannen in
het algemeen en vrouwen m het algemeen Bij dit onderzoek wordt met het huishouden maar het individu als eenheid van analyse beschouwd. Het huishouden zelf

1
Een eerdere versie van dit hoofdstuk is als artikel verschenen in Mens en Maatschappij', 68 (1993),
ρ 39-58 Mede-auteurs zijn Wout Ultee en Jan Lammers
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verdwijnt daarmee uit de analyse.
De laatste jaren begint men hier weer van terug te komen. Het besef is doorgedrongen dat de ontplooiingsmogelijkheden van een persoon niet alleen afhangen van
eigen kenmerken maar ook van kenmerken van diens directe sociale omgeving.
Behalve vragen over de sociale positie van vrouwen in het algemeen in vergelijking
tot de positie van mannen in het algemeen, worden daarom tegenwoordig tevens vragen gesteld over de sociale positie van gehuwde vrouwen in vergelijking met die van
hun echtgenoot. Bij dergelijk onderzoek is de eenheid van analyse het echtpaar, en
deze eenheid wordt gekarakteriseerd met behulp van kenmerken van man èn vrouw.
De te beantwoorden vragen betreffen hierbij niet alleen kenmerken van gehuwden op
zich, maar ook het verband dat er tussen hun beider kenmerken bestaat. Een toonaangevend voorbeeld is een studie van Sorensen en McLanahan (1987), waarin werd
onderzocht in hoeverre in de USA tussen 1940 en 1980 het inkomen van een gehuwde
vrouw hoger dan wel lager is dan dat van haar echtgenoot. Volgens de auteurs levert
hun analyse inzicht op in de economische afhankelijkheden tussen huwelijkspartners.
2.1.1 Onderzoek naar trouwpatronen
Vragen over het verband tussen kenmerken van huwelijkspartners zijn niet nieuw.
Vanuit het besef dat het voor de individuele maatschappelijke stijgingskansen van
belang kan zijn met wie men trouwt, bestaat er op het gebied van de sociale stratificatie al een lange lijn van onderzoek naar trouwpatronen (bijv. Berent, 1954;
Lipset & Bendix, 1959; Blau & Duncan 1967; Rockwell, 1976; Ultee & Luijkx,
1990). Bij dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre huwelijkspartners voor
wat betreft relevante kenmerken op elkaar lijken. Als de partners een bepaald kenmerk (bijv. opleidingsniveau) gemeenschappelijk hebben, dan wordt het betreffende
huwelijk in dit opzicht homogaam genoemd. En als ze van elkaar verschillen dan
wordt de term heterogaam gebruikt. De mate van overeenstemming die er voor wat
betreft een aantal kenmerken tussen huwelijkspartners bestaat, wordt binnen deze
onderzoekslijn veelal geïnterpreteerd als indicatief voor de openheid of geslotenheid
van de betreffende samenleving. Daarmee vormt dit onderzoek een aanvulling op het
binnen de stratificatiesociologie gangbare onderzoek naar intergenerationele beroepsmobiliteit.
Het homogamie-onderzoek richtte zich in het verleden vooral op de sociale
kenmerken van de partners ten tijde van de huwelijkssluiting. Aan de gevolgen van
een huwelijk met een bepaalde partner voor de latere sociale positie van de individuele huwelijkspartners werd weinig aandacht geschonken. In het meer recente onderzoek naar het verband tussen kenmerken van huwelijkspartners gebeurt dit wel. Voor
een aantal sociale kenmerken is hierbij het bestaan van dit soort 'partnereffecten'
aangetoond. Zo blijkt het beroepsniveau (Kerckhoff, 1978) en het inkomen (Benham,
1974) van gehuwde mannen hoger te zijn naarmate hun vrouw een hoger opleidingsniveau heeft. En omgekeerd zijn er positieve effecten gevonden van het opleidingsniveau van de man op het uurloon van de vrouw (Dirven, Lammers & Ultee, 1990) en
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van de sociaal economische status van de man op het beroepsniveau van de vrouw
(Philliber en Vannoy-Hiller, 1990). Daarnaast is gevonden dat de kans dat een
gehuwd persoon werkend (werkloos) is hoger is als de huwelijkspartner van die
persoon ook werkend (werkloos) is (Ultee, Dessens & Jansen, 1988) en dat de kans
om werkend (werkloos) te blijven hoger is als de partner ook werkend (werkloos) is
(De Graaf en Ultee, 1991). Deze studies tonen aan dat het voor een goed begrip van
de sociale positie van een gehuwde persoon van belang is om behalve kenmerken van
die persoon zelf ook kenmerken van diens huwelijkspartner in ogenschouw te nemen.
In het onderhavig onderzoek wordt deze onderzoekslijn voortgezet door voor een
aantal landen van de Europese Unie (EU) het verband tussen de beroepsgroepen van
huwelijkspartners vast te stellen. Omdat een analyse van dit verband slechts betrekking heeft op een deel van alle echtparen, wordt bovendien onderzocht in hoeverre de
keuze van gehuwde vrouwen om al of niet betaalde arbeid te verrichten samenhangt
met de beroepsgroep van hun echtgenoot.
Onderzoek naar het verband tussen de beroepsposities van huwelijkspartners is om
verschillende redenen van belang. Het levert een bijdrage aan onze kennis van
maatschappelijke openheid, van afhankelijkheden die er tussen gehuwden bestaan en
van maatschappelijke ongelijkheid. Op deze punten wordt nu nader ingegaan.
2.7.2 Openheid, afhankelijkheid en ongelijkheid
Met betrekking tot de sociale openheid sluit onze studie aan bij onderzoek van Hout
(1982) op het gebied van de beroepshomogamie en van Ultee en Luijkx (1990) op het
gebied van de opleidingshomogamie. Zowel Hout als Ultee en Luijkx laten zien dat er
een nauw verband bestaat tussen trouwpatronen en intergenerationele beroepsmobiliteit. Ultee en Luijkx tonen aan dat landen met meer opleidingsheterogamie ook meer
beroepsmobiliteit kermen en concluderen daaruit dat er sprake is van een algemene
maatschappelijke openheid. Hout vindt voor de USA in 1978 dat de beroepsgroepen
waartussen veel (weinig) huwelijken bestaan ook de beroepsgroepen zijn waartussen
veel (weinig) mobiliteit is. Er bestaan volgens hem barrières tussen statusgroepen die
zowel de mogelijkheid van personen om in een hoger beroep terecht te komen dan
hun vader, als hun mogelijkheid om in een ander beroep te werken dan hun huwelijkspartner bemoeilijken. De belangrijkste barrière die bij het mobiliteitsonderzoek
gevonden is, de overgang van hand- naar hoofdarbeid, blijkt ook bij huwelijken het
sterkst te zijn.
Zowel de studie van Ultee en Luijkx op het gebied van de opleidingshomogamie
als onderzoek op het gebied van de beroepsmobiliteit (bijv. Grusky en Hauser, 1984;
Hout, 1988; Ganzeboom e.a. 1989; Wong 1990) laten zien dat de mate van openheid
verschilt tussen landen en dat er op zijn minst in een aantal landen sprake is van een
trend naar meer openheid. In dit onderzoek wordt onderzocht of deze verschillen en
trends ook terug te vinden zijn op het gebied van de beroepshomogamie. Hierbij is het
niet van belang of een ontwikkeling naar meer beroepshomogamie het gevolg is van
toenemende vrijheid bij de keuze van een huwelijkspartner, of van toenemende
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vrijheid van gehuwden bij de keuze van een baan. In beide gevallen spelen volgens
Hout (1982) dezelfde statusbarrières een rol.
Als we echter de ontwikkelingen op het gebied van de beroepshomogamie willen
interpreteren in termen van afhankelijkheden tussen huwelijkspartners, dan wordt dit
onderscheid tussen keuze bij het huwelijk en keuze na het huwelijk wel belangrijk.
Een dergelijke interpretatie is namelijk alleen mogelijk als er sprake is van - de mogelijkheid tot - beïnvloeding tussen de huwelijkspartners. Om na te gaan in hoeverre dit
het geval is, dient te worden gecontroleerd voor andere zaken die aan het verband
tussen de beroepsgroepen van huwelijkspartners bijdragen, zoals de mogelijkheid dat
de gehuwden elkaar op beroepsgroep of op een ander daarmee samenhangend
kenmerk geselecteerd hebben. Onze data bieden ons daartoe een mogelijkheid, zij het
een beperkte. We zouden willen nagaan of de mate van beroepshomogamie verandert
bij toenemende huwelijksduur. Van veranderingen die in de loop van het huwelijk
optreden, weten we dat ze in ieder geval niet door selectie veroorzaakt zijn. Daarom
hebben we op basis van het geboortejaar van één van de huwelijkspartners cohorten
samengesteld, waarvoor we - door gebruik te maken van gegevens voor verschillende
jaren - de beroepshomogamie voor meerdere tijdstippen kunnen vaststellen. Hierbij
wordt aangenomen dat - ondanks het bestaan van 'late' en 'tweede' huwelijken - met
toenemende leeftijd van de gehuwden gemiddeld genomen de huwelijksduur langer is.
Als deze aanname een redelijke benadering vormt, dan kan uit de veranderingen die
in het verband tussen de beroepsgroepen van de gehuwden uit de verschillende cohorten in de loop van de periode 1975-1989 optreden, worden opgemaakt hoe dit verband
zich bij toenemende huwelijksduur ontwikkelt.
Hout (1982: p. 398) oppert dat het verband tussen de beroepsniveaus van huwelijkspartners bij toenemende huwelijksduur sterker zal worden. Hij geeft hier drie
argumenten voor: gehuwden zouden kunnen afzien van beroepsmogelijkheden die qua
status teveel afwijken van het beroep van hun partner, ze zouden van hun partner
informatie over beroepsmogelijkheden kunnen krijgen, en grote verschillen tussen de
partners zouden de kans op scheiding kunnen verhogen. Hieraan kan nog toegevoegd
worden dat huwelijkspartners de mogelijkheid hebben om van eikaars hulpbronnen te
profiteren, waardoor degene die in de laagste positie verkeert zich als het ware aan de
andere kan optrekken. En verder biedt de mogelijkheid waarover gehuwde vrouwen
beschikken om - als de financiële situatie van het gezin het toelaat - te stoppen met
betaalde arbeid en in het huishouden te gaan werken, een sociaal geaccepteerde
manier om statusverschillen tussen man en vrouw op te heffen.
Er zijn echter ook argumenten die een afname van het verband voorspellen. Zo is
het mogelijk dat, door de sterke toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen in de
onderzoeksperiode, gehuwde vrouwen steeds moeilijker een baan kunnen vinden die
aansluit bij de beroepsgroep van hun echtgenoot. Door de toename van de werkloosheid onder mannen zal bovendien voor een aantal vrouwen de financiële noodzaak om
te gaan werken zijn toegenomen. Daarnaast valt te verwachten dat vrouwen als gevolg
van de emancipatiebeweging ook op de arbeidsmarkt steeds vaker hun eigen koers
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gaan varen.
Met betrekking tot de maatschappelijke ongelijkheid gaat het om de vraag in
hoeverre een eventueel verband tussen de beroepsposities van huwelijkspartners gevolgen heeft voor de ongelijkheid in de samenleving. Ultee e. a. (1988) laten zien dat
ongelijkheden op de arbeidsmarkt versterkt worden door processen op de huwelijksmarkt. Als werkenden met werkenden en werklozen met werklozen gehuwd zijn dan
neemt binnen huishoudens de ongelijkheid af, maar wordt de ongelijkheid tussen huishoudens groter (zie ook Henkens, Kraaykamp & Siegers, 1991). Eenzelfde redenering
geldt voor het beroepsniveau waarop huwelijkspartners werkzaam zijn. Als huwelijkspartners geneigd zijn om in banen van hetzelfde niveau te werken is de ongelijkheid in
de verdeling van banen tussen huishoudens groter dan als ze op een verschillend
niveau werkzaam zijn. De mate van beroepshomogamie in de samenleving zegt dus
iets over de ongelijkheid tussen huishoudens. Hoe meer in een samenleving de
beroepen van de partners in een huishouden op elkaar lijken, des te groter is de
ongelijkheid tussen de huishoudens in die samenleving.
Zo lang het overgrote deel van de gehuwde vrouwen in het huishouden werkt is
dit effect niet zo belangrijk. Met de sterke toename van de arbeidsparticipatie van
gehuwde vrouwen is het in de afgelopen jaren echter actueler geworden. Als vrouwen
geneigd zijn om in dezelfde beroepsgroep als hun echtgenoot te gaan werken, of als
voornamelijk vrouwen waarvan de man een hogere positie heeft gaan werken, dan
kan dat de ongelijkheid tussen huishoudens in de samenleving versterken. De bevindingen van ons onderzoek zullen uitwijzen in hoeverre daar sprake van is.

2.2 Vraagstelling
In dit onderzoek worden voor het verband tussen de beroepsgroepen van huwelijkspartners de volgende vragen beantwoord:
1. Bestaat er in de acht te onderzoeken EV-landen in de periode 1975-1989 een
verband tussen de beroepsgroepen van huwelijkspartners?
2. Wat is de structuur van dit verband?
3. In hoeverre verschilt dit verband tussen de acht onderzochte EU-landen en
verandert het in de periode 1975-1989?
4. In hoeverre verandert dit verband bij toenemende huwelijksduur?
De eerste drie vragen worden vervolgens ook beantwoord voor het verband tussen de
beroepsdeelname van gehuwde vrouwen en de beroepsgroep waarin hun echtgenoot
werkzaam is. Omdat de term structuur van het verband tot onduidelijkheden aanleiding kan geven wordt hieronder de betekenis ervan nader toegelicht.
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2.2.1 De structuur van het verband
Met de term 'structuur van het verband' doelen we op het patroon van over- en
ondervertegenwoordiging van het aantal huwelijken in de verschillende cellen van een
homogamietabel. Dit is een tabel waarin een bepaald kenmerk (zoals het beroep) van
een gehuwd persoon wordt afgezet tegen datzelfde kenmerk van zijn of haar huwelijkspartner. Als gehuwden ernaar tenderen om in dezelfde beroepsgroep te werken
komt dat tot uitdrukking in een oververtegenwoordiging op de diagonaal van deze
tabel. Deze tendens tot homogamie kan bij sommige beroepsgroepen sterker zijn dan
bij andere. Daarnaast kunnen bepaalde heterogame combinaties extra veel of juist
weinig voorkomen. In principe kan zo de dichtheid in iedere cel of groep van cellen
in de tabel van die van de overige cellen afwijken. Bij onze analyse onderzoeken we
in hoeverre deze structuur met eenvoudige modellen beschreven kan worden. Hierbij
maken we gebruik van loglineaire analyse.
Het gebruik van loglineaire analyse heeft als voordeel dat daarmee de verschillen
in de marginalen van de homogamietabel uitgeschakeld kunnen worden. De aantallen
in die marginalen vertegenwoordigen de beroepenstructuren van de gehuwde mannen
en vrouwen. Verschillen tussen deze beroepenstructuren kunnen van invloed zijn op
het verband tussen de beroepsposities van gehuwden. Als er in een bepaalde beroepsgroep weinig (veel) gehuwde vrouwen werkzaam zijn, dan vermindert (vermeerdert)
daardoor de kans dat een man gehuwd is met een vrouw uit die beroepsgroep. In die
zin vertegenwoordigen de aantallen in de marginalen de 'gelegenheidsstructuur'.
Omdat dergelijke structurele factoren nauwelijks beïnvloed worden door afzonderlijke
gehuwden zijn ze voor ons onderzoek van minder belang. Wij zijn geïnteresseerd in
de vraag welke keuzes huwelijkspartners maken binnen de speelruimte die ze hebben.
Met behulp van loglineaire analyse is het mogelijk om te bepalen in hoeverre de
verschillende huwelijkscombinaties vaker of juist minder vaak voorkomen dan op
basis van de aantallen in de marginalen verwacht kan worden. En deze over- of
ondervertegenwoordiging kan geïnterpreteerd worden in termen van voorkeur voor of
afkeer van de betreffende combinatie onder gehuwden.

2.3 Data en methoden
De data die voor dit onderzoek gebruikt zijn, zijn ontleend aan de Eurobarometers
(Reif & Inglehart, 1991). Dit zijn enquêtes die twee maal per jaar, in voorjaar en
najaar, in alle landen van de Europese Unie gehouden worden. Bij ons onderzoek is
gebruik gemaakt van de Eurobarometers 4 t/m 31 (najaar 1975 t/m voorjaar 1989).
Het onderzoek betreft de volgende acht EU-landen: Frankrijk, Groot-Brittannië
(zonder Noord-Ierland), Duitsland, Italië, Nederland, Denemarken, België en Ierland.
Van de overige EU-landen zijn Griekenland, Spanje en Portugal buiten beschouwing
gelaten omdat ze niet de gehele periode tot de EU behoorden en Luxemburg omdat
het aantal respondenten in dit land te klein was.
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De bij de Eurobarometers gebruikte beroepsindeling is voor alle Eurobarometers
in elk van deze landen hetzelfde. Hierdoor zijn de gegevens goed vergelijkbaar over
landen en tijdstippen. De beroepsindeling bestaat uit zes categorieën. Voor ons
onderzoek hebben we ze, op grond van het aanzien dat beroepen in westerse industrielanden genieten, als volgt van hoog naar laag gerangschikt: leidinggevenden, vrije
beroepen, employés, zelfstandigen, boeren, arbeiders1.
Een nadeel van de Eurobarometers is dat niet van iedere gehuwde - of ongehuwd
samenwonende - respondent het beroep van de partner gevraagd is. Alleen aan
respondenten die geen hoofd van de huishouding zijn, is behalve het eigen beroep ook
het beroep van het hoofd van de huishouding gevraagd. Voor ons onderzoek zijn
derhalve alleen respondenten gebruikt die partner van het hoofd van het huishouden
zijn. Dit betreft 52.4% van de gehuwde respondenten. In bijna alle gevallen (98.8%)
zijn dit vrouwen2. De analyses zijn verder beperkt tot huwelijken waarin beide
partners betaald werk verrichten, of - in paragraaf 2.6 - de huwelijken waarin de man
betaalde arbeid verricht en de vrouw in het huishouden werkt. En ten slotte zijn alleen
respondenten geselecteerd waarvan de leeftijd tussen 20 en 60 jaar ligt.
Om tot een redelijke celvulling van de homogamietabel te komen was het nodig om
de Eurobarometers van verschillende jaren bij elkaar te voegen. Voor de cohortanalyse is de periode 1975-1989 in vijf tijdvakken verdeeld. Voor de overige analyses was
een indeling in drie tijdvakken noodzakelijk3.
Voor ons onderzoek zijn op basis van de Eurobarometers drie tabellen samengesteld: een beroepshomogamietabel met 6x6x8x3 cellen (beroep man χ beroep vrouw
χ land χ tijd), een tabel voor de arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen met
6x2x8x3 cellen (beroep man χ wel/niet werken vrouw χ land χ tijd) en een tabel voor
de cohortanalyse met 2x5x8x5 cellen (wel/niet homogaam χ cohort χ land χ tijd).
Deze tabellen zijn geanalyseerd met behulp van loglineaire analyse. Hierbij is gebruik
gemaakt van de methode en modellen die ook gebruikt worden bij de analyse van
mobiliteitstabellen (vgl. Hout, 1983). Uitgaande van een model dat geen verband
verondersteld wordt stapsgewijs complexiteit toegevoegd, tot een model bereikt wordt
dat een adequate beschrijving van de data biedt.
Ter vaststelling van de goedpassendheid van de modellen zijn verschillende fïtmaten gebruikt. Omdat het aantal respondenten erg groot is, is het traditionele statistische criterium voor dit soort modellen, de Likelihoodratio (G2), voor onze analyse
niet goed bruikbaar. Bij dergelijke grote aantallen kunnen de standaardfouten zo klein
worden, dat zelfs hele kleine verschillen die inhoudelijk gezien betekenisloos zijn,
statistisch significant zijn. De BIC (Bayesian Information Coefficient) is speciaal
ontwikkeld voor modelselectie bij grote aantallen respondenten. Een negatieve BIC
geeft aan dat een model aannemelijker is dan het verzadigde model. De meest
negatieve BIC geeft het meest aannemelijke model aan (Raftery, 1986a, 1986b). Om
een indruk te krijgen van de verklaringskracht van een model wordt het percentage
reductie in G2 ten opzichte van het onafhankelijkheidsmodel gebruikt2 (rG ). Dit
percentage geeft aan hoeveel procent van de associatie in de tabel verklaard wordt

19

door het betreffende model (zie ook Goodman, 1972).
De formules voor de in dit hoofdstuk gebruikte loglineaire modellen worden
achter in dit boek in Appendix A gepresenteerd.

2.4 Resultaten
De resultaten van de loglineaire analyse van het verband tussen de beroepsgroepen
van gehuwden worden in tabel 2.1 gepresenteerd. De analyse heeft betrekking op de
huwelijken waarin beide partners betaalde arbeid verrichten. Met behulp van de eerste
acht modellen worden onze eerste en tweede vraag, naar het bestaan van een verband
en naar de structuur daarvan, beantwoord. Hierbij wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het verband niet verandert tussen 1975 en 1989 en dat er geen verschillen
tussen de landen bestaan.
Met model 1 wordt de hypothese getoetst dat er - na uitschakeling van de aantallen
in de marginalen van de tabel - geen verband tussen de beroepsgroepen van de huwelijkspartners bestaat. Omdat dit model zeer slecht past wordt deze hypothese verworpen. Dit betekent dat onze eerste vraag, of er een verband bestaat, bevestigend
beantwoord wordt.
Vervolgens wordt de structuur van het verband nader onderzocht. Dit gebeurt om
te beginnen door na te gaan in hoeverre er onder tweeverdieners sprake is van
relatieve voorkeur voor homogame huwelijkscombinaties in vergelijking tot heterogame combinaties (model 2) en of deze voorkeur voor homogame combinaties verschilt
tussen de verschillende beroepsgroepen (model 3). Daarna wordt de aandacht ook op
de heterogame combinaties gericht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van zgn.
associatiemodellen (Goodman, 1979). Eerst wordt onderzocht in hoeverre het verband in de tabel te beschrijven is met, naast de diagonaalparameters, een uniforme
(algemene) associatieparameter (model 4). Daarna wordt gekeken of deze algemene
associatieparameter varieert over de rijen en de kolommen van de tabel (model 5: het
rij- en kolomeffect model). Van dit laatste model wordt ook de versie met gelijke rijen kolomparameters bekeken (model 6: het homogene rij- en kolomeffect model).
Vervolgens wordt het quasi-symmetrie model gepresenteerd (model 7), dat voor
iedere cel een andere parameter toestaat met als enige beperking dat het verband
symmetrisch moet zijn. In model 8, ten slotte, wordt ook deze restrictie losgelaten.
In vergelijking met model 1 Iaat model 2 een zeer sterke verbetering van de fit zien en
ook de volgende stap naar model 3 levert een aanzienlijke verbetering op. Er is dus
sprake van homogamie en de mate daarvan verschilt tussen de beroepsgroepen. De
geneigdheid van gehuwden om in dezelfde beroepsgroep als hun partner te werken
domineert het verband in de tabel zeer sterk. Met alleen de veronderstelling dat er
sprake is van homogamie wordt 63 % van de totale associatie in de tabel verklaard en
door daar nog aan toe te voegen dat de mate van homogamie verschilt tussen de
beroepsgroepen zelfs 85 %.
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Tabel 2.1 Modelselectie voor het verband tussen de beroepsgroepen van huwelijkspartners in
8 EU-landen op 3 tijdstippen (N=21597)
MODEL

VG

G2

BIC

rG2

1.
2.

ONAFHANKELIJKHEID
H

600
599

10962
4084

8211
-1895

0
62.8

3.
4.
5.
6.
7.
8.

H+D
3+UNIFORME ASSOCIATIE
3+RU- EN KOLOMEFFECT
3+HOMOGEEN RU- EN KOLOMEFFECT
SYMMETRIE
ASYMMETRIE

594
593
585
589
585
575

1659
1287
1182
1209
1187
1158

^270
-4631
-4656
-4669
^651
^580

84.9
88.3
89.2
89.0
89.2
89.4

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

6+H*L
6+H*T
6+H*TL
6+H*L+H*TL
12+U*L
12+U*T
12+U*TL

582
587
588
581
574
579
580

1125
1189
1189
1102
948
1101
1102

-4684
-4669
-4679
-4696
-4781
-4678
-4686

89.7
89.2
89.2
89.9
91.4
90.0
89.9

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

13+D*L
13+D*T
13+D*TL
13+RK*L
13+RK*T
13+RK*TL
13+H*L*T

539
564
569
546
566
570
567

702
925
931
779
940
941
934

93.6
91.6
91.5
92.9
91.4
91.4
91.5

23
24.
25.
26.

13-H*L
23+COV
13-U+L
25+COV

581
580
581
580

1054
1053
1102
1101

-4678
^704
-4747
-4 671
-4709
-4748
-4725
-4745
^736
-4696
-4687

No.

90.4
90.4
89.9
90.0

H=Homogamie. D=Verschil tussen diagonaalcellen. L=Land. T=Tijd. TL=Tijd Lineair.
U=Uniforme (algemene) associatieparameter. RK=Homogene Rij- en Kolomparameters.
COV=Percentage werkende gehuwde vrouwen per land.
Bij deze en volgende analyses is aan nulcellen 0.001 toegevoegd.

Toch levert ook de toevoeging van een uniforme associatieparameter (model 4)
een duidelijke verbetering van de fit op, zeker als daarbij variatie in associatie tussen
de beroepscategorieën wordt toegestaan, zoals in de modellen S en 6. Deze modellen
laten zien dat de associatieparameter zowel tussen de rijen als tussen de kolommen
varieert. Gezien de lagere BIC-waarde van model 6 zijn er geen relevante verschillen
tussen de rij- en de kolomparameters. Omdat de modellen 7 en 8 verder weinig toe
voegen, nemen we voor de verdere analyse model 6 als uitgangspunt.
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2.4.1 Verschillen tussen landen en trends
We gaan nu over tot de bespreking van de modellen ter beantwoording van vraag 3
over verschillen tussen landen en veranderingen in de tijd. We beginnen met het
toetsen van veronderstellingen over de parameter voor het verschil tussen de diagonaal en de rest van de tabel. Eerst wordt getoetst of deze parameter verschilt tussen de
acht EU-landen en tussen de drie tijdstippen (modellen 9 en 10). Vervolgens wordt
gekeken of de verandering tussen de tijdstippen zuiniger beschreven kan worden door
te veronderstellen dat de verandering tussen periode 1 en periode 2 gelijk is aan de
verandering tussen periode 2 en periode 3. Dit gebeurt in model 11 met een lineaire
tijdparameter.
In vergelijking met model 6 levert model 9 een daling van de BIC op. De diagonaalparameter varieert dus tussen de landen. Model 11 blijkt de verandering in de tijd
het beste te beschrijven. De verandering tussen periode 1 en periode 2 is dus ongeveer gelijk is aan de verandering tussen periode 2 en periode 3. Gezien de daling van
de BIC bij model 11 is dit effect bovendien sterk genoeg om voor opname in ons
uiteindelijke model in aanmerking te komen. Door de parameters voor het verschil
tussen de landen en het lineaire tijdseffect toe te voegen aan model 6 wordt model 12
verkregen als uitgangsmodel voor de verdere analyse. Uitgaande van dit model wordt
ook voor de algemene associatieparameter getoetst op verschillen tussen landen (model 13), verschillen tussen tijdstippen (model 14) en lineaire trend in de tijd (model
15). Alleen de verschillen tussen de landen blijken sterk genoeg om voor opname in
aanmerking te komen. Model 13 wordt daarom het nieuwe uitgangsmodel voor
verdere analyse.
Met de modellen 16 t/m 21 wordt nu getoetst of de parameters voor de verschillen
tussen de diagonaalcellen en de parameters voor de verschillen in associatie tussen de
beroepscategorieën variëren tussen de landen en tijdstippen. In beide gevallen zijn er
verschillen tussen landen, die gezien de stijging van de BIC echter te klein zijn om
voor opname in aanmerking te komen. Ten slotte is getoetst of de verschillen tussen
de landen in mate van homogamie in de loop van de tijd variëren (model 22). Dit
blijkt niet het geval te zijn. Ons definitieve model is daarmee model 13: de algemene
associatie varieert tussen de landen en de mate van homogamie varieert tussen landen
en tijdstippen.
Omdat het mogelijk is dat de gevonden verschillen tussen de EU-landen het gevolg
zijn van de verschillen die er tussen deze landen bestaan in de beroepsdeelname van
gehuwde vrouwen, is nog een aanvullende analyse verricht (modellen 23 t/m 26). In
model 23 zijn in vergelijking met model 13 de parameters voor de verschillen tussen
de landen in mate van homogamie weggelaten. Met model 24 wordt nu getoetst in
hoeverre het verschil tussen model 13 en model 23 overbrugd kan worden door het
percentage werkende gehuwde vrouwen als covariaat toe te voegen. Dit blijkt in het
geheel niet het geval te zijn. Met de modellen 25 en 26 gebeurt hetzelfde voor de
verschillen tussen de landen in algemene associatie. Ook deze verschillen blijken niet
met de arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen samen te hangen.
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2.4.2 Parameterschattingen
Om te weten te komen welke de verschillen tussen de landen zijn, waar de veranderingen in de tijd op neerkomen en hoe het patroon van associatie er uit ziet, worden
in tabel 2.2 de desbetreffende parameters van model 13 gepresenteerd. We geven
zowel de logaritmische als, tussen haakjes, de multiplicatieve versie van de parameters weer. Bij de bespreking van de parameters zullen we steeds uitgaan van de
multiplicatieve vorm.
Het feit dat de algemene associatieparameter een positieve waarde heeft betekent
dat de kans op een bepaalde huwelijkscombinatie afneemt naarmate de beroepsgroepen van de huwelijkspartners meer verschillen. De gebruikelijke interpretatie van deze
parameter is in termen van verhoudingen tussen kansen (odds). De waarde van 1.23
geeft aan dat gemiddeld genomen bij iedere stap stijging in de beroepshiërarchie de
verhouding tussen de kans dat de partner in een bepaalde beroepscategorie werkzaam
is en de kans dat die partner één categorie lager werkzaam is, met 23% toeneemt.
Omdat de afstanden tussen de beroepscategorieën onder model 13 niet gelijk zijn, zal
de werkelijke stijging van deze kansverhouding wat hoger of lager zijn, afhankelijk
van de eigen beroepscategorie en de categorie van de partner. De parameters voor de
categorie-afstanden geven aan hoeveel groter of kleiner de algemene associatieparameter wordt bij de verschillende overgangen tussen beroepscategorieën. Voor
iemand die werkzaam is als boer in plaats van als arbeider is de gemiddelde kans op
een partner die één beroepscategorie hoger werkzaam is, niet 1.23 maar
1.23*0.97=1.19 keer zo groot. En omgekeerd wordt als je zelf één categorie stijgt de
kans op een partner die boer is in plaats van arbeider gemiddeld genomen ook 1.19
keer zo groot. De parameters laten zien dat de sterkste toename van de kans op een

Tabel 2.2. Parameterschattingen voor het verband tussen de beroepsgroepen van huwelijkspartners op basis van model 15 uit tabel 1.
DIAGONAALPARAMETERS
1.767(5.85)*
BEROEPSGROEPEN
0.256 (1.29)* Leid
-1.376(0.25)*
-0.192(0.83)* Vr.Ber 0.113(1.12)
0.072 (1.07) Emp
-0.902 (0.41)*
-0.441 (0.64)* Zelf
0.500(1.65)*
0.387(1.47)* Boer
3.445(31.3)*
0.016(1.02) Arb
-1.780(0.17)*
-0.073 (0.93)
TIJD
-0.025 (0.98) L.Trend -0.090(0.91)*
* geeft aan dat een parameter significant (p<0.05) afwijkt van het gemiddelde. Dit geldt echter niet
voor de parameters voor de categorie-afstanden omdat daarvoor geen standaardfouten bekend zijn.
Tussen haakjes staan de multiplicatieve versies van de parameters.
Gemid
FR
GB
BRD
ΓΤ
NL
DK
В
IRL

ALGEMENE ASSOCIATIE
0.204(1.23)* CATEGORIE-AFSTAND
-0.039 (0.96)* Leid/Vr.B 0.029(1.03)
-0.035 (0.97)*
г.В/Emp -0.108(0.90)
-0.058 (0.94)* Emp/Zelf 0.166(1.18)
0.191 (1.21)* Zelf/Boer -0.058 (0.94)
-0.087 (0.92)* Boer/Arb -0.030 (0.97)
-0.016 (0.98)
-0.002(1.00)
0.045(1.05)

Gemid
FR
GB
BRD
IT
NL
DK
В
IRL
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hogere versus een lagere functie van de partner ligt bij de overgang van de zelfstandigen naar de employés. De algemene associatieparameter verschilt verder tussen de
landen. In Italië blijkt het verband sterker te zijn dan in de andere landen. De waarde
van de associatieparameter is er 21% hoger dan gemiddeld. Nederland is met een
parameter die 8% lager is dan het gemiddelde in dit opzicht het meest open land.
De parameter voor algemene associatie geeft een goede beschrijving van het •
verband buiten de diagonaal van de tabel. Dat doet ze niet voor de diagonaalcellen
zelf. Die laten grote afwijkingen zien. Deze worden met de diagonaalparameters in
tabel 2.2 beschreven. De eerste daarvan geeft de grootte aan van het verschil tussen
de diagonaal en de rest van de tabel. Deze parameter heeft een waarde van 5.85. Dat
betekent dat er sprake is van een sterke oververtegenwoordiging van de homogame
huwelijkscombinaties. Blijkens de parameters voor de verschillen tussen de landen is
deze 'tendens tot homogamie' in Nederland en in mindere mate ook Frankrijk sterker
dan in de overige EU-landen. Italië en in mindere mate ook Groot Brittannië zijn in
dit opzicht het meest open. De lineaire tijdparameter laat zien dat het verschil tussen
de diagonaal en de rest van de tabel tussen 1975 en 1989 afneemt. Van periode 1 naar
periode 2 en van periode 2 naar periode 3 telkens met 9%. En de parameters voor de
afzonderlijke beroepsgroepen laten zien dat de neiging tot homogamie sterk verschilt
tussen de beroepsgroepen. De boeren blijken verreweg het meest gesloten te zijn, met
een neiging tot homogamie die ruim 31 keer sterker is dan gemiddeld. De arbeiders,
de leidinggevenden en de employés zijn relatief open beroepsgroepen.

2.5 Een cohortanalyse
We gaan nu over tot de bespreking van de modellen ter beantwoording van onze
vierde vraag, in hoeverre het verband tussen de beroepsgroepen van huwelijkspartners verandert bij toenemende huwelijksduur.
Het is mogelijk dat de trend naar minder homogamie, die in de vorige paragraaf is
aangetoond, het gevolg is van het feit dat intredende cohorten gemiddeld genomen
minder homogaam gehuwd zijn dan uittredende cohorten. Het is evenwel ook
mogelijk dat deze trend door een (huwelijks)duureffect wordt veroorzaakt. Dat zou
het geval zijn als gehuwden in de loop van hun huwelijk steeds minder op elkaar gaan
lijken. Met de tot nu toe verrichte analyse is het niet mogelijk om dit duureffect van
een cohorteffect te scheiden. Dat kan alleen door cohorten te maken en deze in de tijd
te volgen. Hiertoe is een aanvullende analyse verricht waarin op basis van het
geboortejaar van de vrouw vijf cohorten onderscheiden zijn, die op vijf verschillende
tijdstippen zijn waargenomen. De cohorten zijn zo uitgekozen dat ze heel de onderzoeksperiode tot de onderzoekspopulatie behoren4. De analyse heeft daardoor alleen
betrekking op gehuwde tweeverdieners waarvan de vrouw in 1975 tussen de 20 en de
45 jaar oud was. De variabele tijd indiceert bij deze analyse de toename van de
gemiddelde huwelijksduur van de gehuwde personen die tot een bepaald cohort beho24

Tabel 2 3 Modelselectie voor de analyse van de ontwikkeling van de
tendens tot homogamie in 5 geboortecohorten in de periode 1975-1989
(N=15642)
NO
1
2
3
4
5
6
7.
8
9
10

MODEL
H
H*L
H*L+H*T
H*L+H*TL
H*L+H*C
H*L+H*CL
H*L+H*TL+H*CL
H*L*TL+H*CL
H*L*CL+H*TL
H*L+H*TL*CL

VG
199
192
188
191
188
191
190
183
183
189

G2
379
315
279
282
273
274
249
231
232
248

BIC
-1542
-1540
-1537
-1563
-1543
-1570
-1586
-1536
-1535
-1577

H=Homogamie T=Tijd TL=Tijd Lineair L=Land C=Cohort
CL=Cohort Lineair

ren en staat daarmee voor het duureffect. Bij deze analyse modelleren we alleen de
tendens tot homogamie. De analyse is daardoor gelijkwaardig aan een logitanalyse
met als afhankelijke variabele de verhouding tussen de kans dat huwelijkspartners in
dezelfde beroepsgroep werken en de kans dat ze in verschillende beroepsgroepen
werken.
Tabel 2 3 bevat de resultaten. Uitgangspunt vormt het model met naast de effecten
van de marginalen (die in de tabel zijn weggelaten) alleen een parameter voor het
verschil tussen de homogame en de heterogame huwehjkscombinaties (model 1). We
beginnen met na te gaan of de tendens tot homogamie varieert tussen de landen
(model 2). Alhoewel we niet op de eerste plaats geïnteresseerd zijn in dit landeneffect
wordt het bij alle modellen ter controle opgenomen. Achtereenvolgens wordt nu
getoetst of de tendens tot homogamie varieert tussen de tijdstippen (model 3), of deze
tendens lineair verandert m de tijd (model 4), of ze varieert tussen de cohorten (model
5) en of het verschil tussen de cohorten als een lineair effect te modelleren is (model
6) Zowel voor de veranderingen m de tijd als voor de verschillen tussen de cohorten
blijken de modellen die een lineair effect veronderstellen de beste fit op te leveren In
model 7 worden deze effecten gezamenlijk opgenomen Dit model heeft een betere fit
dan alle voorafgaande modellen. Vervolgens wordt getoetst of het effect van de
variabele tijd varieert over de landen (model 8), of het cohorteffect varieert over de
landen (model 9) en of het cohorteffect varieert over de variabele tijd (model 10).
Deze modellen passen slechter dan model 7. Er kan dus geconcludeerd worden dat
noch het verschil tussen de tijdstippen noch het verschil tussen de cohorten varieert
tussen de landen. Bovendien verandert het verschil tussen de cohorten met m de loop
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v a n d e p e r i o d e 1975-1989. Dit laatste betekent dat d e vijf cohorten in de onderzoeksperiode in dezelfde mate veranderen.
O m verdere gevolgtrekkingen te maken bezien we de parameters van model 7 , het
best passende model. In dit model heeft de cohortparameter een waarde van 0.93 en
d e tijdparameter een waarde van 0 . 9 4 . Bij ieder volgend geboortecohort is de tendens
tot h o m o g a m i e dus 1% zwakker dan in het voorafgaande cohort. E n in ieder volgend
tijdvak is deze tendens dus 6 % zwakker dan in het vorige tijdvak. Deze resultaten
geven aan dat de bij de eerdere analyse geconstateerde afname van de mate van
h o m o g a m i e in de loop van de periode 1975-1989 zowel uit een cohort- als uit een
(huwelijksduur)duureffect bestaat. Instromende cohorten vertonen in doorsnee steeds
m i n d e r h o m o g a m i e . Bovendien neemt met toenemende leeftijd van de gehuwden de
neiging tot h o m o g a m i e af.

2 . 6 D e beroepsdeelname van gehuwde vrouwen
D e laatste vraag die w e aan de orde stellen is de vraag in hoeverre er een verband
bestaat tussen het beroep van de echtgenoot e n het al dan niet werken van de
echtgenote. Deze analyse heeft dus behalve op de tweeverdieners ook betrekking op
d e huwelijken waarbij de vrouw in het huishouden werkt of werkzoekend is. In tabel
2 . 4 w o r d e n d e resultaten gepresenteerd.

Tabel 2.4 Modelselectie voor het verband tussen de beroepsdeelname van
gehuwde vrouwen en de beroepsgroep van hun echtgenoot (N=53079).
No.
MODEL
VG
G2
BIC
%-RED
1.
120
954
0
-352
0
M*V
2.
684
-568
115
28.3
3.
88.4
M*V*L
80
110
-760
4.
M*V*T
647
105
-495
32.2
5.
M*V+F
482
110
-715
49.5
M*V+GB
582
6.
110
-615
39.0
7.
M*V+D
655
-542
31.4
110
M*V+I
8.
653
-544
31.5
110
9.
M*V+NL
110
654
-542
31.4
-793
57.7
10.
M*V+DK
110
404
M*V+B
677
-520
29.1
11.
110
-556
12.
M*V+IRL
110
641
32.8
13.
M*V+F+GB+DK
169
-919
82.2
100
O=0nafhankelijkheidsmodel. M=Beroepman. V=Beroepsdeelname vrouw.
T=Tijd. L=Land.
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Eerst wordt getoetst of er een verband bestaat tussen de beroepsgroep van de man
en het al dan niet betaald werken van zijn vrouw. Gezien de slechte fit van het
onafhankelijkheidsmodel (model 1) blijkt dat inderdaad het geval te zijn. Model 2,
waarin wordt verondersteld dat het verband hetzelfde is voor alle onderzochte landen
en tijdstippen, past duidelijk beter dan model 1, maar wijkt nog te veel af om acceptabel te zijn. De verschillen tussen landen en tijdstippen worden onderzocht met de
modellen 3 en 4. De veronderstelling dat het verband verschilt tussen de landen leidt
tot een zeer aanzienlijke verbetering van de fit. De veronderstelling dat het verband
verschilt tussen de tijdstippen wordt daarentegen niet door de data bevestigd. Als
beste model kiezen we voorlopig voor model 3.
De conclusie dat het verband tussen de beroepsdeelname van gehuwde vrouwen en
de beroepsgroep van hun man verschilt tussen de landen, hoeft nog niet te betekenen
dat de structuur van het verband in ieder van de acht landen anders is. Het is mogelijk
dat slechts één of enkele landen afwijken. Daarom wordt in de modellen 5 t/m 12 per
land afzonderlijk getoetst in hoeverre de structuur van het verband afwijkt van die
structuur in de overige landen. Alleen voor Frankrijk, Groot-Brittarmië en Denemarken blijkt dit tot een afname van de BIC in vergelijking met model 2 te leiden. We
kiezen daarom voor een model dat alleen voor deze landen afwijkende parameters
voor het verband toestaat (model 13).
2.6.1 Parameterschattingen
De vraag is nu waar het patroon in de samenhang tussen beroep echtgenoot en al dan
niet werken van de echtgenote op neer komt. Deze vraag is te beantwoorden met de
parameters in tabel 2.5. De parameters van de landen geven aan in hoeverre de
beroepsdeelname van gehuwde vrouwen bij de betreffende beroepsgroep van de man
hoger of lager is dan het gemiddelde van het land.
Bij de vijf landen waarin het patroon hetzelfde is (OVERIG), zien we dat de echtgenotes van de beoefenaars van vrije beroepen, van de kleine zelfstandigen en van de
employés meer dan gemiddeld deelnemen aan betaalde arbeid, terwijl de echtgenotes

Tabel 2.5 Parameterschattingen voor het verband tussen de beroepsdeelname van gehuwde vrouwen en de beroepsgroep van hun echtgenoot op basis van model 13 uit tabel 4.
BEROEPSGROEP ECHTGENOOT
Land
FR
GB
DK

Leiding.

Vrije ber.

Employés

Zelfst

Boeren

Arbeiders

-0.020 (0.98)0 0.363(1.44)* -0.136(0.87)
-0.049 (0.95)# -0.047 (0.95)# 0.031 (1.03) 0.030(1.03) -0.035 (0.97) 0.071 (1.07)0
0.073(1.08) 0.050(1.05) 0.307 (1.36)# -0.013 (0.99)0 -0.528 (0.59)# 0.112(1.12)0
-0.172(0.84)0 -0.036 (0.96)# •0.000(1.00)

Overig -0.033 (0.97)

0.186(1.20)* 0.051 (1.05)* 0.091 (1.10)* -0.119(0.89)* -0.176(0.84)*

* significante (P<0.05) afwijking van het gemiddelde, 0 significante (P<0.05) afwijking van
Overige' landen.
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van arbeiders en boeren dat minder dan gemiddeld doen. Het grootste verschil zien
we tussen de beoefenaars van de vrije beroepen en arbeiders. In vergelijking met de
echtgenotes van arbeiders is de kansverhouding voor het al of niet werken van de
echtgenotes van beoefenaars van vrije beroepen 1.20/0.84=1.43 keer zo groot.
Wat de afwijkende landen betreft, valt bij Frankrijk de hoge arbeidsparticipatie
van de vrouwen van boeren op. In Denemarken werken de vrouwen van boeren
daarentegen juist extra weinig5. Bovendien blijkt dat de vrouwen van leidinggevenden
in Frankrijk erg weinig werken en dat de vrouwen van employés in Denemarken
relatief veel werken. Bij Groot-Brittannië valt vooral op dat daar de verschillen erg
klein zijn. De hoogste arbeidsparticipatie zien we daar bij de vrouwen van arbeiders
en de laagste bij de vrouwen van leidinggevenden.

2.7 Conclusies
In dit hoofdstuk zijn vragen aan de orde gesteld over het verband tussen de beroepsgroepen van huwelijkspartners en het verband tussen de beroepsdeelname van
gehuwde vrouwen en de beroepsgroep van hun echtgenoot. Het onderzoek heeft
daarmee alleen betrekking op gehuwden. Op vragen omtrent verschillen in beroepsgroep en beroepsdeelname tussen gehuwden en ongehuwden en tussen ongehuwde
mannen en vrouwen onderling wordt in dit boek niet ingegaan. Deze vragen verdienen afzonderlijk aandacht.
Op basis van onze resultaten kunnen we concluderen dat de structuur van het
verband tussen de beroepsgroepen van huwelijkspartners in grote lijnen hetzelfde is in
de acht onderzochte EU-landen en op de verschillende meettijdstippen. Deze structuur
lijkt bovendien sterk op wat Hout (1982) vond voor het verband tussen de beroepsgroepen van tweeverdieners in de USA in 1978. Ze wordt gekenmerkt door een
aanzienlijke oververtegenwoordiging van huwelijken waarin de man en de vrouw hetzelfde beroep hebben. De sterkte van deze 'tendens tot homogamie' verschilt echter
per beroepsgroep. De boeren zijn in dit opzicht het meest gesloten en de arbeiders en
leidinggevenden het minst. Wat betreft de huwelijken tussen verschillende beroepsgroepen kan worden gezegd dat de kans op een huwelijkscombinatie kleiner wordt
naarmate de beroepsgroepen van de huwelijkspartners meer verschillen.
Onze resultaten laten verder zien dat er in de periode 1975-1989 in de acht onderzochte landen sprake is van een afname van de homogamie. Dit duidt op een toenemende openheid van de sociale structuur van de betrokken landen. Het algemene
karakter van deze ontwikkeling wordt onderstreept door de bevinding dat ook binnen
de door ons onderscheiden geboortecohorten bij toenemende leeftijd van de gehuwden
de homogamie afneemt. Het feit dat al in 1975 ieder later geboren cohort minder
homogamie vertoont dan het daaraan voorafgaande oudere cohort, duidt er bovendien
op dat deze trend naar minder homogamie al geruime tijd voor 1975 begonnen is. De
ontwikkeling in de richting van een meer open samenleving die eerder bij onderzoek
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naar intergenerationele beroepsmobiliteit en naar opleidingshomogamie is gevonden,
blijkt zich dus ook ten aanzien van de beroepshomogamie te hebben voorgedaan.
De onderlinge verschillen tussen de acht EU-landen laten zich niet eenvoudig
verwoorden. Deze verschillen hebben namelijk betrekking op twee zaken, die bovendien niet geheel onafhankelijk van elkaar zijn. Ze hebben betrekking op de mate waarin huwelijkspartners in dezelfde beroepsgroep werkzaam zijn (tendens tot homogamie)
èn op de mate waarin de kans op een huwelijkscombinatie afneemt bij toenemend
verschil tussen de beroepscategorieën. De tendens tot homogamie is het sterkst in
Nederland en op één na het sterkst in Frankrijk. Ze is het zwakst in Italië en op één
na het zwakst in Groot-Brittannië. De afname van kans op een huwelijkscombinatie
bij toenemend verschil tussen de beroepsgroepen is het sterkst in Italië en het zwakst
in Nederland, terwijl Frankrijk en Groot-Brittannië in dit opzicht een middenpositie
innemen.
Over de mate waarin huwelijkspartners van elkaar afhankelijk zijn en elkaar
beïnvloeden kunnen verschillende conclusies getrokken worden. In tegenstelling tot de
door Hout (1982) geuite verwachting dat het verband tussen de beroepsgroepen van
huwelijkspartners sterker zou worden bij toenemende huwelijksduur, blijkt bij ons
onderzoek het omgekeerde het geval te zijn. Bij alle vijf de geboortecohorten die we
van 1975 tot 1989 gevolgd hebben neemt de tendens tot homogamie af. De invloed
van het beroep van de partner bij de keuze van een baan lijkt in de loop van deze
periode dus afgenomen te zijn. Met betrekking tot de afhankelijkheden tussen
gehuwden is verder het verband tussen de beroepsdeelname van gehuwde vrouwen en
de beroepsgroep van hun man van belang. Een dergelijke samenhang is bij ons
onderzoek gevonden. In de meeste landen blijken de vrouwen van zowel de laagste
(arbeiders) als de hoogste (leidinggevenden) beroepscategorieën naar verhouding het
minst betaalde arbeid te verrichten. Het feit dat dit verband in de loop van de periode
1975-1989 niet noemenswaardig verandert, duidt er op dat de toename van de
arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen bij alle beroepscategorieën van de man in
ongeveer gelijke mate is opgetreden. Deze ontwikkeling blijkt zich dus tot alle lagen
van de bevolking uit te strekken.
De aanzienlijke mate van homogamie, waarvan in de onderzochte landen sprake
is, kan tot gevolg hebben dat bij toenemende arbeidsparticipatie van de vrouw de
ongelijkheid tussen huishoudens versterkt wordt. Het merendeel van die intredende
vrouwen zal immers in dezelfde beroepsgroep als hun echtgenoot gaan werken
waardoor steeds vaker dubbel hoog tegenover dubbel laag komt te staan. Daar komt
bij dat in de meeste van de onderzochte landen de vrouwen van arbeiders een relatief
lage beroepsdeelname hebben. Hierdoor zal ook steeds vaker dubbel hoog tegenover
enkel laag komen te staan. De eveneens lage beroepsdeelname van de vrouwen van
leidinggevenden biedt hierbij niet veel compensatie, omdat het aantal leidinggevenden
veel kleiner is dan het aantal arbeiders. De afname van de tendens tot homogamie in
de onderzoeksperiode werkt weliswaar in tegenovergestelde richting, maar deze
ontwikkeling lijkt niet sterk genoeg om het tij te keren. Ondanks deze afname is de
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oververtegenwoordiging van de homogame huwelijken ook in de tweede helft van de
tachtiger jaren immers nog zeer aanzienlijk.

Noten
1. Deze rangordening is gebaseerd op de beroepsprestígeladder van Treiman (1977) voor westerse
industrielanden. Het is bovendien de volgorde waarbij bet verband tussen de beroepsgroepen van de huwelijkspartners maximaal is.
2. Om na te gaan of deze beperking van de analyse tot de respondenten die niet het hoofd van het huishouden
zijn tot belangrijke vertekeningen van de resultaten kan leiden, is de beroepsverdeling van de mannen die tot
de bij ons onderzoek gebruikte huishoudens behoren vergeleken met de beroepsverdeling van de mannelijke
respondenten die niet bij ons onderzoek gebruikt zijn. De beroepsverdelingen bleken nauwelijks van elkaar te
verschillen.
3. Het samenvoegen van de Eurobarometers tot een beperkt aantal tijdvakken is als volgt gebeurd: Voor de
indeling in 3 tijdvakken: Periode 1, najaar '75 - voorjaar '80 (Eurobarnr. 4-13); Periode 2, najaar '80 najaar '84 (14-22); Periode 3, voorjaar '85 - voorjaar '89 (23-31). En voor de indeling in 5 tijdvakken:
Periode 1, najaar '75 - voorjaar '78 (Eurobarnr. 4-9); Periode 2, najaar '78 - voorjaar '81 (10-15); Periode
3. najaar '81 - voorjaar '84 (16-21); Periode 4, najaar '84 - najaar '86 (22-26), Periode 5, voorjaar '87 voorjaar '89 (27-31).
4. Het betreft de volgende geboortejaren: cohort 1: 1930-1934, cohort 2: 1935-1939, cohort 3: 1940-1944,
cohort 4: 1945-1949, cohort 5: 1950-1954.
5. Voor wat betreft de vrouwen van boeren rijst de vraag wat voor betekenis we aan deze verschillen in
arbeidsparticipatie moeten hechten. Vanwege hun onduidelijke arbeidsmarktpositie zouden deze vrouwen zich
in sommige landen huisvrouw kunnen noemen en in andere landen boerin, terwijl de mate waarin ze meewerken
op het eigen bedrijf in feite hetzelfde is. Op deze verschillen zal ik daarom verder niet ingaan.
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3. Gevolgen van verschillen in beroepsniveau tussen huwelijkspartners voor de beroepscarrière van gehuwde vrouwen in de
landen van de Europese Unie1

Summary
Using data from the Eurobarometers, effects of occupational status differences
between spouses on the wife's labour force participation and on her occupational
achievement are studied for the countries of the European Union. The results show a
tendency towards occupational status similarity within marriage. Labour force
participation of wives is highest when their potential occupational status is equal to
their husbands' occupational status. Furthermore, both a ceiling effect and a facilitating effect of husband's occupation on the wife's occupational achievement are found:
wives of professional and managerial husbands achieve better and wives of manual
labourers achieve worse than single women. The strength of these effects differs
somewhat between the countries. For wife's labour force participation these differences are related to dominant religion.

3.1 Inleiding
In alle westerse landen is in de afgelopen decennia de arbeidsparticipatie van gehuwde
vrouwen toegenomen. Het traditionele gezinspatroon, waarbij de man de rol van
kostwinner vervult en de vrouw de verantwoording draagt voor het huishouden en de
kinderen, wordt meer en meer vervangen door het tweeverdienershuishouden, waarin
de vrouw vaak een substantiële bijdrage levert aan het familie-inkomen (Spitze, 1988;
Hanson & Ooms, 1991). Als gevolg van deze ontwikkeling zijn er vraagtekens gesteld
bij de klassieke aanname van de stratificatiesociologie dat de sociale status - of het
aanzien - van een gezin bepaald wordt door de beroepspositie van de man (Acker,
Versies van dit hoofdstuk zijn als artikel verschenen in het 'Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken', 12
(1996), p. 62-78, en in het 'Journal of Marriage and the Family', 58 (1996), p. 101-115. Mede-auteurs zijn
Wout Ultee en Jan Lammers. Graag wil ik de leden van de SISWO-werkgroep 'Sociale Stratificatie' en van
het ISA Research Committee on Social Stratification (RC28) bedanken voor hun commentaar op eerdere
versies van dit hoofdstuk.
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1973; Safilios-Rothschild, 1975). Onderzoek in de Verenigde Staten laat zien dat
gehuwde vrouwen status kunnen verwerven via hun eigen beroep en dat ook de status
van hun gezin verhoogd kan worden door hun beroepsactiviteiten (Rossi et al., 1974;
Hiller & Philliber, 1986b; Spitze, 1988).
Deze toegenomen onafhankelijkheid van de sociale positie van gehuwde vrouwen
van de positie van hun echtgenoot vergroot de mogelijkheden om te onderzoeken in hoeverre de levenskansen van gehuwde personen beïnvloed worden door kenmerken
van hun partner. Huwelijkspartners kunnen eikaars beroepsloopbaan positief beïnvloeden doordat zij hun economische, sociale en culturele hulpbronnen met elkaar delen
(De Graaf & Ultee, 1991; Bernasco, 1994). Ze kunnen elkaar echter ook beperken.
Er zijn aanwijzingen dat de carrière van mannen met werkende vrouwen minder
succesvol is dan die van mannen die een huisvrouw achter zich hebben staan (Ferber
& Huber, 1979; Stanley, Hunt & Hunt, 1986) en het feit dat mannen nog steeds vrij
algemeen als de voornaamste kostwinner beschouwd worden (Hiller & Philliber,
1986a) zou het beroepssucces van gehuwde vrouwen negatief kunnen beïnvloeden.
Dat werkende gehuwde vrouwen status kunnen ontlenen aan hun eigen beroep
behoeft nog niet te betekenen dat hun maatschappelijk aanzien volledig onafhankelijk
is geworden van de positie van hun echtgenoot. Afhankelijk van het beroep waarin de
echtgenoot werkzaam is, zouden bepaalde beroepen meer aanvaardbaar kunnen zijn
dan andere. Als het beroepsniveau van de vrouw te laag is, dan zou dat het aanzien
van de familie negatief kunnen beïnvloeden (Oppenheimer, 1977). Als het daarentegen te hoog is, dan zou de echtgenoot zich bedreigd kunnen voelen in zijn identiteit
als hoofdkostwinnner van de familie (Stanley, Hunt & Hunt, 1986).
Onderzoek verricht in de Verenigde Staten laat zien dat verschillen in beroepsniveau tussen huwelijkspartners problemen in het huwelijk kunnen veroorzaken en tot
compenserende reacties kunnen leiden. Zo vond Oppenheimer (1977, 1982) dat de
arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen afneemt als hun beroepsniveau lager is dan
dat van hun echtgenoot en vonden Hornung «Sc McCullough (1981) dat status-inconsistentie tussen de beroepen van huwelijkspartners tot ontevredenheid met het huwelijk
kan leiden. Verder zijn er aanwijzingen gevonden dat als het beroepsniveau van de
vrouw hoger is dan dat van de man de kans op scheiding toeneemt en de vrouw eerder
geneigd is om haar beroep te veranderen in een beroep dat beter past bij dat van haar
man (Philliber en Hiller, 1983). Ook is gevonden dat gehuwde vrouwen geneigd zijn
om qua beroepsniveau niet boven het niveau van hun echtgenoot uit te gaan (Philliber
en Vannoy-Hiller, 1990) en dat vrouwen met een hoger opleidingsniveau dan hun
man hun opleidingsniveau soms niet volledig benutten (Statham, Vaughan & Houseknecht, 1987).
Alhoewel er ook enige studies zijn waarin geen effecten gevonden werden
(bijvoorbeeld Richardson, 1979), suggereren de bovengenoemde resultaten dat in de
Verenigde Staten verschillen in beroepsniveau tussen echtgenoten huwelijksproblemen
kunnen veroorzaken en dat er sprake kan zijn van compenserende reacties om die
problemen te verminderen. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan twee van
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dergelijke compenserende reacties. Gehuwde vrouwen kunnen stoppen met werken,
of ze kunnen kiezen voor een lager beroep dan ze eigenlijk zouden kunnen bereiken
(Philliber & Hiller, 1983). Beide reacties zijn al eerder onderzocht, maar voornamelijk met gegevens over de Verenigde Staten. Over de situatie in andere landen of over
verschillen tussen landen is nog weinig bekend.
Het onderzoek richt zich op de effecten van verschillen in beroepsniveau tussen
huwelijkspartners in de twaalf Europese landen die in het begin van de jaren negentig
deel uitmaakten van de Europese Unie. Onderzocht wordt of er in deze landen sprake
is van dergelijke effecten en, zo ja, in welke richting ze werken. Verder wordt
nagegaan in hoeverre de sterkte van deze effecten verschilt tussen de landen en
worden enige hypothesen getoetst ter verklaring van deze landenverschillen.

3.2 Theoretische achtergrond en hypothesen
3.2.1 Richting van de effecten
In het verleden zijn er vanuit verschillende theoretische perspectieven voorspellingen
gedaan over de richting van de effecten van verschillen in beroepsniveau tussen
huwelijkspartners. Een traditioneel standpunt werd ingenomen door functionalisten als
Parsons (1949) en Scott (1972). Zij gingen er van uit dat er tussen huwelijkspartners
statuscompetitie zou ontstaan als de vrouw op een vergelijkbaar of hoger beroepsniveau dan de man werkzaam was. Dit zou tot huwelijksproblemen leiden omdat de
man zich bedreigd zou voelen in zijn identiteit als hoofdkostwinner en als degene die
het sociaal aanzien van de familie bepaalt. Volgens Parsons zouden vrouwen er
daarom voor kiezen om niet, of op een beroepsniveau onder dat van hun echtgenoot te
werken. Dit functionalistische standpunt wordt wel de statuscompetitiehypothese
genoemd.
Een alternatief theoretisch standpunt wordt vertolkt door Oppenheimer (1977,
1982). Zij gaat er van uit dat gezinnen binnen de stratificatiestructuur van samenlevingen als een eenheid functioneren, die gericht is op het verwerven en behouden
van status. Volgens Oppenheimer is daarbij het beroepsniveau van de vrouw belangrijk, omdat het aanzien van het gezin beïnvloed wordt door de sociale positie van alle
gezinsleden. Als de vrouw in een beroep werkzaam is waarvan het niveau lager is dan
dat van haar echtgenoot, dan kan dat een negatief effect hebben op het aanzien van het
gezin en daarmee op alle gezinsleden. Werkt zij daarentegen in een hoger beroep dan
haar echtgenoot dan zou dat het aanzien van het gezin juist verhogen. Vanwege deze
gevolgen van het beroepsniveau van gehuwde vrouwen voor het aanzien van hun
gezin verwacht Oppenheimer dat vrouwen zullen proberen om een zo hoog mogelijk
beroep te bereiken. Verder verwacht ze dat vrouwen de arbeidsmarkt zullen verlaten
als hun beroepsniveau lager is dan dat van hun man. Het statusverschil wordt dan aan
het oog van de wereld onttrokken en de - hogere - beroepsstatus van de man wordt
dan bepalend voor het aanzien van het gezin. Het standpunt van Oppenheimer wordt
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in het vervolg van dit hoofdstuk de statusmaximalisatiehypothese genoemd.
Ten slotte kan aan het werk van verschillende auteurs de voorspelling worden
ontleend, dat huwelijkspartners een voorkeur hebben voor beroepen van vergelijkbaar
niveau en dat ze daarom verschillen in beroepsniveau zullen trachten te vermijden.
Volgens Simpson en England (1981) is het gunstig voor het huwelijk als de beroepsrollen van de huwelijkspartners op elkaar lijken, onder meer omdat zij dan eikaars
problemen beter kunnen begrijpen en omdat ze dan de verantwoordelijkheid voor het
levensonderhoud van het gezin delen. Hout (1982) voorspelt op basis van de stratificatietheorie dat de beroepsniveaus van huwelijkspartners op elkaar zullen lijken. De
statusbarrières die de mogelijkheden beperken voor kinderen om een hoger beroep
dan hun ouders te bereiken, beperken volgens hem ook de mogelijkheden voor
huwelijkspartners om op verschillende beroepsniveaus te werken. Verder voorspellen
Hornung en McCullough (1981), op basis van een door hen uitgebreide versie van de
status-consistentie theorie, dat verschillen in beroepsniveau tussen huwelijkspartners
tot ontevredenheid met het huwelijk en stress zullen leiden. De voorspelling dat
huwelijkspartners een voorkeur hebben voor beroepen op hetzelfde of ongeveer
hetzelfde niveau noem ik de statusgelijkheidshypothese.
In de volgende paragrafen zullen op basis van deze hypothesen toetsbare voorspellingen ontwikkeld worden over de effecten van verschillen in beroepsniveau tussen
huwelijkspartners op de arbeidsparticipatie en het beroepsniveau van gehuwde
vrouwen.
3.2.2 De arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen
Met betrekking tot de reacties van huwelijkspartners op verschillen in beroepsniveau
merkt Oppenheimer op dat "a socially acceptable solution to this problem for the
wife, but not the husband, is to quit work" (1977, p.392). De aanhangers van de
andere theoretische richtingen uit de vorige paragraaf zullen het hier waarschijnlijk
wel mee eens zijn. Verschillen van mening kunnen echter verwacht worden bij de
vraag welke niveauverschillen tot een dergelijke reactie leiden. De statuscompetitiehypothese voorspelt dat vrouwen de arbeidsmarkt zullen verlaten als hun - potentieel beroep hetzelfde of een hoger niveau heeft dan het beroep van hun echtgenoot. De
statusmaximalisatiehypothese voorspelt juist het omgekeerde, namelijk dat vrouwen
waarvan het beroepsniveau lager is dan dat van hun echtgenoot de arbeidsmarkt zullen
verlaten. De statusgelijkheidshypothese, ten slotte, voorspelt dat zowel vrouwen met
een lager beroepsniveau als vrouwen met een hoger beroepsniveau dan hun echtgenoot de arbeidsmarkt zullen verlaten.
Empirisch onderzoek waarbij deze hypothesen getoetst worden is voor de Verenigde Staten verricht door Oppenheimer (1977, 1982). Zij presenteert een tabel met
gegevens van de Amerikaanse volkstelling uit 1970 over het beroep van de man, het
- potentieel - beroep van de vrouw en het al dan niet werken van de vrouw. Met deze
tabel laat zij zien dat de arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen hoger is naarmate
ze een hoger beroep kunnen verwerven, ook als dit beroep hetzelfde of een hoger
34

niveau heeft dan het beroep van de echtgenoot (Oppenheimer, 1977, p. 402). In een
later onderzoek toont zij bovendien aan dat de kans dat gehuwde vrouwen betaalde
arbeid verrichten afneemt als hun opleidingsniveau laag is in vergelijking met het
beroepsniveau van hun echtgenoot (Oppenheimer, 1982, p. 279-286). Deze resultaten
geven aan dat voor de Verenigde Staten de statuscompetitiehypothese verworpen moet
worden. Met betrekking tot de andere hypothesen zijn de resultaten het meest in
overeenstemming met Oppenheimers eigen standpunt.
In onze analyse van de arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen repliceren we het
onderzoek van Oppenheimer uit 1977 op Europese gegevens. In vergelijking met
Oppenheimer maken wij echter gebruik van meer geavanceerde onderzoeksmethoden,
waardoor voor een aantal factoren die de arbeidsparticipatie van vrouwen beïnvloeden
gecontroleerd kan worden.
3.2.3 Het beroepsniveau van gehuwde vrouwen
Volgens de statuscompetitiehypothese en de statusgelijkheidshypothese kunnen er
problemen binnen het huwelijk en compenserende reacties verwacht worden als het
beroepsniveau van de vrouw hoger is dan dat van haar man. Volgens de statuscompetitiehypothese zal dat zelfs al het geval zal zijn als beide partners op hetzelfde
beroepsniveau werkzaam zijn. In deze gevallen is stoppen met werken niet de enige
reactie die vrouwen tot hun beschikking hebben. Een alternatieve en minder kostbare
mogelijkheid is neerwaartse mobiliteit naar een beroep dat qua niveau gelijk is aan of
lager dan het beroepsniveau van de echtgenoot. Omdat in dat geval het beroepsniveau
van de man de bovengrens vormt voor het beroepsniveau van de vrouw spreken
Philliber en Vannoy-Hiller (1990) hierbij van een plafondeffect van het beroep van de
man op het beroep van de vrouw.
Om na te gaan of dit plafondeffect inderdaad bestaat, is door Philliber en VannoyHiller een regressie-analyse uitgevoerd, waarbij het beroepsniveau van gehuwde
vrouwen verklaard wordt op basis van hun opleidingsniveau, het beroepsniveau van
hun echtgenoot, de interactie tussen deze variabelen en nog enige achtergrondkenmerken. Het beroepsniveau van gehuwde vrouwen bleek hoger te zijn naarmate ze hoger
opgeleid zijn en naarmate de man in een hoger beroep werkzaam is. Verder bleek ook
het interactie-effect significant positief te zijn, hetgeen er op duidt dat het effect van
het opleidingsniveau van de vrouw op haar beroepsniveau sterker is naarmate het
beroepsniveau van de man hoger is.
Volgens Philliber en Vannoy-Hiller tonen deze resultaten aan dat het beroepsniveau van de man een bovengrens stelt aan het beroepsniveau van de vrouw. Hun
resultaten laten echter ook een andere interpretatie toe. Positieve effecten van het
beroepsniveau van gehuwde mannen op het beroepsniveau van hun vrouw en op het
verband tussen haar opleidingsniveau en haar beroepsniveau, kunnen ook veroorzaakt
worden doordat mannen in hogere posities meer mogelijkheden hebben om de carrière
van hun vrouw te bevorderen. Er zijn aanwijzingen dat de economische, sociale en
culturele hulpbronnen van gehuwde personen mede gebruikt kunnen worden door hun
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partner (De Graaf & Ultee, 1991; Bernasco, 1994). Hierdoor zou het beroepsniveau
van vrouwen van wie de echtgenoot in een hoog beroep werkzaam is, hoger kunnen
zijn dan het beroepsniveau van vergelijkbare vrouwen waarvan de echtgenoot op een
lager niveau werkzaam is.
In dit hoofdstuk onderzoeken we in hoeverre het door Philliber en Vannoy-Hiller
geconstateerde positieve effect van het beroepsniveau van de man op het beroepsni
veau van de vrouw het gevolg is van een plafondeffect en in hoeverre dit effect het
gevolg is van een hulpbroneffect. De vraag waar het hierbij eigenlijk om gaat, is of
vrouwen die gehuwd zijn met een man met een bepaald beroepsniveau, een hoger of
lager beroepsniveau bereiken dan ze bereikt zouden hebben als ze niet met die man
waren gehuwd. Om deze vraag te beantwoorden zullen we het beroepsniveau van
gehuwde vrouwen vergelijken met het beroepsniveau van ongehuwde vrouwen die
verder voor wat betreft de in onze data beschikbare achtergrondkenmerken vergelijk
baar zijn. Omdat verwacht kan worden dat het plafondeffect het sterkst is voor de
vrouwen waarvan de man op een laag beroepsniveau werkt, voorspelt de plafondhypothese dat het beroepsniveau van deze vrouwen lager zal zijn dan het niveau van
vergelijkbare ongehuwde vrouwen (voor wie immers geen plafond aanwezig is).
Omdat verder verwacht kan worden dat het hulpbroneffect het sterkst is voor de
vrouwen waarvan de man in een hoog beroep werkzaam is, voorspelt de hulpbronhy
pothese dat het beroepsniveau van deze vrouwen hoger zal zijn dan dat van vergelijk
bare ongehuwde vrouwen (die immers niet over zo'η hulpbron beschikken).
3.2.4 Verschillen tussen landen
Om verschillen in de sterkte van de effecten tussen de landen te verklaren maken we
gebruik van hypothesen die binnen de stratificatiesociologie ontwikkeld zijn om
verschillen in openheid tussen landen te verklaren. De term openheid heeft betrekking
op de doorlaatbaarheid van de grenzen tussen sociale groepen in een samenleving. Als
er in een samenleving tussen de leden van verschillende sociale groepen veel contac
ten bestaan en veel uitwisseling plaatsvindt, dan wordt de sociale structuur van die
samenleving open genoemd. Zijn er weinig contacten en vindt er weinig uitwisseling
plaats dan wordt de sociale structuur gesloten genoemd.
Al geruime tijd gaan stratificatiesociologen ervan uit dat de openheid van een
samenleving zowel af te lezen is aan de mate van intergenerationele mobiliteit als aan
de mate waarin er tussen verschillende groepen gehuwd wordt (bijv. Lipset & Bendix,
1959). Meer recent heeft Hout (1982) geopperd dat die openheid ook weerspiegeld
wordt in de mate waarin huwelijkspartners werkzaam zijn in verschillende beroeps
groepen. In open samenlevingen zouden de grenzen tussen beroepsgroepen doorlatender zijn dan in gesloten samenlevingen. Als dat zo is, dan kan verwacht worden dat in
open samenlevingen verschillen in beroepsniveau minder vaak tot problemen tussen
huwelijkspartners leiden en dat de reacties op dergelijke verschillen ook minder sterk
zijn, dan in gesloten samenlevingen.
Om verschillen in openheid tussen landen te verklaren, gebruiken stratificatie36

sociologen hypothesen over verschillen in economisch ontwikkelingsniveau, in de
mate van sociale ongelijkheid en in politieke factoren. De moderniseringhypothese
(Kerr, Dunlop, Harbison & Myers, 1960; Treiman, 1970) voorspelt dat samenlevingen opener worden doordat processen die samengaan met de industrialisering (zoals
verstedelijking, toenemende geografische mobiliteit en toenemende massacommunicatie) de barrières tussen sociale groepen verlagen. Van sociale ongelijkheid wordt
verwacht dat het tot geslotenheid leidt, doordat in samenlevingen met veel ongelijkheid de personen in de bevoorrechte posities deze posities sterker zouden afsluiten
tegen buitenstaanders, dan in samenlevingen met meer gelijkheid. Volgens Kelley,
Robinson en Klein (1981) zijn in samenlevingen met veel ongelijkheid de voordelen
die de personen in de hogere posities genieten groter dan in samenlevingen met
minder ongelijkheid. Volgens Tyree, Semyonov en Hodge (1979) is bovendien ook
het risico dat deze personen lopen als zij hun positie verliezen hoger. Immers, hoe
groter in een samenleving het verschil tussen hoog en laag is, des te dieper kan men
vallen. Wat betreft de politieke factoren is de verwachting dat sociaal-democratische
en communistische regeringen de sociale openheid bevorderen vanwege hun streven
om sociale ongelijkheden op te heffen (Parkin, 1971; Heath, 1981). Recentelijk is ook
een culturele factor - namelijk dominante godsdienst - gebruikt om verschillen in
openheid tussen landen te verklaren (Smits, Ultee & Lammers, 1996; zie ook hoofdstuk 4). Omdat gebleken is dat katholieken conservatiever zijn in familie-aangelegenheden dan protestanten (Castles, 1994; Greeley, 1989) verwachtten Smits et al. dat
katholieke landen minder open zouden zijn met betrekking tot de partnerkeuze. Deze
verwachting werd bevestigd door hun bevinding dat in katholieke landen het verband
tussen de opleidingsniveaus van huwelijkspartners sterker is dan in protestantse
landen.
In dit hoofdstuk onderzoeken we of de verschillen tussen de EU-landen gerelateerd zijn aan verschillen in mate van modernisering, in sociale ongelijkheid, in
politieke kenmerken en in dominante godsdienst.

3.3 Data en methoden
3.3.1 Data
De data die bij dit onderzoek gebruikt worden zijn afkomstig van de Eurobarometers
(EB). Dit zijn enquêtes die sinds 1974 twee keer per jaar in alle landen van de
Europese Unie gehouden worden (Europese Commissie, 1988-1991; Reif & Inglehart, 1991). Voor iedere EB worden er representatieve nationale steekproeven
getrokken van ongeveer 1000 respondenten (in Luxemburg en Noord-Ierland ongeveer 300 respondenten). Voor ons onderzoek hebben we de gegevens van EB30
(herfst 1988) t/m EB35 (voorjaar 1991) samengevoegd. Data voor Oost-Duitsland
waren alleen beschikbaar in EB34 en EB35. Omdat er voor Oost-Duitsland en NoordIerland afzonderlijke steekproeven beschikbaar waren, worden deze gebieden als
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afzonderlijke landen beschouwd.
Voor de analyse van de arbeidsparticipatie zijn gehuwde vrouwen geselecteerd, in
de leeftijdsgroep tussen 20 en 60 jaar, die ofwel betaalde arbeid verrichten, ofwel
werk zoeken, ofwel in het huishouden werkzaam zijn en die gehuwd zijn met een man
die betaalde arbeid verricht. Voor de analyse van het beroepsniveau zijn aan deze
selectie alleenstaande vrouwen die nooit eerder gehuwd waren toegevoegd. De
analyse van het beroepsniveau heeft alleen betrekking op vrouwen met een baan. Bij
beide analyses zijn de vrouwen uitgesloten die opgaven dat ze boer of kleine zelfstandige waren, of dat hun echtgenoot boer of kleine zelfstandige was. Bij dergelijke
vrouwen is de arbeidsmarktpositie niet duidelijk gedefinieerd. Vrouwen van een boer
kunnen zichzelf zowel boerin als huisvrouw noemen. Dat geldt ook voor vrouwen van
kleine zelfstandigen. Daarnaast bestaan er tussen de EU-landen verschillen in de
manier waarop de positie van meewerkende gezinsleden wordt gedefinieerd.
3.3.2 Methoden
Om te bepalen of verschillen in beroepsniveau tussen huwelijkspartners van invloed
zijn op de arbeidsparticipatie van de vrouw (APV) worden kenmerken van werkende
vrouwen (en van hun gezin) vergeleken met kenmerken van niet-werkende vrouwen
(en hun gezin). Dit gebeurt doormiddel van logistische regressie-analyse met de
arbeidsparticipatie van de vrouw als afhankelijke variabele. Deze variabele heeft de
code ' 1 ' voor vrouwen die tot de beroepsbevolking behoren (werk hebben of werk
zoeken) en '0' voor vrouwen die niet tot de beroepsbevolking behoren'.
Bij de analyse van het effect van het beroep van de man op het beroepsniveau van
de vrouw (BNV) is het beroepsniveau van de vrouw de afhankelijke variabele. Om
een beroepsvariabele te verkrijgen die van laag naar hoog geordend is, hebben we de
originele beroepsindeling van de Eurobarometers gehercodeerd naar vijf categorieën:
(1) ongeschoolde arbeiders, (2) geschoolde arbeiders, (3) lagere employés, (4)
middelbare leidinggevenden, (5) hogere leidinggevenden en vrije beroepen. Omdat de
afstanden qua beroepsniveau tussen deze categorieën niet precies bekend zijn,
beschouwen we deze beroepsvariabele als een ordinale schaal. Om de effecten van de
onafhankelijke variabelen op het BNV te bepalen maken we gebruik van een speciale
versie van het cumulatieve logitmodel (Agresti, 1990). Dit model, dat het proportionele odds model genoemd wordt, is gebaseerd op de aanname dat een regressiemodel
geldig zou zijn als de afhankelijke variabele verfijnder gemeten zou zijn (p. 323). Met
dit model wordt het effect van de onafhankelijke variabelen op de logits (log-odds)
van het werken boven een bepaald beroepsniveau in plaats van op of onder dat niveau
geschat als een functie van een intercept en een aantal verklarende variabelen. Voor
iedere logit heeft het intercept een andere waarde, maar de coëfficiënten van de
verklarende variabelen zijn voor alle logits gelijk. Deze laatste eigenschap maakt dat
de resultaten van deze analyse eenvoudig te interpreteren zijn.
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De onafhankelijke variabelen. Om het effect te bepalen van verschillen in beroepsniveau tussen huwelijkspartners op de APV moeten we het potentieel beroepsniveau van
de vrouw bepalen. Dat is het beroep waarin zij het meest waarschijnlijk zou werken
als ze ervoor zou kiezen om betaalde arbeid te verrichten. Verschillende onderzoekers
(bijv. Hiller & Philliber, 1980; Oppenheimer, 1982) gebruiken een maat voor het
potentieel beroepsniveau van de vrouw die gebaseerd is op haar opleidingsniveau. Een
probleem hierbij is echter dat bij gehuwde vrouwen het verband tussen opleidingsniveau en beroepsniveau verstoord kan zijn doordat veel vrouwen hun carrière aangepast hebben aan de behoeften van hun gezin, bijvoorbeeld door die carrière voor
langere tijd te onderbreken. Daarom hebben we gekozen voor een methode die eerder
door Bowen en Finegan (1969) en door Oppenheimer (1977) gebruikt is. Hierbij
wordt het potentieel beroepsniveau van de vrouw vastgesteld op basis van het beroep
waarin ze daadwerkelijk gewerkt heeft, namelijk het huidige beroep voor werkende
vrouwen en het laatste beroep voor vrouwen die in het verleden gewerkt hebben. Ten
gevolge van deze keuze heeft deze analyse alleen betrekking op vrouwen die ooit
betaalde arbeid verricht hebben. Ongeveer 21% van de gehuwde vrouwen valt
hierdoor af. Voor het meten van het potentieel beroepsniveau van de vrouw en voor
het beroepsniveau van de man gebruiken we de hierboven beschreven indeling in vijf
beroepscategorieën.
Controlevariabelen. Bij beide analyses worden verschillende variabelen opgenomen
waarvan verwacht kan worden dat ze de APV en het BNV beïnvloeden. Deze
variabelen zijn het opleidingsniveau van de vrouw, haar leeftijd, de aanwezigheid van
kinderen in het huishouden, frequentie van kerkbezoek van de vrouw, grootte van de
woonplaats en het regionale werkloosheidspercentage voor vrouwen. Van het opleidingsniveau van de vrouw is bekend dat het een positief effect heeft op de APV
(Oppenheimer, 1982; Hooghiemstra & Niphuis-Nell, 1993) en wordt ook een positief
effect op het BNV verwacht. Verder zijn ook effecten van de leeftijd van de vrouw en
van de aanwezigheid van kinderen gevonden (Moen, 1991; Henkens, Siegers & Van
den Bosch, 1992). Veel vrouwen stoppen met werken als het eerste kind geboren
wordt. Van vrouwen zonder kinderen wordt verwacht dat ze meer in hun carrière
investeren en dus ook meer bereiken dan vrouwen met kinderen. Verder kan verwacht
worden dat de last van het hebben van kinderen zwaarder weegt voor alleenstaande
vrouwen dan voor gehuwde vrouwen, die immers een deel van deze last met hun man
kunnen delen. Bij de analyse van het BNV zal daarom een extra term toegevoegd
worden voor de interactie tussen burgerlijke staat en het wel of niet aanwezig zijn van
kinderen in het huishouden. Voor leeftijd wordt bij beide analyses een kwadratische
term aan het model toegevoegd, omdat verwacht kan worden dat het verband niet
lineair is (Moen, 1991). Kerkbezoek en de grootte van de woonplaats kunnen van
belang zijn vanwege hun relatie met traditionaliteit, een factor die de arbeidsmarktbeslissingen van gehuwde vrouwen kan beïnvloeden (Philliber & Vannoy-Hiller, 1990).
De regionale werkloosheidspercentages voor vrouwen weerspiegelen de (on)moge39

lijkheden van de lokale arbeidsmarkt voor vrouwen (Bowen & Finegan, 1969).
Het opleidingsniveau wordt in de Eurobarometers gemeten met de leeftijd waarop
de vrouw haar opleiding beëindigd heeft. Op die manier wordt een opleidingsvariabele verkregen die redelijk vergelijkbaar is tussen de landen. Deze variabele loopt van
'14 jaar of jonger' tot '22 jaar of ouder'. Leeftijd wordt gemeten in jaren. Kerkbezoek wordt gemeten met twee categorieën: (1) zelden/nooit, (2) regelmatig/veel. Het
aantal kinderen jonger dan 16 jaar wordt gemeten met drie categorieën: (1) geen
kinderen, (2) een kind, (3) twee of meer kinderen. De grootte van de woonplaats
wordt gemeten met drie categorieën: (1) landelijk/dorp, (2) kleine stad, (3) grote stad.
De regionale werkloosheidspercentages voor vrouwen in 1989 zijn afkomstig van
Eurostat (1990). Voor Oost-Duitsland is dit percentage afkomstig van ILO (1992) en
heeft het betrekking op 1990. Voor Ierland, Noord-Ierland, Luxemburg en OostDuitsland zijn alleen nationale percentages beschikbaar.

Tabel 3.1 Landenkenmerken voor de verklaring van verschillen tussen de EU1 anden

Frankrijk
Groot-Brittannië
West-Duitsland
Italië
Nederland
Denemarken
België
Ierland
Griekenland
Spanje
Portugal
Luxemburg
N-Ierland
Oost-Duitsland

AGR
GDPC
BERON
OPLON
SOCD
GODS
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AGR
5.1b
2.0*
3.3'
7.5"
4.2"
5.5"
2.4*
12.8'
22.3*
9.5C
11.2C
3.2"
4.5"
6.1b

GDPC
17063
13978
19880
16099
15611
20444
15959
10563
5626
10925
5927
19510
10748
5705

BERON
1.42
1.56
0.85
1.94
0.69
1.73
1.58
3.10
2.51
2.56
4.28
0.98
2.62
1.35

OPLON
1.44
3.05
2.58
3.76
0.80
0.33
0.90
3.23
2.88
3.92
7.24
1.43
4.05
1.17

SOCD
5
5
12
12
5
11
8
10
6
5
6
8
5
17

GODS
1
0
0
1
0
0
1
1
0
1
1
1
0
0

Percentage van de beroepsbevolking werkzaam in de landbouw. Jaar: * 1990;b
1991;c 1992. Bron: ILO (1993); voor Noord-Ierland: Eurostat (1993a).
GDP per capita in ECU. Jaar 1991. Op basis van prijzen en wisselkoersen voor
1993. Bron: Eurostat (1993b); voor Noord-Ierland: Eurostat (1994).
Beroepsongelijkheid. Jaren: 1988-1991. Bron: Eurobarometers 30-35.
Opleidingsongelijkheid. Jaren: 1988-1991. Bron: Eurobarometers 30-35.
Aantal jaren regeringsdeelname van sociaal-democratische of communistische
partijen in de periode 1970-1987. Bron: Lane, McKay, and Newton (1991).
Bevolking is wel/niet overwegend rooms-katholiek. Bron: Barett (1982).

Landenkenmerken. Om de mate van modernisering van de landen vast te stellen
gebruiken we zowel het percentage van de beroepsbevolking werkzaam in de landbouw, als het GDP per capita. Omdat niet voor alle landen gegevens over inkomensongelijkheid beschikbaar zijn, meten we sociale ongelijkheid met twee andere
indicatoren: beroepsongelijkheid en opleidingsongelijkheid. Deze indicatoren zijn
bepaald met gegevens uit de Eurobarometers. Hierbij is een versie van ons databestand gebruikt die representatief is voor de complete bevolking van de EU-landen
ouder dan 15 jaar. Beroepsongelijkheid wordt gemeten door het aantal personen dat
werkzaam is als arbeider of boer te delen door het aantal personen dat werkzaam is
als leidinggevende of in een vrije beroep. Opleidingsongelijkheid wordt gemeten
door het aantal personen dat de opleiding beëindigde op de leeftijd van 15 jaar of
jonger te delen door het aantal personen dat de opleiding beëindigde op de leeftijd
van 19 jaar of ouder. Als indicator voor het effect van sociaal-democratie of
communisme in de periode voor 1988, gebruiken we het aantal jaren dat sociaaldemocratische partijen deel uitmaakten van de regering, of het aantal jaren met een
communistisch bewind, sinds 1970. De dominante godsdienst wordt gemeten met
een dummy die aangeeft of een land al dan niet rooms-katholiek is. Landen waar in
het midden van de jaren zeventig meer dan 75 % van de bevolking rooms-katholiek
was krijgen de code Ί ' op deze variabele en de andere landen de code '0'. Tabel
3.1 toont de waarden van de verklarende variabelen en de bronnen waaruit ze
afkomstig zijn.

3.4 Resultaten
3.4.1 De arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen
Vragen over effecten van verschillen in beroepsniveau tussen huwelijkspartners zijn
vragen over interactie-effecten. We willen weten of bepaalde combinaties van be
roepen van huwelijkspartners tot een hogere APV leiden - en andere combinaties tot
een lagere APV - dan verwacht kan worden op basis van de directe effecten van de
beroepsvariabelen.
Onze analyse begint met een model dat alleen de directe effecten van de verkla
rende variabelen bevat. Aan dat model worden vervolgens stapsgewijs interactiepa
rameters toegevoegd, die het patroon van de interactie tussen de beroepsvariabelen
modelleren volgens onze hypothesen. Dit gaat door tot een model bereikt is dat niet
meer significant verbeterd kan worden door toevoeging van verdere interactiepara
meters. Om na te gaan of twee modellen significant verschillen gebruiken we de
likelihood-ratio test (Agresti, 1990, p. 48).
Tabel 3.2 geeft de resultaten van de selectieprocedure. Model 1 bevat alle
verklarende variabelen, maar geen interactie-effecten. In model 2 wordt een
parameter toegevoegd voor het verschil in arbeidsparticipatie tussen paren waarbij
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de partners dezelfde beroepsgroep hebben en paren waarbij de partners verschil
lende beroepsgroepen hebben. Aangezien het verschil in deviance tussen de model
len (G2) significant is, kan geconcludeerd worden dat de APV verschilt tussen
partners met dezelfde en partners met verschillende beroepsgroepen. Zoals de
parameters van het geselecteerde model later zullen laten zien is de APV het hoogst

Tabel 3 2 Logistische regressie modellen voor de interactie tussen het beroep van de
man en het potentieel beroep van de vrouw op de arbeidsparticipatie van de vrouw
MODEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

BM
BM + DIA
BM + DIA + ASYM
BM + DIA + DIF
BM + STAP + DIF
BM + STAP + STAP2 + DIF
BM + VARSTAP + DIF
BM + VERZ
Model 5 + STAP*LAND
Model 5 + STAP*AGR
Model 5 + STAP*GDPC
Model 5 + STAP*BERON
Model 5 + STAP*OPLON
Model 5 + STAP*SOCD
Model 5 + STAP*GODS
Model 5 + STAP*SOCDEM + STAP*GODSD

VERSCHILLEN TUSSEN MODELLEN
Model 1 - Model 2
Model 2 - Model 3
Model 2 - Model 4
Model 4 - Model 5
Model 5 - Model 6
Model 5 - Model 7
Model 5 - Model 8
Model 5 - Model 9
Model 5 - Model 10
Model 5-Model 11
Model 5 - Model 12
Model 5 - Model 13
Model 5 - Model 14
Model 5 - Model 15
Model 15 - Model 16

DEVIANCE
10183 9
10140 5
10140 5
10123 1
10119 9
10117 1
10115 5
10102 1
10083 5
10119 8
10119 9
10119 0
10119 2
10116 0
10112 5
10110 3
G2
43 4
00
17 4
32
28
44
17 8
36 4
01
00
09
07
39
74
22

VG
1
1
4
0
1
3
11
13
1
1
1
1
1
1
1

Ρ
< 0 01
> 0 05
< 0 01

-

>0
>0
>0
<0
>0
>0
>0
>0
<0
<0
>0

05
05
05
01
05
05
05
05
05
01
05

BM = Baseline model DIA=Verschil tussen partners met dezelfde en partners met verschil
lende beroepsgroepen ASYM=Asymmetrie DIF=Verschülen tussen paren met dezelfde
beroepsgroep STAP=lineaire stapparameter VARSTAP=Afzonderhjke parameters voor
iedere stap VERZ=verzadigd interactiemodel
DEVIANCE=-2Log(likelihood) G2=Likelihood-ratio test statistiek VG=Vrijheidsgraden
Voor de betekenis van de andere afkortingen zie tabel 3 1
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bij partners met dezelfde beroepsgroep. Dit is in overeenstemming met de voorspelling van de statusgelijkheidshypothese. In model 3 wordt een parameter toegevoegd
om te testen of er verschillen bestaan tussen paren waarin het beroepsniveau van de
vrouw hoger en paren waarin het beroepsniveau van de vrouw lager dan het beroepsniveau van de man is. Het toevoegen van deze parameter levert geen enkele verbetering van de modelfit op. Dit geeft aan dat zowel de statuscompetitiehypothese als de
statusmaximalisatiehypothese - die beide een dergelijk verschil voorspellen - verworpen moeten worden.
In haar meest strikte versie voorspelt de statusgelijkheidshypothese alleen een
verschil in APV tussen partners met dezelfde en partners met verschillende beroepsgroepen. Er zijn echter twee uitbreidingen van deze hypothese mogelijk. Op de eerste
plaats is het mogelijk dat de sterkte van de tendens tot statusgelijkheid verschilt tussen
de beroepsgroepen. Statusoverwegingen kunnen bij personen die werkzaam zijn in
bepaalde beroepsgroepen belangrijker zijn dan bij personen die werkzaam zijn in
andere beroepsgroepen. Alhoewel we geen hypothesen hebben over welke beroepsgroepen in dit opzicht het meest gesloten zijn, wordt deze mogelijkheid in model 4
getoetst. Dit model bevat net als model 2 een parameter voor het verschil in APV
tussen partners met dezelfde en partners met verschillende beroepsgroepen. Daarnaast
bevat dit model voor iedere beroepsgroep een parameter die een nadere specificering
geeft van de APV voor het geval dat beide partners in die beroepsgroep werken. Deze
parameter geeft aan in hoeverre de APV voor huwelijkspartners die beide in de
betreffende beroepsgroep werkzaam zijn, verschilt van de APV bij huwelijkspartners
die beide in een andere beroepsgroep werken. Aangezien model 4 significant beter
past dan model 2, kunnen we concluderen dat er - voor partners met dezelfde beroepsgroep - verschillen in APV bestaan die afhangen van welke beroepsgroep deze
partners hebben.
Op de tweede plaats is het mogelijk dat grotere verschillen in beroepsniveau tussen
huwelijkspartners tot sterkere reacties van de vrouw aanleiding geven dan kleinere
verschillen. Als dat zo is dan kunnen we een graduele afname van APV verwachten
bij toename van de afstand tussen de beroepsniveaus van de partners. Deze mogelijkheid wordt middels de modellen 5, 6 en 7 onderzocht. Model 5 is gebaseerd op de
veronderstelling dat bij iedere stap toename in afstand tussen de beroepsniveaus van
de huwelijkspartners de APV in dezelfde mate afneemt. Dit model past beter dan
model 4. De veronderstelling van een graduele afname van de APV, bij toename van
het verschil tussen de beroepsniveaus van huwelijkspartners, is dus meer in overeenstemming met de data, dan de veronderstelling dat er alleen maar een verschil in APV
bestaat tussen partners met dezelfde en partners met verschillende beroepsgroepen. In
model 5 wordt mate van afname van de APV bij iedere stap toename in afstand tussen
de beroepsniveaus van de partners aangegeven met één parameter, die we stapparameter zullen noemen.
De modellen 6 en 7 toetsen of, bij toename van de afstand tussen de beroepsniveaus, de APV op nonlineaire in plaats van op lineaire wijze afneemt. In model 6
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wordt naast de lineaire stapparameter ook een kwadratische stapparameter opgenomen. In model 7 wordt de stapparameter vervangen door vier afzonderlijke parameters, voor ieder mogelijk aantal stappen één. De fit van deze modellen is echter niet
significant beter dan de fit van model 5. We concluderen daarom dat de aanname van
model 5, van een lineaire afname, het meest overeenstemt met onze data.
Tot slot gaan we na of er, naast de interactie-effecten van model 5, nog andere
substantiële interacties tussen de beroepsgroepen van de huwelijkspartners voorkomen. Hiertoe wordt model 5 vergeleken met model 8, waarin de APV voor iedere
combinatie van beroepsniveaus van huwelijkspartners een andere waarde kan aannemen. Omdat model 8 met significant beter past dan model 5, kiezen we voor model 5
ter beschrijving van onze data.
De verdere modellen in tabel 3.2 hebben betrekking op verschillen tussen de EUlanden. Model 9 toetst of de sterkte van de stapparameter verschilt tussen deze
landen. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. Model 9 past significant beter bij de data
dan model 5. De modellen 10 t/m 16 toetsen of de verschillen in sterkte van de
stapparameter tussen de landen samenhangen met verschillen in andere landenkenmerken. In model 10 worden de parameters voor de verschillen in de sterkte van
de stapparameter tussen de landen vervangen door het percentage van de beroepsbevolking werkzaam in de landbouw, in model 11 door het GDP per capita, in model 12
door de mate van beroepsongelijkheid, in model 13 door de opleidingsongelijkheid, in
model 14 door de invloed van sociaal-democratie/communisme op het landsbestuur en
in model 15 door de dominante godsdienst. Tabel 3.2 laat zien dat zowel sociaaldemocratie/communisme als dominante religie een significant deel van de verschillen
tussen de landen verklaren. In model 16 worden deze beide factoren in een model
samengenomen. Dit blijkt niet tot een significante verbetering te leiden in vergelijking
met model 15.
3.4.2 Parameterschattingen
In tabel 3.3 worden parameters gepresenteerd voor de modellen 5, 9 en 16. Voor de
categorische variabelen zijn de parameters zodanig gedefinieerd dat zij aangeven in
hoeverre de APV in een bepaalde categorie van een variabele afwijkt van de gemiddelde waarde van de APV over alle categorieën van die variabele.
De parameters van model 5 laten zien dat opleidingsniveau een significant positief
effect heeft op de APV en kerkbezoek en aantal kinderen een significant negatief
effect. Met toenemende leeftijd neemt de APV eerst toe en vervolgens weer af. De
grootte van de woonplaats en de regionale werkloosheidspercentages voor vrouwen
hebben geen significant effect. Tussen de landen bestaan grote verschillen in APV. In
Oost-Duitsland en Denemarken is de APV het hoogst en in Ierland en Luxemburg het
laagst. Het beroep van de man heeft in model 5 geen significant effect op de APV.
Het effect van het beroep van de vrouw is daarentegen tamelijk sterk. Bij vrouwen
met leidinggevende en vrije beroepen is de APV hoger dan bij andere vrouwen.
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Tabel 3 3 Parameters van de logistische regressiemodellen met de arbeidsparticipatie van
gehuwde vrouwen als afhankelijke variabele (N=10007)
MODEL 5

MODEL 9
В

HOOFDEFFECTEN
Opleiding
Leeftijd
2
Leeftijd
Kerkbezoek
Grootte woonplaats
Regionale werkloosheid
Aantal kinderen'
- Geen
-Een
- Twee of meer
Land'
- Frankrijk
- Groot-Bnttannie
- West-Duitsland
- Itahé
- Nederland
- Denemarken
- België
- Ierland
- Griekenland
- Spanje
- Portugal
- Luxemburg
- Noord-Ierland
- Oost-Duitsland
Beroep man'
- Leidinggevende/vnj ber
- Middelbare leidinggevende
- Lagere employe
- Geschoolde arbeider
- Ongeschoolde arbeider
Beroep vrouw"
- Leidinggevende/vnj ber
- Middelbare leidinggevende
- Lagere employé
- Geschoolde arbeider
- Ongeschoolde arbeider
INTERACTIE-EFFECTEN
Stapparameter
Beroepsgelijkheid"
- Beide leidmglvnj beroep
- Beide rmd leidinggevende
- Beide lagere employé
- Beide gesch arbeider
- Beide ongesch arbeider

EXP(B)

0 107**
0 058**
-0 001**
-0 183**
ООП
0000

(111)
(106)
(100)
(0 83)
(101)
(100)

0 514** (167)
-0 017 (0 98)
-0 497** (0 61)
0 332**
0 122
-0 401**
-0 266**
-1 090**
1 553**
0 794**
-1 454**
-0 534**
-1 127**
1 185**
-1 280**
-0 135
2 301**

(139)
(1 13)
(0 67)
(0 77)
(0 34)
(4 73)
(2 21)
(0 23)
(0 59)
(0 32)
(3 27)
(0 28)
(0 87)
(9 98)

-0 109
-0 028
-0 007
-0 025
0 168

(0 90)
(0 97)
(0 99)
(0 98)
(1 18)

В
INTERACTIE-EFFECTEN
Stapparameter
Beroepsgelijkheid'
- Beide leidinglvn) beroep
- Beide mid leidinggevende
• Beide lagere employe
- Beide gesch arbeider
- Beide ongesch arbeider

EXP(B)

-0 291**

(0 75)

-0 364*
0 643**
0 197
-0 116
-0 361*

(0 69)
(1 90)
(122)
(0 89)
(0 70)

VERSCHILLEN TUSSEN LANDEN'
- stap * Frankrijk
-0 021
- stap * Groot-Bnttannie
0 248**
0 007
- stap * West-Duitsland
-0 032
- stap * Itahé
0 131
- stap * Nederland
- stap * Denemarken
0 079
-0 117
- stap * België
0 216*
- stap * Ierland
- stap * Griekenland
0 091
- stap * Spanje
0 057
- stap * Portugal
-0 453**
- stap * Luxemburg
-0 050
- stap * N Ierland
0 414*
- stap * Oost-Duitsland
-0 568*

(0 98)
(1 28)
(101)
(0 97)
(1 14)
(108)
(0 89)
(124)
(1 10)
(106)
(0 64)
(0 95)
(151)
(0 57)

MODEL 16

0 795**
0 758**
-0 517**
-0 602**
-0 434**

В
EXP(B)
VERKLARENDE VARIABELEN
Stap * SOCDEM
-0 014 (0 99)
Stap * GODSD
-0 139* (0 87)

(2 21)
(2 13)
(0 60)
(0 55)
(0 65)

-0 227** (0 80)
-0 502**
0 737**
0 217
-0 047
-0 404**

' Contrast Afwijking van het gemiddelde

(0 61)
(2 09)
(124)
(0 95)
(0 67)
* p < 0 05

**p<0 01
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Van de interactieparameters is de stapparameter significant negatief, wat aangeeft
dat bij toenemende afstand tussen de beroepsniveaus van huwelijkspartners de APV
afneemt. De parameters voor de verschillen tussen paren waarbij de partners dezelfde
beroepsgroep hebben, laten zien dat de APV het hoogst is bij de middelbare leidinggevenden en het laagst bij de hogere leidinggevenden en de vrije beroepen en bij de
ongeschoolde arbeiders. De stapparameter heeft een (multiplicatieve) waarde van
0.80. Dit betekent dat in de EU-landen de odds2 dat een vrouw betaalde arbeid
verricht met 20% afneemt bij iedere stap toename in afstand tussen de beroepsgroepen
van de huwelijkspartners.
Voor model 9 worden in tabel 3.3 alleen de interactieparameters en de parameters
voor de verschillen in de sterkte van de stapparameter tussen de landen gepresenteerd.
De andere parameters veranderen slechts weinig in vergelijking met model 5. In
Groot-Brittannië, Ierland en Noord-Ierland is de sterkte van de stapparameter significant lager dan gemiddeld. Dit geeft aan dat deze landen opener zijn met betrekking tot
verschillen in beroepsniveau tussen huwelijkspartners dan de andere landen. Gehuwde
vrouwen die qua beroepsniveau van hun echtgenoot verschillen, verrichten in deze
landen vaker betaalde arbeid dan in de andere landen. In Portugal en Oost-Duitsland
is de stapparameter significant hoger dan gemiddeld.
Voor model 16 worden de parameters voor de effecten van sociaal-democratie/communisme en voor dominante godsdienst gepresenteerd. Alleen het effect van
dominante godsdienst is significant. In roomskatholieke landen is de arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen die qua beroepsniveau van hun echtgenoot verschillen lager
dan in de andere landen.
3.4.3 Het beroepsniveau van gehuwde vrouwen
De analyse van het effect van het beroep van de man op het BNV onderzoekt de
verschillen in beroepsniveau tussen ongehuwde vrouwen en vrouwen gehuwd met
echtgenoten die werkzaam zijn in verschillende beroepsgroepen. De plafondhypothese
voorspelt een negatief effect op het BNV als de man in een laag beroep werkt. Als
deze voorspelling klopt, dan moeten vrouwen waarvan de man in een laag beroep
werkt een lager beroepsniveau hebben dan vergelijkbare ongehuwde vrouwen. De
hulpbronhypothese voorspelt een positief effect op het BNV als de man in een hoog
beroep werkt. Als dat waar is, dan moeten vrouwen waarvan de man in een hoog
beroep werkt een hoger beroepsniveau hebben dan vergelijkbare ongehuwde vrouwen.
Tabel 3.4 toont de resultaten van deze analyse. De parameters van de variabelen
'aantal kinderen' en 'land' zijn zodanig gedefinieerd dat ze afwijkingen van het
gemiddelde aangeven. Bij de variabele 'beroepsniveau man' is de categorie 'ongehuwde vrouwen' als referentiecategorie genomen. De parameters van deze variabele
geven daardoor aan in hoeverre het beroepsniveau van vrouwen waarvan de echtgenoot werkzaam is in een bepaalde beroepsgroep, hoger of lager is, dan het beroepsniveau van ongehuwde vrouwen.
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Tabel 3.4 Parameters van de proportionele odds modellen ter verklaring van het beroepsniveau van gehuwde vrouwen
MODEL 2 (N =6255)

ALGEMEEN MODEL (N=7522)
В
Intercepten
- Ongeschoolde arbeider
- Geschoolde arbeider
- Lagere employé
- Middelb. leidinggevende
Opleiding
Leeftijd
Leeftijd2
Kerkbezoek
Grootte woonplaats
Regionale werkloosheid
Kinderen interactie
Aantal kinderen':
- Geen
-Een
- Twee of meer
Land":
- Frankrijk
- Groot-Brittannië
- West-Duitsland
- Italië
- Nederland
- Denemarken
- België
-Ierland
- Griekenland
- Spanje
- Portugal
- Luxemburg
- N. Ierland
- Oost-Duitsland
Beroep manb:
- Leiding/vrij beroep
- Middelb. leidinggevende
- Lagere employé
- Gesch. arbeider
- Ongesch. arbeider

В

1EXP(B)

EXP(B)

b

-1.347**
-2.272**
-5.088**
-6.123**

(0.26)
(0.10)
(0.01)
(0.00)

0.275**
0.131**
-0.001**
-0.077
0.073*
-0.002
-0.188

(1-32)
(1.14)
(1.00)
(1.08)
(1.08)
(1.00)
(0.83)

0.114** (1.12)
-0.051
(0.95)
-0.063
(0.94)
0.222**
-0.002
0.130
0.306**
0.006
-1.395**
-0.282**
0.011
0.318**
0.276*
0.459**
0.237
-0.128
-0.157

(1-25)
(1.00)
(1.14)
(1.36)
(1.01)
(0.25)
(0.75)
(1.01)
(1.37)
(1.32)
(1.58)
(1.27)
(0.88)
(0.85)

1.196**
1.188**
-0.066
-0.613**
-1.404**

(3.31)
(3.28)
(0.94)
(0.54)
(0.25)

Beroep man :
- Hoog (hulpbroneffect)
- Laag (plqfondeffect)

1.219** (3.38)
-0.673** (0.51)

VERSCHILLEN TUSSEN LANDEN
Hulpbroneffect*:
- Frankrijk
0.100
(1.10)
-0.668** (0.51)
- Groot-Brittannië
(1.14)
- West-Duitsland
0.129
- Italië
-0.319
(0.73)
- Nederland
0.096
(1-10)
- Denemarken
-0.574** (0.56)
-0.317
- België
(0.73)
(1.32)
- Ierland
0.278
-0.128
(0.88)
- Griekenland
- Spanje
0.145
(1.16)
- Portugal
0.400
(1.49)
- Luxemburg
1.119* (3.06)
- N. Ierland
-0.233
(0.79)
- Oost-Duitsland
-0.026
(0.97)
Plafondeffecf:
- Frankrijk
0.019
(1.02)
- Groot-Brittannië
-0.589** (0.56)
-0.074
- West-Duitsland
(0.93)
- Italië
0.005
(1.00)
- Nederland
0.435* (1-55)
- Denemarken
-0.013
(0.99)
- België
-0.139
(0.87)
- Ierland
0.134
(1.14)
- Griekenland
-0.102
(0.90)
- Spanje
(0.84)
-0.169
- Portugal
0.470* (1.60)
- Luxemburg
0.112
(1.12)
- N. Ierland
-0.466
(0.63)
- Oost-Duitsland
0.376
(1.46)

*p<0.05 **p<0.01
* Contrast: Afwijking van het gemiddelde
b
Referentiecategorie: Alleenstaande vrouwen (geen beroep man)
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We zien dat opleidingsniveau en grootte van de woonplaats een significant positief effect op het BNV hebben en de aanwezigheid van kinderen een significant
negatief effect. Het negatief effect van de aanwezigheid van kinderen is wat sterker
voor ongehuwde vrouwen, maar dit interactie-effect is niet significant. Met toenemende leeftijd neemt het BNV eerst toe en vervolgens weer af. Kerkbezoek en het
regionale werkloosheidspercentage hebben geen significant effect. Het BNV is het
hoogst in de landen aan de Middellandse Zee en het laagst in Denemarken en
België.
Met betrekking tot het effect van het beroep van de man, zien we dat het
beroepsniveau van vrouwen waarvan de man in een middelbaar of hoger leidinggevend beroep of in een vrij beroep werkzaam is, significant hoger is dan het
beroepsniveau van ongehuwde vrouwen. Dit resultaat is in overeenstemming met de
hulpbronhypothese. We zien verder dat het beroepsniveau van vrouwen waarvan de
man geschoolde of ongeschoolde arbeider is significant lager is dan het beroepsniveau van ongehuwde vrouwen. Dit resultaat is in overeenstemming met de plafondhypothese. Vrouwen waarvan de man als lagere employé werkzaam is blijken qua
beroepsniveau niet significant van alleenstaande vrouwen te verschillen.
3.4.4 Verschillen tussen landen
Om na te gaan of de sterkte van het effect van het beroep van de man op het BNV
verschilt tussen de EU-landen, worden enige aanvullende modellen geschat. Om te
voorkomen dat het aantal parameters erg groot wordt, gebruiken we bij deze
analyses een vereenvoudigde beroepsvariabele voor de man. De categorieën 'hogere
leidinggevenden en vrije beroepen' en 'middelbare leidinggevenden', die beide een
hoger BNV vertoonden dan de alleenstaande vrouwen, worden samengenomen tot
de categorie 'hogere beroepen'. De categorieën 'geschoolde arbeiders' en 'ongeschoolde arbeiders', die beiden een lager BNV vertoonden dan de alleenstaande
vrouwen, worden samengenomen tot de categorie 'lagere beroepen'. Echtparen
waarvan de man lagere employé is worden uit het databestand verwijderd. Ten
gevolge hiervan wordt het beroepsniveau van de man ingedeeld in drie categorieën:
(1) lagere beroepen (plafondeffect), (2) hogere beroepen (hulpbroneffect), (3)
alleenstaande vrouwen (geen beroep van de man).
Tabel 3.5 toont de fitmaten voor de modellen voor de verschillen tussen de
landen. Model 1 is een baseline model dat dezelfde variabelen bevat als het algemene model in tabel 3.4, maar met de vereenvoudigde variabele voor de invloed van
de echtgenoot. Model 2 laat de parameters voor de effecten van het beroep van de
man variëren tussen de landen. Dit model past significant beter dan model 1 zodat
geconcludeerd kan worden dat deze effecten niet in alle landen gelijk zijn. In tabel
3.4 worden parameters van model 2 gepresenteerd. Aangezien de parameters van de
controlevariabelen niet substantieel veranderen in vergelijking met het algemene
model, worden alleen de parameters voor het hulpbron- en het plafondeffect en voor
de verschillen in de sterkte van deze effecten tussen de landen gepresenteerd. We

48

Tabel 3.5 Proportionele odds modellen voor verschillen tussen landen in het
effect van het beroep van de man op het beroepsniveau van de vrouw
MODEL
DEVIANCE
1. Baseline Model
15693.3
2. Verschillen tussen landen
15644.3
3. AGR
15690.6
4. GDPC
15689.3
5. BERON
15690.5
6. OPLON
15689.5
7. SOCD
15690.4
8. GODS
15689.1
VERSCHILLEN TUSSEN MODELLEN
VG
Ρ
G2
26
<0.01
MODEL 1 - MODEL 2
49.0
MODEL 1 - MODEL 3
2.7
2
>0.05
MODEL 1 - MODEL 4
2
>0.05
4.0
MODEL 1 - MODEL 5
2
>0.05
2.8
MODEL 1 - MODEL 6
3.8
2
>0.05
MODEL 1 - MODEL 7
2.9
2
>0.05
MODEL 1 - MODEL 8
4.2
2
>0.05
DEVIANCE=-2Log(Likelihood). G2=Likelihood-ratio teststatistiek.
VG=Vrijheidsgraden. Voor de betekenis van de verdere afkortingen zie tabel 3.1.
zien weer dat, in vergelijking met alleenstaande vrouwen, het BNV significant
hoger is voor vrouwen waarvan de man een hoog beroep uitoefent en dat het
significant lager is voor vrouwen waarvan de man een laag beroep uitoefent. Verder
blijkt dat de sterkte van het hulpbroneffect significant lager dan gemiddeld is in
Groot-Brittannië en in Denemarken en significant hoger dan gemiddeld in Luxemburg. De sterkte van het plafondeffect blijkt significant lager dan gemiddeld te zijn
in Nederland en Portugal en significant hoger dan gemiddeld in Groot-Brittannië.
De modellen 3 t/m 8 in tabel 3.5 toetsen of deze verschillen tussen de landen
verklaard kunnen worden op basis van de landenkenmerken. Dit blijkt niet het geval
te zijn.
3.4.5 Sterkte van de effecten
De parameters voor de statuseffecten in de tabellen 3.3 en 3.4 laten significante
effecten zien, maar er valt niet goed aan af te lezen hoe belangrijk de bijdrage van
de statusvariabelen aan de verklaring van de afhankelijke variabelen is. Daarom heb
ik onderzocht in hoeverre de fitmaat (deviance) van de modellen verandert, als
bepaalde variabelen worden verwijderd. Bij de APV blijkt verwijdering van de
parameters van de statuseffecten uit model 5 (in tabel 3.3) tot een stijging van de
deviance (D) met 64 te leiden. Bij verwijdering van de parameter van opleiding uit
dit model stijgt D met 76. Het deel van D dat verklaard wordt door de statuseffecten
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is dus niet veel kleiner dan het deel dat verklaard wordt door de opleidingsvariabele.
Het belang van opleiding in dit model is echter niet erg groot, omdat ook het
potentiële beroepsniveau van de vrouw is opgenomen. Een belangrijke reden
waarom de arbeidsparticipatie van vrouwen beïnvloed wordt door hun opleidingsniveau, is omdat een hogere opleiding vrouwen in staat stelt om een hoger beroep te
bereiken (Waite, 1980). Als we zowel het opleidingsniveau van vrouwen als hun
beroepsniveau uit het model verwijderen, dan blijkt D met 290 te stijgen. Bij
verwijdering van de variabele leeftijd stijgt D met 188 en bij verwijdering van de
variabele voor het aantal kinderen met 245. De verklaringskracht van de variabelen
voor de statuseffecten in model 5 is dus ongeveer eenderde tot eenvijfde keer zo
groot, als de verklaringskracht van deze andere belangrijke variabelen in het model.
Met betrekking tot BNV is de sterkte van het effect van de variabele voor het
beroepsniveau van de man opvallend groot. Als deze variabele uit het 'algemeen
model' van tabel 3.4 wordt verwijderd, dan stijgt D met 678. Bij verwijdering van
het opleidingsniveau is de stijging slechts 450 en bij verwijdering van de andere
variabelen (met uitzondering van 'land') is de stijging nog geringer. De verklaringskracht van de variabele voor het beroepsniveau van de man is dus groter dan die
van alle andere (persoonlijke) variabelen in het model.
3.6 Conclusies
Op basis van gegevens voor de landen van de Europese Unie rond 1990 zijn in dit
hoofdstuk effecten onderzocht van verschillen in beroepsniveau tussen huwelijkspartners op de arbeidsparticipatie en het beroepsniveau van gehuwde vrouwen. Uit
het onderzoek blijkt dat in deze landen huwelijkspartners geneigd zijn om op hetzelfde of bijna hetzelfde beroepsniveau te werken. Zoals voorspeld door de statusgelijkheidshypothese, is de arbeidsparticipatie van vrouwen waarvan het potentieel
beroepsniveau gelijk is aan het beroepsniveau van de echtgenoot het hoogst. Verder
is het beroepsniveau van vrouwen waarvan de man een laag beroep uitoefent lager
dan het beroepsniveau van vergelijkbare ongehuwde vrouwen. Dit is in overeenstemming met de plafondhypothese. Deze bevindingen duiden er op dat de beroepscarrière van vrouwen beperkt kan worden door een huwelijk met een man waarvan
het beroepsniveau lager is dan het niveau dat zij zelf zou kunnen bereiken. Bij deze
vrouwen bestaat het risico dat ze hun beroepspotentieel niet volledig realiseren,
doordat ze stoppen met werken of kiezen voor een baan onder hun niveau.
Het effect van het beroepsniveau van de man op het beroepsniveau van de vrouw
is echter niet altijd negatief. De resultaten laten zien dat een huwelijk met een man
werkzaam in een hoog beroep de beroepscarrière van vrouwen juist kan bevorderen.
Zoals voorspeld door de hulpbronhypothese, is het beroepsniveau van vrouwen
waarvan de echtgenoot in een leidinggevend of vrij beroep werkzaam is hoger dan
het beroepsniveau van ongehuwde vrouwen.
De sterkte van de gevonden effecten blijkt verder wat te verschillen tussen de
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EU-landen. Om de oorzaken van deze verschillen te bepalen zijn hypothesen
afkomstig uit de stratificatietheorie getest. Er werden geen effecten van modernisering, ongelijkheid, of sociaal-democratie/communisme gevonden. De factor dominante godsdienst bleek alleen bij de arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen een
significant effect te hebben. In de landen met een overwegend katholieke bevolking
is het negatieve effect van verschillen in beroepsniveau op de arbeidsparticipatie van
gehuwde vrouwen sterker dan in de andere landen.
Dit effect van katholicisme komt niet onverwacht. Er is al eerder gevonden dat
katholieken conservatiever zijn in familiezaken dan protestanten (bijv. Greeley,
1989). Het is echter de vraag of het effect alleen veroorzaakt wordt door conservatisme onder katholieken. Volgens Esping-Andersen (1990) verschillen Europese
verzorgingsstaten met een sterke katholieke traditie van andere verzorgingsstaten.
Zijn argument is dat in verzorgingsstaten met een katholieke traditie de voorzieningen meer dan in andere verzorgingsstaten gericht zijn op de (mannelijke)
kostwinner. Het is mogelijk dat de hieruit voortkomende grotere afhankelijkheid van
gehuwde vrouwen van hun echtgenoot maakt dat deze vrouwen bij hun arbeidsmarktbeslissingen ook meer dan in andere landen rekening houden met het beroep
van hun echtgenoot.
Noten
1. We hebben de analyses ook uitgevoerd met de vrouwen die opgaven werkzoekend te zijn in de categorie
met niet-werkende vrouwen Dit bleek tot dezelfde resultaten te leiden.
2. De term odds heeft bij deze analyse betrekking op de verhouding tussen de kans dat een gehuwde vrouw
betaalde arbeid verricht en de kans dat zij dat niet doet.
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4. De verklaring van verschillen in opleidingshomogamie
tossen 65 landen1

Summary
In this study we determine the degree of educational homogamy for 65 countries.
Next, we explain the differences in educational homogamy between these countries in
terms of the level of development, political democracy, dominant religion and
technological background. Between level of development and educational homogamy
an inverse-U-curve relationship is found. Furthermore, dominant religion and the
technological background are found to be important explanatory variables. Catholic
and Confucian countries show significantly more educational homogamy than
Protestant countries, and industrializing horticultural societies show significantly less
educational homogamy than industrializing agrarian countries.

4.1 Inleiding
Een belangrijke vraag binnen de stratificatiesociologie betreft de verklaring van
verschillen in sociale openheid tussen landen. De term sociale openheid verwijst
daarbij naar de doorlaatbaarheid van de grenzen tussen sociale groepen in een
samenleving. In een open samenleving bestaan er meer contacten tussen de leden van
verschillende sociale groepen en vindt er meer uitwisseling van personen tussen deze
groepen plaats dan in een gesloten samenleving.
Bij het onderzoek van de openheid van samenlevingen wordt van oudsher vooral
gebruik gemaakt van de mate van intergenerationele beroepsmobiliteit als indicator
van dit verschijnsel. Een samenleving waarin veel kinderen een andere beroepspositie
bereiken dan hun ouders wordt als opener beschouwd dan een samenleving waar dat

Een verkorte versie van dit hoofdstuk is als artikel verschenen in 'Mens en Maatschappij', 71 (1996), pp.
41-S7. Mede-auteurs zijn Wout Ultee en Jan Lammers. Mijn dank gaat uit naar de volgende personen die
databestanden ter beschikking hebben gesteld of die op andere manieren hebben bijgedragen tot het tot stand
komen van dit hoofdstuk: Harry Ganzeboom, Fred Huijgen, Libbie Stephenson, Barbara Vaughan, Theo van
der Weegen, Jeroen Weesie, de leden van de SISWO-werkgroep 'Sociale Stratificatie' en de leden van het
ISA Research Committee on Social Stratification (RC28).
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bij minder kinderen het geval is. Bij dergelijk onderzoek is gevonden dat de hogere
lagen van industriële samenlevingen tot op zekere hoogte open zijn voor personen van
lagere komaf en dat er tussen industriële samenlevingen verschillen in openheid bestaan (bijv. Ganzeboom, Luijkx & Treiman, 1989; Grasky & Hauser, 1984). Of er
ook sprake is van een trend naar meer openheid, zoals voorspeld wordt door de
industrialisatietheorie (Kerr, Dunlop, Harbison, & Myers, I960; Treiman, 1970), is
nog niet duidelijk. Op basis van een onderzoek van 149 mobiliteitstabellen voor 35
landen is door Ganzeboom, Luijkx & Treiman (1989) een dergelijke trend gevonden.
Hun resultaat werd echter niet bevestigd door onderzoek van Erikson en Goldthorpe
(1992), die tot de conclusie komen dat er slechts sprake is van 'trendless fluctuations'.
Verder concludeert Wong (1994), op basis van een heranalyse van de door Ganzeboom e.a. gebruikte gegevens, dat de trend naar meer openheid slechts in enkele
landen significant aanwezig is.
Het mobiliteitsonderzoek is niet de enige manier om inzicht te verkrijgen in de
openheid van de sociale structuur van samenlevingen. Vragen over sociale openheid
kunnen ook beantwoord worden door onderzoek van trouwpatronen. Als er in een
samenleving veel huwelijken plaatsvinden tussen personen die tot verschillende
sociale groepen behoren dan is de sociale structuur van die samenleving opener dan
als er weinig van dergelijke huwelijken plaatsvinden. Vanaf de begintijd van het
stratificatie-onderzoek is er daarom ook onderzoek verricht naar trouwpatronen (bijv.
Benini, 1901; Marvin, 1918; Hunt, 1940; Burgess & Wallin, 1943). Dit onderzoek
laat zien dat huwelijkspartners over het algemeen sterk op elkaar lijken voor wat
betreft kenmerken als leeftijd, opleiding, beroep, sociale afkomst, ras en religie. Dit
verschijnsel wordt homogamie genoemd. Als gehuwden op elkaar lijken qua leeftijd
dan wordt bijvoorbeeld gesproken van leeftijdshomogamie, als ze op elkaar lijken qua
opleidingsniveau van opleidingshomogamie, etcetera.
Vanaf de vijftiger jaren wordt er ook vergelijkend onderzoek naar trouwpatronen
verricht. Meestal gaat het hierbij echter om de vergelijking van trends binnen één land
(bijv. Berent, 1954; Rockwell, 1976; Mare, 1991) of om de vergelijking van slechts
enkele landen (bijv. Lipset & Bendix, 1959; Kerckhoff, 1978). Grootschalig vergelijkend onderzoek van trouwpatronen is tot op heden alleen verricht door Ultee en
Luijkx (1990), die voor 23 industrielanden het verband tussen de opleidingsniveaus
van huwelijkspartners onderzochten. Zij vonden verschillen in mate van opleidingshomogamie tussen deze landen en voor de meeste landen een trend naar meer openheid.
Daarnaast bleek er een positieve samenhang te bestaan tussen het ontwikkelingsniveau
van de landen en hun mate van openheid. Een belangrijke bevinding van Ultee en
Luijkx was verder dat landen die meer open zijn op het gebied van de opleidingshomogamie in het algemeen ook meer openheid op het gebied van de intergenerationele
beroepsmobiliteit vertonen.
Dit hoofdstuk beoogt verder te gaan op de door Ultee en Luijkx ingeslagen weg
van het verrichten van grootschalig vergelijkend onderzoek naar sociale openheid met
het verband tussen de opleidingsniveaus van huwelijkspartners als indicator voor
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openheid. In vergelijking met Ultee en Luijkx wordt hierbij op een aantal punten
vooruitgang geboekt. Op de eerste plaats wordt het aantal landen uitgebreid tot 65,
waardoor een sterkere toetsing van de bestaande hypothesen mogelijk is. Ten tweede
beperken we ons niet tot industrielanden, zoals Ultee en Luijkx. De landen waarop
ons onderzoek betrekking heeft, bestrijken het hele spectrum van de minst ontwikkelde tot de hoogst ontwikkelde samenlevingen in de wereld. Ten derde wordt naast
hypothesen die lineaire relaties tussen ontwikkelingsniveau en opleidingshomogamie
voorspellen ook een hypothese getoetst die een kromlijnig verband voorspelt. Ten
vierde worden naast hypothesen over effecten van economische en politieke factoren
ook hypothesen getoetst over effecten van dominante godsdienst en van de technologische achtergrond van laag ontwikkelde samenlevingen.

4.2 Theoretische achtergrond en hypothesen
4.2.1 Ontwikkelingsniveau
Voor wat betreft de relatie tussen het ontwikkelingsniveau van een land en de mate
van opleidingshomogamie zijn verschillende hypothesen van belang. De eerste
hiervan voorspelt een trend naar meer opleidingshomogamie. Deze voorspelling is
gebaseerd op de veronderstelling dat bij toenemende industrialisatie van samenlevingen het effect van afkomst op het bereikte beroepsniveau zal afnemen en het effect van
opleiding zal toenemen. Volgens Kerr e.a. (I960) worden industrialiserende samenlevingen steeds meer afhankelijk van het gebruik van hoog ontwikkelde technologische
kennis en vaardigheden. Zonder voldoende personen met die kennis en vaardigheden
kunnen deze samenlevingen niet functioneren. Blau en Duncan (1967) benadrukken
dat in deze samenlevingen universalistische waardenpatronen centraal komen te staan,
waardoor selectie voor beroepsposities op basis van toegeschreven kenmerken
(afkomst, ras, geslacht) plaats maakt voor selectie op basis van verworven kenmerken
(opleiding, werkervaring). Volgens Treiman (1970) speelt ook de grotere bureaucratisering van het werk een rol. Ten gevolge hiervan nemen de mogelijkheden van ouders
om de beroepscarrière van hun kinderen te beïnvloeden af. De selectie op basis van
universalistische criteria wordt volgens Treiman verder bevorderd door de behoefte
van geïndustrialiseerde samenlevingen aan mobiele en flexibele arbeidskrachten.
Volgens Ultee en Luijkx (1990) en Kalmijn (1991b) zal de toename van het belang
van opleiding in industrialiserende samenlevingen ook gevolgen hebben voor de
partnerkeuze. Personen die een zo hoog mogelijke maatschappelijke positie willen
bereiken zullen geneigd zijn een partner te selecteren die hen in dit opzicht het meest
te bieden heeft. Als opleiding een betere voorspeller wordt voor de toekomstige maatschappelijke positie dan afkomst, dan zal hierdoor bij de partnerkeuze het belang van
opleiding toenemen en het belang van afkomst afnemen. Omdat deze hypothese
gebaseerd is op de veronderstelling dat personen status proberen te verwerven via hun
huwelijk zullen we hem statusverwervingshypothese noemen.
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Behalve een hypothese die voorspelt dat bij toenemende industrialisatie de opleidingshomogamie zal toenemen, formuleren we ook een hypothese die een trend naar
minder opleidingshomogamie voorspelt. Volgens deze hypothese, die we de romantische liefde hypothese zullen noemen, leidt industrialisatie tot minder opleidingshomogamie ten gevolge van verschillende processen die (a) de behoefte van ouders
verminderen om de partnerkeuze van hun kinderen te controleren, (b) de mogelijkheden van ouders verminderen om dat te doen en (c) het aantal contacten tussen
personen uit verschillende statusgroepen verhogen.
De argumenten voor deze hypothese komen op de eerste plaats uit de literatuur
over veranderingen op het gebied van het instituut huwelijk (Goode, 1982; Kerckhoff,
1972; Shorter, 1975). De ontwikkeling van een agrarische naar een industriële
technologie gaat samen met een overgang van huwelijken die worden afgesloten in het
belang van de familie naar huwelijken uit liefde. Door de scheiding van wonen en
werken worden de economische functies van het kerngezin steeds minder belangrijk
en de emotionele functies steeds belangrijker. De opkomst van de verzorgingsstaat
heeft een vergelijkbaar effect. De 'luxe' van het huwelijk uit liefde wordt mogelijk
gemaakt door de rationalisering van de produktie, waardoor de levensstandaard wordt
verhoogd. Tegelijkertijd wordt door de 'koude efficiëntie' van dat rationaliseringsproces ook de behoefte aan dergelijke huwelijken verhoogd. Als we er verder van uitgaan
dat liefde tot op zekere hoogte blind is, dan kan verwacht worden dat de opkomst van
het liefdeshuwelijk in industrialiserende samenlevingen tot een afname van de
opleidingshomogamie zal leiden.
Behalve deze argumenten afkomstig uit de huwelijks- en familiesociologie, zijn er
ook argumenten afkomstig uit de stratificatiesociologie. Volgens Treiman (1970)
wordt de starre klassestructuur van agrarische samenlevingen doorbroken door
verschillende processen die samengaan met de industrialisatie. Het gaat hierbij om (a)
het toenemend belang van opleiding, (b) toenemende massacommunicatie, (c) toenemende urbanisatie en (d) toenemende geografische mobiliteit. Alhoewel het eerste van
deze vier processen - het toenemend belang van opleiding - tot meer opleidingshomogamie kan leiden, verwachten we van de andere drie processen dat de opleidingshomogamie erdoor vermindert. Bij toenemende urbanisatie en geografische mobiliteit
nemen de mogelijkheden om personen uit andere statusgroepen te ontmoeten toe en
nemen de mogelijkheden van ouders om de partnerkeuze van hun kinderen te controleren af. Door de toenemende invloed van de massamedia worden de culturele
barrières tussen de verschillende sociale groepen verlaagd. Hierdoor is er sprake van
een toename van het aantal personen waarmee men een 'common universe of discourse' (DiMaggio & Mohr, 1985) deelt.
De statusverwervingshypothese en de romantische liefde hypothese voorspellen
tegengestelde effecten van industrialisatie op opleidingshomogamie. Dit betekent
echter niet dat deze hypothesen elkaar uitsluiten. Het is mogelijk dat de processen die
ten grondslag liggen aan deze hypothesen beide werkzaam zijn. Onze hypothese
daaromtrent voorspelt dat, ten gevolge van het gecombineerde effect van deze

56

processen, bij toenemende industrialisering de opleidingshomogamie eerst zal
toenemen, dat ze vervolgens een maximum bereikt, waarna ze weer afneemt. Deze
omgekeerde-U-curve hypothese accepteert de voorspelling van de statusverwervingshypothese dat, als samenlevingen gaan industrialiseren, de opleidingshomogamie
toeneemt, doordat bij de partnerkeuze opleiding belangrijker en familie-achtergrond
minder belangrijk wordt. Ze wijst er echter op dat dit proces niet eindeloos kan
doorgaan. Op een bepaald moment is de invloed van familie-achtergrond, voor zover
als mogelijk, overgenomen door opleiding en komt er een einde aan de toename van
de opleidingshomogamie. De omgekeerde-U-curve hypothese accepteert verder de
voorspelling van de romantische liefde hypothese dat bij toenemende industrialisatie
het belang van statusoverwegingen bij de partnerkeuze afneemt. Ze wijst er echter op
dat dit pas kan gebeuren in een latere fase van het industrialisatieproces, als er sprake
is van een duidelijke toename van de levensstandaard. Zo lang de lonen laag zijn en er
geen sociale zekerheid is, zijn familieleden in veel opzichten van elkaar afhankelijk.
Ouders die van hun kinderen afhankelijk zijn voor hun oude dag, kunnen het zich niet
permitteren om die kinderen zelf te laten bepalen met wie ze trouwen. En kinderen
die financieel of voor onderdak van hun ouders afhankelijk zijn, kunnen het zich niet
permitteren om tegen de wil van hun ouders in te gaan. Daarom voorspelt de
omgekeerde-U-curve hypothese dat pas in de latere fase van de industrialisatie, als
door hogere lonen en sociale zekerheidswetgeving de afhankelijkheden tussen ouders
en kinderen verminderd zijn, het belang van de romantische liefde toeneemt en de
opleidingshomogamie zal dalen.
4.2.2 Politieke democratie
Behalve verschillen in ontwikkelingsniveau worden ook wel politieke factoren
gebruikt om verschillen in openheid tussen landen te verklaren. Meestal gaat het
daarbij om het verschil tussen conservatieve en socialistische of sociaaldemocratische
regeringen (bijvoorbeeld Grusky & Hauser, 1984; Ultee & Luijkx, 1990). Dit zijn
belangrijke onderscheidingen als het gaat om de verklaring van verschillen tussen
hooggeïndustrialiseerde samenlevingen. Voor het onderhavig onderzoek, waarin
landen worden vergeleken die sterk verschillen in ontwikkelingsniveau, ligt het
belangrijkste politieke onderscheid op het gebied van de politieke democratie. Volgens
klassieke stratificatiesociologen (bijv. Sorokin [1927], 1964, p.138) is de sociale
mobiliteit in democratische samenlevingen vaak hoger dan in niet-democratische
samenlevingen. In hoeverre er in democratieën ook sprake is van meer openheid van
de trouwpatronen is echter niet duidelijk. Het is mogelijk dat het onderling vertrouwen dat er volgens Almond en Verba (1963) tussen de burgers van democratische
samenlevingen bestaat, ook van invloed is op de trouwpatronen in deze landen. Als de
leden van verschillende groepen in de samenleving elkaar niet vertrouwen, dan kan
niet verwacht worden dat er huwelijken tussen hen plaatsvinden. En als de machthebbers in een samenleving de leden van sommige groeperingen van het politieke proces
uitsluiten, dan is het onwaarschijnlijk dat zij wel hun kinderen met hen laten trouwen.
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Als er een significant verband tussen politieke democratie en opleidingshomogamie
gevonden wordt, dan verwachten we daarom dat de opleidingshomogamie het hoogst
zal zijn in de minst democratische samenlevingen.

4.2.3 Dominante godsdienst
Een factor die nog niet zoveel gebruikt is bij het vergelijkende stratificatie-onderzoek
is de godsdienst die in een land dominant is. In veel landen is er sprake van een of
meerdere godsdiensten die een grote invloed uitoefenen op het maatschappelijke leven
en het gedrag van individuen. En zelfs in landen waar het secularisatieproces al
geruime tijd aan de gang is, zouden de godsdiensten die eens dominant waren nog
steeds invloed op het gedrag van individuen kunnen uitoefenen via de instituties die
onder hun invloed gevormd zijn.
We verwachten een effect van godsdienst op opleidingshomogamie omdat godsdiensten verschillen in mate van traditionalisme. In een traditionele samenleving
zullen kinderen zich meer conformeren aan hun ouders, waardoor het belang van
statuskenmerken bij de partnerkeuze waarschijnlijk groter en de rol van romantische
liefde geringer zal zijn. In dergelijke samenleving verwachten we daarom meer
opleidingshomogamie. Verder bevatten godsdiensten soms specifieke voorschriften
die van invloed zijn op de partnerkeuze en beschikken ze in meerdere of mindere
mate over mogelijkheden om de naleving van dergelijke voorschriften af te dwingen.
Voor wat betreft de westerse samenlevingen zijn er aanwijzingen dat katholieken
traditioneler zijn dan protestanten. Een argument daarvoor is Webers beroemde
stelling dat het katholicisme een meer traditionele positie inneemt ten aanzien van
economische activiteiten dan het protestantisme (Weber, [1920] 1972). Giorgi en
Marsh (1990) laten zien dat er zelfs in de geseculariseerde Europese samenlevingen
van de tachtiger jaren nog steeds dergelijke verschillen in arbeidsethos tussen katholieken en protestanten bestaan. Behalve op gebieden die met werk te maken hebben
zijn katholieken conservatiever ten aanzien van familiepolitiek en de rechten van de
vrouw (Castles, 1994; Wilcox & Jelen, 1993). Daarnaast is door Greeley (1989)
gevonden dat in een aantal westerse samenlevingen katholieken meer dan protestanten
vinden dat overeenstemming qua achtergrond tussen huwelijkspartners van belang is
voor een succesvol huwelijk. Uit het onderzoek van Greeley blijkt verder dat katholieken in deze landen in het algemeen dichter bij hun ouders en overige familieleden
wonen en vaker bij ze op bezoek gaan dan protestanten, zodat ook de mogelijkheden
van sociale controle onder katholieken groter zijn. Deze bevindingen versterken de
verwachting dat katholieken traditioneler zijn dan protestanten en dus dat in landen
met een overwegend katholieke bevolking de opleidingshomogamie hoger zal zijn dan
in landen met een overwegend protestantse bevolking.
Als katholicisme leidt tot meer homogamie dan protestantisme omdat katholieken
conservatiever zijn dan protestanten, dan kan er ook meer homogamie verwacht
worden onder confucianisten en moslims. Volgens Weber ([1920], 1972) wordt door
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het confucianisme benadrukt dat de mens zich aan de natuur moet aanpassen en niet
zoals bij het protestantisme dat de mens meester is over de natuur. Dat geldt ook voor
de islam (Schluchter, 1988). Er is echter nog een tweede punt van belang. Volgens
Tai (1989) is de snelle economische ontwikkeling van sommige Oostaziatische landen
mede een gevolg van hun confucianistische traditie, die aan individuen de - unieke mogelijkheid bood tot sociale stijging via het onderwijssysteem (vergelijk Weber
[1920], 1972). Als dat klopt dan zal opleiding in de confucianistische landen een
goede voorspeller van maatschappelijk succes zijn en dientengevolge een belangrijke
rol spelen bij de partnerkeuze. Binnen de islamitische samenlevingen daarentegen is
de rol van opleiding beperkter. In deze landen spelen familierelaties een belangrijke
rol bij de partnerkeuze. Volgens Atoun (1976) zijn veel (10 tot 15 procent) van de
huwelijken die in de islamitische landen van Noord Afrika en het Midden Oosten
worden afgesloten, huwelijken tussen neven en nichten. Daarnaast is ten gevolge van
de lage arbeidsparticipatie van vrouwen in deze landen de economische betekenis van
het opleidingsniveau van vrouwen waarschijnlijk lager dan in andere landen. In islamitische landen verwachten we daarom minder opleidingshomogamie te vinden dan in
confucianistische landen.
4.2.4 Technologische achtergrond
Een andere niet-economische factor die effect kan hebben op de opleidingshomogamie
is de technologische achtergrond van laag ontwikkelde samenlevingen. Volgens
Lenski en Nolan (1984) is de manier waarop samenlevingen die pas kort aan het
industrialiseren zijn zich ontwikkelen, mede afhankelijk van de technologische
ontwikkelingsfase waarin ze verkeerden op het moment dat ze in contact kwam met
industriële samenlevingen. Samenlevingen die aan de industrialisering begonnen
vanuit het tuinbouwstadium vertonen een lager niveau van economische ontwikkeling,
minder economische groei en minder gunstige demografische kenmerken dan samenlevingen die aan de industrialisering begonnen vanuit het akkerbouwstadium. Het is
mogelijk dat dit verschil in voorgeschiedenis ook van invloed is op de trouwpatronen.
In tuinbouwsamenlevingen is de ongelijkheid in het algemeen lager dan in akkerbouwsamenlevingen (Lenski, Lenski, & Nolan, 1991). In deze samenlevingen is nog niet
alle grond op zodat men door ontginning relatief eenvoudig een eigen tuin kan
verkrijgen. Door de lagere ongelijkheid zullen in tuinbouwsamenlevingen statusoverwegingen waarschijnlijk minder belangrijk zijn bij de partnerkeuze. Daarnaast is in
tuinbouwsamenlevingen de bijdrage die vrouwen leveren aan het levensonderhoud
veel groter dan in akkerbouwsamenlevingen (Van den Berghe, 1979). Dat heeft tot
gevolg dat in deze samenlevingen de positie van vrouwen sterker is, wat tot uitdrukking zou kunnen komen in een grotere vrijheid bij de partnerkeuze. Als dergelijke
verschillen in Openheid' van de trouwpatronen tussen tuinbouw- en akkerbouwsamenlevingen onderdeel zijn geworden van hun culturele bagage, dan is het mogelijk dat ze
ook na de aanvang van het industrialisatieproces invloed blijven uitoefenen op de
partnerkeuze.
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4.3 Data en methoden
Het verband tussen de opleidingsniveaus van huwelijkspartners in een land wordt niet
alleen bepaald door de mate waarin personen een voorkeur hebben voor een partner
met hetzelfde opleidingsniveau, maar ook door de mate waarin er partners beschikbaar zijn met dat opleidingsniveau. Als er minder vrouwen dan mannen naar de
universiteit gaan, zoals nog steeds in de meeste landen van de wereld het geval is, dan
is er voor sommige mannen met universitaire opleiding geen vrouw met hetzelfde
opleidingsniveau beschikbaar. Als we het verband tussen de opleidingsniveaus van
huwelijkspartners willen gebruiken als indicator voor sociale openheid, dan dient
gecontroleerd te worden voor dergelijke verschillen tussen de opleidingsniveauverdelingen van mannen en vrouwen. In dit hoofdstuk gebeurt dit met loglineaire analyse
(Hout, 1983). Het verband tussen de opleidingsniveaus van huwelijkspartners na
controle voor deze verschillen wordt relatieve opleidingshomogamie genoemd (Ultee
& Luijkx, 1990).
Voor het onderzoek zijn databestanden verzameld met representatieve gegevens
over gehuwde personen voor 65 landen. Informatie over deze databestanden is te
vinden in Appendix B. Voor bijna alle landen betreft het grote representatieve steekproeven uit de gehele of bijna de gehele bevolking. Uitzonderingen zijn Soedan, het
vroegere Joegoslavië en India. Voor Soedan hebben de gegevens alleen betrekking op
het noordelijke deel van het land, voor Joegoslavië alleen op de republieken Kroatië,
Servië, Slovenië en Macedonië en voor India alleen op de deelstaten Andra Pradesh,
Gujerat, Uttar Pradesh en West Bengalen.
Om te voorkomen dat de resultaten beïnvloed worden door veranderingen in het
niveau van technologische ontwikkeling in de wereld, of door veranderingen in de
wereldeconomie, hebben we geprobeerd databestanden te verkrijgen die niet ver
uiteen lopen qua jaar van dataverzameling. Ons doel was om bestanden te verkrijgen
met gegevens verzameld in de periode 1975-1980. Voor 45 landen is dit gelukt. Voor
14 landen zijn de gegevens van voor 1975 en voor zes landen van na 1980. De oudste
databestanden zijn uit 1970, het jongste bestand is uit 1983.
De leeftijdsgrenzen zijn gesteld op 20-49 jaar voor vrouwen en 23-52 jaar voor
mannen. De bovenste leeftijdsgrens van 49 jaar voor de vrouwen is zo gekozen omdat
een deel van de gebruikte databestanden geen vrouwen ouder dan 49 jaar bevat. De
leeftijdsgrenzen bij de mannen zijn iets hoger gesteld dan bij de vrouwen omdat
gehuwde mannen in het algemeen wat ouder dan hun vrouw zijn. Voor sommige
landen was het niet mogelijk om deze leeftijdsselectie te maken omdat slechts de
leeftijd van een van de partners beschikbaar was, of omdat leeftijd niet in jaren maar
in groepen van jaren gemeten was. Voor deze landen zijn leeftijdsselecties gemaakt
die zo veel als mogelijk was overeenstemmen met de selecties bij de andere landen.
Informatie over de gebruikte leeftijdsselecties is te vinden in Appendix B.
Met de gegevens in de databestanden is voor ieder van de 65 landen een tabel
gemaakt waarin de opleidingsniveaus van de gehuwde mannen en vrouwen tegen
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elkaar worden afgezet. Omdat loglineaire parameters beïnvloed kunnen worden door
het aantal categorieën in de tabellen (Dessens, Jansen & Verbeek, 1984), zijn voor
alle landen opleidingsvariabelen met hetzelfde aantal categorieën gebruikt. In navolging van Ultee en Luijkx (1990) is voor vier categorieën gekozen. Binnen de landen is
voor mannen en vrouwen dezelfde opleidingsindeling gebruikt. Om te voorkomen dat
de landen waarvoor we zeer grote databestanden hebben de fit van de loglineaire
modellen onevenredig sterk bepalen (zie Ultee en Luijkx, 1990, p. 131) wordt bij de
loglineaire modelselectie voor alle landen de opleidingshomogamietabel gestandaardiseerd op 1000 echtparen1.
Omdat de opleidingsverdelingen nogal sterk verschillen tussen de landen - in hoog
ontwikkelde landen heeft praktisch iedereen de lagere school afgemaakt terwijl in de
laagst ontwikkelde landen veel personen geen enkele opleiding gevolgd hebben -, was
het niet mogelijk om voor ieder land dezelfde opleidingsindeling gebruikt. Voor het
beantwoorden van onze vraag over verschillen in openheid tussen de landen is dat ook
niet nodig. Er zijn namelijk sterke aanwijzingen dat onderwijs moet worden opgevat
als een positioneel goed (Thurow, 1975; Hirsch, 1977; Ultee, 1978). Dat houdt in,
dat de betekenis van het opleidingsniveau van een persoon in een bepaald land niet
zozeer bepaald wordt aan de hand van een of andere absolute standaard, maar door
dat opleidingsniveau te vergelijken met de opleidingsniveaus van alle personen van
hetzelfde geslacht in hetzelfde land. Zo heeft iemand die alleen lagere school voltooid
heeft in een hoog ontwikkeld land zijn/haar partner qua beroepsperspectief niet veel te
bieden, terwijl dezelfde persoon in een land waar de meeste mensen analfabeet zijn
een aantrekkelijke partij kan zijn. Om voor een bepaald land het belang van opleidingsniveau bij de partnerkeuze te bepalen dient dus een opleidingsindeling gebruikt
te worden die recht doet aan de onderscheidingen die in dat land van belang zijn. Bij
ons onderzoek zijn we er van uitgegaan dat dit bij de originele onderwijsindelingen in
onze databestanden in het algemeen het geval is. Als in een land de laagste gebruikte
opleidingscategorie 'lagere school en lager' is, dan is het niet waarschijnlijk dat er in
dat land erg veel personen zonder opleiding of met onvoltooide lagere school voorkomen. En als er geen onderscheid tussen 'lager secundair onderwijs' en 'hoger secundair onderwijs' gemaakt wordt, dan is het niet waarschijnlijk dat in het betreffende
land dit onderscheid erg belangrijk is.
Aangezien de onderwijsindelingen in de databestanden in het algemeen uit meer
dan vier categorieën bestonden, was het nodig om categorieën samen te voegen.
Hiertoe zijn de onderwijsindelingen stuk voor stuk bekeken. Op basis van gegevens
uit encyclopedieën en onderwijsjaarboeken (UNESCO, 1970-1983) is bepaald welke
categorieën het beste samengevoegd konden worden. Bij een deel van de landen
bevatte het databestand een indeling naar type gevolgd onderwijs (voor Nederland
bijvoorbeeld 'Lagere school (of lager)', 'LBO', 'MAVO', 'MBO', 'HAVO/VWO',
'HBO' en 'Universiteit'). De samentrekkingen die bij dit soort indelingen gemaakt
dienden te worden, betroffen het samenvoegen van de hoogste twee of laagste twee
categorieën ter voorkoming van te lege cellen, het samenvoegen van beroepsoplei-

61

dingen met algemeen vormende opleidingen (bijvoorbeeld in Nederland LBO met
MAVO, MBO met HAVO/VWO en HBO met Universiteit), of het samenvoegen van
enkele tussenliggende categorieën. Dit samenvoegen van tussenliggende categorieën
gebeurde op basis van de frequentieverdelingen van de onderwijsvariabelen in de
betreffende landen. Hierbij werd geprobeerd te voorkomen dat er tussenliggende
categorieën ontstonden met een veel hogere of veel lagere frequentie dan de beide
belendende categorieën. Dit om geleidelijk verlopende opleidingsverdelingen zonder
extreme pieken of dalen te verkrijgen. Bij de overige landen ging het om (vaak zeer
gedetailleerde) indelingen naar het aantal jaren opleiding dat men voltooid had. In het
algemeen waren hierbij in grote lijnen (primair, secundair, tertiair) de onderwijstypen
bekend, of waren de belangrijke overgangen uit pieken in de frequentieverdelingen
van de onderwijsvariabelen af te leiden, zodat de hierboven beschreven werkwijze
gevolgd kon worden. Bij de laagst ontwikkelde landen was het vaak noodzakelijk om
een onderverdeling van het primaire onderwijs te maken (bijvoorbeeld in '0-3 jaar
lager onderwijs' en '4-6 jaar lager onderwijs'). Dit gebeurde dan op basis van de
frequentieverdelingen van de onderwijsvariabelen in de betreffende landen. Ook bij
deze onderverdeling van het lager onderwijs werd geprobeerd om geleidelijk verlopende opleidingsverdelingen te krijgen, door te voorkomen dat bij samenvoegingen de
frequentie in tussenliggende categorieën erg veel hoger of lager werd dan in de beide
belendende categorieën. In Appendix В wordt voor alle landen de gebruikte onderwijsindeling weergegeven.

4.4 Resultaten
Om een loglineair model te selecteren dat een goede beschrijving geeft van het
patroon van de relatieve homogamie in ieder van de 65 landen, wordt een stapsgewij
ze procedure gebruikt. Tabel 4.1 presenteert de modellen die bij deze procedure
onderzocht worden, samen met hun fitmaten. Voor ieder model wordt de Likelihoodratio (G 2 ), het bijpassend aantal vrijheidsgraden (VG), het Bayesian Information
Criterion (BIC) en het percentage reductie in G2 in vergelijking met het onafhankelijkheidsmodel (rG2) weergegeven. Bij de selectie van een model ter beschrijving van
onze data zullen we gebruik maken van de BIC. Het traditionele statistische criterium
voor modelselectie - het verschil in G2 tussen twee modellen in vergelijking met het
verschil in VG - kan bij ons onderzoek om twee redenen niet gebruikt worden. Op de
eerste plaats hangt de waarde van G2 af van het aantal onderzoekseenheden in de
tabellen en dat aantal is gestandaardiseerd op 1000 per tabel. Op de tweede plaats is
het totale aantal van 65.000 onderzoekseenheden in de tabellen dermate groot dat hele
kleine verschillen tussen modellen - die inhoudelijk gezien betekenisloos zijn - al
statistisch significant worden. Om dit laatste probleem op de lossen heeft Raftery
(1986a, 1986b) de BIC-statistiek ontwikkeld. De BIC is gebaseerd op Bayesiaanse
statistiek en gaat na of een model in staat is om de data beter te beschrijven dan
62

Tabel 4.1 Selectie van een loglinear model ter beschrijving van het verband tussen
de opleidingsniveaus van huwelijkspartners in 65 landen (N=65.000).
BIC

G2

VG

21870
-3184

28353
3288

-3163

2599

4. 1 + STAP *L

-4624

1138

5. 1 + A1*L + A2*L + A3*L

-3580

742

6. 1 + C1*L + C2*L + C3*L

-2291

2031

585
584
520
520
390
390

1. M*L + V*L
2. 1 + STAP
3. 1 + STAP*L
15

rG2

0.0
88.4
90.8
96.0
97.4
92.8

M = Opleiding man. V = Opleiding vrouw. L = Land. STAP = Stapparameter.
A l , A2, A3 = Afstandparameters. C l , C2, C3 = Crossingparameters.

het verzadigde model. Als dat zo is dan is de waarde van de BIC negatief. H e t model
met de meest negatieve BIC is het model dat de voorkeur verdient. D e rG 2 (Erikson &
Goldthorpe, 1992, p . 88) in tabel 4 . 1 geeft een indicatie van het percentage van het
(relatieve) verband in de tabel dat door een model verklaard wordt. D e formules van
de loglineaire modellen uit tabel 4 . 1 worden in Appendix 4C gepresenteerd.
Model 1 in tabel 4 . 1 is het onafhankelijkheidsmodel. Het is gebaseerd op de
aanname dat in ieder land de frequentie van voorkomen van iedere combinatie van
opleidingsniveaus van huwelijkspartners volledig bepaald wordt d o o r de aantallen
mannen en vrouwen in de marginalen van de tabel. Als dit model niet goed bij de data
past, dan geeft dat aan dat er op zijn minst in sommige landen een verband tussen de
opleidingsniveaus van huwelijkspartners bestaat. Met de andere modellen in tabel 4 . 1
wordt de aard van dit verband nader onderzocht. Deze modellen behoren tot een
klasse van modellen die sociale afstandsmodellen (Goodman, 1972; H a b e r m a n , 1979)
genoemd w o r d e n . Z e gaan uit van de veronderstelling dat de kans o p een huwelijk
afneemt naarmate het verschil tussen de opleidingsniveaus van de huwelijkspartners
groter wordt. De meest eenvoudige versie is het vaste afstandsmodel
(Haberman,
1979). Dit model werd toegepast door Ultee en Luijkx (1990) bij h u n analyse van
opleidingshomogamie in 2 3 landen. Het gaat uit van de aanname dat bij iedere stap
toename in afstand tussen de opleidingsniveaus van de huwelijkspartners, d e kans op
een huwelijk in dezelfde mate afneemt. Dit model beschrijft het (relatieve) verband in
de tabel op zeer zuinige wijze. E r is slechts één parameter, de stapparameter,
die
aangeeft in welke mate de homogamie afneemt als de afstand tussen d e opleidingsniveaus een stap toeneemt. In model 2 wordt er van uitgegaan dat deze parameter in alle
landen dezelfde waarde heeft; in model 3 dat hij tussen de landen verschilt.
Als model 3 de data nog niet goed genoeg beschrijft o m geaccepteerd te w o r d e n ,
dan zijn er verschillende manieren o m het model te verbeteren. O p de eerste plaats
kan de aanname worden losgelaten dat de stapparameter bij iedere volgende stap
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toename in afstand tussen de opleidingsniveaus dezelfde waarde heeft. Het is mogelijk
dat bij toename van de afstand tussen de opleidingsniveaus van de huwelijkspartners
de kansen op een huwelijk op nonlineaire wijze afnemen. Dit wordt onderzocht met
de modellen 4 en 5. Model 4 behoort tot een klasse van modellen die er van uitgaan
dat de huwelijkskansen afnemen volgens het aantal stappen tussen de opleidingsniveaus verheven tot een bepaalde macht. Van deze 'machtsmodellen' wordt in tabel 4.1
alleen het model gepresenteerd dat het beste past. Dit is het model met het aantal
stappen verheven tot de macht 1,5. Bij model 5 wordt nog een stapje verder gegaan
en wordt voor ieder mogelijk aantal stappen tussen de opleidingsniveaus een aparte
parameter geschat. Terwijl de modellen 3 en 4 per land slechts één parameter gebruiken om de mate van opleidingshomogamie te beschrijven, gebeurt dat in model 5
- dat het variabele afstandsmodel wordt genoemd - met drie parameters.
Een tweede manier om vanaf het vaste afstandsmodel verder te gaan is door het
loslaten van de impliciete aanname van dit model dat de barrières tussen ieder paar
naast elkaar liggende opleidingscategorieën even groot zijn. Opleidingsniveauindelingen zijn in het algemeen slechts ordinale schalen. We weten dat het ene
opleidingsniveau hoger is dan het andere niveau, maar we weten niet hoeveel hoger
het is. In model 6 wordt de aanname van gelijke afstanden tussen de opleidingscategorieën losgelaten. Het model dat we dan krijgen is het crossingsparameters model
(Pontinen, 1982). Dit model schat een aparte parameter voor ieder mogelijk interval
tussen twee opvolgende categorieën. Deze parameter geeft aan in welke mate de kans
op een huwelijk afneemt als het betreffende interval moet worden overbrugd. Net als
het variabele afstandsmodel beschrijft het crossingsparameters model het patroon van
de opleidingshomogamie in de landen met drie parameters.
Uit tabel 4.1 blijkt dat de BIC van model 4 de laagste waarde heeft. We kiezen
daarom voor dit model ter beschrijving van onze data. De rG^-statistiek laat zien dat
dit model 96% van het relatieve verband in de tabel verklaard, wat een heel bevredigend resultaat is. We gaan er daarom van uit dat de loglineaire stapparameter van
model 4 een goede indicatie geeft van de sterkte van de tendens tot opleidingshomogamie in de landen. Een praktisch bezwaar van deze parameter is echter dat hij een
negatieve waarde heeft die lager wordt naarmate de homogamie toeneemt. Bij onze
verdere analyses zullen we daarom de tegengestelde waarde van deze parameter
gebruiken om de homogamie in de landen weer te geven. Deze maat wordt in het
vervolg 'HOMOG' genoemd. In de derde kolom van de bijlage bij dit hoofdstuk
wordt voor ieder land de waarde van HOMOG gepresenteerd. In figuur 4.1 wordt
bovendien een indruk gegeven van de verdeling van openheid en geslotenheid met
betrekking tot de opleidingsniveaus van huwelijkspartners over de wereld. In deze
figuur worden de landen waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn wit gelaten. De
mate van homogamie in de andere landen wordt met grijstinten aangegeven. Hoe
donkerder de tint, des te sterker de homogamie.
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4.4.1 Verklarende analyse
De verklaring van de verschillen tussen de landen in mate van opleidingshomogamie
gebeurt met regressie-analyse. Omdat de standaardfouten (SE) van de Stapparameter
bekend zijn, passen we weighted least squares (WLS) toe met 1/SE als weegfactor.
Dit levert betere schattingen op dan ordinary least squares (Weisberg, 1985). Als
onafhankelijke variabelen worden landenkenmerken gebruikt. Deze worden in de
bijlage gepresenteerd. Voor het ontwikkelingsniveau van de landen gebruiken we twee
verschillende maten: het percentage van de beroepsbevolking werkzaam buiten de
landbouw en de natuurlijke logaritme van de energieconsumptie per capita (in
kilogram kool equivalenten). Politieke democratie wordt gemeten met een democratieindex ontwikkeld door Bollen (1980), die loopt van 0 (niet democratisch) tot 100 (zeer
democratisch)2. Voor dominante godsdienst gebruiken we zes categorieën: (0) overig,
(1) katholiek, (2) protestant, (3) moslim, (4) confucianistisch, (5) gemengd katholiek/protestant. Een godsdienst wordt als dominant beschouwd als de meerderheid van
de bevolking die godsdienst aanhangt en er geen tweede godsdienst is die door een
substantieel deel van de bevolking wordt aangehangen. De categorie 'overig' is een
restcategorie, die zowel de landen met een andere dominante godsdienst bevat als de
landen waarin meerdere godsdiensten dominant zijn. De technologische achtergrond
van zich ontwikkelende samenlevingen wordt met drie categorieën gemeten: (0)
geïndustrialiseerd, (1) industrialiserend agrarisch, (2) industrialiserend tuinbouw.
De gegevens die we gebruiken, hebben betrekking op bestaande huwelijken die
werden afgesloten op een tijdstip voor het moment van dataverzameling. Omdat we
verwachten dat de contextuele variabelen hun grootste invloed uitoefenen ten tijde van
de huwelijkssluiting, hebben de gegevens over het ontwikkelingsniveau en de politieke
democratie betrekking op een tijdstip van 15 jaar voor het moment van dataverzameling (vergelijk Ultee & Luijkx, 1990). De gegevens over dominante religie (die niet
zo snel veranderen) zijn voor rond 1970. De gegevens over de technologische
achtergrond zijn niet tijdsafhankelijk. Verdere informatie over de gebruikte landenkenmerken en de bronnen waaruit ze afkomstig zijn, is te vinden in de bijlage achter
in dit hoofdstuk3.
De omgekeerde-U-curve hypothese voorspelt een kromlijnig verband tussen
ontwikkelingsniveau en opleidingshomogamie. Daarom wordt er voor de indicatoren
van het ontwikkelingsniveau zowel een lineaire als een kwadratische term opgenomen.
Omdat lineaire en kwadratische termen zeer hoog gecorreleerd zijn als ze in hun
oorspronkelijke eenheden uitgedrukt worden, werken we bij deze variabelen met
afwijkingen van het gemiddelde (Fisher & Mason, 1981).
4.4.2 Resultaten van de verklarende analyse
Om de bivariate relaties tussen de verklarende variabelen en de mate van opleidingshomogamie te bepalen is voor iedere verklarende variabele een afzonderlijk regressiemodel geschat. Voor de indicatoren van ontwikkelingsniveau is behalve een lineair
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ook een kwadratisch model geschat. Tabel 4.2 bevat de resultaten.
De modellen 1 en 3 laten zien dat de lineaire effecten van de indicatoren voor het
ontwikkelingsniveau niet significant zijn. Het toevoegen van een kwadratische term
(modellen 2 en 4) leidt echter tot een significante verbetering van de modelfit. De
vorm van kromlijnig verband tussen het ontwikkelingsniveau van de landen en de
mate van opleidingshomogamie blijkt uit figuur 4.1. De twee bovenste curves in deze
figuur laten zien dat zowel bij toename van het aantal personen werkzaam buiten de
landbouw als bij toename van de energieconsumptie per capita, de voorspelde mate
van opleidingshomogamie eerst toeneemt en vervolgens weer afneemt. Deze bevinding is in overeenstemming met de voorspelling van de omgekeerde-U-curve hypothese. Het omslagpunt van de curve ligt bij de landen waar - 15 jaar voor de dataverzameling - ongeveer de helft van de beroepsbevolking buiten de landbouw werkzaam
is (bijvoorbeeld Brazilië, Costa Rica, Taiwan) en bij de landen met - 15 jaar voor de
dataverzameling - een energieconsumptie per capita van ongeveer 350 kilogram kool
equivalent (Egypte, Maleisië, Turkije).

Tabel 4.2 Ongestandaardiseerde WLS coëfficiënten van bivariate regressiemodellen met opleidingshomogamie als afhankelijke variabele (N=65)
Model

Landenkenmerk

В

SE(B)

R2
5,5

1

% Buiten landb / 100

-0,1579

0,0823

2

% Buiten landb / 100
(% Buiten landb/ 100)2

-0,0408
-1,500**

0,0728
0,2885

34,2**
3,1
25,7**

3

Energieconsumptie

-0,0186

0,0132

4

Energieconsumptie
(Energieconsumptie)2

-0,0159
-0,0250**

0,0116
0,0057

5

Democratie / 100

-0,1209

0,0741

6

Godsdienst
- Katholiek
- Moslim
- Confucianisme
- Katholiek/protestant
- Overig
- Protestant

0,2589**
0,0580
0,1960**
0,0667
0,5491**
0,1076
0,0691
0,0680
0,1084
0,0607
Referentiecategorie

7

Techn. achtergrond
- Industrielanden
- Akkerbouw
- Tuinbouw

0,0868
0,0665
0,2519**
0,0649
Referentiecategorie

* ps0,05

4,1
42,0**

25,4**

** piO.01
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Figuur 4.2 Grafische weergave van het voorspelde verband tussen de indicatoren van het ontwik
kelingsniveau (percentage werkenden buiten de landbouw en energieconsumptie per capita) en de
opleidingshomogamie op basis van de bivariate (paneel A en B) en multivariate (paneel С en D)
regressie-analyses.
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Model 5 in tabel 4.2 laat zien dat het bivariate effect van politieke democratie niet
significant is. De indicatoren voor dominante godsdienst en de technologische
achtergrond (modellen 6 en 7) vertonen daarentegen wel significante effecten. In
katholieke, moslim en cunfucianistische landen is de opleidingshomogamie significant
hoger dan in protestantse landen. Daarnaast vertonen industrialiserende akkerbouwsamenlevingen significant meer opleidingshomogamie dan industrialiserende tuinbouwsamenlevingen. Deze bevindingen zijn in overeenstemming met onze verwachtingen.

68

Tabel 4.3 laat zien in hoeverre de regressiecoëfficiënten veranderen als gecontroleerd wordt voor de andere verklarende variabelen. Omdat de beide maten voor het
ontwikkelingsniveau indicatoren van hetzelfde verschijnsel zijn en hoog correleren,
worden ze niet samen in een model opgenomen. In plaats daarvan wordt de multivariate analyse twee keer uitgevoerd, eenmaal met het percentage van beroepsbevolking
buiten de landbouw als indicator voor ontwikkelingsniveau (model 1) en eenmaal met
de energieconsumptie per capita als indicator voor ontwikkelingsniveau (model 2). De
indicatoren voor ontwikkelingsniveau blijken ook in de multivariate analyse significante effecten te vertonen. De onderste twee curves in figuur 4.1 tonen de vorm
van het voor de andere variabelen gecontroleerde verband tussen ontwikkelingsniveau

Tabel 4.3 Ongestandaardiseerde WLS coëfficiënten van multivariate regressiemodellen
met opleidingshomogamie als afhankelijke variabel (N=65)
VARIABELE

SE(B)

Constante

0,5817**

0,1132

% Buiten landb / 100
(% Buiten landb / 100)2

-0,2794
-0,8704*

0,1456
0,3949

Energieconsumpne
(Energieconsumptie)2

MODEL 2

MODEL 1
В

-

-

В

SE(B)

0,6288**

-

0,1070

-

-0,0420
-0,0209**

0,0216
0,0069

Godsdienst
- Katholiek
- Moslim
- Confucianistisch*
- Katholiek/protestant
- Overig
- Protestant

0,1226
0,0691
0,0367
0,0879
0,3632**
0,1129
0,0952
0,0623
0,0067
0,0796
Referentiecategone

0,1482*
0,0629
0,0134
0,0874
0,3593**
0,1092
0,1285*
0,0630
0,0063
0,0763
Referentiecategorie

Democratie / 100

0,0368

-0,0605

Techn. achtergrond
- Industrielanden
- Akkerbouw
- Tuinbouw

0,2009*
0,0964
0,1748*
0,0690
Referentiecategorie

R2
Adj. R2

0,0757

57,2
49,3

0,0736

0,2106*
0,0987
0,1857**
0,0644
Referentiecategorie
59,1
51,5

* pi0,05 ** ps0,01
' Bij herschatting van de modellen met de confuciamstische landen als referentiecategorie
bleek dat deze landen ook significant meer opleidingshomogamie vertonen dan de katholie
ke, moslim, gemengd katholiek/protestantse en overige landen.
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en opleidingshomogamie. Wederom zien we dat zowel bij toename van het aantal
personen werkzaam buiten de landbouw als bij toename van de energieconsumptie per
capita de voorspelde mate van opleidingshomogamie eerst toeneemt en vervolgens
afneemt. De omslag ligt nu echter op een lager ontwikkelingsniveau dan in het
bivariate geval, namelijk bij landen waar - 15 jaar voor de dataverzameling - ongeveer
35% van de bevolking buiten de landbouw werkt (Ghana, Korea, Pakistan) en bij
landen met - 15 jaar voor de dataverzameling - een energieconsumptie per capita van
ongeveer 150 kilogram (Dominicaanse Republiek, Indonesië, Kenia).
Verder blijkt de opleidingshomogamie hoger te zijn in katholieke en confucianistische landen dan in protestantse landen. Het effect van katholicisme is echter alleen
significant in model 2. In dit model vertonen ook de gemengd katholiek/protestantse
landen significant meer opleidingshomogamie dan de protestantse landen. De confucianistische landen vertonen in beide modellen significant meer opleidingshomogamie
dan alle andere categorieën van landen. Het verschil tussen de moslimlanden en de
protestantse landen is bij de multivariate analyse niet meer significant. Tabel 4.3 laat
verder zien dat zowel de industrielanden als de industrialiserende akkerbouwsamenlevingen significant meer opleidingshomogamie vertonen dan de industrialiserende tuinbouwsamenlevingen. Het effect van politieke democratie is ook bij de
multivariate analyse niet significant.

4.5 Conclusie en discussie
In dit hoofdstuk hebben we loglineaire analyse gebruikt om de mate van opleidingshomogamie in 65 landen vast te stellen. Uit de analyse blijkt dat het grootste deel van
het verband tussen de opleidingsniveaus van huwelijkspartners beschreven kan
worden met één parameter voor ieder land. Deze parameter geeft aan in welke mate
de kans op een huwelijk afneemt als het verschil tussen de opleidingsniveaus van
huwelijkspartners toeneemt. In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt deze parameter gebruikt als afhankelijke variabele in een regressie-analyse, waarin het verschil in
opleidingshomogamie tussen de landen wordt verklaard met behulp van landenkenmerken. Deze verklarende analyse levert verschillende interessante resultaten op.
Ten eerste blijkt er een kromlijnig verband te bestaan tussen het ontwikkelingsniveau van landen en de mate van opleidingshomogamie. Als het ontwikkelingsniveau
toeneemt dan neemt de opleidingshomogamie eerst toe, vervolgens bereikt ze een
maximum, waarna ze weer afneemt. Dit resultaat is in overeenstemming met de
omgekeerde-U-curve hypothese over het verband tussen industrialisatie en opleidingshomogamie. Het laat zien dat van de andere twee hypothesen over effecten van
industrialisatie, de statusverwervingshypothese en de romantische liefde hypothese,
het bereik moet worden ingeperkt. De statusverwervingshypothese, die voorspelt dat
bij toenemende industrialisatie het economisch belang van opleiding en dus de betekenis ervan als een criterium bij de partnerkeuze toeneemt, wordt alleen bevestigd als
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we de minst ontwikkelde landen vergelijken met de landen op een tussenliggend
niveau van ontwikkeling. De romantische liefde hypothese, die voorspelt dat bij
toenemende industrialisatie opleiding minder belangrijk wordt bij de partnerkeuze
omdat de behoefte aan economische partnerkeuze afneemt en het aantal contacten met
personen uit andere groepen toeneemt, wordt alleen bevestigd als we de landen van
een gemiddeld ontwikkelingsniveau vergelijken met de meest ontwikkelde landen.
Als we de minst ontwikkelde landen buiten beschouwing laten en alleen kijken naar
de landen die op zijn minst gedeeltelijk geïndustrialiseerd zijn, dan is er sprake van
een duidelijke trend naar meer openheid. Dit resultaat stemt overeen met de bevindingen van Ultee en Luijkx (1990) voor industrielanden. Omdat slechts 9 van de 65
databestanden die we bij ons onderzoek gebruiken ook door Ultee en Luijkx gebruikt
werden, biedt ons resultaat nieuwe empirische ondersteuning voor het bestaan van een
trend naar minder opleidingshomogamie in industriële samenlevingen.
Een tweede belangrijke bevinding van ons onderzoek is dat ook andere dan
economische en politieke landenkenmerken een substantiële bijdrage kunnen leveren
aan de verklaring van verschillen in openheid tussen landen. In de stratificatieliteratuur is deze mogelijkheid wel eens geopperd (Fox & Miller, 1965), maar zijn er tot
op heden nauwelijks pogingen ondernomen om landen te groeperen tot 'families of
nations', zoals elders is gedaan (Castles, 1994; Esping Andersen, 1990). Onze
resultaten laten zien dat dominante religie en de technologische achtergrond van laag
ontwikkelde samenlevingen in dit opzicht belangrijke kenmerken zijn. Zoals verwacht bleken de landen met een katholieke traditie meer opleidingshomogamie te
vertonen dan de protestantse landen. De meeste opleidingshomogamie werd echter
gevonden in de confucianistische landen. De grote geslotenheid van de opleidingsstructuur van deze landen is waarschijnlijk een gevolg van het feit dat in deze landen
enerzijds een sterke gerichtheid bestaat op traditionele familiewaarden, terwijl
anderzijds formeel onderwijs van oudsher als een belangrijk middel tot sociale
mobiliteit is beschouwd. In een dergelijke situatie kan verwacht worden dat bij de
partnerkeuze, zowel door de familie als door de huwenden zelf, sterk op het opleidingsniveau van de partner wordt gelet. Bij de bivariate analyse bleken ook de
moslimlanden significant meer homogamie te vertonen dan de protestantse landen. Bij
de multivariate analyse was dit verschil echter verdwenen. Met betrekking tot de
technologische achtergrond bleken de industrialiserende landen met een tuinbouwtraditie minder opleidingshomogamie te vertonen dan de industrialiserende landen met
een akkerbouwtraditie. Dit resultaat is in overeenstemming met onze veronderstelling
dat de manier waarop een samenleving in het verleden georganiseerd was het toekomstig gedrag van de leden van die samenleving kan blijven beïnvloeden.
Voor wat betreft de variabele politieke democratie werden bij dit onderzoek geen
significante effecten op opleidingshomogamie gevonden. Dit duidt er op dat de
aanwezigheid van een democratisch waardepatroon in een samenleving niet van
invloed is op de openheid van de huwelijksmarkt met betrekking tot de opleidingsniveaus van huwelijkspartners.
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Een kanttekening die bij onze bevindingen gemaakt moet worden, is dat ze
gebaseerd zijn op een maat voor opleidingshomogamie die een globaal beeld geeft van
het belang van opleiding bij de partnerkeuze voor de grote meerderheid van de
bevolking. Deze maat geeft geen informatie over de openheid of geslotenheid van
specifieke (opleidingen) groepen. Dat neemt niet weg dat dergelijke informatie over
specifieke groepen ook van belang kan zijn. Zo bestaan er bijvoorbeeld zelfs in de
laagst ontwikkelde landen, waar het overgrote deel van de bevolking geen lagere
school heeft afgemaakt, kleine elites van personen met een voltooide middelbare of
zelfs hogere opleiding. Door na te gaan of deze elitegroepen in dergelijke laag
ontwikkelde landen sterker of juist minder sterk afgesloten zijn van de rest van de
bevolking dan in meer ontwikkelde landen, zou belangwekkende aanvullende informatie verkregen kunnen worden.

Noten
1 Deze keuze van N = 1000 voor ieder land heeft geen invloed op de waarde van de loghneaire stapparameters die gebruikt gaan worden om de mate van homogamie m de landen te beschrijven Ze beïnvloedt echter
wel de grootte van de standaardfouten van deze parameters Daarom wordt bij de bepaling van deze
standaardfouten voor de verklarende analyse uitgegaan van de oorspronkelijke aantallen m de tabellen.
2 Om te voorkomen dat de waarden van de parameters erg klein worden, hebben we voorafgaande aan de
analyse het percentage van de beroepsbevolking buiten de landbouw en de democratie-index gedeeld door
100
3. Omdat sommige landenkenmerken met voor ieder jaar beschikbaar waren, was het soms nodig hun
waarde voor een bepaald jaar te schatten. In de meeste gevallen gebeurde dit met lineaire interpolatie In een
enkel geval waren er alleen gegevens voor latere jaren beschikbaar In die situatie werd lineaire extrapolatie
gebruikt.
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Bijlage: Landenkenmerken
Loglineaire stapparameter en landenkenmerken voor de verklarende analyse.
LAND
Australie
Bangladesh
België
Benin
Brazilië
Canada
China
Colombia
Costa Rica
Denemarken
D o m i n Repub
W Duitsland
Ecuador
Egypte
FIJI
Filippijnen
Finland
Frankrijk
Ghana
Guyana
Haïti
Hongarije
Hongkong
India
Indonesie
Ierland
Israel
Italie
Ivoorkust
Jamaica
Japan
Joegoslavië
Jordanie
Kameroen
Kenia
Korea Zuid
Lesotho
Maleisië
Marokko
Menico
Nepal
Nederland
Nieuw Zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Pakistan

JAAR

HOMOG

81
75'
79
81
80
76
82
76
76
79
75
79
79·
80
74
78
72
79
79*
75
77
73
71
71
76
79
70
79
80·
75'
71
71
76
78
77'
74
77
74
80
76'
76
77
81
72
82
75

547
735
584
583
961
681
705
867
794
674
622
742
1 134

703
682
904
757
733
687
656
881
886
1032

753
1033

894
770
900
770
741
1 187
1 021

842
755
670
1 409

489
825
836
855
740
582
680
614
668
774

SE

008
031
030
031
012
011
010
031
029
037
032
039
030
019
022
019
065
033
026
025
046
015
033
047
013
038
031
039
034
044
052
044
031
022
023
040
028
024
043
023
055
010
011
053
019
042

NAGRI

ENER

DEMO

91
13
94
48
51
88
30
50
50
85
39
89
45
44
43
41
61
82
38
62
21
60
48'
26
26
69
84
76
13
61
59
31
65
14
15
33
8
36
40
46
5
90
87
79
83
38

4795

100
40
100
25
61
100
16
70
91
100
21
89
53
39
701
93
97
91
30
53
29
28
70"
94
18
96
95
97
46
91
99
43
32
63
66
52
40·
84
32
79
38
100
100
100
100
40

20"
4424

50
447
5941

647
522
235
3415

158
4122

247
333
350"

173
1034
2824

118
566
37
1907

255
122
137
2164

734
1661

169
521
544
593
206
72
143
211
10"
258
180
936
4
3136
2780
2267
2887
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GODS CULT

2
3
1
0
1
5
0
1
1
2
1
5
1
3
0
1
2
1
0
0
1
1
4
0
3
1
0
1
0
2
4
0
3
0
0
4
5
0
3
1
0
5
2
2
1
3

0
1
0
2
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
2
1
1
0
1
1
1
0
0
0
2
1
0
0
1
2
2
1
2'
1
1
1
1
0
0
0
0
1

N
19173
3122
1615
3007
30486
32233
56802"
2328
2364
1327
1555
1541
3644
6212
4341
7764

437
1426
3003
2580
1549
13698
3312
1814
31828'
1522
1890
1417
3835
1094
1307
1709
3136
5518
4222
4664
2484
4744
2533
4480
3851
51952
39983'

510
7485
3136

LAND

JAAR HOMOG SE

Panama
Paraguay
Pera
Portugal
Rwanda
Senegal
Soedan Noord
Sri Lanka
Syrië
Taiwan
Thailand
Trinidad
Tsjechoslowakije
Tunesië
Turkije
Venezuela
Verenigde Staten
Ver. Koninkrijk
Zweden

JAAR
HOMOG
SE
NAGRI

ENER

DEMO
GODS
CULT

Ν

74

75'
79
77*
79a
83
78
78*
75
78
70
75
77
80
78
78
77
80
72
72

.935
.966
1.184
1.193
.334
.546
.818
.703
.767
.960
1.026
.778
.672
.881
.618
.784
.774
.454
.625

.031
.035
.031
.030
.024
.031
.041
.021
.029
.053
.043
.028
.012
.033
.026
.032
.012
.017
.049

NAGRI ENER
49
45
49
62
6
17
15
44
47
51
16
79
78
45
27
67
95
96
85

616
106
520
567
14
128
69
ПО
351
381
62
2233
5560
219
329
2780
9031
4834
3075

DEMO GODS CULT Ν
75
44
85
40
30
52
33
94
28
23
33
90
21
72
69
73
92
99
100

1
1
1
1
0
3
3
0
3
4
0
5
1
3
3
1
5
2
2

1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0

2393
2166
4283
4451
2769
2702
2259
4884
3341
1256
2549
2728
22246*
3261
3353
1899
26077*
5426
520

Jaar van dataverzameling.
* In deze landen werd de dataverzameling in het volgende jaar voortgezet.
Tegengestelde waarde van de loglineaire stapparameter uit model 4.
Standaardfout van HOMOG.
Percentage van de beroepsbevolking werkzaam buiten de landbouw. Jaar: 15 jaar
voor het jaar van dataverzameling. Bronnen: ILO (1990); Lane, McKay & Newton
(1991); Taylor en Hudson (1972); Taylor en Jodice (1983).
' Gemiddelde van Taiwan, Zuid Korea en Japan.
Consumptie van commerciële energie per capita in kilogram kool equivalenten. Jaar:
15 jaar voor het jaar van dataverzameling. Bronnen: Taylor en Jodice (1983); UNDP
(1992); World Bank (1979).
' Geschat op basis van informatie voor de zeventiger jaren.
b
Voor Lesotho is er alleen informatie voor 1980 en later beschikbaar, die laat zien dat
dit land de laagste energieconsumptie van alle Afrikaanse landen heeft. We hebben dit
land daarom een waarde gegeven die wat lager is dan de waarde voor Rwanda, het
land met de op één na laagste energieconsumptie.
Democratie-index. Jaar: ongeveer 15 jaar voor het jaar van dataverzameling. Bron:
Bollen (1980).
' Geschat op basis van informatie uit Banks (1977) en Taylor en Hudson (1972).
Dominante godsdienst. Categorieën: (0) Anders, (1) Katholiek, (2) Protestant, (3)
Moslim, (4) Confucianistisch, (5) Gemengd katholiek/Protestant. Bronnen: Barrett
(1982) en Taylor en Hudson (1972).
Culturele erfenis uit de pre-industriële periode. Categorieën: (0) Industriële samenleving, (1) industrialiserende landbouwsamenleving, (2) industrialiserende tuinbouwsamenleving. Bron: Lenski en Nolan (1984).
* Apart gecodeerd als industrialiserende tuinbouwsamenleving.
Aantal echtparen in de homogamietabel.
* Omdat bij deze landen het aantal respondenten in het oorspronkelijke databestand
uitzonderlijk hoog was, is de homogamietabel gebaseerd op een random sample uit
het oorspronkelijke materiaal.

5. Scheidslijnen in de beroepsstructuur: De verklaring van verschillen in beroepshomogamie tussen 57 landen1

Summary
In this study we use data on the association between the occupations of spouses for 57
countries to gain insight in the openness of three important boundaries within the
occupational structure of societies: the boundary between higher nonmanual occupations and other occupations, the boundary between manual and non-manual occupations, and the boundary between farm occupations and other occupations. Differences
in the strength of these boundaries between the countries are explained with the level
of development, political democracy, dominant religion, the technological background
of developing countries, and the employment of married women as explanatory
variables.

5.1 Inleiding
Binnen de stratificatiesociologie bestaat een lange traditie van onderzoek naar
gemengde huwelijken. Door na te gaan in welke mate er gehuwd wordt tussen de
leden van verschillende groepen in een samenleving kan inzicht verkregen worden in
de doorlaatbaarheid van de grenzen tussen die groepen. Stratificatiesociologen
spreken wat dit betreft van de openheid van sociale groepen, of kortweg van sociale
openheid. Als er in een samenleving veel huwelijken plaatsvinden tussen de leden van
verschillende groepen of als er anderszins veel contacten of uitwisseling van personen
tussen groepen bestaan, dan wordt die samenleving een open(er) samenleving
genoemd. Is het omgekeerde het geval dan wordt de betreffende samenleving geslotenier) genoemd.
Het onderzoek van trouwpatronen is niet de enige manier waarop inzicht verkre1
Een aangepaste versie van dit hoofdstuk verschijnt in de loop van 1996 in het "Tijdschrift voor Sociologie".
Mede-auteurs zijn Wout Ultee en Jan Lammers. Mijn dank gaat uit naar de volgende personen die databestanden ter beschikking hebben gesteld of op andere manieren hebben bijgedragen tot het tot stand komen
van dit hoofdstuk: Harry Ganzeboom, Fred Huijgen, Libbie Stephenson, Barbara Vaughan, Theo van der
Weegen, en de leden van het ISA Research Committee on Social Stratification (RC28).
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gen kan worden in de openheid van samenlevingen. Binnen de stratificatiesociologie
wordt ook veel gebruik gemaakt van intergenerationele beroepsmobiliteit als indicator
van dit verschijnsel. Een samenleving waarin veel kinderen een andere beroepspositie
bereiken dan hun ouders wordt dan als opener beschouwd dan een samenleving waar
dat bij minder kinderen het geval is. Bij dit mobiliteitsonderzoek is gevonden dat de
hogere lagen van industriële samenlevingen tot op zekere hoogte open zijn voor
personen van lagere komaf en dat er tussen industriële samenlevingen verschillen in
openheid bestaan (bijv. Grusky & Hauser, 1984; Ganzeboom, Luijkx & Treiman,
1989). Of er ook sprake is van een trend naar meer openheid, zoals voorspeld wordt
door de industrialisatietheorie (Kerr, Dunlop, Harbison, & Myers, 1960; Treiman,
1970), is nog niet duidelijk. Op basis van een uitgebreid onderzoek van 149 mobiliteitstabellen voor 35 landen concluderen Ganzeboom, Luijkx and Treiman (1989) dat
ze zo'η trend gevonden hebben. Hun resultaat wordt echter niet bevestigd door
onderzoek van Erikson en Goldthorpe (1992), die tot de conclusie komen dat er
slechts sprake is van 'trendless fluctuations'. Verder concludeert Wong (1994), op
basis van een heranalyse van de door Ganzeboom e.a. gebruikte gegevens, dat de
trend naar meer openheid slechts in enkele landen significant aanwezig is.
Het onderzoek met trouwpatronen als indicator van sociale openheid heeft lange
tijd in de schaduw van het mobiliteitsonderzoek gestaan. Toch is het thema gemengde
huwelijken binnen de stratificatiesociologie al een oud gegeven. Klassieke sociologen
als De Tocqueville ([1835], 1967) en Weber ([1921], 1972) beschouwden gemengde
huwelijken reeds als een indicator voor de mate waarin statusgroepen van elkaar afge
sloten zijn en vanaf het begin van deze eeuw is er empirisch onderzoek naar gemeng
de huwelijken verricht (bijv. Benini, 1901; Marvin, 1918; Burgess & Wallin, 1943).
Dat onderzoek laat zien dat huwelijkspartners over het algemeen sterk op elkaar lijken
voor wat betreft kenmerken als leeftijd, opleiding, beroep, sociale afkomst, ras en
religie. Dit verschijnsel wordt homogamie genoemd. Als gehuwden op elkaar lijken
qua leeftijd dan wordt bijvoorbeeld gesproken van leeftijdshomogamie, als ze op
elkaar lijken qua opleidingsniveau van opleidingshomogamie, enzovoort.
Vanaf de vijftiger jaren wordt er vergelijkend onderzoek naar trouwpatronen
verricht. Meestal gaat het hierbij om de vergelijking van trends binnen één land (bijv.
Berent, 1954; Mare, 1991) of om de vergelijking van enkele landen (bijv. Lipset en
Bendix, 1959; Kerckhoff, 1978). Grootschalig vergelijkend onderzoek is tot op heden
alleen verricht op het gebied van de opleidingshomogamie. Onderzoek van Ultee en
Luijkx (1990) en van Smits, Ultee & Lammers (1994; zie ook hoofdstuk 4 van dit
boek) naar het verband tussen de opleidingsniveaus van huwelijkspartners in 23
respectievelijk 65 landen laat zien dat er tussen landen verschillen bestaan in mate van
opleidingshomogamie, die samenhangen met verschillen in ontwikkelingsniveau, in
dominante godsdienst en in technologische achtergrond. Bij toename van het ontwikkelingsniveau neemt de opleidingshomogamie eerst toe, vervolgens wordt een maximum bereikt, waarna de opleidingshomogamie weer afneemt. Verder vertonen
protestantse landen minder opleidingshomogamie dan katholieke en confucianistische
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landen en vertonen industrialiserende tuinbouwsamenlevingen minder opleidingshomogamie dan industrialiserende akkerbouwsamenlevingen.
Dit onderzoek beoogt het grootschalig vergelijkend onderzoek van de sociale
openheid verder uit te breiden door het verband tussen de beroepsniveaus van
huwelijkspartners te gebruiken als indicator van sociale openheid. In vergelijking met
opleidingshomogamie heeft beroepshomogamie het voordeel dat het een meer actuele
indicator van sociale openheid is. Omdat het opleidingsniveau van gehuwde personen
in het algemeen na het moment van huwen niet veel meer verandert, geeft het verband
tussen de opleidingsniveaus van huwelijkspartners een beeld van de situatie ten tijde
van de huwelijkssluiting, ook als het personen betreft die al langere tijd gehuwd zijn.
Bij de beroepshomogamie is dat niet het geval. Als op een bepaald moment geconstateerd wordt dat veel huwelijkspartners in verschillende beroepsgroepen werkzaam
zijn, dan geeft dat aan dat op dat moment in de betreffende samenleving de grenzen
tussen die beroepsgroepen relatief open zijn.
Onderzoek naar beroepshomogamie is eerder verricht door Hout (1982) voor de
Verenigde Staten en door Smits, Ultee & Lammers (1993; zie ook hoofdstuk 2 van dit
boek) voor acht landen van de Europese Unie. Het onderzoek van Hout liet zien dat
het verband tussen de beroepsniveaus van huwelijkspartners in de USA grotendeels
bepaald wordt door twee effecten: een tendens om in dezelfde beroepsgroep als de
partner te werken - die het sterkst is bij de boeren en het op één na sterkst bij de
hogere employés - en de aanwezigheid van een duidelijke barrière tussen arbeiders en
lagere employés. Ook Smits e. a. vonden een sterke tendens tot beroepsgelijkheid in
de door hen onderzochte landen. De sterkte van deze tendens bleek tussen 1975 en
1989 wat af te nemen. Bovendien bleken er verschillen tussen de EU-landen te
bestaan. Er werd echter geen systematische poging ondernomen om deze verschillen
op basis van landenkenmerken te verklaren. Het aantal landen was daarvoor aan de
kleine kant en de verschillen tussen de landen waren gering.
Bij het onderhavig onderzoek is een dergelijke verklarende analyse wel mogelijk.
Het heeft betrekking op 57 landen die het hele spectrum van de minst ontwikkelde tot
de hoogst ontwikkelde landen van de wereld bestrijken. Voor deze landen wordt op
basis van de aantallen gemengde huwelijken de mate van openheid van drie belangrijke overgangen in de beroepsstructuur vastgesteld. De verschillen in openheid van
deze overgangen tussen de landen worden vervolgens verklaard met behulp van
landenkenmerken.

5.2 Scheidslijnen in de beroepsstructuur
Bij onze analyse van het verband tussen de beroepsniveaus van huwelijkspartners
richten we ons op de mate waarin binnen huwelijken de grenzen tussen specifieke
beroepscategorieën overschreden worden. De grenzen tussen beroepscategorieën waar
we ons op richten zijn de overgang tussen boeren en de rest van de werkende bevol77

king, de overgang tussen handarbeiders en hoofdarbeiders en de overgang tussen
hogere employés en de rest van de werkende bevolking. Voor deze overgangen is
gekozen omdat het onderscheidingen zijn die binnen de stratificatiesociologie veel
gemaakt worden en die in de meeste beroepsindelingen terug te vinden zijn. Omdat
van deze overgangen bekend is dat ze de mogelijkheden tot sociale stijging (en daling)
beperken (zie bijv. Erikson & Goldthorpe, 1992), wordt in dit hoofdstuk over
scheidslijnen in de beroepsstructuur gesproken.
De tendens tot homogamie bij de overgang tussen de boeren en de rest van de
werkende bevolking is volgen Hout (1982) een gevolg van het feit dat echtgenotes van
boeren door allerlei sociale, ruimtelijke en technische beperkingen tot het beroep van
boerin veroordeeld worden. De overgang tussen handarbeiders (waartoe we de boeren
en de arbeiders rekenen) en hoofdarbeiders (waartoe we de lagere en de hogere
employés rekenen) komt overeen met een 'klassieke' statusbarrière die ook bij het
mobiliteitsonderzoek steeds weer gevonden wordt (bijv. Blau & Duncan, 1967;
Goldthorpe, 1980). Bij deze scheidslijn gaat het niet louter om een onderscheid tussen
hoog en laag in de samenleving. De salarissen van de hoogst verdienende arbeiders
zijn vaak hoger dan die van de laagst verdienende employés en het werk van lagere
employés is vaak net zo routinematig en ondergeschikt is als het werk van veel
arbeiders (Halle, 1984). Daar staat tegenover dat voor employébanen meestal meer
opleiding vereist is dan voor handarbeiderbanen en dat ook het prestige van hoofdarbeiderbanen in het algemeen hoger is (Sixma & Ultee, 1987). De tendens tot homogamie onder hogere employés - zoals die door Hout (1982) voor de Verenigde Staten
werd gevonden - geeft aan dat de personen in de hogere beroepen geneigd zijn om
zich van de rest van de bevolking af te sluiten. De 'closure-thesis' (Parkin, 1971;
Goldthorpe, 1980) zegt dat de hogere groepen in een samenleving de hulpbronnen
waarover ze beschikken gebruiken om hun bevoorrechte positie te handhaven en dat
ze er naar zullen streven om niet meer personen tot hun kring toe te laten dan nodig is
om open plaatsen op te vullen. Een van de middelen die hierbij gebruikt worden, is
het huwen binnen de eigen groep (Weber, [1921], 1972).
In verband met onze keuze om het onderzoek te richten op de drie bovengenoemde scheidslijnen zijn er verder nog enige punten van belang. Op de eerste plaats
zijn deze scheidslijnen niet geheel onafhankelijk van elkaar. Naarmate de tendens tot
homogamie onder de boeren en onder de hogere employés sterker is, zal in het
algemeen ook de tendens tot homogamie bij de scheidslijn tussen handarbeiders
(waartoe de boeren behoren) en hoofdarbeiders (waartoe de hogere employés behoren) sterker zijn. Een interessante vraag is daarom in hoeverre er bij ieder van de drie
overgangen een substantiële scheidslijn overblijft als met de andere scheidslijnen
rekening gehouden wordt. Bij onze analyse wordt dit nagegaan door de parameters
voor de drie scheidslijnen in één model op te nemen. Het tweede punt betreft de vraag
of er niet meer - of andere - scheidslijnen in de beroepsstructuur van samenlevingen
van belang zijn. Op deze vraag kan in het kader van dit onderzoek slechts een beperkt
antwoord gegeven worden. Met de beschikbare gegevens is het niet mogelijk om voor
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de 57 landen een vergelijkbare beroepsindeling met meer dan vier categorieën te
construeren. Om de drie gekozen scheidslijnen te kunnen onderzoeken wordt gebruik
gemaakt van de categorieën 'hogere employés', 'lagere employés', 'arbeiders' en
'boeren'. Scheidslijnen tussen andere dan deze vier categorieën kunnen niet worden
onderzocht. Het is echter wel mogelijk om na te gaan in hoeverre andere dan de
gekozen drie onderscheidingen tussen deze vier categorieën (zoals bijvoorbeeld
boeren vs arbeiders of lagere employés vs hogere employés) van belang zijn. Dit zal
bij onze analyse dan ook gebeuren. Het derde en laatste punt betreft het gegeven dat
slechts een deel (en in sommige landen slechts een klein deel) van alle gehuwde
vrouwen betaalde arbeid verricht. De analyses in dit hoofdstuk hebben daarom alleen
betrekking op huwelijken waarin beide partners een beroep uitoefenen. Om na te gaan
wat voor gevolgen de verschillen in arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen tussen
de landen hebben voor de - geconstateerde - openheid van de drie scheidslijnen in de
beroepsstructuur, zal de mate van arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen als
verklarende variabele in de analyse worden opgenomen.

5.3 Theoretische achtergrond en hypothesen
5.3.1 Ontwikkelingsniveau
Ter verklaring van verschillen in beroepshomogamie tussen landen toetsen we bij dit
onderzoek verschillende hypothesen. De eerste daarvan heeft betrekking op het
verband tussen het ontwikkelingsniveau van een land en de mate waarin gehuwden
binnen dezelfde beroepsgroep werkzaam zijn. Volgens deze hypothese die we de
moderniseringshypothese zullen noemen leidt een toename van het ontwikkelingsniveau tot een afname van de beroepshomogamie. Dit gebeurt om verschillende
redenen. Op de eerste plaats wordt in een moderne samenleving minder sociale druk
tot statusgelijkheid op gehuwden uitgeoefend dan in een traditionele samenleving.
Volgens sociologen als Simmel ([1908], 1958) en Blau en Schwartz (1984) is modernisering een proces waarbij individuen steeds meer vrijheid krijgen om zich volgens
hun eigen wensen en mogelijkheden te gedragen. Aspecten van modernisering als de
toenemende geografische mobiliteit en verstedelijking verminderen de mogelijkheden
van de sociale omgeving om het gedrag van individuen te controleren. Volgens onze
moderniseringshypothese strekt deze toegenomen vrijheid van individuen zich ook uit
tot verschillen met de partner. Dergelijke verschillen, als ze al aan de sociale omgeving bekend zijn, zullen in moderne samenlevingen minder problematisch zijn dan in
traditionele samenlevingen. Daardoor zal ook de aandrang om dergelijke verschillen
op te heffen afnemen.
Een tweede manier waarop modernisering tot minder beroepshomogamie kan
leiden is doordat zij de sociale barrières die er tussen de verschillende beroepsgroepen
bestaan vermindert. Door de industrialisering neemt de behoefte aan hoger geschoolde
personen die middenkader- en bestuursfuncties kunnen vervullen voortdurend toe
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(Lipset & Bendix, 1959; Treiman, 1970). Het gevolg is een stijging van het aantal
personen in hogere beroepen die zelf afkomstig zijn uit een lager milieu of die
kennissen hebben die in een lager beroep werkzaam zijn. De contacten en uitwisselingen van personen tussen verschillende beroepsgroepen worden hierdoor steeds
gewoner (zie ook Blau en Schwartz, 1984, p. 54). De toenemende invloed van de
massamedia in moderniserende samenlevingen maakt bovendien dat de cultuurverschillen tussen sociale klassen kleiner worden. Daarom verwachten we dat dezelfde
verschillen in beroepsniveau tussen huwelijkspartners in moderne samenlevingen
minder problemen zullen opleveren.
Tenslotte kan de beroepshomogamie verminderen door veranderingen die ten
gevolge van de modernisering op de arbeidsmarkt plaatsvinden. Blau en Duncan
(1967) benadrukken dat er in moderniserende samenlevingen universalistische
waardenpatronen centraal komen te staan, waardoor selectie voor banen op basis van
toegeschreven kenmerken - waartoe ook het beroep van de partner gerekend kan
worden - plaats maakt voor selectie op basis van verworven kenmerken, zoals opleiding of werkervaring. Volgens Treiman (1970) wordt deze ontwikkeling bevorderd
door de behoefte van industriële samenlevingen aan mobiele en flexibele arbeidskrachten en door de toenemende bureaucratisering. De mogelijkheden van werkgevers
om kenmerken van de sociale omgeving van sollicitanten bij de selectie een rol te
laten spelen nemen hierdoor steeds verder af.
De vermindering van de beroepshomogamie ten gevolgen van de hierboven
genoemde processen zal naar verwachting niet bij ieder van de drie scheidslijnen even
sterk zijn. Met name bij de boeren verwachten we dat de afname langzaam zal gaan.
Doordat zij vaak gebonden zijn aan de grond van hun ouders hebben zij weinig
mogelijkheden om zich aan de sociale controle van de plattelandsgemeenschappen te
onttrekken. Bovendien onderscheiden zij zich in zaken als taalgebruik, kleding en
gewoonten vaak dusdanig sterk van anderen, dat de mogelijkheden van werkgevers
om toegeschreven kenmerken bij de selectie een rol te laten spelen bij hen relatief
groot zijn. Ook bij arbeiders kunnen dergelijke uiterlijke zaken een rol spelen. Het
aannemen van personeel gebeurt in het algemeen door (hogere) employés, zodat de
effecten van uiterlijkheden bij employés het kleinst zullen zijn. Bij de hogere employés verwachten we dat de afname van de homogamie het snelst zal gaan, omdat zij
door hun (relatief) hoge opleidingsniveau over een ruimer blikveld beschikken.
Daardoor kunnen zij nieuwe ontwikkelingen eerder signaleren en er ook meer open
voor staan.
De mogelijkheid bestaat dat het effect van modernisering op de openheid van de
trouwpatronen niet gelijkmatig verloopt. Het proces kan traag op gang komen en
vervolgens versnellen, of er kan na verloop van tijd verzadiging optreden. Het is zelfs
mogelijk dat er sprake is van een omkering van de trend, zoals in hoofdstuk 4 voor de
opleidingshomogamie is gevonden. Bij de analyse zal er daarom ook met nonlineaire
effecten rekening worden gehouden.
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5.3.2 Politieke democratie
Behalve verschillen in ontwikkelingsniveau worden ook politieke factoren gebruikt om
verschillen in openheid tussen landen te verklaren. Meestal gaat het daarbij om het
verschil tussen conservatieve en socialistische of sociaal-democratische regeringen
(bijv. Grusky & Hauser, 1984; Ultee & Luijkx, 1990). Dit zijn belangrijke onderscheidingen als het gaat om de verklaring van verschillen tussen hooggeïndustrialiseerde samenlevingen. Voor het onderhavig onderzoek, waarin landen worden vergeleken
die sterk verschillen in ontwikkelingsniveau, ligt het belangrijkste politieke onderscheid op het gebied van de politieke democratie. Volgens klassieke stratificatiesociologen (bijv. Sorokin [1927], 1964, p. 138) is de sociale mobiliteit in democratische
samenlevingen vaak hoger dan in niet-democratische samenlevingen. Het feit dat
regeerders weggestemd kunnen worden betekent in ieder geval dat er in democratieën
sprake is van politieke mobiliteit. In niet-democratische samenlevingen worden
bestuursfuncties voor onbepaalde tijd vervuld en hebben personen die niet tot de
heersende elite behoren weinig mogelijkheden om invloed op het bestuur uit te
oefenen. In dergelijke samenlevingen verwachten we een grotere barrière tussen de
hogere employés en de rest van de bevolking. Ook de barrière tussen handarbeiders
en hoofdarbeiders zal daar hoger zijn. In democratische samenlevingen kunnen
handarbeiders zich politiek organiseren en, louter op basis van hun aantal, politieke
concessies afdwingen waardoor hun levensstandaard verhoogd wordt en de verschillen
tussen handarbeiders en hoofdarbeiders verminderen. In democratische samenlevingen
verwachten we daarom minder homogamie onder hogere employés en bij de scheidslijn tussen hand- en hoofdarbeiders.
Omdat bij het effect van democratie (net als bij het ontwikkelingsniveau) de
mogelijkheid bestaat dat het verband niet (helemaal) rechtlijnig is, zal ook voor
politieke democratie op nonlineaire effecten worden getoetst.
5.3.3 Dominante godsdienst
In veel landen is er sprake van een of meerdere godsdiensten die een grote invloed
uitoefenen op het maatschappelijke leven en het gedrag van individuen. Ook in landen
waar het secularisatieproces al geruime tijd aan de gang is, zouden de godsdiensten
die in het verleden dominant waren het gedrag van individuen nog kunnen beïnvloeden via de instituties die onder hun invloed gevormd zijn. De factor dominante
godsdienst levert bovendien een belangrijke bijdrage aan de verklaring van verschillen
in opleidingshomogamie tussen landen (Smits, Ultee & Lammers, 1996; zie hoofdstuk
4 van dit boek). Daarom zal deze factor ook bij de onderhavige analyse als verklarende variabele worden opgenomen.
We verwachten een effect van godsdienst op beroepshomogamie omdat godsdiensten verschillen in mate van traditionalisme. In een traditionele samenleving zullen
kinderen zich meer conformeren aan hun ouders, waardoor het belang van statusonderscheidingen bij de partnerkeuze en in de loop van het huwelijk naar alle waarschijnlijkheid groter zal zijn. In dergelijke samenleving verwachten we daarom meer
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beroepshomogamie. Verder kunnen godsdiensten specifieke voorschriften bevatten die
het gedrag van gehuwde personen beïnvloeden. Vaak beschikken ze bovendien over
middelen om naleving van die voorschriften af te dwingen.
Voor wat betreft de westerse samenlevingen zijn er aanwijzingen dat katholieken
traditioneler zijn dan protestanten. Een argument daarvoor is Webers beroemde
stelling dat het katholicisme een meer traditionele positie inneemt ten aanzien van
economische activiteiten dan het protestantisme (Weber, [1920], 1972). Giorgi en
Marsh (1990) laten zien dat er zelfs in de geseculariseerde Europese samenlevingen
van de tachtiger jaren nog steeds dergelijke verschillen in arbeidsethos tussen katholieken en protestanten bestaan. Behalve op gebieden die met werk te maken hebben
zijn katholieken ook conservatiever ten aanzien van familiepolitiek en de rechten van
de vrouw (Castles, 1994). Daarnaast is door Greeley (1989) gevonden dat in een
aantal westerse samenlevingen katholieken meer dan protestanten vinden dat overeenstemming qua achtergrond tussen huwelijkspartners van belang is voor een succesvol
huwelijk. Uit het onderzoek van Greeley blijkt verder dat katholieken in deze landen
in het algemeen dichter bij hun ouders en overige familieleden wonen en vaker bij ze
op bezoek gaan dan protestanten, zodat ook de mogelijkheden van sociale controle
onder katholieken groter zijn. Deze bevindingen maken het aannemelijk dat katholieken traditioneler zijn dan protestanten en dus verwachten we dat in landen met een
overwegend katholieke bevolking de beroepshomogamie hoger zal zijn dan in landen
met een overwegend protestantse bevolking.
Als katholicisme tot meer homogamie leidt dan protestantisme omdat katholieken
traditioneler zijn dan protestanten, dan kan er ook meer homogamie verwacht worden
onder moslims, confucianisten en boeddhisten. Volgens Weber ([1920], 1972) wordt
door het confucianisme benadrukt dat de mens zich aan de natuur moet aanpassen en
niet zoals bij het protestantisme dat de mens meester is over de natuur. Dat geldt ook
voor de islam (Schluchter 1988: 102). Van het Boeddhisme zegt Weber dat het gericht
is op het zich terugtrekken uit de wereld (Weltflucht). Ook van deze godsdienst kan
daarom niet verwacht kan worden dat ze het doorbreken van de bestaande klassenverhoudingen zal bevorderen.
5.3.4 Technologische achtergrond
Een andere niet-economische factor die van invloed kan zijn op de beroepshomogamie
is de technologische achtergrond van laag ontwikkelde samenlevingen. Volgens
Lenski en Nolan (1984) is de manier waarop een samenleving zich ontwikkelt mede
afhankelijk van de technologische ontwikkelingsfase waarin ze verkeerde op het
moment dat ze in contact kwam met industriële samenlevingen. Samenlevingen die
aan de industrialisering begonnen vanuit het tuinbouwstadium vertonen een lager
niveau van economische ontwikkeling, minder economische groei en minder gunstige
demografische kenmerken dan samenlevingen die aan de industrialisering begonnen
vanuit het akkerbouwstadium. Het is mogelijk dat dit verschil in voorgeschiedenis ook
van invloed is op de trouwpatronen. In tuinbouwsamenlevingen is de sociale ongelijk-
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heid in het algemeen lager dan in akkerbouwsamenlevingen (Lenski, Lenski, &
Nolan, 1991). In deze samenlevingen is nog niet alle grond op zodat men door
ontginning relatief eenvoudig een eigen tuin kan verkrijgen. Door de lagere ongelijkheid zullen in tuinbouwsamenlevingen statusoverwegingen waarschijnlijk minder
belangrijk zijn bij de partnerkeuze. Daarnaast is in tuinbouwsamenlevingen de
bijdrage die vrouwen leveren aan het levensonderhoud veel groter dan in akkerbouwsamenlevingen (Van den Berghe, 1979). Dat heeft tot gevolg dat in deze samenlevingen de positie van vrouwen sterker is, wat tot uitdrukking zou kunnen komen in een
grotere vrijheid bij de partnerkeuze en in het huwelijk. Als dergelijke verschillen in
Openheid' van de trouwpatronen tussen tuinbouw- en akkerbouwsamenlevingen
onderdeel zijn geworden van hun culturele bagage, dan is het mogelijk dat ze ook na
de aanvang van het industrialisatieproces invloed blijven uitoefenen op de partnerkeuze. Meer openheid is dan vooral te verwachten bij de scheidslijn tussen de boeren
en de rest van de bevolking en tussen de arbeiders en de lagere employés, omdat dat
de functies zijn waarin personen afkomstig van het platteland bij de industrialisering
van samenlevingen terecht komen. Op de scheidslijn tussen de hogere employés en de
rest van de bevolking zal het effect waarschijnlijk gering zijn.
5.3.5 De arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen
Een belangrijk punt bij het onderzoek van de beroepshomogamie is dat er tussen
landen grote verschillen in arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen bestaan (zie bijv.
Semyonov, 1980). Bij onze analyse zal worden nagaan wat de gevolgen van deze
verschillen zijn voor de mate van beroepshomogamie in de landen waar het onderzoek
zich op richt. We verwachten dat bij toename van de arbeidsparticipatie van gehuwde
vrouwen de beroepshomogamie zal afnemen. Deze verwachting is gebaseerd op
verschillende argumenten. Zo zou een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen veroorzaakt kunnen worden doordat statusonderscheidingen in de betreffende samenleving
minder belangrijk gevonden worden, waardoor vrouwen die qua niveau van hun man
verschillen makkelijker kunnen gaan werken. Een hogere arbeidsparticipatie kan ook
noodgedwongen zijn, bijvoorbeeld als bij een slechte economische situatie vrouwen
moeten gaan werken om het gezinsinkomen op peil te houden. In dat geval zal de
vrouw vaak moeten nemen wat ze krijgen kan en zullen statusoverwegingen aan
belang inboeten. Naarmate meer vrouwen werken zal bovendien de concurrentie om
de vrouwenbanen groter worden. Zo vond Semyonov (1980) dat in landen waar veel
vrouwen betaalde arbeid verrichten de kans dat vrouwen een hoog beroep bereiken
kleiner is. Verder kan een hoge arbeidsparticipatie van vrouwen de sociale acceptatie
van de keuze om huisvrouw te worden verminderen, waardoor het minder makkelijk
wordt om op die manier statusverschillen met de echtgenoot weg te werken. Al deze
effecten hebben tot gevolg dat bij toenemende arbeidsparticipatie van gehuwde
vrouwen de beroepshomogamie afneemt.
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5.4 Data en methoden
De mate van beroepshomogamie in een land wordt niet alleen bepaald door de mate
waarin gehuwde personen ervoor kiezen om op hetzelfde beroepsniveau als hun
partner te werken, maar ook door de mate waarin er voor de partner banen van dat
niveau beschikbaar zijn. Als er in een bepaalde beroepsgroep weinig (veel) gehuwde
vrouwen werkzaam zijn, dan vermindert (vermeerdert) daardoor de kans dat een man
gehuwd is met een vrouw werkzaam in die beroepsgroep. De verdeling van de
mannen en vrouwen over de verschillende beroepsgroepen in een samenleving vormt
daarmee de 'gelegenheidsstructuur'. Omdat deze gelegenheidsstructuur nauwelijks
door individuele gehuwden te beïnvloeden is, is ze voor ons onderzoek van minder
belang. We zijn geïnteresseerd in de vraag welke keuzes gehuwden maken binnen de
speelruimte die ze hebben. In dit hoofdstuk gebruiken we daarom loglineaire analyse
(Agresti, 1990). Daarmee kan worden gecontroleerd voor de verschillen die er tussen
de beroepsverdelingen van de mannen en vrouwen in de landen bestaan. Het verband
tussen de beroepsniveaus van huwelijkspartners na controle voor de verschillen tussen
deze beroeps verdelingen wordt relatieve beroepshomogamie genoemd.
Voor het onderzoek zijn databestanden verzameld met representatieve gegevens
over gehuwde personen voor 57 landen. Informatie over deze bestanden wordt gepresenteerd in Appendix B. De leeftijdsgrenzen zijn gesteld op 18-49 jaar voor vrouwen
en 18-52 jaar voor mannen. De bovenste leeftijdsgrens bij de vrouwen is zo gekozen
omdat een deel van de gebruikte databestanden geen vrouwen ouder dan 49 jaar bevat. De bovenste leeftijdsgrens bij de mannen is iets hoger gesteld dan bij de vrouwen
omdat gehuwde mannen in het algemeen wat ouder zijn dan hun vrouw. De onderste
leeftijdsgrens is zowel voor de mannen als voor de vrouwen wat lager gesteld dan in
hoofdstuk 4. Dit omdat - vanwege de lage arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen
in sommige landen - de kans op lege cellen in de beroepshomogamietabel groter is
dan in de opleidingshomogamietabel. Voor een enkel land wijken de leeftijdsgrenzen
wat af, omdat slechts van een van de partners de leeftijd bekend was, of omdat de
leeftijdsvariabelen niet in jaren maar in groepen van jaren waren uitgedrukt.
Om vergelijkbare gegevens over de beroepsniveaus van de gehuwde mannen en
vrouwen in de 57 landen te verkrijgen, zijn de in de databestanden gebruikte beroepsindelingen zo goed als mogelijk was gehercodeerd naar vier categorieën: (1) hogere
employés, (2) lagere employés, (3) arbeiders en (4) boeren. Bij deze hercodering is
uitgegaan van de indeling in hoofdgroepen van de 'International Standard Classification of Occupations (ISCO) 1968'. Bij een aantal van onze databestanden was deze
indeling standaard aanwezig en bij het grootste deel van de overige databestanden kon
de gebruikte beroepsindeling eenvoudig tot deze indeling herleid worden. De categorie 'hogere employés' komt overeen met de ISCO-hoofdgroepen 0,1,2 (professionele,
technische, beleidsvoerende en hogere leidinggevende functies), de categorie 'lagere
employés' met de hoofdgroepen 3 en 4 (administratieve en commerciële functies), de
categorie 'arbeiders' met de hoofdgroepen 5, 7, 8 en 9 (dienstverlenende, ambachts-,
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industrie- en transportberoepen) en de categorie 'boeren' met de hoofdgroep 6 (agrarische beroepen, vissers e.d.)1. De aldus verkregen indeling komt redelijk overeen
met een tot vier categorieën samengetrokken versie van de binnen het stratificatieonderzoek veel gebruikte EGP-klasse-indeling (Erikson, Goldthorpe & Portocarero,
1979)2.
Op basis van deze beroepsindeling is voor ieder land een 4x4-tabel gemaakt
waarin de beroepen van werkende3 gehuwde mannen en vrouwen tegen elkaar worden
afgezet. Op deze tabel wordt een loglineaire analyse uitgevoerd waarin de sterkte van
het relatieve verband tussen de beroepsniveaus van huwelijkspartners beschreven
wordt met één interactieparameter voor ieder van de drie scheidslijnen. De verschillen
tussen de landen in sterkte van deze interactieparameters worden vervolgens verklaard
met behulp van een aantal landenkenmerken.
De landenkenmerken die bij de verklarende analyse worden gebruikt zijn het
economisch ontwikkelingsniveau, politieke democratie, dominante godsdienst, de
technologische achtergrond van laag ontwikkelde samenlevingen, en de mate van
arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen. Deze kenmerken worden als volgt geoperationaliseerd. Voor het economisch ontwikkelingsniveau van de landen wordt gebruik
gemaakt van de natuurlijke logaritme van de energieconsumptie per capita (in
kilogram kool equivalenten)4. Politieke democratie wordt gemeten met een democratie-index ontwikkeld door Bollen (1980), die loopt van 0 (niet democratisch) tot
100 (zeer democratisch). Voor dominante godsdienst gebruiken we vijf categorieën:
(0) overig, (1) katholiek, (2) protestant, (3) moslim, (4) boeddhistisch/confucianistisch. Het aantal boeddhistische en confucianistische landen in onze dataset is te
klein om deze godsdiensten een aparte categorie te geven. Een godsdienst wordt als
dominant beschouwd als de meerderheid van de bevolking van het land die godsdienst
aanhangt en er geen tweede godsdienst is die door een substantieel deel van de
bevolking wordt aangehangen. De categorie 'overig' is een restcategorie, die zowel de
landen met een andere dominante godsdienst bevat als de landen waarin meerdere
godsdiensten dominant zijn. De technologische achtergrond van de laag ontwikkelde
samenlevingen wordt gemeten met drie categorieën: (0) industriële (hoogontwikkelde)
samenlevingen, (1) industrialiserende akkerbouwsamenlevingen, (2) industrialiserende
tuinbouwsamenlevingen. Voor de mate van arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen
wordt gebruik gemaakt van het percentage gehuwde vrouwen werkzaam buiten de
landbouw in onze databestanden. Er is gekozen voor de arbeidsparticipatie van
gehuwde vrouwen buiten de landbouw in plaats van de totale arbeidsparticipatie van
gehuwde vrouwen, omdat banen in de landbouw nauwelijks werkgelegenheid bieden
aan de vrouwen van mannen die buiten de landbouw werken. Bij toename van de
werkgelegenheid voor vrouwen buiten de landbouw nemen daarentegen wel de
mogelijkheden voor de vrouwen van boeren om buiten de landbouw te werken toe.
Om te voorkomen dat de waarden van de parameters erg klein worden, hebben we
voorafgaande aan de analyse de democratie-index en het percentage vrouwen werkzaam buiten de landbouw gedeeld door 100.
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Omdat verwacht kan worden dat het enige tijd duurt voordat veranderingen in de
sociale context doorwerken in het gedrag van gehuwden, hebben de gegevens over de
energieconsumptie per capita betrekking op een tijdstip dat drie jaar voor het jaar van
dataverzameling ligt. De gegevens over de arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen
zijn voor het moment van dataverzameling, omdat ze uit onze databestanden afkomstig zijn. Van de andere kenmerken zijn de gegevens over politieke democratie voor
het jaar 1965 en de gegevens over dominante godsdienst voor de zestiger en begin
zeventiger jaren. De gegevens over de technologische achtergrond zijn niet tijdsafhankelijk. Verdere informatie over de gebruikte landenkenmerken en de bronnen
waaruit ze afkomstig zijn, is te vinden in de bijlage aan het einde van dit hoofdstuk.

5.5 Resultaten
Tabel 5.1 toont een aantal loglineaire modellen met de bijbehorende fitmaten. Gezien
het zeer grote aantal van 197197 echtparen in de tabel kan de traditionele fitmaat voor
dit soort modellen, de Likelihoodratio (G2), niet goed gebruikt worden om te bepalen
in hoeverre modellen van elkaar en van het verzadigd model afwijken. Bij zoveel
onderzoekseenheden worden zeer kleine verschillen tussen modellen - die inhoudelijk
gezien betekenisloos zijn - al statistisch significant. Om in die situatie toch tussen
modellen te kunnen kiezen is door Raftery (1986a, 1986b) de BIC ontwikkeld. Deze
statistiek gaat na of een model in staat is om de data beter te beschrijven dan het
verzadigd model. Als dat zo is dan is de waarde van de BIC negatief. Verder verdient
een model met een lagere BIC-waarde in het algemeen de voorkeur. Behalve de G2 en
de BIC wordt in tabel 5.1 ook nog een rG2-statistiek (Erikson & Goldthorpe, 1992, p.
88) gepresenteerd. Deze geeft aan wat het percentage reductie in G2 is ten opzichte
van model 1. Omdat model 1 alleen parameters bevat die controleren voor de
verschillen tussen de beroepsverdelingen van de mannen en vrouwen in de landen,
laat de rG2-statistiek zien hoeveel procent van het relatieve verband in de tabel door
een model verklaard wordt.
In model 2 worden parameters opgenomen voor de tendens tot homogamie bij de
drie scheidslijnen. Deze parameters zijn zodanig gedefinieerd dat ze te interpreteren
zijn als log(oddsratio's). Van deze parameters wordt verondersteld dat ze in alle
landen gelijk zijn. Toevoeging van deze drie parameters blijkt tot een aanzienlijke
verbetering van de modelfit te leiden. De G2 daalt met bijna 93 % en ook de BIC daalt
sterk. In de modellen 3, 4 en 5 wordt telkens één van de parameters voor de scheidslijnen uit model 2 verwijderd. Omdat dit in alle drie de gevallen tot een duidelijke
verslechtering van de modelfit leidt, kan geconcludeerd worden dat alle drie de
parameters van belang zijn voor de beschrijving van het verband in de tabel. Het
grote verschil in modelfit tussen model 4 en model 2 laat zien dat de scheidslijn tussen
de boeren en de rest van de werkende bevolking het diepst is. De scheidslijn tussen
hogere employés en de rest van de werkende bevolking is van de drie scheidslijnen
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Tabel 5.1 Loglineaire modellen voor de drie scheidslijnen in de beroepsstructuur
(N=197197)
rG2
Model
VG
BIC
0.0%
117096
513 110842
1. M*L + V*L
8344
510
2126
92.9%
2. 1 + Hoog + Boeren + Hand/hoofd
18056
511 11825 84.6%
3. 1 + Hoog + Boeren
75399
511 69169 35.6%
4. 1 + Hoog + Hand/Hoofd
13929
511
7699 88.1%
5. 1 + Boeren + Hand/Hoofd
8192
504
2047 93.0%
6. 1 + M*V
-2380
98.5%
342
1790
7. 1 + Hoog*L + Boeren*L + Hand/hoofd*L
M = Beroep man; V = Beroep vrouw; L = Land; Hoog = Hogere employés vs rest;
Boer = Boeren vs rest; Hand/hoofd = Handarbeiders vs hoofdarbeiders

het minst belangrijk.
Om na te gaan of er behalve de drie gekozen scheidslijnen nog andere onderscheidingen in de beroepsstructuur van belang zijn, worden in model 6 parameters
opgenomen voor alle onderscheidingen die tussen de vier categorieën van onze
beroepsindeling gemaakt kunnen worden. In totaal zijn dit negen (onafhankelijke)
parameters. In vergelijking met model 2 blijkt dit slechts tot een zeer geringe verbetering van de fit te leiden. De beperking van ons onderzoek tot de drie gekozen
scheidslijnen blijkt dus geen belangrijk verlies aan informatie op te leveren.
De parameters voor de scheidslijnen op basis van model 2 hebben de waarden
1.406 (handarbeiders vs hoofdarbeiders), 1.267 (hogere employés vs rest) en 4.047
(boeren vs rest). De homogamie is dus het sterkst bij de boeren. De odds op een
partner die als boer(in) werkzaam is, is exp(4.047)=57.2 keer zo groot voor iemand
die een agrarisch beroep uitoefent als voor iemand met een ander beroep. De homogamie is het zwakst bij de hogere employés. De odds op een partner die als hogere
employé werkzaam is, is exp(1.267)=3.55 keer zo groot voor hogere employés als
voor personen met een andere beroep.
Model 7 bevat voor elk land aparte parameters voor ieder van de drie gekozen
scheidslijnen. Dit blijkt een verdere verbetering van de fit op te leveren. Van het
relatieve verband wordt nu 98,5% verklaard. Bovendien is de BIC van dit model
negatief, wat aangeeft dat het model de data beter beschrijft dan het verzadigd model.
De interactieparameters voor de drie scheidslijnen op basis van model 7 worden in
tabel 5.2 gepresenteerd. Modelformules voor de belangrijkste loglineaire modellen
zijn te vinden in Appendix A.
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Tabel 5.2 Loglineaire parameters met hun standaardfouten voor de drie scheidslijnen in
beroepsstructuur en het aantal huwelijksparen in de beroepshomogamietabel (N).
Hoog vs Rest
Land
Australië
Bangladesh
België
Benin
Brazilië
Canada
China
Colombia
Costa Rica
Denemarken
Dom. Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
Fiji
Filippijnen
Finland
Frankrijk
Ghana
Guyana
Haïti
Hongarije
Hongkong
Indonesië
Israël
Italië
Ivoorkust
Jamaica
Jordanië
Kameroen
Kenia
Korea
Lesotho
Maleisië
Marokko
Mexico
Nederland
Nieuw Zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polen
Portugal
Senegal
Sri-Lanka
Syrië
Thailand
Trinidad & Tob.
Tsjechosl.
Tunesië
Venezuela
Ver. Staten
Ver. Koninkrijk
Zweden

Jaar

В

81
75
79
81
80
71
82
76
76
79
75
79
79
80
74
78
72
79
79
75
77
73
71
76
74
79
80
75
76
78
77
74
77
74
80
76
77
76
72
82
75
75
79
77
72
79
78
75
78
75
77
84
78
77
80
79
72

0.99
2.16
2.05
2.47
0.97
0.97
0.64
1.09
1.17
2.14
0.65
1.95
1.98
1.65
1.57
1.97
1.17
2.57
1.83
1.62
1.98
1.27
1.57
3.05
1.32
1.86
2.79
1.41
1.55
2.10
1.47
2.47
1.75
2.31
2.00
1.64
1.63
1.29
1.00
1.51
2.04
0.76
1.07
2.24
1.19
1.99
3.65
2.19
0.17
2.80
1.09
0.82
0.97
1.39
0.93
1.83
0.97

SE(B)
.05
.70
.25
.46
.09
.08
.12
.30
.25
.26
.46
.30
.21
.21
.24
.15
.39
.27
.21
.25
.51
.09
.23
.19
.17
.24
.34
.31
.40
.31
.30
.32
.55
.23
.52
.23
.07
.27
.45
.13
.62
.19
.34
.20
.08
.16
.68
.28
.28
.37
.19
.14
.39
.28
.07
.27
.32

Hand vs Hoofd
В
1.35
2.24
1.80
0.40
1.93
1.34
1.09
1.55
1.64
1.74
1.57
1.41
1.67
2.66
1.75
1.34
1.63
1.85
-0.10
0.98
0.30
1.93
2.53
1.00
1.54
2.02
0.64
1.70
1.91
0.24
1.63
1.26
1.48
2.25
1.92
2.09
1.48
0.90
0.81
1.16
1.07
1.57
1.26
1.05
1.64
2.27
0.72
1.66
1.69
1.73
1.57
1.14
2.24
1.44
0.98
1.69
1.22

SE(B)
.06
.49
.22
.18
.09
.08
.11
.21
.23
.17
.27
.19
.15
.21
.23
.13
.36
.21
.12
.18
.26
.08
.18
.11
.19
.24
.16
.25
.35
.16
.32
.14
.39
.16
.46
.21
.07
.26
.39
.10
.45
.19
.19
.13
.08
.12
.21
.20
.33
.19
.16
.14
.35
.28
.07
.19
.30

Boeren vs Rest
В

SE(B)

N

5.85
5.08
6.91
1.73
6.50
5.10
3.96
6.22
4.51
7.70
5.57
6.66
3.68
4.03
3.77
3.43
4.70
7.52
2.27
3.59
2.74
3.52
6.66
3.53
5.97
5.70
3.15
2.94
4.58
2.15
5.33
3.46
3.71
2.90
4.17
5.15
7.58
2.92
5.17
4.46
4.45
6.20
4.32
2.52
3.77
3.05
2.74
3.12
4.05
3.48
3.61
2.34
2.73
1.89
4.68
6.53
6.00

.14
.37
1.01
.19
.18
.18
.16
.70
.40
.97
.70
.69
.20
.24
.23
.18
.48
.99
.17
.24
.23
.16
.51
.17
.46
.59
.18
.32
.60
.19
.35
.19
.48
.19
.35
.35
.23
.52
.65
.21
.28
.59
.31
.18
.16
.20
.21
.19
.39
.21
.29
.23
.28
.26
.20
1.18
1.01

10062
2019
617
2918
14391
10426
16401
986
794
979
790
636
2032
2170
1748
4825
308
684
2930
1100
1263
12102
1055
11659
1066
575
3190
568
436
4784
1632
2439
346
2452
1071
1576
14693
448
198
3609
1288
1133
1388
2210
16431
2894
2213
2464
1054
2456
1117
2032
881
752
15909
695
298

5.6 Verklarende analyse
By de verklarende analyse wordt getracht de verschillen tussen de landen m sterkte
van de scheidslijnen te verklaren met behulp van landenkenmerken. Hiertoe worden
aan model 2 covanaten toegevoegd die de waarde van de verklarende variabelen voor
de landen bevatten. Dit gebeurt eerst voor iedere verklarende variabele afzonderlijk,
zodat een beeld verkregen wordt van de bivanate verbanden tussen de verklarende
variabelen en de mate van openheid van de drie scheidslijnen Daarna worden de
covanaten gezamenlijk toegevoegd om te bepalen welke veranderingen er optreden als

Tabel 5 3 Loghneaire parameterschattingen, standaardfouten en percentage verklaard ver
band (rG2) voor de bivanate verbanden tussen landenkenmerken en beroepshomogamie
(N=197197)
Hand vs Hoofd
Model Landenkenmerk
1
2

3
4

В

Energieconsumptie

Hoog vs Rest
В

se(B)

Boeren vs Rest
В

se(B)

rG 2
20 7

0 043**

(OU)

-0 212**

(014)

0 458**

(014)

- Lineair

2 252**

-0 648**

(162)

0 397**

(П2)

- Kwadratisch

-0 154**

(116)
(008)

0 030**

(011)

-0 003

(008)

-0 141**

(048)

-0 124*

(056)

2 031**

(063)

-1 152**

(417)

4 927**

(559)

-12 52**

(451)

0 788*

(332)

-4 057**

(448)

12 18**

(374)

0 135

(082)

-0 910**

(098)

0 975**

(106)

- Industrielanden

1 089**

(065)

-1 031**

(123)

2 097**

(062)

- Akkerbouw

1 219**
Ref cat

(068)

-0 787**

(127)

1 416**

(058)

- Katholiek

0 257**

(053)

0 227**

(057)

-1 417**

(121)

- Moslim

-0 112

(115)

-1 920**

(130)

0 315**

(084)
(094)

1009**

- Boed/Confucian

1 082**

(146)

-2 027**

(140)

- Overig

-0 252**

(052)

(055)

Ref cat

-1 470**
Ref cat

(121)

- Protestant

0090
Ref cat

Energ + Energ

2

26 5

Democratie
Democ + Democ
- Lineair

2

- Kwadratisch
5

Particip vrouwen

6

Technol achtergrond

- Tuinbouw
7

se(B)

16 4
34 0

26
27 8

Ref cat

Ref cat

Godsdienst

11 9

De rG2 in deze tabel geeft aan hoeveel procent van het verschil tussen de modellen 2 en 7 uit
tabel 5 1 door het betreffende model worden verklaard
* psO.05 ** ρίΟ,ΟΙ
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gecontroleerd wordt voor de overige verklarende variabelen. Om een indruk te
krijgen van de mate waarin de verklarende variabelen bijdragen aan de verklaring van
de verschillen tussen de landen wordt weer een rG2-statistiek gebruikt. Deze geeft aan
hoeveel procent van het verschil in Likelihoodratio russen de modellen 2 en 7 uit tabel
5.1 door de verklarende variabelen wordt verklaard.
Tabel 5.3 geeft de resultaten van de bivariate analyses. De coëfficiënten van de
energieconsumptie per capita laten bij alle drie de scheidslijnen significante effecten
zien. Bij de scheidslijn tussen handarbeiders en hoofdarbeiders en bij de hogere
employés is het verband kromlijnig. Figuur 5.1 (paneel A) laat zien dat bij de scheidslijn tussen hand- en hoofdarbeiders de homogamie eerst toeneemt, vervolgens een
maximum bereikt en daarna iets afneemt. Paneel В laat zien dat er bij de hogere
employés sprake is van een afname van de homogamie die naarmate het ontwikkelingsniveau toeneemt wat afzwakt. De homogamie onder boeren neemt bij toename
van het ontwikkelingsniveau lineair toe.
De effecten van politieke democratie verlopen bij alle drie de overgangen
kromlijnig. Figuur 5.1 (paneel C) laat zien dat toenemende democratisering bij de
overgang tussen hand- en hoofdarbeiders eerst tot een afname en vervolgens tot een
lichte toename van de homogamie leidt. Bij de hogere employés (paneel D) heeft het
verband de vorm van een omgekeerde U: Bij toenemende democratisering neemt de
homogamie eerst toe en vervolgens weer af. Bij de boeren (Paneel E) zien we eerst
een lichte afname van de homogamie, gevolgd door een sterkere toename.
De arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen blijkt een significant effect te hebben
op de homogamie onder hogere employés en onder boeren. In beide gevallen is het
effect in de voorspelde richting: bij toenemende arbeidsparticipatie neemt de
homogamie af. De effecten van de dummies voor de technologische achtergrond lopen
bij de scheidslijn tussen hand- en hoofdarbeiders en bij de boeren in de voorspelde
richting. In beide gevallen is de homogamie in industrialiserende akkerbouwsamenlevingen significant hoger dan in industrialiserende tuinbouwsamenlevingen. Bij
de hogere employés is de homogamie in industrialiserende akkerbouwsamenlevingen
significant lager dan in industrialiserende tuinbouwsamenlevingen.
De effecten van dominante godsdienst zijn bij de scheidslijn tussen hand- en
hoofdarbeiders en bij de hogere employés grotendeels in overeenstemming met de
verwachting. Bij de scheidslijn tussen hand- en hoofdarbeiders is de homogamie in
protestantse landen significant lager dan in de katholieke en boeddhistisch/confucianistische landen. Bij de hogere employés is de homogamie in de protestantse landen
significant lager dan in de katholieke, moslim en boeddhistisch/confucianistische
landen. Bij de boeren blijkt het effect van godsdienst in de tegenovergestelde richting
te verlopen. In protestantse landen is de homogamie onder boeren significant hoger
dan in de andere landen.
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Figuur 5.1 Grafische weergave van het voorspelde verband tussen de (log)energieconsumptie per
capita en beroepshomogamie (panel A en B) en tussen politieke democratie en beroepshomogamie
(panel C, D en E) op basis van de bivariate modellen.
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5.6.1 Multivariate analyse
De resultaten van de multivariate analyse worden gepresenteerd in tabel 5.4. Kwadra
tische termen voor de energieconsumptie per capita en voor de democratie-index wor
den opgenomen als het model met deze termen beter past (volgens het BIC-criterium)
dan het lineaire model.
Het effect van ontwikkelingsniveau blijkt bij de scheidslijn tussen hand- en
hoofdarbeiders en bij de boeren kromlijnig te zijn. Figuur 5.2 (panelen A en B) laat
zien dat bij toename van de energieconsumptie in beide gevallen de homogamie eerst
toeneemt. Bij de scheidslijn tussen hand- en hoofdarbeiders wordt een maximum
bereikt bij de landen met een energieconsumptie van ongeveer 1000 kilogram kool,
waarna de homogamie weer afneemt. Bij de boeren wordt bij een wat hoger
ontwikkelingsniveau een maximum bereikt en is de daarop volgende afname van de

Tabel 5.4 Loglineaire parameterschattingen met standaardfouten voor de
multivariate verbanden tussen landenkenmerken en beroepshomogamie
(N = 197197)

Kenmerk

Hand vs Hoofd
В
se(B)

Hoog vs Rest
В
se(B)

Boeren vs Rest
В
se(B)

Gemiddelde

-4.571**

(.543) 3.026** (.320) 2.353**

Energieconsumptie
- Lineair
- Kwadr.

1.324**
-0.098**

(-153) -0.389** (.047) 0.652** (.160)
(012)
-0.040** (.014)
-

Democratie
- Lineair
- Kwadratisch

3.292**
-2.715**

(.758) 3.237** (.948) -2.026** (.762)
(.642) -2.299** (799) 2.671** (.648)

Participatie

-0.335

(.183) -0.502*

(.564)

(.195) -3.994** (.231)

Techn. achtergrond
- Industrielanden
1.453** (.172) 0.764** (.246) 1.843** (.208)
- Akkerbouw
1.008** (.110) -0.281
(.176) 0.538** (.104)
- Tuinbouw
Ref. cat.
Ref. cat.
Ref. cat.
Godsdienst
- Katholiek
- Moslim
- Boed/conf.
- Overig
- Protestant

0.071
(.068) 0.279** (.077) -0.312*
0.041
(-119) 0.718** (.147) -0.753**
0.110
(.121) 0.853** (.171) -0.972**
-0.118
(.064) 0.104
(.063) -0.528**
Ref. cat.
Ref. cat
Ref. cat.

rG2 = 59.5% BIC = -1385
* ps0,05 ** psO.01
92

(.133)
(.165)
(.165)
(.136)

Figuur 5.2 Grafische weergave van het voorspelde verband tussen de (Iog)energieconsumptie per
capita en beroepshomogamie (panel A en B) en tussen politieke democratie en beroepshomogamie
(panel C, D en E) op basis van de multivariate modellen.

Hand venu· Hoofd

Boeren versus Reet

A

В

E
*

"

•

E

È

2

3

4

9

9

7

1

9

n

2

10

3

4

6

6

7

8

energieconiumptte

energieconaumptie

Hand venu· Hoofd

Hoog versila Reit

С

D
1.2 η
1
S 0,5

f o,

E

m

s

E 0,4
0,2
π
1
1
1
1
1
1
0.2 0.Э 0,4 0.5 0,0 0,7 O.t 0.0

1
1

democratie

О
0,2 0,3 0,4 0,6 0,0 0,7 Ο,β 0,0

1

democratie

Boeren venu· Reet
E
0.B0,8

4.2
-0.4

Τ — ι
1
'
1
1 1
0,2 0,3 0,4 0,5 0,0 0.7 0,0 0,0 1

democratie

93

homogamie veel geringer. De homogamie onder hogere employés neemt bij toename
van de energieconsumptie significant af.
Uit tabel 5.4 blijkt verder dat het effect van democratie bij alle drie de scheidslijnen kromlijnig verloopt. Figuur 5.2 (panelen С en D) laat zien dat het verband bij de
scheidslijn tussen hand- en hoofdarbeiders en bij de hogere employés de vorm van een
omgekeerde U heeft. Bij de scheidslijn tussen de hand- en hoofdarbeiders is dit een
grote verandering in vergelijking met de bivariate analyse. Bij de hogere employés is
er slechts weinig verschil. Bij de boeren (paneel E) zien we bij toenemende democratisering aanvankelijk een lichte afname van de homogamie, gevolgd door een
toename.
Bij de arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen en bij de technologische achtergrond zijn de veranderingen in vergelijking met de bivariate analyse gering. Toenemende arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen blijkt tot een significante afname van
de homogamie onder hogere employés en boeren te leiden en in industrialiserende
akkerbouwsamenlevingen is de homogamie bij de overgang tussen hand- en hoofdarbeiders en bij de boeren significant hoger dan in industrialiserende tuinbouwsamenlevingen. Het verschil in homogamie tussen akkerbouw- en tuinbouwsamenlevingen
bij de hogere employés is niet meer significant. De effecten van dominante godsdienst
zijn bij de hogere employés en bij de boeren hetzelfde als in de bivariate analyse: in
protestantse landen vertonen hogere employés significant minder en boeren significant
meer homogamie dan in katholieke, moslim en boeddhistisch/confucianistische
landen. Bij de scheidslijn tussen hand- en hoofdarbeiders zijn de effecten van dominante godsdienst niet meer significant.

5.7 Conclusies en discussie
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van een onderzoek naar verschillen tussen
landen in de openheid van drie belangrijke scheidslijnen in de beroepsstructuur: het
onderscheid tussen boeren en de rest van de werkende bevolking, het onderscheid
tussen handarbeiders en hoofdarbeiders en het onderscheid tussen hogere employés en
de rest van de werkende bevolking. Welke conclusies kunnen er nu, op basis van de
resultaten, getrokken worden?
We beginnen met enige algemene conclusies. Op de eerste plaats suggereren de
resultaten dat de drie gekozen scheidslijnen de belangrijkste onderscheidingen zijn die
tussen de vier categorieën van onze beroepsindeling gemaakt kunnen worden.
Toevoeging van parameters voor de andere mogelijke onderscheidingen blijkt slechts
tot een geringe verbetering van de modelfit te leiden. Op de tweede plaats is gebleken
dat om tot een goede beschrijving van het verband in de homogamietabel te komen
geen van de drie scheidslijnen gemist kan worden. Weglating van de parameter van
één van de drie gekozen scheidslijnen uit het model blijkt tot een substantiële
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verslechtering van de modelfit te leiden. Een derde algemene conclusie die op basis
van onze gegevens getrokken kan worden is dat de effecten van de verklarende
variabelen in het algemeen verschillen tussen de drie overgangen. De keuze om niet
één maat voor de gemiddelde beroepshomogamie in een land te gebruiken, maar de
homogamie bij drie scheidslijnen afzonderlijk te onderzoeken, blijkt dus een goede
geweest te zijn.
Ter verklaring van de verschillen in beroepshomogamie tussen de landen zijn een
aantal hypothesen getoetst. De eerste daarvan heeft betrekking op het ontwikkelingsniveau van de landen. Verwacht werd dat bij toename van het ontwikkelingsniveau door de toename van de vrijheid van individuen, door de vermindering van de
barrières tussen beroepsgroepen en door de afname van de mogelijkheid om bij de
selectie van personen voor functies met toegeschreven kenmerken rekening te houden
- de homogamie bij alle drie de scheidslijnen zou afnemen. Verder werd verwacht dat
deze afname het sterkst zou zijn bij de hogere employés en het minst bij de boeren.
Deze verwachtingen zijn slechts gedeeltelijk uitgekomen. Bij de hogere employés
blijkt inderdaad de homogamie bij toename van het ontwikkelingsniveau significant af
te nemen. Bij de scheidslijn tussen hand- en hoofdarbeiders en bij de boeren neemt de
homogamie echter in eerste instantie toe. Bij de overgang tussen hand- en hoofdarbeiders bereikt deze toename een maximum bij de landen met een energieconsumptie
per capita van rond de 1000 kg. (bijv. Panama en Portugal), waarna de homogamie
weer wat afneemt. Bij de boeren wordt bij een wat hoger ontwikkelingsniveau een
maximum bereikt en is de daarop volgende afname veel geringer. In het bivariate
geval blijft de homogamie bij de boeren echter stijgen.
Dat de homogamie bij de hogere employés het sterkst afneemt is in overeenstemming met de moderniseringshypothese. Hogere employés beschikken, doordat ze
vaker in een overzichtspositie verkeren en hoger opgeleid zijn, over een bredere
horizon, waardoor ze nieuwe ontwikkelingen eerder kunnen signaleren en er ook
meer open voor kunnen staan. De - aanvankelijke - toename van de homogamie bij de
andere scheidslijnen is met de moderniseringshypothese echter niet goed te verklaren.
Misschien dat door de rationalisering van de produktie het inkomen van de boeren
ging stijgen, waardoor de noodzaak voor vrouwen van boeren om buiten de eigen
boerderij te werken afnam. Ook is het mogelijk dat de dochters van boeren met een
baan buiten de agrarische sector makkelijker een huwelijkspartner vonden binnen de
nieuw opkomende arbeidersklasse dan op het platteland. Daarnaast zou door de
toename van de werkgelegenheid in de industriële sector de mogelijkheid voor
vrouwen van arbeiders om binnen de eigen sector werk te vinden vergroot kunnen
zijn. Tegelijkertijd kan hierdoor de behoefte van de lagere employés om zich van de
arbeiders af te schermen zijn toegenomen. Dat de homogamie bij deze groepen vanaf
een bepaald ontwikkelingsniveau weer gaat afnemen, duidt erop dat in de meer
ontwikkelde samenlevingen de factoren die volgens de moderniseringshypothese tot
een toename van de openheid leiden, de overhand gaan krijgen.
Met betrekking tot de effecten van politieke democratie zijn de resultaten niet in
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overeenstemming met de verwachting dat toenemende democratisering tot meer
openheid bij de scheidslijnen tussen hand- en hoofdarbeiders en tussen hogere
employés en de rest van de werkende bevolking zou leiden. Bij beide scheidslijnen
heeft het verband tussen democratie en beroepshomogamie in de multivariate analyse
- en bij de hogere employés ook in de bivariate analyse - de vorm van een
omgekeerde U: bij toenemende democratisering neemt de homogamie eerst toe en
vervolgens weer af. Misschien dat toenemende democratisering niet alleen tot meer
invloed van de lagere groepen op het bestuur van de samenleving leidt, maar
aanvankelijk ook tot een toename van het klassebewustzijn onder arbeiders en
(hogere) employés. Daardoor zou tot een bepaald niveau van democratisering de
behoefte van deze groepen om zich van elkaar te onderscheiden juist groter kunnen
worden.
De effecten van de arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen en van de technologische achtergrond zijn grotendeels in overeenstemming met de verwachtingen. Als er
meer gehuwde vrouwen in beroepen buiten de landbouw werkzaam zijn, dan is de
homogamie onder hogere employés en boeren lager. Ook bij de scheidslijn tussen
hand- en hoofdarbeiders leidt toenemende participatie tot minder homogamie, maar
dit effect is alleen significant bij een significantieniveau van 0.10. Het sterke effect op
de homogamie bij de boeren dient gerelativeerd te worden, omdat hier sprake kan zijn
van een artefact, veroorzaakt doordat de werkgelegenheid van vrouwen buiten de
landbouw als indicator voor de participatiegraad is gebruikt. Het ligt immers voor de
hand dat de tendens tot homogamie onder boeren lager is in landen waarin meer
vrouwen van boeren buiten de landbouw werken. Voor wat betreft de laag
ontwikkelde samenlevingen blijkt in industrialiserende akkerbouwsamenlevingen de
homogamie bij de scheidslijn tussen hand- en hoofdarbeiders en bij de boeren
significant hoger te zijn dan in industrialiserende tuinbouwsamenlevingen. Deze
bevinding stemt overeen met de verwachting dat de lagere ongelijkheid en de sterkere
positie van vrouwen in tuinbouwsamenlevingen tot meer openheid in de lagere
regionen van de beroepsstructuur leiden.
Voor wat betreft de effecten van dominante godsdienst was de verwachting dat,
door de minder traditionele houding van protestanten ten aanzien van familiezaken, de
landen met een overwegend protestantse bevolking minder homogamie zouden
vertonen dan landen met een katholieke, moslim, boeddhistische of confucianistische
bevolking. Bij de hogere employés blijkt deze veronderstelling inderdaad op te gaan.
In protestantse landen is de homogamie bij deze groep significant lager dan in de
andere landen. Bij de scheidslijn tussen hand- en hoofdarbeiders gaat ze alleen bij de
bivariate analyse gedeeltelijk op. Protestantse landen vertonen daar significant minder
homogamie dan katholieke en boeddhistisch/confucianistische landen. Bij de boeren
gaat de veronderstelling in het geheel niet op. Daar blijken protestantse landen juist
significant meer homogamie vertonen dan de andere landen.
Deze laatste bevinding past in een algemeen beeld dat uit onze resultaten naar
voren komt: de richting van de meeste effecten is bij de boeren tegengesteld aan die
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bij de hogere employés. Dit geldt voor de effecten van ontwikkelingsniveau, democratie, godsdienst en - in mindere mate - technologische achtergrond. Voor wat betreft
de effecten van ontwikkelingsniveau en godsdienst neemt de scheidslijn tussen handen hoofdarbeiders bovendien een tussenpositie tussen de hogere employés en de
boeren in. Toenemende openheid in de hogere regionen van de beroepsstructuur blijkt
dus tot op zekere hoogte samen te gaan met minder openheid lager in de beroepsstructuur. De oorzaken van dit verschijnsel zijn onduidelijk. Misschien dat de
toenemende openheid bij de hogere employés een conservatieve tegenreactie oproept,
waarbij de boeren en m mmdere mate de handarbeiders geneigd zijn zich in eigen
kring terug te trekken. Misschien ook dat toenemende openheid van de samenleving
tot sociale stijging van de meest ruimdenkende boeren en arbeiders leidt, waardoor de
overblijvende selectie steeds conservatiever wordt.

Noten
1 Omdat er onduidelijkheden kunnen bestaan over de arbeidsmarktpositie van de vrouwen van boeren (ze
kunnen zichzelf zowel boerin als huisvrouw noemen) is er voor gekozen om alle vrouwen van boeren die
geen beroep buiten de landbouw uitoefenen m de categorie 'boeren' te plaatsen
2 In de oorspronkelijke EGP-indehng vormen de dienstverlenende beroepen samen met een aantal lagere
employéberoepen de EGP-categone III "Routine non-manual workers' In de latere versie wordt deze
categorie III opgedeeld in de categorieën lila en Hlb, waarbij onder meer de verzorgingsberoepen m
categorie Illb terecht komen Dit onderscheid is volgens Enkson en Goldthorpe (1992, ρ 44) van belang
voor analyses waarbij de beroepen van vrouwen betrokken zijn BIJ dergelijke analyses dient categorie ІПЪ
samengevoegd te worden met categorie Vila, de 'Non-sküled workers' Aangezien onze analyse mede
betrekking heeft op de beroepen van vrouwen hebben wij er daarom voor gekozen om de verzorgingsberoepen samen met de geschoolde en ongeschoolde arbeiders de categorie 'arbeiders' te laten vormen Deze
positie is m overeenstemming met de Amerikaanse opvatting dat de dienstverlenende beroepen (de zgn
'service occupations') qua sociaal aanzien een lager mveau dan de arbeiders hebben Samentrekking met de
categorie 'arbeiders' ligt vanuit dat gezichtspunt bezien meer voor de hand dan samentrekking met de
categorie 'lagere employés'
3 Bij een deel van de World Fertility Surveys is van de gehuwde mannen de arbeidsmarktpositie met
bekend, zodat het met mogelijk is om de werkende mannen te scheiden van de mannen zonder baan Bij deze
bestanden heeft de analyse daarom betrekking op alle gehuwde mannen waarvoor een beroep is opgegeven
Bij de met-werkende mannen is dat het laatste beroep Aangezien dat een beroep is waann deze mannen
daadwerkelijk gewerkt hebben en de kans bovendien groot is dat ze, als ze weer gaan werken, binnen
dezelfde beroepsgroep terecht zullen komen, verwachten we dat dit weinig invloed op de resultaten van ons
onderzoek zal hebben Dit te meer omdat het om mannen jonger dan S3 jaar gaat zodat er onder de mannen
zonder baan nauwelijks gepensioneerden zullen voorkomen
4 In het vorige hoofdstuk werd slechts weinig verschil gevonden tussen het gebruik van het percentage
werkenden m de landbouw en van de energieconsumptie per capita als indicatoren voor het ontwikkelingsniveau Daarom gebruik ik m dit en het volgende hoofdstuk nog slechts één indicator voor ontwikkelingsniveau Omdat m hoofdstuk 4 het multivariate model met de energieconsumptie per capita een iets betere fit
bleek te hebben, heb ik voor deze indicator gekozen
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Bijlage: Landenkenmerken
Overzicht van de landenkenmerken die als verklarende variabelen worden gebruikt.
LAND
Australië
Bangladesh
België
Benin
Brazilië
Canada
China
Colombia
Costa Rica
Denemarken
Dom. Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
Fiji
Filippijnen
Finland
Frankrijk
Ghana
Guyana
Haïti
Hongarije
Hongkong
Indonesië
Israël
Italië
Ivoorkust
Jamaica
Jordanië
Kameroen
Kenya
Korea
Lesotho
Maleisië
Marokko
Mexico
Nederland
Nieuw Zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
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JAAR

ENER

DEMO

ART

GODS

81
75'
79
81
80
71
82
76
76
79
75
79
79*
80
74
78
72
79
79*
75
77
73
71
76
74
79
80"
75*
76
78
77'
74
77
74
80
76*
77
76
72
82
75
75*
79
77'

6550
28
5829
77
712
7721
684
599
477
5172
546
5470
431
437
460
294
3499
4040
174
1004
32
2944
877
177
2362
3237
409
1670
380
106
158
815
15'
502
280
1185
5805
3366
4160
4142
162
848
164
677

100
40
100
55
91
100
23
70
91
100
21
88
84
37
70*
93
97
90
57
53
35
28
70*
20
95
97
43
91
32
74
71
52
40*
84
41
80
100
100
100
97
40
75
39
83

45
9
38
49
19
33
17
22
22
70
21
41
21
9
15
28
55
45
48
24
28
69
27
12
28
38
24
36
6
8
6
19
12
16
5
14
23
54
30
37
12
30
32
28

2
3
1
0
1
0
0
1
1
2
1
0
1
3
0
1
2
1
0
0
1
1
4
3
0
1
0
2
3
0
0
4
0
0
3
1
0
2
2

CULT
0
1
0
2
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
2
1
1
0
1
1
0
0
2
1
1
2
2
1
2'
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1

N
10062
2019
617
2918
14391*
10426
16401"
986
794
979
790
636
2032
2170
1748
4825
308
684
2930
1100
1263
12102
1055
11659·
1066
575
3190
568
436
4784
1632
2439
346
2452
1071
1576
14693
448
198
3609
1288
1133
1388
2210

LAND
Polen
Portugal
Senegal
Sn-Lanka

Syne
Thailand
Trinidad & Tob.
Tsjechoslowakije
Tunesië
Venezuela
Verenigde Staten
Ver. Koninkrijk
Zweden

JAAR
ENER

DEMO
PART
GODS

CULT

N

JAAR

ENER

DEMO

PART

72
79*
78
75
78
75
77
84
78
77
80
79
72

4250
1113
154
113
711
239
4023
8136
433
2689
11393
5292
4738

24
42
49
94
39
33
94
22
84
73
95
99
100

55
42
12
12
6
19
33
76
6
16
56
49
55

GODS CULT
1
1
3
4
3
4
0
1
3
1
0
2
2

0
1
2
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0

N
16431
2894
2213
2464
1054
2456
1117
2032
881
752
15909"
695
298

Jaar van dataverzameling.
* In deze landen strekt de dataverzameling zich uit tot het volgende jaar.
Consumptie van commerciële energie per capita in kilogram kool equivalenten, drie jaar voor
de dataverzameling. Bron. Taylor en Jodice (1983), World Bank (1979).
* Geschat op basis van gegevens uit UNDP (1992).
Democratie-index van Bollen, voor 1965 Bron Bollen (1980)
* Geschat met informatie van Banks (1977) en Taylor en Hudson (1972).
Percentage van alle gehuwde vrouwen werkzaam buiten de landbouw in het jaar van
dataverzameling. Bron: eigen databestanden.
Dominante godsdienst. Categorieën: (0) anders; (1) katholiek, (2) protestant; (3) moslim; (4)
boeddhistisch of confucianistisch. Bron- Taylor en Hudson (1972), Barren (1982), eigen
databestanden.
Culturele erfenis uit de pre-rndustriele periode. Categorieën: (0) anders; (1) industrialiserende landbouwsamenleving; (2) industrialiserende tuinbouwsamenleving. Bron. Lenski en
Nolan (1984).
' Apart gecodeerd als industrialiserende tuinbouwsamenleving
Aantal paren m de homogamietabel.
* Omdat bij deze landen het aantal respondenten ш het oorspronkelijke databestand
uitzonderlijk hoog was, is de homogamietabel gebaseerd op een random sample uit het
oorspronkelijke materiaal.
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6. Trends in opleidingshomogamie

6.1 Inleiding
In de voorafgaande hoofdstukken van dit boek worden hypothesen over effecten van
economische moderniseringsprocessen getoetst op basis van gegevens over verschillen
tussen landen. Het feit evenwel, dat landen die verschillen in economisch ontwikkelingsniveau op een bepaalde manier verschillen in homogamie, hoeft nog niet te
betekenen, dat de homogamie binnen individuele landen bij toename van het
ontwikkelingsniveau op dezelfde manier verandert. Volgens Gagliani (1987, pp. 32223), die dit argument heeft uitgewerkt voor het onderzoek naar inkomensongelijkheid,
is het beter om rechtstreeks naar ontwikkelingen binnen landen te kijken. In dit boek
gebeurde dat in hoofdstuk 2, bij de analyse van de beroepshomogamie in acht EUlanden. Dat was daar mogelijk omdat er voor de EU-landen goed vergelijkbare gegevens voor meerdere tijdstippen beschikbaar zijn. Voor de meeste andere landen die in
dit boek onderzocht worden, is dat echter niet het geval.
Een alternatief voor het onderzoeken van trends binnen een land, als er geen
gegevens voor meerdere tijdstippen beschikbaar zijn, is het gebruik van leeftijdsgroepen. Als gehuwden die ouder zijn, gemiddeld genomen, langer gehuwd zijn dan
gehuwden die jonger zijn - wat een redelijke veronderstelling lijkt - dan is het onder
bepaalde voorwaarden mogelijk om met behulp van leeftijdsgroepen ontwikkelingen
door de tijd vast te stellen. Die voorwaarden zijn dat het gaat om zaken die in de loop
van het huwelijk niet of nauwelijks veranderen en dat er geen sprake is van selectieve
uitval. Vanwege de eerste voorwaarde is deze methode minder bruikbaar voor het
onderzoek van trends op het gebied van de beroepshomogamie. Zoals in paragraaf 1.2
werd aangegeven, kunnen er in de loop van het huwelijk allerlei veranderingen in de
beroepsniveaus van huwelijkspartners optreden. Daardoor kan het verband tussen
deze beroepsniveaus na verloop van tijd afwijken van dat verband ten tijde van de
huwelijkssluiting. Bij het verband tussen de opleidingsniveaus van huwelijkspartners
is dat minder het geval. Personen treden meestal in het huwelijk op een leeftijd
waarop hun opleiding voltooid of bijna voltooid is. En als dat niet het geval is, is
meestal wel bekend welk opleidingsniveau ze ongeveer zullen bereiken. Voor het
onderzoek van trends op het gebied van de opleidingshomogamie vormt de eerste
voorwaarde daarom geen probleem.
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Met betrekking tot de tweede voorwaarde zijn er voor de Verenigde Staten
aanwijzingen gevonden dat verschillen in opleidingsniveau tussen huwelijkspartners
de kans op echtscheiding vergroten (Kalmijn, 1991b). Volgens Kalmijn neemt door
deze selectieve uitval de opleidingshomogamie onder de overblijvende huwelijken toe.
Dit argument is voor het onderhavig onderzoek echter minder van belang. De
bevindingen van Kalmijn hebben namelijk betrekking op de Verenigde Staten, waar
het percentage huwelijken dat eindigt in echtscheiding veel hoger is dan in de meeste
andere landen. Verder gebruikt Kalmijn alleen gegevens voor eerste huwelijken. Een
deel van de gescheiden personen trouwt echter opnieuw en van tweede of latere
huwelijken is voor de Verenigde Staten gevonden dat ze minder opleidingshomogamie
vertonen dan eerste huwelijken (Dean & Gurak, 1978; Jacobs & Furstenberg, 1986).
Voor het onderhavig onderzoek, dat zich richt op alle bestaande huwelijken, zou een
eventuele toename van de homogamie ten gevolge van scheidingen dus gecompenseerd kunnen worden door een lagere homogamie onder hertrouwers. Ik ga er daarom
van uit dat ook de tweede voorwaarde geen grote problemen zal opleveren en dat
leeftijdsgroepen gebruikt kunnen worden bij het onderzoek van trends op het gebied
van de opleidingshomogamie.
In dit hoofdstuk maak ik van deze mogelijkheid gebruik. Voor de 65 landen
waarvoor in hoofdstuk 4 de mate van opleidingshomogamie is vastgesteld, wordt op
basis van de leeftijd van de vrouw een opsplitsing in oudere en jongere gehuwden
gemaakt. Vervolgens wordt door middel van loglineaire analyse onderzocht of er behalve verschillen tussen landen ook verschillen tussen deze leeftijdsgroepen voorkomen. De vragen waarop ik bij deze analyse een antwoord probeer te krijgen zijn de
volgende:
- Is er in de decennia voorafgaand aan de dataverzameling sprake van veranderingen (trends) in de mate van opleidingshomogamie in de onderzoekslanden?
- In welke richting lopen deze trends en hoe sterk zijn ze?
- Verschilt de richting en sterkte van de trends tussen de landen?
- In hoeverre zijn verschillen in de richting en sterkte van de trends tussen de landen
te verklaren op basis van verschillen in economisch ontwikkelingsniveau en in
gemiddelde mate van homogamie?
Over de richting van de effecten van het economisch ontwikkelingsniveau op de
opleidingshomogamie heb ik in hoofdstuk 4 drie hypothesen geformuleerd. De eerste
van deze hypothesen, die de statusverwervingshypothese werd genoemd, voorspelt dat
bij toename van het ontwikkelingsniveau van landen de opleidingshomogamie zal
toenemen, omdat opleiding steeds belangrijker wordt voor het bereiken van een hoge
maatschappelijke positie en het belang van sociale herkomst afneemt. Volgens de
tweede hypothese zal bij toename van het economisch ontwikkelingsniveau van landen
de opleidingshomogamie juist afnemen. Dit vanwege een vermindering van het belang
van economische overwegingen bij de partnerkeuze en een toename van het belang
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van emotionele overwegingen. Deze hypothese werd de romantische liefde hypothese
genoemd. Bij de derde hypothese worden de voorspellingen van de twee andere
hypothesen op een bepaalde manier gecombineerd. Volgens deze hypothese zijn de
beide andere hypothesen tot op zekere hoogte juist, maar hangt de sterkte van de
voorspelde effecten af van de fase van het industrialisatieproces waarin het land
verkeert. De door de statusverwervingshypothese voorspelde toename van de
opleidingshomogamie zou vooral optreden in de eerste fase van het industrialisatieproces, omdat in die fase economische overwegingen een grote rol spelen bij de
partnerkeuze en de controle van ouders over het gedrag van hun kinderen het grootst
is. De door de romantische liefde hypothese voorspelde afname van de homogamie,
zou vooral in de latere fase van het industrialisatieproces optreden, als de noodzaak
tot rationele partnerkeuze lager is en de controlemogelijkheden van ouders zijn
verminderd. Vanwege de voorspelling van deze hypothese dat bij toename van het
economisch ontwikkelingsniveau van landen de opleidingshomogamie eerst zal stijgen
en vervolgens weer zal dalen, werd ze de omgekeerde-U-curve hypothese genoemd.
Een belangrijk voordeel van het gebruik van gegevens over trends binnen landen
voor het toetsen van hypothesen over effecten van economisch ontwikkelingsniveau,
is dat in bijna alle landen van de wereld in de periode tussen pakweg 1945 en 1975
het economisch ontwikkelingsniveau, met uitzondering van kortere periodes van
stagnatie of crisis, voortdurend is gestegen. Dit geldt zowel bij gebruik van het
percentage werkenden buiten de landbouw, van de energieconsumptie per capita en
van het GDP per capita als indicator voor ontwikkelingsniveau (zie bijv. Taylor &
Hudson, 1972; Taylor & Jodice, 1983). De voorspellingen van de drie hypothesen
zijn daarom makkelijk om te zetten in voorspellingen over verschillen tussen oudere
en jongere gehuwden. De statusverwervingshypothese voorspelt dat jongere gehuwden meer opleidingshomogamie zullen vertonen dan oudere gehuwden. De romantische liefde hypothese voorspelt dat jongere gehuwden minder opleidingshomogamie
zullen vertonen dan oudere gehuwden. En de omgekeerde-U-curve hypothese
voorspelt dat jongere gehuwden in de laagst ontwikkelde landen meer en in de hoogst
ontwikkelde landen minder homogamie zullen vertonen dan de jongere gehuwden.

6.2 Beschrijvende loglineaire analyse
De loglineaire analyse die ik in dit hoofdstuk uitvoer, is grotendeels een uitwerking
van de analyse die ik in hoofdstuk 4 heb uitgevoerd. Dezelfde databestanden, leeftijdselecties en onderwijsindelingen worden gebruikt. De details van deze zaken zijn
in hoofdstuk 4 te vinden. Het belangrijkste verschil met de eerdere analyse is dat de
opleidingshomogamietabel nu voor ieder land wordt opgesplitst in twee nieuwe
tabellen: één voor de jongeren en één voor de ouderen. Deze opsplitsing gebeurt op
basis van de leeftijd van de vrouw. De grens tussen jongeren en ouderen is niet voor
alle landen bij dezelfde leeftijd getrokken. Bij sommige landen was het nodig om met
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deze grens te schuiven om grote verschillen tussen de aantallen jongeren en ouderen
te voorkomen of om het aantal lege cellen in de homogamietabel binnen de perken te
houden1. De gehanteerde grenzen van de leeftijdscategorieën worden in de bijlage
achter in dit hoofdstuk gepresenteerd. De modelformules van de loglineaire modellen
zijn in Appendix A te vinden.
In tabel 6.1 worden de resultaten van de loglineaire analyse gepresenteerd. Model
1 is het onafhankelijkheidsmodel. Dit model is gebaseerd op de veronderstelling dat er
geen verband bestaat tussen de opleidingsniveaus van de huwelijkspartners in de
onderzochte landen op de beide tijdstippen. De modellen 2 t/m 6 gaan er van uit dat
er wel een dergelijk verband bestaat en proberen een spaarzame beschrijving van dat
verband te geven. Uitgangspunt hierbij vormt het loglineaire model dat in hoofdstuk 4
het beste in staat bleek om het relatieve verband tussen de opleidingsniveaus van
huwelijkspartners te beschrijven. Dit model bevat een stapparameter die aangeeft in
welke mate de kans op een huwelijk afneemt als het verschil tussen de opleidingsniveaus van de huwelijkspartners groter wordt. Daarbij wordt aangenomen dat de
afname van de kans op een huwelijk bij toename van deze afstand verloopt volgens
het aantal categorieën dat de opleidingsniveaus uit elkaar liggen verheven tot de macht
1.5. Alle modellen in tabel 6.1, behalve het onafhankelijkheidsmodel, bevatten deze
stapparameter.
In model 2 wordt verondersteld dat de stapparameter in alle landen en op beide
tijdstippen dezelfde waarde heeft. Deze aanname is reeds voldoende om tot een
verklaring van 92.8% van het relatieve verband in de tabel te komen. De modellen 3
en 4 laten zien dat de stapparameter verschilt tussen de tijdstippen en tussen de
landen. De lagere BIC-waarde van model 4 in vergelijking met model 3 geeft aan dat

Tabel 6.1 Loglineaire modellen ter beschrijving van het verband tussen de
opleidingsniveaus van huwelijkspartners in 65 landen en op twee tijdstippen
(N=486920).
BIC

G2

VG

rG2

1. M*L*T+V*L*T

174678

190000

1170

0.0%

2 1+STAP"

-1665

13644

1169

92.8%

s

-1719

13577

1168

92.9%

-6981

7489

1105

96.1%

-7014

7444

1104

96.1%

-6887

6732

1040

96.5%

3. 2+STAP' *T
l5

4. 2+STAP *L
l5

,s

5. 2 + STAP *L+STAP *T
15

6. 5 + STAP *L*T

M = Opleiding man. V = Opleiding vrouw. L = Land. Τ = Tijdstip. STAP =
Stapparameter. rG2 = Percentage verklaard verschil in G2 tussen model 1 en het
verzadigd model
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de verschillen tussen de landen belangrijker zijn dan de verschillen tussen de tijdstippen. Model 5 is gebaseerd op de aanname dat de stapparameter zowel tussen de
landen als tussen de tijdstippen verschilt, waarbij het verschil tussen de tijdstippen in
alle landen gelijk is. Bij model 6 wordt ook deze restrictie losgelaten en kan de
stapparameter zowel tussen de landen als tussen de tijdstippen variëren. Van deze
modellen blijkt model 5 volgens het BIC-criterium het beste te voldoen. De loglineaire parameter voor het verschil tussen ouderen en jongeren in dit model heeft een
antilog van 0.97. Dit betekent dat, gemiddeld genomen over de landen, de stapparameter bij de jongeren ongeveer drie procent lager is dan bij de ouderen. Erg sterk is

Tabel 6.2 Parameters voor de verschillen in sterkte van de stapparameter tussen jongeren en
ouderen (TIJD) op basis van model 6 (N=486920).
LAND

TIJD

Australië
Bangladesh
België
Benin
Brazilië
Canada
China
Colombia
Costa Rica
Denemarken
Domin. Rep.
W.Duitsland
Ecuador
Egypte
Fiji
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Ghana
Guyana
Haïti
Hongarije
Hongkong
Ierland
India
Indonesië
Israël
Italië
Ivoorkust
Jamaica
Japan
Joegoslavië
Jordanië

0.067**
-0.321**
-0.001
-0.117
0.027
0.091**
-0.244**
-0.043
-0.065
0.068
-0.063
-0.126
-O.089
-0.034
-0.021
-0.044
-0.300*
-0.166*
0.001
-0.064
-0.136
0.107**
-0.050
-0.049
-0.386**
-0.047
-0.091
-0.062
-0.309**
0.105
-0.153
-0.159
-0.019

* ps0,05

se(TUD)
.017
.088
.061
.069
.025
.022
.021
.063
.058
.079
.064
.080
.060
.039
.046
.038
.134
.069
.057
.053
.095
.033
.068
.077
.099
.026
.064
.081
.098
.090
.105
.091
.063

Land
Kameroen
Kenia
Z.Korea
Lesotho
Maleisië
Marokko
Mexico
Nederland
Nepal
Nieuw Zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Portugal
Rwanda
Senegal
Sri Lanka
Soedan Noord
Syrië
Taiwan
Thailand
Trinidad & T.
Tsjechosl.
Tunesië
Turkije
USA
Venezuela
Ver.Koninkrijk
Zweden

TIJD

se(TUD)

-0.274**
-0.082
0.134
0.081
-0.067
-0.056
-0.012
-0.036
-0.238*
0.098**
-0.049
-0.138**
-0.206*
0.057
0.081
-0.003
-0.010
-0.191**
-0.146
-0.037
0.001
-0.240**
-0.161
0.166
-0.121*
0.075**
-0.166*
-0.195**
0.027
0.002
-0.124**
-0.196

.057
.050
.082
.057
.050
.092
.046
.020
.113
.023
.107
.039
.089
.063
.071
.062
.063
.053
.080
.042
.093
.064
.105
.090
.057
.024
.072
.053
.024
.066
.033
.102

** piO.01
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de afname van de opleidingshomogamie - afgemeten aan het verschil tussen ouderen
en jongeren - dus niet.
Alhoewel model 6 een lagere BIC-waarde heeft dan model 5 acht ik het toch zinvol
om naar de parameters van model 6 te kijken. Dit omdat mijn onderzoeksvragen ook
betrekking hebben op verschillen in trends tussen landen. Het verschil in G2 tussen de
modellen bedraagt bovendien 712, bij een verschil van 64 vrijheidsgraden. Dit geeft
aan dat in ieder geval een deel van de verschillen in trends tussen de landen - volgens
traditionele statistische criteria - significant is. De parameter voor het verschil in
sterkte van de stapparameter tussen ouderen en jongeren worden in tabel 6.2 gepresenteerd. Deze parameters laten zien dat de homogamie in 48 landen is afgenomen en
in 17 landen is toegenomen. Als er alleen naar de significante coëfficiënten wordt
gekeken, is er in 16 landen sprake van een afname en in 5 landen van een toename
van de homogamie. Het aantal landen met een afname is dus duidelijk groter dan het
aantal landen met een toename. De landen die een significante toename van de opleidingshomogamie vertonen zijn Australië, Canada, Hongarije, Nieuw Zeeland en
Tsjechoslowakije.
De bevinding in deze paragraaf dat er bij de opleidingshomogamie niet alleen
sprake is van verschillen tussen landen, maar dat er ook verschillen tussen tijdstippen
voorkomen roept twee vragen op. Allereerst de vraag in hoeverre de resultaten van de
verklarende analyse in hoofdstuk 4 beïnvloed worden door het feit dat er bij deze
analyse niet voor verschillen tussen de tijdstippen is gecontroleerd. En op de tweede
plaats de vraag hoe de verschillen in trends tussen de landen kunnen worden verklaard. Aan deze vragen wordt in de volgende paragrafen aandacht besteed.

6.3 Verschillen tussen landen opnieuw verklaard
Om na te gaan in hoeverre de resultaten van de verklarende analyse in hoofdstuk 4
beïnvloed worden door het feit dat er bij deze analyse niet voor verschillen tussen de
tijdstippen is gecontroleerd, wordt er in deze paragraaf nogmaals zo'η verklarende
analyse uitgevoerd. Dit gebeurt door het opnemen van verklarende variabelen in een
loglineair model. Uitgangspunt voor de analyse vormt model 5 in tabel 6.1. De
parameters voor de verschillen tussen de landen in dit model worden vervangen door
covariaten die de waarden van de verklarende variabelen voor de landen bevatten. Als
verklarende variabelen worden dezelfde landenkenmerken gebruikt als in hoofdstuk 4.
In de bijlage achter in dit hoofdstuk worden deze kenmerken gepresenteerd. Omdat in
hoofdstuk 5 is gevonden dat het effect van democratie op de beroepshomogamie een
kromlijnig verloop heeft, onderzoek ik nu ook de mogelijkheid van een kromlijnig
effect van democratie op de opleidingshomogamie. Voor het ontwikkelingsniveau
gebruik ik alleen de (natuurlijke logaritme van de) energieconsumptie per capita. Dat
is de indicator die in hoofdstuk 4 de sterkste effecten vertoonde.
De parameters van de verklarende analyse worden in tabel 6.3 gepresenteerd.
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Deze parameters zijn zodanig gedefinieerd dat een positieve coëfficiënt op een
toename van de homogamie duidt. De coëfficiënten van de energieconsumptie per
capita geven aan dat er een kromlijnig verband bestaat tussen het ontwikkelingsniveau
van de landen en de mate van opleidingshomogamie. Figuur 6.1 (paneel A) laat zien
dat bij toename van de energieconsumptie de opleidingshomogamie eerst toeneemt en
vervolgens weer afneemt. Het maximum van de curve ligt - net als bij de analyse in
hoofdstuk 4 - bij de landen die 15 jaar voor de dataverzameling een energieconsumptie per capita van ongeveer 150 kilogram kool equivalenten vertoonden (Indonesië,
Kenia). Ook het effect van democratie blijkt een kromlijnig verloop te hebben. Paneel
В in figuur 6.1 laat zien dat toenemende democratie eerst tot meer en vervolgens tot
minder homogamie leidt.

Tabel 6.3 Loglineaire parameterschattingen met standaardfouten voor de verkla
ring van de verschillen in opleidingshomogamie tussen 65 landen (N=486920)

Landenkenmerk

se(B)

Gemiddelde

0.258**

(.041)

Energieconsumptie
- Lineair
- Kwadratisch

0.083**
-0.008**

(.013)
(.001)

Democratie
- Lineair
- Kwadratisch

0.663**
-0.620**

(.060)
(.054)

Techn. achtergrond
- Industrielanden
- Landbouw
- Tuinbouw

0.135**
0.181**
Ref. cat.

(.020)
(.013)

Godsdienst
- Katholiek
- Moslim
- Confucianisme'
- Katholiek/protestant
- Overig
- Protestant

0.114**
0.105**
0.371**
0.067**
-0.031*
Ref. cat.

(.011)
(.016)
(.024)
(.007)
(.013)

G2 (VG)
BIC
rG2

9737 (1157)
-5415
ь
62.6%

* ps0,05 ** psO.01
* Bij herschatting van het model met de confucianistische landen als referentiecategorie
bleek dat deze landen ook significant meer opleidingshomogamie vertonen dan de katho
lieke, moslim, gemengd katholiek/protestantse en overige landen
b
2
Percentage verklaard verschil in G tussen model 3 en model 5 in tabel 6.1
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Figuur 6.1. Grafische weergave van het voorspelde verband tussen de (log)energieconsumptie per
capita en de opleidingshomogamie (paneel A), tussen politieke democratie en de opleidingshomogamie (paneel B) en tussen de (log)energieconsumptie per capita en de sterkte van de afname van de
opleidingshomogamie (paneel C).
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Tabel 6.3 laat verder zien dat industrialiserende landen met een landbouwtraditie
significant meer homogamie te vertonen dan industrialiserende landen met een tuinbouwtraditie. Voor wat betreft de effecten van dominante godsdienst blijken de landen
met een overwegend protestantse bevolking significant minder homogamie te vertonen
dan landen met een overwegend katholieke, moslim, confucianistische of gemengd
katholiek/protestantse bevolking. De confucianistische landen vertonen juist signifi
cant meer homogamie dan de andere categorieën van landen. Deze bevindingen
komen grotendeels overeen met de resultaten in hoofdstuk 4. Het enige verschil naast het kromlijnig effect van democratie - is dat het onderscheid tussen moslimlanden en protestantse landen nu wel significant is.
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6.4 Verschillen in trends tussen de landen verklaard
De bevinding dat gemiddeld genomen de homogamie onder jongeren wat lager is dan
onder ouderen kan op meerdere manieren worden verklaard. Het is mogelijk dat er in
de onderzochte landen over de hele linie sprake is van een lichte trend naar meer
openheid. Maar het is ook mogelijk dat een paar landen een sterke trend naar meer
openheid vertonen. In het eerste geval kan gesproken worden van een algemene
toename van de openheid. In het tweede geval is de situatie minder eenduidig. Als er
in enkele landen sprake is van een sterke trend naar meer openheid, terwijl in de
meerderheid van de landen weinig verandert (of zelfs sprake is van een lichte trend
naar minder openheid), dan hangt de interpretatie van de bevindingen maar net af van
welke landen een trend vertonen en welke dat niet doen. Het zou dan zelfs nog
mogelijk zijn dat de omgekeerde-U-curve hypothese van toepassing is. Paneel A van
figuur 6.1 laat zien dat de groep landen aan de linker (stijgende) kant van de curve
kleiner is, dan de groep landen aan de rechter (dalende) kant. Een toename van de
homogamie bij de kleinere groep van laag ontwikkelde landen en een afname bij de
grotere groep van hoger ontwikkelde landen, zouden daarom gemiddeld genomen een
daling van de homogamie kunnen veroorzaken. Op grond van de bevinding dat de
homogamie licht afneemt kan de omgekeerde-U-curve hypothese dus niet verworpen
worden.
Een gedetailleerde analyse van de gevonden trend naar meer openheid biedt verder
de gelegenheid om een extra nuancering aan te brengen bij de romantische liefde
hypothese. Het lijkt mij onwaarschijnlijk, dat het belang van opleiding bij de partnerkeuze zo ver zal afnemen dat het opleidingsniveau van de partner in het geheel geen
rol meer speelt. In de bijlage is te zien dat in de geïndustrialiseerde samenlevingen die
qua opleidingshomogamie het meest open zijn (zoals het Verenigd Koninkrijk,
Australië, België, Nederland), de stapparameter nog steeds een redelijk hoge waarde
heeft. Ik verwacht daarom dat de homogamie minder zal afnemen in landen die al een
relatief grote mate van openheid bereikt hebben. Deze verwachting noem ik in het
vervolg de verzadigingshypothese. Een dergelijke verzadigingshypothese is eerder met
betrekking tot de inkomensongelijkheid geopperd door Lenski (1966, p. 327).
6.4.1 Resultaten
Om te bepalen met welke hypothese de gevonden trends het beste overeenstemmen,
heb ik een verklarende analyses uitgevoerd. Hierbij ben ik uitgegaan van model 6 in
tabel 6.1, waarin de stapparameter kan variëren tussen landen en tussen tijdstippen.
Dit model wordt zodanig gespecificeerd, dat het voor ieder land een stapparameter
bevat voor de mate van homogamie in de oudste leeftijdscategorie en daarnaast een
parameter voor het verschil tussen ouderen en jongeren. Bij de analyse worden de
parameters voor de verschillen tussen ouderen en jongeren in de landen vervangen
door covariaten. Als verklarende variabelen wordt gebruik gemaakt van de (natuurlijke logaritme van de) energieconsumptie per capita - voor het jaar dat 15 jaar voor de
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dataverzameling ligt - en van een covariaat voor de mate van opleidingshomogamie in
het land (gemiddeld over ouderen en jongeren). Deze laatste covariaat is van belang
omdat de verzadigingshypothese voorspelt dat naarmate de opleidingshomogamie
lager is, de afname van de homogamie geringer zal zijn. Voor de energieconsumptie
per capita wordt dezelfde maat gebruikt als in hoofdstuk 4. Voor deze variabele wordt
ook een kwadratische term opgenomen, omdat het model met deze term beter past
(volgens het BIC-criterium) dan het lineaire model. De gemiddelde opleidingshomogamie in de landen is berekend op basis van model 6 uit tabel 6.1. De waarden van
de verklarende variabelen zijn terug te vinden in de bijlage.
Tabel 6.4 bevat de gegevens van de verklarende analyse. De parameters in deze
tabel zijn zodanig gedefinieerd dat een positieve waarde duidt op een sterkere afname
van de opleidingshomogamie. De BIC-waarde van het model blijkt lager te zijn dan
die van model 5 in tabel 6.1. De veronderstelling dat de sterkte van de trend in een
land afhangt van het ontwikkelingsniveau en van de gemiddelde de mate van homogamie, is dus meer in overeenstemming met de data, dan de veronderstelling dat de
trend in alle landen even sterk is. De parameters in tabel 6.4 laten verder zien dat er
een significant kromlijnig verband bestaat tussen de energieconsumptie per capita en
de mate waarin de homogamie in een land afneemt. Uit figuur 6.1 (paneel C) blijkt
dat bij toename van het ontwikkelingsniveau deze afname eerst sterker wordt en dat
een maximum bereikt wordt bij de landen waar - 15 jaar voor de dataverzameling - de
energieconsumptie per capita zo'n 150 kilogram kool equivalent bedraagt (Indonesië,
Kenia). Vanaf dat ontwikkelingsniveau wordt de afname van de homogamie weer
kleiner. Het effect van de gemiddelde homogamie is significant en in de voorspelde

Tabel 6.4 Loglineaire parameterschattingen met standaardfouten voor de
verklaring van de verschillen in trends tussen 65 landen (N=486920)

Landenkenmerk
Intercept
Energieconsumptie
-Lineair
- Kwadratisch
Gemiddelde homogamie in het land
G2 (VG)
BIC
rG2

В

SE(B)

-0.010

(.067)

0.139**
-0.014**
0.277**

(.021)
(.002)
(-031)

7169 (1101)
-7250
38.8%'

*ps0,05 **ps0,01
' Percentage verklaard verschil tussen model 5 en model 6 in tabel 6.1
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richting: naarmate de opleidingshomogamie in een land lager is, is de afname van de
homogamie er geringer. De rG2 statistiek in tabel 6.4 laat ten slotte zien dat dit model
38.8% van het verschil in trends tussen de landen verklaart.
De resultaten van de analyses geven aan dat de omgekeerde-U-curve hypothese
over het verband tussen ontwikkelingsniveau en de opleidingshomogamie - voor wat
betreft de trends binnen landen - verworpen moet worden. Bij de landen op een
gemiddeld niveau van ontwikkeling, waarvan op grond van deze hypothese verwacht
werd dat de ontwikkeling in de richting van minder homogamie er trager zou verlopen, gaat deze ontwikkeling juist sneller dan bij de andere landen. Een combinatie van
de romantische liefde hypothese met de verzadigingshypothese lijkt het meest in
overeenstemming met de bevindingen te zijn. De trend naar minder homogamie is het
sterkst in de landen met - 15 jaar voor dataverzameling - een energieconsumptie per
capita van ongeveer 150 kilogram kool en neemt af naarmate het economisch
ontwikkelingsniveau van de landen hoger wordt. Verder is de trend zwakker in landen
die al minder homogamie vertonen.

6.5 Conclusie
De resultaten in dit hoofdstuk wijzen er op dat, gemiddeld genomen over de 65
landen, de opleidingshomogamie in de decennia voorafgaande aan de dataverzameling
(tussen pakweg 1945 en 1975) licht is afgenomen. In de jongere leeftijdsgroep bleek
de homogamie zo'n 3% lager te zijn dan in de oudere leeftijdsgroep. Dit verschil is
niet erg groot, maar wel significant.
Verder is gevonden dat het uitsplitsen van de data naar ouderen en jongeren en het
controleren voor het verschil in homogamie tussen de leeftijdsgroepen niet veel
verandert aan de in hoofdstuk 4 gevonden effecten van verklarende variabelen op de
verschillen in opleidingshomogamie tussen de landen. Omdat bij de heranalyse
behalve een lineaire term ook een kwadratische term voor politieke democratie werd
opgenomen, kon worden aangetoond dat het verband tussen democratie en
opleidingshomogamie kromlijnig verloopt. Bij toenemende democratisering neemt de
homogamie eerst toe en vervolgens weer af.
Ten slotte is nog gevonden dat de richting en de sterkte van de trends op het
gebied van de opleidingshomogamie verschillen tussen de landen. In 16 landen was er
sprake van een significante afname van de homogamie en in 5 landen van een significante toename. Bij de verklaring van deze verschillen in trends tussen de landen bleek
dat ze significant samenhangen met het economisch ontwikkelingsniveau en de gemiddelde mate van opleidingshomogamie in het land. Bij stijging van het ontwikkelingsniveau wordt de trend naar meer openheid eerst sterker en vervolgens weer minder
sterk. Verder is de afname van de homogamie geringer naarmate de gemiddelde mate
van homogamie in het land lager is.
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Noten
1 Voor het toetsen van de hypothesen over effecten van ontwikkelingsniveau vormen deze verschillen ш
'grensleefüjd' geen groot probleem Er is geen reden om te verwachten dat de richting van het verschil
omkeert als de grensleefüjd enige jaren hoger of lager wordt gelegd Ook op de grootte van de verschillen is
de invloed vermoedelijk met sterk Bij een verlaging van de grens daalt de gemiddelde leeftijd zowel bij de
jongeren als bij de ouderen en bij verhoging van de grens snjgt de gemiddelde leeftijd bij beide groepen Het
verschil ш gemiddelde leeftijd tussen de groepen wordt daardoor met sterk beïnvloed
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Bglage: Landenkenmerken
Gemiddelde stapparameter, leeftijd waarboven de grens tussen jongeren en ouderen
getrokken wordt en landenkenmerken voor de verklarende analyse

LAND
Australië
Bangladesh
België
Benin
Brazilië
Canada
China
Colombia
Costa Rica
Denemarken
Domin. Repub.
W. Duitsland
Ecuador
Egypte
Fiji
Filippijnen
Finland
Frankrijk
Ghana
Guyana
Haïti
Hongarije
Hongkong
India
Indonesië
Ierland
Israël
Italië
Ivoorkust
Jamaica
Japan
Joegoslavië
Jordanië
Kameroen
Kenia
Korea Zuid
Lesotho
Maleisië
Marokko
Mexico
Nepal
Nederland
Nieuw Zeeland
Noorwegen
Oostenrijk

JAAR HOMOG
81
75'
79
81
80
76
82
76
76
79
75
79
79a
80
74
78
72
79
79»
75
77
73
71
71
76
79
70
79
80a
75a
71
71
76
78
77'
74
77
74
80
76a
76
77
81
72
82

.532
.837
.578
.596
.958
.672
.683
.863
.785
.654
.608
.743
1.125
.705
.664
.896
.761
.732
.688
.635
.889
.884
1.022
.782
1.025
.886
.769
.905
.817
.721
1.146
1.029
.810
.831
.661
1.420
.481
.798
.834
.846
.746
.582
.647
.610
.651

SE
.009
.044
.031
.034
.013
.011
.011
.032
.029
.039
.032
.040
.030
.019
.023
.019
.067
.034
.028
.026
.047
.016
.034
.049
.013
.039
.032
.040
.048
.045
.053
.046
.032
.028
.025
.041
.029
.025
.046
.023
.057
.010
.012
.054
.020

LFT
32
30
32
30
30
32
30
30
30
30
30
32
30
30
30
32
32/35*
32
30
30
30
32
32
30"
30
39e
34"
32
30
30
34"
34"
30
30
30
32
30
30
30
30
27
32
39e
32/35a
32

ENER
4795
20a
4424
50
447
5941
647
522
235
3415
158
4122
247
333
350a
173
1034
2824
118
566
37
1907
255
122
137
2164
734
1661
169
521
544
593
206
72
143
211
10"
258
180
936
4
3136
2780
2267
2887

DEMO GODS TECH
100
40
100
25
61
100
16
70
91
100
21
89
53
39
70a
93
97
91
30
53
29
28
70a
94
18
96
95
97
46
91
99
43
32
63
66
52
40a
84
32
79
38
100
100
100
100

2
3
1
0
1
5
0
1
1
2
1
5
1
3
0
1
2
1
0
0
1
1
4
0
3
1
0
1
0
2
4
0
3
0
0
4
5
0
3
1
0
5
2
2
1

0
1
0
2
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
2
1
1
0
1
1
1
0
0
0
2
1
0
0
1
2
2
1
2a
1
1
1
1
0
0
0
0

N
19173
3122
1615
3007
30486
32233
56802a
2328
2364
1327
1555
1541
3644
6212
4341
7764
437
1426
3003
2580
1549
13698
3312
1814
31828a
1522
1890
1417
3835
1094
1307
1709
3136
5518
4222
4664
2484
4744
2533
4480
3851
51952
39983a
510
7485

LAND

JAAR

HOMOG

Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Portugal
Rwanda
Senegal
Soedan Noord
Sn Lanka
Syne
Taiwan
Thailand
Trinidad
Tsjechoslowakije
Tunesië
Turkije
Venezuela
Verenigde Staten
Ver Koninkrijk
Zweden

75
75a
79
77'
79*
83
78
78a
75
78
70
75
77
80
78
78
77
80
72
72

794
930
.960
1.174
1.195
.357
.581
811
697
.799
952
1.019
753
677
.868
.604
.776
.774
.448
.627

SE
.045
.031
.035
.031
031
026
.040
.047
.021
032
053
045
028
.012
036
027
033
.012
.017
.051

LFT ENER
30
30
30
30
32
30
30
30
30
32
35/38c
30
30
34
30
30
30
32
32
32/35c

68
616
106
520
567
14
128
69
110
351
381
62
2233
5560
219
329
2780
9031
4834
3075

DEMO
40
75
44
85
40
30
52
33
94
28
23
33
90
21
72
69
73
92
99
100

GODS TECH
3
1
1
1
1
0
3
3
0
3
4
0
5
1
3
3
1
5
2
2

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0

Ν
3136
2393
2166
4283
4451
2769
2702
2259
4884
3341
1256
2549
2728
22246*
3261
3353
1899
26077'
5426
520

Jaar van dataverzameling
' In deze landen werd de dataverzameling ш bet volgende jaar voortgezet
HOMOG Tegengestelde waarde van de logltneaire stapparameter van model 6 uit tabel 6.1,
gemiddeld over ouderen en jongeren.
SE
Standaardfout van HOMOG
LFT
Leeftijd van de vrouw waarboven de grens tussen jongeren en ouderen getrokken is.
' Grens gebaseerd op leeftijd respondent. Vrouwen eerste getal, mannen tweede getal.
b
Grens gebaseerd op leeftijd respondent. Mannen en vrouwen zelfde waarde.
c
Grens gebaseerd op leeftijd van de man.
ENER
Consumptie van commerciële energie per capita m kilogram kool equivalenten. Jaar. 15
jaar voor het jaar van dataverzameling. Bronnen: Taylor en Jodice (1983), UNDP
(1992), World Bank (1979)
* Geschat op basis van informatie voor de zeventiger jaren
b
Voor Lesotho is er alleen informatie voor 1980 en later beschikbaar, die laat zien dat
dit land de laagste energieconsumptie van alle Afrikaanse landen heeft We hebben dit
land daarom een waarde gegeven die wat lager is dan de waarde voor Rwanda, het land
met de op één na laagste energieconsumptie.
DEMO
Democratie-index. Jaar. ongeveer 15 jaar voor het jaar van dataverzameling. Bron.
Bollen (1980).
* Geschat op basis van informatie uit Banks (1977) en Taylor en Hudson (1972).
Dominante godsdienst Categorieën- (0) Anders, (1) Katholiek, (2) Protestant, (3)
GODS
Moslim, (4) Confucianist, (5) Gemengd katholiek/Protestant. Bronnen: Barrett (1982)
en Taylor en Hudson (1972).
Technologische achtergrond van de samenleving Categorieën* (0) Industriële samenleTECH
ving, (1) industrialiserende landbouwsamenleving, (2) industrialiserende tuinbouwsamenleving Bron Lenski en Nolan (1984)
' Apart gecodeerd als industrialiserende tuinbouwsamenleving.
Aantal echtparen in de homogamietabel
Ν
' Omdat bij deze landen het aantal respondenten m het oorspronkelijke databestand
uitzonderlijk hoog was, is de homogamietabel gebaseerd op een random sample uit het
oorspronkelijke materiaal.
JAAR
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7. Een scheidslijn in de opleidingsstructuur

7.1 Inleiding
Bij de analyse van de opleidingshomogamie in hoofdstuk 4 is er voor gekozen om de
grenzen tussen de opleidingscategorieën niet in alle landen hetzelfde te trekken. Dit
gebeurde om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het belang van het opleidingsniveau bij de partnerkeuze voor de grote meerderheid van de bevolking in een land.
Een consequentie van deze keuze is dat de in hoofdstuk 4 gebruikte homogamiemaat
minder geschikt is om de mate van openheid of geslotenheid van specifieke (opleidings)groepen te bepalen. De bevindingen van hoofdstuk 5 laten echter zien dat een
analyse van de homogamie bij specifieke groepen in de samenleving interessante
informatie kan opleveren. In dat hoofdstuk bleken zowel de mate van homogamie in
de landen als de effecten van de verklarende variabelen te verschillen tussen de drie
onderzochte scheidslijnen in de beroepsstructuur. Daarom wil ik een dergelijke
analyse ook voor scheidslijnen in de opleidingsstructuur uitvoeren.
Dat is echter niet gemakkelijk, omdat er grote verschillen bestaan tussen de opleidingsstructuren van de hoog en de laag ontwikkelde landen in onze dataset. In de
hoog ontwikkelde landen komen nauwelijks personen voor met minder dan lagere
school en in de laagst ontwikkelde landen nauwelijks personen met meer dan middelbare school. Het gebied waar de opleidingsverdelingen van deze landen elkaar
overlappen is erg smal. En alleen binnen dit smalle overlapgebied kan een scheidslijn
tussen opleidingsniveaus worden getrokken die vergelijkbaar is over alle landen. De
keuze voor een scheidslijn wordt hierdoor sterk ingeperkt.
In dit hoofdstuk richt ik me daarom op slechts één scheidslijn in de opleidingsstructuur: de scheidslijn tussen personen met een voltooide middelbare of hogere
opleiding en personen met een onvoltooide middelbare of lagere opleiding. Deze
scheidslijn is belangrijk, omdat het voor het bereiken van de hogere functies in een
samenleving in het algemeen nodig is om minimaal een opleiding op middelbaar
niveau afgerond te hebben. Grofweg zou daarom gezegd kunnen worden dat het hier
gaat om het onderscheid tussen de opleidingselite van de samenleving en de rest van
de bevolking. De term elite klinkt misschien overdreven voor de meeste moderne
samenlevingen, waarin veel personen een middelbare of hogere opleiding voltooid
hebben. In de minder ontwikkelde landen, waarop veel van mijn gegevens betrekking
hebben, is het gemiddeld opleidingsniveau van de bevolking echter beduidend lager.
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Daardoor kunnen in deze landen personen met een voltooide middelbare opleiding wel
degelijk tot de elite van de samenleving worden gerekend.
Bij dit onderzoek naar de mate van homogamie bij een scheidslijn in de opleidingsstructuur wil ik de volgende vragen beantwoorden:
-

-

-

-

Hoe sterk is in de onderzochte landen de opleidingshomogamie bij de scheidslijn
tussen personen met een voltooide middelbare of hogere opleiding en personen
met een onvoltooide middelbare of lagere opleiding?
In hoeverre verschilt de mate van homogamie bij deze scheidslijn tussen de
landen?
In hoeverre zijn de verschillen in mate van homogamie tussen de landen te
verklaren op basis van verschillen in economisch ontwikkelingsniveau, in politieke
democratie, in dominante godsdienst en in technologische achtergrond?
Zijn er in de decennia voorafgaande aan de dataverzameling veranderingen
(trends) in de mate van homogamie bij deze scheidslijn?
Verschilt de richting en sterkte van deze trends tussen de landen?
In hoeverre zijn de verschillen in richting en sterkte van de trends tussen de
landen te verklaren op basis van verschillen in economisch ontwikkelingsniveau en
in gemiddelde mate van homogamie?

7.2 Aanpak van het onderzoek
Ter beantwoording van de onderzoeksvragen van dit hoofdstuk, gebruik ik dezelfde
databestanden als in hoofdstuk 4 zijn benut voor de verklaring van de opleidingshomogamie in 65 landen. De opleidingsindelingen in deze bestanden worden nu
echter teruggebracht tot twee categorieën: een categorie 'hoger opgeleiden' die alle
personen met een voltooide middelbare of hogere opleiding bevat en een categorie
'lager opgeleiden' die alle personen met een onvoltooide middelbare of lagere opleiding bevat. Bij de databestanden met een indeling in jaren opleiding, bevat de categorie hoger opgeleiden meestal de personen die 11 jaar of meer opleiding voltooid
hebben en de categorie lager opgeleiden de personen met tien jaar of minder aan
voltooide opleiding. Bij negen landen was het aantal hoger opgeleiden echter dermate
klein dat de grens een jaar lager (10 jaar of meer versus negen jaar of minder) moest
worden gelegd. Bij drie landen, Nepal, India en Haïti, was ook deze grens nog te
hoog om lege cellen bij de hoger opgeleiden te voorkomen. Deze landen zijn daarom
bij deze analyse niet meegenomen. Als extra land is Polen toegevoegd, waarvoor in
de tussentijd een databestand beschikbaar was gekomen. De analyse heeft dus betrekking op 63 landen. Nadere informatie over de databestanden en de codering van de
opleidingsvariabelen is te vinden in Appendix B.
Om de kans op lege cellen in de tabel zo klein mogelijk te maken (en dus de kans
op het uitvallen van landen te verkleinen), is bij deze analyse dezelfde leeftijdsselectie
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toegepast als in hoofdstuk 5 bij de analyse van de beroepshomogamie. De onderste
leeftijdsgrens is voor zowel mannen als vrouwen 18 jaar; de bovenste leeftijdsgrens is
bij de vrouwen 49 jaar en bij de mannen 52 jaar. Op basis van de samengetrokken
opleidingsindelingen zijn voor ieder land twee 2x2-tabellen gemaakt, één voor de
ouderen en één voor de jongeren. Het onderscheid tussen ouderen en jongeren maakt
het mogelijk om trends te bestuderen. Net als bij de analyse in hoofdstuk 6 is het
onderscheid tussen ouderen en jongeren gebaseerd op de leeftijd van de vrouw en
verschilt de leeftijd waarbij de grens tussen ouderen en jongeren wordt getrokken
tussen de landen. Informatie over deze grensleeftijd is in de bijlage bij dit hoofdstuk
te vinden. Verder worden in Appendix A de belangrijkste loglineaire modelformules
gegeven.

7.3 Beschrijvende loglineaire analyse
Ter bepaling van de homogamie bij de scheidslijn in de opleidingsstructuur is een
loglineaire analyse uitgevoerd. De resultaten van deze analyse zijn te vinden in tabel
7.1. Model 1 is het onafhankelijkheidsmodel dat veronderstelt dat er geen verband
tussen de opleidingsniveaus van de huwelijkspartners in de onderzochte landen en op
de twee tijdstippen bestaat. De modellen 2 t/m 6 gaan ervan uit dat er wel een dergelijk verband bestaat en proberen het nader te beschrijven. Model 2 veronderstelt dat
het verband in alle landen en op beide tijdstippen even sterk is. Het verschil tussen dit
model en het onafhankelijkheidsmodel is dusdanig groot, dat geconcludeerd kan
worden dat er een sterk verband tussen de opleidingsniveaus van de huwelijkspartners
bestaat. De interactieparameter die de sterkte van dit verband weergeeft is gelijk aan

Tabel 7.1 Loglineaire modellen ter beschrijving van het verband tussen de opleidingsniveaus (hoog vs rest) van huwelijkspartners in 63 landen en op twee tijdstippen
(N=514382).
BIC

G2

VG

rG2

79824

81481

126

0.0%

2 1+M*V

5929

7573

125

90.7%

3. 1+M*V*T

6994

5363

124

91.4%

4. 1+M*V*L

6

834

63

99.0%

-370

445

62

99.5%

0

0

0

100%

1. M*L*T+V*L*T

5. 1+M*V*L+M*V*T
6. M*V*L*T

M = Opleiding man. V = Opleiding vrouw. L = Land. Τ = Tijdstip
rG 2 = Percentage verklaard verschil in G 2 tussen model 1 en het verzadigd model
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een log(oddsratio). In model 2 heeft deze parameter de waarde 2.39. Dit betekent dat
gemiddeld over de landen en tijdstippen de odds op een partner met een hoge opleiding exp(2.39)=10.9 keer zo groot is voor iemand met een hoge opleiding als voor
iemand met een lage opleiding.
De modellen 3 en 4 laten zien dat de opleidingshomogamie verschilt tussen de
tijdstippen en tussen de landen. De lagere BIC-waarde van model 4 geeft aan dat de
verschillen tussen de landen belangrijker zijn dan de verschillen tussen de tijdstippen.
Model 5 gaat er van uit dat de opleidingshomogamie verschilt tussen de landen en
tussen de tijdstippen, waarbij het verschil tussen de tijdstippen in alle landen gelijk is.

Tabel 7.2 Parameters voor de verschillen tussen ouderen en jongeren in sterkte van de homogamie
bij de scheidslijn in de opleidingsstructuur.
LAND

TUD

Australië
Bangladesh
België
Benin
Brazilië
Canada
China
Colombia
Costa Rica
Denemarken
Domin. Rep.
W.Duitsland
Ecuador
Egypte
Fiji
Filippijnen
Finland
Frankrijk
Ghana
Guyana
Hongarije
Hongkong
Ierland
Indonesië
Israël
Italië
Ivoorkust
Jamaica
Japan
Joegoslavië
Jordanië
Kameroen

-0.400**
-0.206
-0.356
-0.418
-0.168
-0.054
-1.620**
0.268
-0.802**
-0.314
-1.219*
-0.526
-0.844**
-0.231
0.054
-0.520**
-1.724**
-0.824**
-0.967*
-0.633
-0.699**
-1.133**
-0.366
-0.626**
-0.149
-0.244
-2.017**
-2.165**
-0.766**
-0.815*
-0.717*
-1.662**

* ps0,05
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** psO.Ol

SE(TUD)
.073
1.174
.248
.779
.117
.088
.116
.446
.291
.380
.509
.284
.287
.329
.360
.155
.646
.293
.463
.408
.133
.390
.320
.141
.235
.308
.732
.639
.290
.365
.351
.580

Land
Kenia
Korea Z.
Lesotho
Maleisië
Marokko
Mexico
Nederland
Nieuw Zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Pakistan
Panama
Paraguay
Peru
Polen
Portugal
Rwanda
Senegal
Sri Lanka
Soedan Noord
Syrië
Taiwan
Thailand
Trinidad & T.
Tsjechoslowakije
Tunesië
Turkije
Venezuela
Verenigde Staten
Ver.Koninkrijk
Zweden

TUD
-1.100
-0.310
-0.484
-1.878**
0.316
0.300
-0.460**
-0.012
-0.461
-0.435*
-1.077
-0.258
-0.028
0.313
-0.673**
-0.963**
0.462
-0.443
-1.492*
-0.780
-1.251**
-1.139
-0.290
-0.572
-0.257*
-1.705*
-0.542
-0.341
-0.125
-0.516**
-1.122*

SE(TUD)
.637
.417
.606
.418
.787
.341
.088
.089
.467
.204
.931
.248
.345
.337
.118
.291
.509
.819
.584
.726
.425
.997
.543
.306
.100
.769
.358
.347
.099
.165
.478

Bij model 6 wordt ook deze restrictie losgelaten en kan de opleidingshomogamie
zowel tussen de landen als tussen de tijdstippen variëren.
Van de modellen in tabel 7.1 blijkt model 5 het beste te passen volgens het BICcriterium. De loglineaire parameter voor het verschil tussen de tijdstippen in dit
model heeft een antilog van 0.69. Dat betekent dat, gemiddeld genomen over de
landen, de mate van opleidingshomogamie onder de jongeren zo'η 31% lager is dan
onder de ouderen. Er kan dus geconcludeerd worden dat de homogamie bij de onder
zochte scheidslijn in de opleidingsstructuur, in de periode tussen pakweg 1945 en
1975, aanzienlijk is afgenomen.
Omdat mijn onderzoeksvragen ook betrekking hebben op verschillen in trends
tussen de landen worden in tabel 7.2 desbetreffende parameters uit model 6 gepresen
teerd. In slechts zes landen blijkt de homogamie toe te nemen en in geen enkele van
die zes landen is de toename significant. In 57 landen is er sprake van een afname van
de homogamie en in 29 landen is die afname significant. Op basis van deze bevinding
kan geconcludeerd worden dat de trend naar meer openheid bij deze scheidslijn vrij
algemeen is.

7.4 Verschillen in opleidingshomogamie tussen landen verklaard
Ter beantwoording van de onderzoeksvraag over de verklaring van de gevonden
verschillen tussen landen worden covariaten toegevoegd aan model 5 uit tabel 7.1. De
landenkenmerken die hierbij gebruikt worden zijn grotendeels dezelfde als in de
hoofdstukken 4 en 6. Ik ga ervan uit, dat de hypothesen die ik heb geformuleerd in
het kader van de eerdere analyses van de opleidingshomogamie, ook nu weer van
toepassing zijn. Er wordt echter één nieuwe hypothese getoetst. Dat is de hypothese
dat de tendens tot huwen over de scheidslijn lager zal zijn naarmate de groep personen
met een hoge opleiding kleiner is. Personen die tot een kleine bovenlaag behoren
zullen zich meer bewust zijn van het "wij" en "zij" dan een groep waartoe een groot
deel van de bevolking behoort. Als in een samenleving het aantal personen met een
hoge opleiding klein is in vergelijking tot het aantal personen met een lagere opleiding, dan is in die samenleving bovendien de (opleidings)ongelijkheid groot. En in
een samenleving met veel ongelijkheid zullen de personen in de hogere posities zich
volgens Kelley, Robinson & Klein (1981) sterker afsluiten van de rest van de bevolking dan in een samenleving met minder ongelijkheid. Dit omdat de voordelen die
deze personen van hun positie hebben in een samenleving met veel ongelijkheid groter
zijn. Tyree, Semyonov & Hodge (1979) voegen daar nog aan toe dat in een samenleving met veel ongelijkheid het risico dat deze personen lopen als ze hun positie
verliezen hoger is: hoe groter het verschil tussen hoog en laag, des te dieper kan men
vallen. De hypothese, dat naarmate de groep hoger opgeleiden kleiner is deze groep
zich sterker zal afsluiten van de rest van de bevolking, zal ik de afsluitingshypothese
noemen. Ter toetsing van deze hypothese is het percentage personen met een voltooi-
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de middelbare of hogere opleiding in de landen als verklarende variabele opgenomen.
Deze variabele is voorafgaande aan de analyse gedeeld door 100 omdat de coëfficiënt
ervan anders erg klein zou zijn. De waarden van de verklarende variabelen zijn terug
te vinden in de bijlage achter in dit hoofdstuk.
Tabel 7.3 presenteert de resultaten van de analyse. Het effect van het ontwikkelingsniveau is significant en blijkt kromlijnig te verlopen. Figuur 7.1 (paneel A) laat
zien dat bij toename van de energieconsumptie per capita de homogamie afneemt en

Tabel 7.3 Loglineaire parameterschattingen met standaardfouten voor de effecten
van verklarende variabelen op de mate van homogamie bij de scheidslijn in de
opleidingsstructuur in 63 landen (N=514382)

Landenkenmerk

В

se(B)

Gemiddelde
Energieconsumptie
- Lineair
- Kwadratisch

4.306**

(.371)

-0.751**
0.044**

(.126)
(.009)

Percentage hoger opgeleiden / 100

-0.665**

(-104)

Democratie
- Lineair
- Kwadratisch

3.656**
-3.198**

(.358)
(.303)

Techn. achtergrond
- Industrielanden
- Landbouw
- Tuinbouw

0.151
0.361**
Ref. cat.

(.164)
(.135)

Godsdienst1
- Katholiek
- Moslim
- Confucianisme
- Katholiek/protestant
- Overig
- Protestant

0.644**
1.263**
0.892**
0.389**
0.663**
Ref. cat.

(.048)
(.088)
(.105)
(.027)
(.070)

G2 (VG)
BIC
rG2

1200 (112)
-273
84.6%"

* ps0,05 ** psO.01
' Bij herschatting van het model met de confucianistische landen als referentiecategorie
bleken deze landen significant meer opleidingshomogamie te vertonen dan de katholie
ke, gemengd katholiek/protestantse en overige landen. In vergelijking met de moslim
landen vertonen de confucianistische landen echter significant minder homogamie.
b
Percentage verklaard verschil in G2 tussen model 3 en model 5 in tabel 7.1
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Figuur 7.1 Grafische weergave van het voorspelde verband tussen de (log)energieconsumptie per
capita en de opleidingshomogamie (paneel A), tussen politieke democratie en de opleidingshomogamie (paneel B) en tussen de (log)energieconsumptie per capita en de sterkte van de afname van
de opleidingshomogamie (paneel C).
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dat deze afname het sterkst verloopt bij de laag ontwikkelde landen en afzwakt
naarmate het ontwikkelingsniveau van de landen hoger wordt. Behalve het ontwikke
lingsniveau speelt de grootte van de groep van hoger opgeleiden een rol. Zoals
verwacht, is de homogamie lager in de landen waar het aandeel van de personen met
een hoge opleiding hoger is. Het effect van democratie verloopt kromlijnig. Paneel В
in figuur 7.1 laat zien dat toenemende democratisering in eerste instantie tot meer en
vervolgens tot minder homogamie leidt. Verder is ook de technologische achtergrond
van belang. De industrialiserende landen met een landbouwachtergrond vertonen
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significant meer homogamie dan de industrialiserende landen met een tuinbouwachtergrond. Ten slotte zijn de effecten van de dominante godsdienst significant.
Landen met een sterke protestantse invloed vertonen significant minder opleidingshomogamie dan katholieke, moslim, confucianistische, gemengd katholiek/protestantse
en overige landen. Verder vertonen de confucianistische landen significant meer
opleidingshomogamie dan de katholieke, gemengd katholiek/protestantse en overige
landen. De moslimlanden blijken de meeste opleidingshomogamie te vertonen. De
rC^-statistiek in tabel 7.3 laat zien dat het model een groot deel (84.6%) van de
verschillen tussen de landen in opleidingshomogamie bij deze scheidslijn verklaart.

7.5 Verschillen in trends tussen landen verklaard
In hoofdstuk 6 heb ik gevonden dat de sterkte van de trend naar minder opleidingsho
mogamie in de onderzochte landen - zoals gemeten door middel van het verschil in
stapparameter tussen ouderen en jongeren - samenhangt met het ontwikkelingsniveau
en de gemiddelde mate van opleidingshomogamie in de landen. In deze paragraaf wil
ik nagaan of dat ook het geval is voor de trend naar minder opleidingshomogamie bij
de scheidslijn in de opleidingsstructuur. Hiertoe heb ik een verklarende loglineaire
analyse uitgevoerd, waarbij de parameters voor de verschillen tussen ouderen en
jongeren in model 6 uit tabel 7.1 zijn vervangen door covariaten. Als verklarende
variabelen wordt weer gebruik gemaakt van de energieconsumptie per capita voor het
jaar dat 15 jaar voor het moment van dataverzameling ligt en van de mate van
homogamie - gemiddeld over ouderen en jongeren - bij de scheidslijn in de oplei
dingsstructuur. Voor de energieconsumptie per capita wordt ook een kwadratische

Tabel 7.4 Loglineaire parameterschattingen met standaardfouten voor de
verklaring van de verschillen in trends tussen 63 landen (N=514382)
Landenkenmerk
Intercept
Energieconsumptie
-Lineair
-Kwadratisch
Gemiddelde homogamie in het land
G2 (VG)
BIC
rG2

В

SE(B)

-3.713*

(.648)

0.985**
-0.070**
0.322**

(.167)
(.012)
(.042)
273 (59)
-503
38.7%·

*ps0,05 **ps0,01
* Percentage verklaard verschil in G2 tussen model 5 en model 6 in tabel 7.1
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term opgenomen, omdat het model met deze term beter past (volgens het BlC-criterium) dan het lineaire model. De gemiddelde mate van homogamie is berekend op basis
van model 6 in tabel 7.1. De waarden van de verklarende variabelen zijn in de bijlage
achter in dit hoofdstuk terug te vinden.
Tabel 7.4 laat zien dat de BIC-waarde van het verklarende model lager is dan die
van model 5 in tabel 7.1. De veronderstelling dat de sterkte van de afname van de
homogamie in een land afhangt van het ontwikkelingsniveau en van de gemiddelde
mate van homogamie is dus meer in overeenstemming met de data dan de veronderstelling dat de afname in alle landen gelijk is. Verder laten de parameters in tabel 7.4
(waarbij een positieve coëfficiënt aangeeft dat bij een hogere waarde van de verklarende variabele de afname van de homogamie sterker is) zien dat het verband tussen
de energieconsumptie en de mate van afname van de homogamie kromlijnig is. Uit
figuur 7.1 (paneel C) blijkt dat bij toename van de energieconsumptie de mate van
afname van de homogamie in eerste instantie groter wordt en vervolgens weer iets
afneemt. Het maximum van deze curve ligt bij de landen waar - 15 jaar voor de
dataverzameling - de energieconsumptie per capita zo'n 1000 kilogram bedraagt
(Mexico, Finland). Ook het effect van de gemiddelde mate van homogamie is significant. Naarmate de gemiddelde homogamie in een land lager is, neemt de homogamie
er minder af. De rG2 statistiek laat ten slotte zien dat met dit model 38.7% van de
verschillen in trends tussen de landen verklaard wordt.

7.6 Conclusie
Op basis van de resultaten van de analyse van de opleidingshomogamie bij de
scheidslijn tussen personen met een voltooide middelbare of hogere opleiding en
personen met een lagere opleiding, kunnen een aantal conclusies getrokken worden.
Op de eerste plaats blijkt er bij deze scheidslijn sprake te zijn van een aanzienlijke
mate van homogamie. De sterkte van deze homogamie verschilt tussen de landen en is
gerelateerd aan een aantal landenkenmerken. Bij toename van de energieconsumptie
per capita en van het aandeel personen met een hogere opleiding neemt de homogamie
af. Bij toenemende democratisering neemt de homogamie eerst toe en vervolgens
weer af. Verder is de homogamie in industrialiserende landen met een tuinbouwachtergrond lager dan in industrialiserende landen met een landbouwachtergrond. Tot slot
is de homogamie in landen met een overwegend protestantse bevolking lager dan in
de landen waar een andere godsdienst dominant is.
Op de tweede plaats blijkt de opleidingshomogamie bij deze scheidslijn in de
periode voorafgaande aan de dataverzameling - gemiddeld genomen over de landen aanzienlijk te zijn afgenomen. Deze afname is bovendien vrij algemeen. In 29 landen
is de homogamie onder jongeren significant lager dan onder ouderen en in geen enkel
land significant hoger. De verklarende analyse van de verschillen in trends tussen de
landen laat zien dat de sterkte van de trend afhangt van het economisch ontwikkelings-

123

niveau en van de gemiddelde mate van homogamie in het land. In landen met een
middelmatig ontwikkelingsniveau en in landen met een hoge gemiddelde mate van
homogamie is de afname van de homogamie sterker dan in andere landen.
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Bijlage: Landenkenmerken
Gemiddelde logoddsratio, leeftijd waarboven de grens tussen jongeren en ouderen
getrokken wordt en landenkenmerken voor de verklarende analyse

LAND

JAAR LODDS SE

Australië
Bangladesh
België
Benin
Brazilië
Canada
China
Colombia
Costa Rica
Denemarken
Domin. Rep.
W.Duitsland
Ecuador
Egypte
Fiji
Filippijnen
Finland
Frankrijk
Ghana
Guyana
Hongarije
Hongkong
Indonesië
Ierland
Israël
Italië
Ivoorkust
Jamaica
Japan
Joegoslavië
Jordanië
Kameroen
Kenia
Korea Zuid
Lesotho
Maleisië
Marokko
Mexico
Nederland
Nieuw Zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Pakistan
Panama

81
75'
79
81
80
76
82
76
76
79
75
79
79"
80
74
78
72
79
79*
75
73
71
76
79
70
79
80"
75'
71
71
76
78
77'
74
77
74
80
76'
77
81
72
82
75
75'

1.87
4.30
1.90
3.81
3.43
1.95
3.12
3.62
3.35
2.85
3.37
2.37
4.02
4.79
3.11
3.13
3.19
2.78
3.24
3.23
2.91
3.98
4.20
3.28
2.18
2.96
4.33
4.04
2.66
3.43
3.40
4.11
3.89
3.91
4.28
4.33
4.22
3.18
2.07
1.47
2.17
3.14
4.37
2.71

LFT

.04
33
.59
28
.12
33
.39
30
.06
29
.04
32
.06
33
.22 29
.15
31
.19
32
.25
30
.14
33
.14
31
.16
29
.18
31
.08
32
.32 32/35'
.15
31
.23
29
.20
30
.07
34
.20
35
.07
30
.16
39e
.12
34"
.15
34
.37
25
.32
31
.14
34"
.18
34"
.18
30
.29
29
.32
27
.21
32
.30
27
.21
31
.39
28
.17
31
.04
31
.04
39e
.23 32/35'
.10
35
.47
29
.12
30

ENER DEMO GODS TECH HOOG
4795
20*
4424
50
447
5941
647
522
235
3415
158
4122
247
333
350*
173
1034
2824
118
566
1907
255
137
2164
734
1661
169
521
544
593
206
72
143
211
10"
258
180
936
3136
2780
2267
2887
68
616

100
40
100
25
61
100
16
70
91
100
21
89
53
39
70"
93
97
91
30
53
28
70*
18
96
95
97
46
91
99
43
32
63
66
52
40"
84
32
79
100
100
100
100
40
75

2
3
1
0
1
5
0
1
1
2
1
5
1
3
0
1
2
1
0
0
1
4
3
1
0
1
0
2
4
0
3
0
0
4
5
0
3
1
5
2
2
1
3
1

0
1
0
2
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
2
1
0
1
1
0
0
0
2
1
0
0
1
2
2
1
2'
1
1
1
0
0
0
0
1
1

29
6
36
3
11
47
7
6
17
16
7
27
13
12
6
24
18
32
10
10
20
21
9
27
37
34
6
7
46
22
14
3
6
24
4
8
4
7
23
36
30
11
3
22

N
197511
3579
1632
3185
31056
33916
57514"
2509
2456
1396
1649
1576
3818
6677
4522
8129
449
1510
3239
2729
13981
3358
33883'
1522
1890
1424
4219
1144
1307
1814
3322
5962
4568
4734
2739
4967
2726
4916
53364
39983'
519
7556
3434
2481

LAND

JAAR

LODDS SE

Paraguay
Peru
Polen
Portugal
Rwanda
Senegal
Soedan Noord
Sri Lanka
Syrië
Taiwan
Thailand
Trinidad
Tsjechoslowak
Tunesië
Turkije
Venezuela
Ver Staten
Ver Koninkrijk
Zweden

79
77*
72
79*
83
78
78'
75
78
70
75
77
80
78
78
77
80
72
72

3 70
3 62
2 99
4 09

JAAR
LODDS
SE
LFT

ENER

DEMO
GODS
TECH

HOOG
N
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4 01
3 14
4 20
4 24
3 75
3 69
3 91
3 12
2 16
4 69
2 46
2 80
2 15
1 98
2 29

LFT ENER DEMO GODS TECH HOOG

17
31
17
31
06
34
15
33
25
28
41
27
36
28
29
31
21
29
50 34/37c
27
30
15
30
05
34
38
29
18
30
17
29
05
32
34
08
24 32/35°

106
520
2713

567
14
128
69
110
351
381
62
2233
5560

219
329
2780
9031
4834
3075

44
85
22
40
30
52
33
94
28
23
33
90
21
72
69
73
92
99
100

1
1
1
1
0
3
3
0
3
4
0
5
1
3
3
1
5
2
2

1
1
0
1
2
2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0

13
8
24
10
4
2
5
2
10
6
7
13
31
4
7
11
79
25
30

Ν
2333
4579
16921
4604
2965
2946
2407
5038
3664
1257
2750
2863
22246'
3383
3681
2091
27393'
5629

527

Jaar van dataverzameling
" In deze landen werd de dataverzameling in het volgende jaar voortgezet
Logoddsratio op basis van model 6 uit tabel 7 1, gemiddeld over ouderen en jongeren
Standaardfout van LODDS
Leeftijd van de vrouw waarboven de grens tussen jongeren en ouderen getrokken is
* Grens gebaseerd op leeftijd respondent Vrouwen eerste getal, mannen tweede getal
b
Grens gebaseerd op leeftijd respondent Mannen en vrouwen zelfde waarde
c
Grens gebaseerd op leeftijd van de man
Consumptie van commerciële energie per capita in kilogram kool equivalenten Jaar 15
jaar voor het jaar van dataverzameling Bronnen Taylor en Jodice (1983), UNDP (1992),
World Bank (1979)
• Geschat op basis van informatie voor de zeventiger jaren
b
Voor Lesotho is er alleen informatie voor 1980 en later beschikbaar, die laat zien dat dit
land de laagste energieconsumptie van alle Afrikaanse landen heeft We hebben dit land
daarom een waarde gegeven die wat lager is dan de waarde voor Rwanda, het land met de
op éen na laagste energieconsumptie
Democratie-index Jaar ongeveer 15 jaar voor het jaar van dataverzameling Bron Bollen
(1980)
" Geschat op basis van informatie uit Banks (1977) en Taylor en Hudson (1972)
Dominante godsdienst Categorieën (0) Anders, (1) Katholiek, (2) Protestant, (3) Moslim,
(4) Confucianist, (5) Gemengd katholiek/Protestant Bronnen Barrett (1982) en Taylor en
Hudson (1972)
Technologische achtergrond van de samenleving Categorieën (0) Industriële samenleving,
(1) industrialiserende landbouwsamenleving, (2) industrialiserende tuinbouwsamenleving
Bron Lenski en Nolan (1984)
' Apart gecodeerd als industrialiserende tuinbouwsamenleving
Percentage respondenten m de categorie 'hoger opgeleiden' Gebaseerd op de gegevens in
de gebruikte homogamietabel Jaar jaar van dataverzameling
Aantal echtparen in de homogamietabel
• Omdat bij deze landen het aantal respondenten in het oorspronkelijke databestand
uitzonderlijk hoog was, is de homogamietabel gebaseerd op een random sample uit het
oorspronkelijke materiaal

8. De samenhang tussen opleidingshomogamie en beroepshomogamie

8.1 Inleiding
Het laatste punt waar ik in dit boek aandacht aan wil besteden, is de samenhang die er
tussen de mate van opleidingshomogamie en de mate van beroepshomogamie in de
onderzochte landen bestaat. In hoofdstuk 1 heb ik betoogd dat met opleidingshomogamie en beroepshomogamie ietwat andere aspecten van sociale openheid worden
gemeten: opleidingshomogamie geeft een beeld van het proces van partnerselectie in
een samenleving ten tijde van de huwelijkssluiting en beroepshomogamie laat zien in
hoeverre huwelijkspartners op het moment van dataverzameling tot verschillende
statusgroepen behoren. Bij de analyses van opleidingshomogamie en beroepshomogamie in de daarop volgende hoofdstukken heb ik verder geen aandacht besteed aan
mogelijke verbanden tussen opleidingshomogamie en beroepshomogamie. Het doel
van het gebruik van meerdere indicatoren van sociale openheid was een strengere
toetsing van de hypothesen over effecten van verklarende variabelen op de sociale
openheid mogelijk te maken. Als factoren die de opleidingshomogamie in landen
bevorderen ook de beroepshomogamie blijken te bevorderen, dan vormt dat een
sterkere aanwijzing dat die factoren van invloed zijn op de openheid van landen, dan
wanneer deze factoren alleen de opleidingshomogamie of alleen de beroepshomogamie doen toenemen.
Tenminste, als kan worden aangetoond dat het bij beide variabelen om directe
effecten gaat. Als de mate van beroepshomogamie in een land voor een deel een
gevolg is van de mate van opleidingshomogamie in dat land, dan is het mogelijk dat
de effecten van verklarende variabelen op de beroepshomogamie niet direct zijn, maar
verlopen via de tussenliggende factor opleidingshomogamie. Onderzoek van Dessens,
Jansen en Ultee (1990) laat zien dat deze mogelijkheid niet denkbeeldig is. Deze
onderzoekers opperen dat het verband tussen de beroepsniveaus van huwelijkspartners
een bijprodukt is van het feit dat zij elkaar uitzoeken op opleidingsniveau en van het
verband dat er op individueel niveau tussen opleidingsniveau en beroepsniveau
bestaat. Als een hoog opleidingsniveau tot een hoog beroepsniveau leidt, dan zullen
huwelijkspartners die elkaar op een hoog opleidingsniveau uitgezocht hebben - als ze
beide werken - in het algemeen ook een hoog beroepsniveau hebben, zo luidt de
redenering.
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Dessens, Jansen en Ultee toetsen deze bijprodukthypothese op gegevens voor
Nederland in de jaren tachtig. Ze concluderen dat iets meer dan de helft van het
verband tussen de beroepsniveaus van de door hun onderzochte groep tweeverdieners
het gevolg van selectie op opleidingsniveau is. Eerder was door hen gevonden dat in
Canada, Nederland en de Verenigde Staten het verband tussen de arbeidsmarktposities
van huwelijkspartners ten dele een bijprodukt is van het verband dat er tussen hun
opleidingsniveaus bestaat (Ultee, Dessens & Jansen, 1988). Daarnaast laten Dirven,
Lammers en Ultee (1990) zien dat ook het verband tussen de uurlonen van huwelijkspartners in de door hen onderzochte zeven industrielanden ten dele veroorzaakt wordt
door het verband dat er tussen hun opleidingsniveaus bestaat (voor een verder
overzicht van het onderzoek op dit gebied, zie Hendrickx, Uunk en Smits, 1995).
In dit hoofdstuk bepaal ik eerst hoe sterk het verband tussen de opleidingshomogamie en de beroepshomogamie in de onderzochte landen is. Daarna onderzoek ik
de gevolgen van dit verband voor de in hoofdstuk 5 uitgevoerde analyse ter verklaring
van verschillen in beroepshomogamie tussen landen. De bijprodukthypothese van
Dessens, Jansen en Ultee zegt niet alleen dat er een verband tussen opleidingshomogamie en beroepshomogamie te verwachten is, maar doet ook een uitspraak over de
causale richting van dat verband: de mate van beroepshomogamie op het tijdstip van
onderzoek wordt tot op zekere hoogte gezien als een gevolg van de mate van opleidingshomogamie op het tijdstip van trouwen (en van het verband tussen opleidingsniveau en beroepsniveau). Als dat zo is, dan is het mogelijk dat de in hoofdstuk 5
gevonden effecten van verklarende variabelen op de beroepshomogamie geen directe
effecten zijn, maar effecten die via de opleidingshomogamie verlopen. Het gevonden
effect van ontwikkelingsniveau op de openheid van de scheidslijn tussen hogere
employés en de rest van de werkende bevolking, zou dan bijvoorbeeld een gevolg
kunnen zijn van een effect van ontwikkelingsniveau op de opleidingshomogamie en de
samenhang die er tussen opleidingshomogamie en beroepshomogamie bestaat. Door
de in hoofdstuk 5 uitgevoerde verklarende analyse te herhalen met de mate van
opleidingshomogamie in de landen als extra verklarende variabele, onderzoeken ik in
hoeverre dat het geval is.

8.2 Correlaties tussen homogamiematen
In hoofdstuk 5 heb ik voor 57 landen de mate van homogamie bij drie scheidslijnen in
de beroepsstructuur vastgesteld. Nu ga ik na in hoeverre de homogamie bij deze
scheidslijnen samenhangt met de opleidingshomogamie in deze landen. Hierbij
gebruik ik twee indicatoren van opleidingshomogamie: de in hoofdstuk 4 berekende
stapparameter en de in hoofdstuk 7 berekende maat voor de homogamie bij de
scheidslijn tussen personen met een voltooide middelbare of hogere opleiding en
personen met een lagere opleiding. Tussen deze twee indicatoren voor opleidingshomogamie en de in hoofdstuk 5 berekende indicatoren voor beroepshomogamie heb ik
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Pearson correlaties berekend. Deze correlaties worden in tabel 8.1 gepresenteerd.
Omdat de betrouwbaarheid waarmee de homogamiematen zijn geschat nogal varieert
tussen de landen, gebruik ik gewogen correlaties. Hierbij tellen landen zwaarder mee
naarmate de indicatoren waarop de correlaties betrekking hebben een kleinere
standaardfout hebben1.

Tabel 8.1 Pearson correlaties tussen indicatoren van opleidingshomogamie en indicatoren
van beroepshomogamie
Scheidslijn in de beroepsstructuur
Handarbeiders vs hoofdarbeiders
Hogere employés vs rest
Boeren vs rest
Aantal landen
* ps0,05

Stapparameter
0.216
0.247
-0.247
57

Hoger opgeleiden vs rest
0.376**
0.476**
-0.431**
56

** psO.01

Tabel 8.1 laat zien dat de verbanden tussen opleidingshomogamie en beroepshomogamie lager zijn bij het gebruik van de stapparameter als indicator voor opleidingshomogamie, dan bij het gebruik van de parameter voor de homogamie bij de
scheidslijn in de opleidingsstructuur. Bij de stapparameter zijn de correlaties bovendien niet significant en bij de parameter voor homogamie bij de scheidslijn wel. Deze
verschillen zijn niet moeilijk te verklaren. De stapparameter is bedoeld om het belang
van opleidingsniveau bij de partnerkeuze in een land vast te stellen. In landen waar
relatief weinig personen een hogere opleiding gevolgd hebben, wordt bij de
constructie van deze parameter daarom de nadruk gelegd op onderscheidingen in de
lagere regionen van de opleidingsstructuur. Deze onderscheidingen zijn echter minder
belangrijk als het gaat om de kansen van een individu om een hogere functie te
bereiken. In praktisch alle landen van de wereld is voor het verkrijgen van toegang tot
de hogere beroepen (zoals arts, jurist e.d.) een opleiding op tertiair niveau vereist.
Voor het bepalen van de kansen van een individu op het bereiken van een dergelijke
beroep, dient daarom een opleidingsvariabele gebruikt te worden die recht doet aan
onderscheidingen in de hogere regionen van de opleidingsstructuur. Aangezien de
parameter voor de scheidslijn in de opleidingsstructuur gebaseerd is op een dergelijke
opleidingsvariabele, is het niet vreemd dat het effect van opleidingshomogamie op de
beroepshomogamie door deze indicator het best wordt weergegeven.
De correlaties in tabel 8.1 laten verder zien dat er zowel bij de scheidslijn tussen
handarbeiders en hoofdarbeiders als bij de scheidslijn tussen hogere employés en de
rest van de werkende bevolking een positief verband bestaat tussen opleidingshomogamie en beroepshomogamie. Bij de scheidslijn russen hogere employés en de rest van
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de werkende bevolking is het verband het sterkst, maar het verschil met de scheidslijn
tussen handarbeiders en hoofdarbeiders is niet erg groot. Bij de scheidslijn tussen de
boeren en de rest van de werkende bevolking is het verband tussen opleidingshomogamie en beroepshomogamie ook tamelijk sterk, maar is het negatief.
Bezien in het licht van de bijprodukthypothese wekt het negatieve verband tussen
opleidingshomogamie en de beroepshomogamie bij de scheidslijn tussen boeren en de
rest van de werkende bevolking verbazing. Deze hypothese zegt immers dat een
verband tussen de beroepsniveaus van huwelijkspartners een gevolg is van het
verband dat er tussen hun opleidingsniveaus bestaat. Het is echter de vraag of deze
hypothese wel van toepassing is als het gaat om beroepen van boeren. Aangezien het
erven van grond voor de keuze om boer(in) te worden meestal belangrijker is dan het
hebben van een bepaald opleidingsniveau, is er bij deze scheidslijn geen sterke
samenhang tussen opleidingshomogamie en beroepshomogamie te verwachten. Het
feit dat dit verband negatief is, is hiermee echter nog niet verklaard. Op zich is deze
bevinding in overeenstemming met de resultaten van de verklarende analyse in
hoofdstuk 5. Daarbij werd gevonden dat, voor de meeste verklarende variabelen, de
effecten op de openheid van de scheidslijn tussen boeren en de rest van de werkende
bevolking in tegengestelde richting verlopen, als bij de andere scheidslijnen. Maar
ook voor die bevinding is nog geen afdoende verklaring gegeven. In het volgende
hoofdstuk zal ik op dit punt terugkomen.

8.3 Verklarende analyse met opleidingshomogamie
Nu ik geconstateerd heb dat er in de door mij onderzochte landen een samenhang
tussen opleidingshomogamie en beroepshomogamie bestaat, wil ik nagaan in hoeverre
de in hoofdstuk 5 gevonden effecten van verklarende variabelen op de verschillen in
beroepshomogamie tussen de landen directe effecten zijn en in hoeverre deze effecten
verlopen via de tussenliggende variabele opleidingshomogamie. Hiertoe heb ik de
(multivariate) verklarende analyse uit hoofdstuk 5 herhaald met de mate van opleidingshomogamie in het land als extra toegevoegde verklarende variabele. Als
indicator voor opleidingshomogamie gebruik ik de parameter voor de homogamie bij
de scheidslijn tussen personen met een voltooide middelbare of hogere opleiding en
personen met een lagere opleiding. Dit omdat deze parameter een sterkere samenhang
met de beroepshomogamie vertoont dan de stapparameter2.
Tabel 8.2 laat zien dat het effect van opleidingshomogamie bij de scheidslijn tussen
handarbeiders en hoofdarbeiders en bij de scheidslijn tussen de hogere employés en de
rest van de werkende bevolking significant positief is. In landen met meer opleidingshomogamie is de beroepshomogamie bij deze twee scheidslijnen hoger. Bij de
scheidslijn tussen de boeren en de rest van de werkende bevolking is het effect van
opleidingshomogamie significant negatief. In landen met meer opleidingshomogamie
is er bij deze scheidslijn dus sprake van minder beroepshomogamie.
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Tabel 8.2 Loglineaire parameterschattingen met standaardfouten voor de
multivariate verbanden tussen landenkenmerken en beroepshomogamie in 57
landen (N=197197)
Hand vs Hoofd
В

Kenmerk

Hoog vs Rest
В

se(B)

Gemiddelde

-5.162**

(.555)

Energiecons.
- Lineair
- Kwadr.

1.268**
-0.091**

(.152) -0.316**
(.012)
-

Democratie
- Lineair
- Kwadratisch

2.498**
-2.003**

(-735)
(.625)

(.182) -0.394*

1.939**

0.624**
-

se(B)
(.363)

Boeren vs Rest
В

se(B)

3.582**

(.578)

(.047) 0.737**
-0.054**
-

(.160)
(014)

(.090)
-

0.936**
-

(.095)
-

(.178) -4.407**

(.217)

Participatie

-0.361*

Techn. achtergrond
- Industrielanden
- Landbouw
- Tuinbouw

1.546** (.171) 0.719** (.215)
0.997** (.109) -0.366*
(.165)
Ref. cat.
Ref. cat.

1.957** (.181)
0.638** (.092)
Ref. cat.

Godsdienst
- Katholiek
- Moslim
- Boed/conf.
- Overig
- Protestant

0.033
-0.139
0.052
-0.145*
Ref. cat.

(.070)
(.124)
(-123)
(.064)

0.140
0.404*
0.641**
0.083
Ref. cat.

(.079)
(.157)
(.172)
(.061)

-0.247
-0.586**
-0.860**
-0.592**
Ref. cat

(.131)
(.165)
(.159)
(.135)

0.253**

(.049)

0.385**

(.063) -0.509**

(.057)

Opl.homogamie
2

G = 4319
* ps0,05

DF = 477

BIC = -1497

2

rG = 61.4%

** psO.01

Toevoeging van de indicator voor opleidingshomogamie heeft geen grote invloed
op de effecten van de andere verklarende variabelen in het model. Bij de scheidslijn
tussen hand- en hoofdarbeiders is de belangrijkste verandering in vergelijking met
tabel 5.4 dat het effect van de arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen nu net wel
significant is op het 0.05 niveau. Bij de hogere employés en bij de boeren blijkt na
controle voor opleidingshomogamie het effect van democratie niet meer kromlijnig te
zijn. Bij beide scheidslijnen leidt toenemende democratie nu tot een significante
stijging van de homogamie. Daarnaast is bij deze scheidslijnen het verschil tussen
katholieke en protestantse landen niet meer significant.
Op basis van de bevinding dat door toevoeging van opleidingshomogamie de
resultaten van de verklarende analyse slechts in beperkte mate worden beïnvloed, kan
geconcludeerd worden dat de in hoofdstuk 5 gevonden effecten van verklarende
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variabelen op de beroepshomogamie voor het grootste deel directe effecten zijn. De
enige effecten die voor een substantieel deel via de verschillen in opleidingshomogamie tussen de landen lijken te verlopen, zijn de effecten van politieke democratie
en van katholicisme.

Noten
1. Weegfactoren voor een bepaalde correlatie zijn bepaald door voor ieder land de indicatoren waarop de
correlatie is gebaseerd te delen door hun standaardfouten en daarna het meetkundig gemiddelde van de
uitkomst te bepalen. De weegfactoren zijn vervolgens zodanig gestandaardiseerd dat het aantal landen na de
weging gelijk is aan het aantal landen voor de weging.
2. Omdat voor Haïti de mate van homogamie bij de scheidslijn niet kon worden berekend, gebruik ik voor
dat land het gemiddelde van de drie landen die er qua ontwikkelingsniveau het meest op lijken: Bangladesh,
Lesotho en Rwanda.
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9 Conclusie

9.1 Inleiding
In de voorafgaande hoofdstukken heb ik voor een relatief groot aantal landen de mate
van opleidingshomogamie en beroepshomogamie vastgesteld en heb ik landenkenmerken gebruikt om de verschillen in opleidings- en beroepshomogamie tussen deze
landen te verklaren. Daarnaast heb ik op beperkte schaal aandacht besteed aan trends
binnen landen en heb ik - voor de opleidingshomogamie - geprobeerd de verschillen
in trends tussen de landen te verklaren met behulp van landenkenmerken. De beschrijvende en verklarende vragen waren ingegeven door de wens inzicht te verkrijgen in
de factoren die van invloed zijn op de openheid van de sociale structuur van samenlevingen. In de hoofdstukken 2 en 3 heb ik verder aandacht besteed aan gevolgen van
(veranderingen in) de tendens tot homogamie voor de ongelijkheid in de samenleving
en voor de arbeidsparticipatie en het bereikte beroepsniveau van gehuwde vrouwen.
In dit afsluitende hoofdstuk zet ik de resultaten van de vorige hoofdstukken op een rij
en trek ik een aantal conclusies.
Voor de duidelijkheid begin ik in paragraaf 9.2 met een overzicht van de hypothesen die in dit boek zijn getoetst. Daarna geef ik in paragraaf 9.3 voor ieder hoofdstuk
een korte samenvatting van de werkwijze en de bevindingen. In paragraaf 9.4 breng
ik vervolgens de hypothesen en de bevindingen met elkaar in verband. Verder kijk ik
in paragraaf 9.5 nog een keer kritisch terug op het verrichte onderzoek en besteed ik
in paragraaf 9.6 aandacht aan enkele implicaties van de bevindingen voor het vergelijkend onderzoek van de sociale openheid.

9.2 De hypothesen
Binnen het vergelijkend stratificatie-onderzoek worden - ter verklaring van verschillen
in openheid tussen landen - van oudsher twee soorten verklaringen gebruikt: verklaringen op basis van economische kenmerken van landen en verklaringen op basis van
politieke kenmerken van landen. Bij de eerste soort verklaringen gaat het om effecten
van het economische ontwikkelingsniveau en van ongelijkheid, bij de tweede soort om
effecten van politieke democratie en van de aanwezigheid van een communistische of
sociaal-democratische regering. In dit boek worden beide soorten 'klassieke' verkla-
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ringen toegepast. Daarnaast worden er enkele nieuwe hypothesen getoetst. Het gaat
om hypothesen over de invloed van de in een land dominante godsdienst, van de
technologische achtergrond en van de mate van arbeidsparticipatie van gehuwde
vrouwen. Behalve hypothesen over verschillen tussen landen worden er - in hoofdstuk
3 - ook enkele hypothesen getoetst over de effecten van verschillen in beroepsniveau
tussen huwelijkspartners. De verschillende soorten hypothesen worden hieronder
achtereenvolgens besproken.
9.2.1 Klassieke hypothesen
Met betrekking tot het effect van het economisch ontwikkelingsniveau van landen op
de openheid van de trouwpatronen is aan het vergelijkend mobiliteitsonderzoek een
hypothese ontleend die daar de moderniserings- of industrialiseringshypothese wordt
genoemd (bijv. Lipset & Bendix, 1959; Treiman, 1970). Deze hypothese voorspelt
dat bij toename van het economisch ontwikkelingsniveau van landen, ten gevolge van
veranderingen die samenhangen met het industrialisatieproces - zoals verstedelijking,
toenemende geografische mobiliteit, toenemende massacommunicatie en het toenemend belang van opleiding -, de barrières tussen statusgroepen zullen afnemen. In de
hoofdstukken 3 t/m 7 van dit boek zijn vergelijkbare hypothesen ontwikkeld over
effecten van modernisering op de opleidingshomogamie, op de beroepshomogamie en
op de effecten van verschillen in beroepsniveau tussen huwelijkspartners.
In hoofdstuk 3 wordt de veronderstelling geuit, dat bij toename van het ontwikkelingsniveau van samenlevingen - door de afname van de barrières tussen statusgroepen - verschillen in beroepsniveau tussen huwelijkspartners minder vaak tot problemen in het huwelijk zullen leiden en dat de reacties op dergelijke verschillen ook
minder sterk zullen worden. Volgens de in dat hoofdstuk geformuleerde hypothese
zullen daarom in hoger ontwikkelde EU-landen de gevolgen van verschillen in
beroepsniveau tussen huwelijkspartners voor de arbeidsparticipatie en het beroepsniveau van gehuwde vrouwen minder sterk zijn dan in lager ontwikkelde EU-landen.
In hoofdstuk 4 wordt beredeneerd dat, voor wat betreft de opleidingshomogamie,
toenemende modernisering verschillende gevolgen kan hebben. Van één van de
aspecten van de modernisering - de toename van het belang van opleiding en de afname van het belang van afkomst voor de toekomstige maatschappelijke positie - wordt
verondersteld dat de opleidingshomogamie erdoor toeneemt. Van andere aspecten van
modernisering - zoals de verstedelijking, de toenemende geografische mobiliteit, en
de toename van de massacommunicatie - wordt verwacht dat ze tot minder opleidingshomogamie zullen leiden. Omdat bij de eerste van deze voorspellingen de nadruk ligt
op het belang van statusoverwegingen bij de partnerkeuze, wordt ze de statusverwervingshypothese genoemd. Omdat het bij de tweede voorspelling gaat om een toename
van het belang van emotionele overwegingen bij de partnerkeuze, wordt ze de
romantische liefde hypothese genoemd. Bij een derde, in hoofdstuk 4 ontwikkelde,
hypothese worden de voorspellingen van de statusverwervingshypothese en van de
romantische liefde hypothese op een bepaalde manier gecombineerd. De toename van
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de opleidingshomogamie, die door de statusverwervingshypothese voorspeld wordt,
treedt volgens deze gecombineerde hypothese vooral op in de eerste fase van het
industrialisatieproces, omdat dan economische overwegingen nog een grote rol spelen
bij de partnerkeuze. De door de romantische liefde hypothese voorspelde afname van
de homogamie zou volgens deze hypothese vooral in de latere fase van het industrialisatieproces plaatsvinden, als door de toename van de welvaart het belang van statusoverwegingen bij de partnerkeuze is afgenomen en de vrijheid van individuen om zelf
te bepalen met wie ze trouwen is toegenomen. Vanwege de voorspelde vorm van het
verband wordt deze derde hypothese de omgekeerde-O-curve hypothese genoemd.
In hoofdstuk 6 wordt ten slotte nog een vierde hypothese over het effect van
ontwikkelingsniveau op de opleidingshomogamie geformuleerd. Als aanvulling op de
voorspelling van de romantische liefde hypothese, dat bij toename van het ontwikkelingsniveau de opleidingshomogamie zal afnemen, wordt geopperd dat deze trend
waarschijnlijk zal stoppen voordat het verband tussen de opleidingsniveaus van huwelijkspartners totaal verdwenen is. Deze veronderstelling - dat de afname van de opleidingshomogamie op een bepaald moment zal stoppen - wordt de verzadigingshypothese genoemd.
Voor wat betreft de effecten van modernisering op de beroepshomogamie, wordt
in hoofdstuk 5 de moderniseringshypothese geformuleerd, die voorspelt dat toename
van het economisch ontwikkelingsniveau van samenlevingen - door de toename van de
vrijheid van individuen, door de afname van de sociale barrières tussen beroepsgroepen, en door de afname van de mogelijkheden van werkgevers om kenmerken
van de sociale omgeving bij de selectie van personeel een rol te laten spelen - tot een
afname van de beroepshomogamie zal leiden. Van deze afname wordt verder verondersteld dat ze het sterkst zal zijn bij de scheidslijn tussen hogere employés en de rest
van de werkende bevolking en het zwakst bij de scheidslijn tussen de boeren en de
rest van de bevolking. Bij de hogere employés wordt een sterke afname van de
tendens tot homogamie verwacht omdat ze - doordat ze vaker in een overzichtspositie
verkeren en hoger opgeleid zijn - over een bredere horizon beschikken, waardoor ze
nieuwe ontwikkelingen eerder kunnen signaleren en er ook meer open voor kunnen
staan. De geringe afname van de homogamie bij de boeren wordt onder meer
verwacht omdat zij vaak gebonden zijn aan de grond van hun ouders en zich daardoor
moeilijk aan de sociale controle van plattelandsgemeenschappen kunnen onttrekken.
Behalve over effecten van het economisch ontwikkelingsniveau van landen zijn er
binnen het stratificatie-onderzoek ook hypothesen ontwikkeld over effecten van
sociale ongelijkheid. Volgens Kelley, Robinson & Klein (1981) zijn de voordelen die
de personen in de hogere posities in een samenleving aan hun positie ontlenen groter
naarmate de ongelijkheid in die samenleving groter is. Volgens Tyree, Semyonov &
Hodge (1979) is bovendien het risico dat deze personen lopen als ze hun positie
verliezen groter naarmate de ongelijkheid in de samenleving groter is. In de hoofdstukken 3 en 6 wordt daarom aangenomen dat in samenlevingen met meer ongelijk-
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heid de personen in de hogere posities sterker geneigd zullen zijn om die posities af te
schermen tegen buitenstaanders, zodat de barrières tussen statusgroepen er hoger zijn.
In hoofdstuk 3 wordt op basis van deze veronderstelling een hypothese geformuleerd
die voorspelt dat in samenlevingen met meer ongelijkheid de gevolgen van verschillen
in beroepsniveau tussen huwelijkspartners sterker zullen zijn. In hoofdstuk 6 wordt
bovendien een hypothese geformuleerd die stelt dat naarmate de groep personen met
een hoge opleiding in een samenleving kleiner is - en dus naarmate de (opleidings)ongelijkheid groter is - de tendens onder de leden van die groep om zich van de rest van
de bevolking af te sluiten groter zal zijn. Deze hypothese wordt daar de afsluitingshypothese genoemd.
Ook voor wat betreft de effecten van het politieke systeem in de landen zijn in dit boek
hypothesen ontleend aan het vergelijkend mobiliteitsonderzoek. Naar aanleiding van
de veronderstelling (van o.a. Parkin, 1971) dat de sociale structuur in landen met een
communistische of sociaal-democratische regering opener is dan in andere landen,
wordt in hoofdstuk 3 de hypothese geformuleerd dat in landen met een grote communistische of sociaal-democratische invloed op de regering de effecten van verschillen
in beroepsniveau tussen huwelijkspartners zwakker zullen zijn dan in andere landen.
Verder wordt de veronderstelling (van o.a. Sorokin, [1927], 1964) dat de mobiliteitspatronen in democratische landen opener zijn dan in niet-democratische landen, in de
hoofdstukken 4 en 5 omgezet in een hypothese die voorspelt dat naarmate het
democratisch gehalte van samenlevingen hoger is de opleidings- en beroepshomogamie er lager zal zijn.
9.2.2 Nieuwe hypothesen
Omdat er aanwijzingen zijn dat katholieken traditioneler zijn dan protestanten
(Greeley, 1989; Castles, 1994), wordt in hoofdstuk 3 de hypothese geformuleerd dat
de effecten van verschillen in beroepsniveau tussen huwelijkspartners in de EU-landen
met een overwegend katholieke bevolking sterker zullen zijn dan in de andere EUlanden. In de hoofdstukken 4 en 5 wordt deze voorspelling over het effect van
dominante godsdienst verder uitgebreid. Omdat behalve van katholieken ook van
moslims, confucianisten en boeddhisten verwacht kan worden dat ze traditioneler zijn
dan protestanten (Weber, [1920], 1972; Schluchter, 1988), wordt in deze hoofdstukken verondersteld dat landen waar een van deze godsdiensten dominant is meer
opleidings- en beroepshomogamie zullen vertonen dan landen met een overwegend
protestantse bevolking. In hoofdstuk 4 wordt verder de verwachting geuit dat
confucianistische landen de opleidingshomogamie het hoogst zal zijn. Dit omdat
binnen de confucianistische traditie van oudsher het volgen van formeel onderwijs als
een belangrijk middel tot sociale stijging wordt beschouwd (Tai, 1989). In de
moslimlanden wordt daarentegen wat minder opleidingshomogamie verwacht, omdat
daar familierelaties een belangrijke rol spelen bij de partnerkeuze (Atoun, 1976) en
omdat door de lage arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen de economische
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betekenis van de opleiding van vrouwen er vermoedelijk niet erg groot is.
Voor de samenlevingen die nog niet zo lang aan het industrialiseren zijn, wordt in de
hoofdstukken 4 en 5 een hypothese geformuleerd over het effect van hun technologische achtergrond. In navolging van Lenski en Nolan (1984), die veronderstellen dat
de manier waarop dergelijke samenlevingen zich ontwikkelen afhangt van de
technologische ontwikkelingsfase waarin ze verkeerden op het moment dat ze in
contact kwamen met industriële samenlevingen, wordt geopperd dat ook de openheid
van de opleidings- en beroepsstructuur van deze samenlevingen door hun technologische achtergrond beïnvloed zou kunnen zijn. Omdat er aanwijzingen zijn dat de
ongelijkheid in tuinbouwsamenlevingen lager was dan in akkerbouwsamenlevingen
(Lenski, Lenski & Nolan, 1991) en dat de positie van vrouwen in vergelijking met die
van mannen er sterker was (Van den Berghe, 1979), wordt verondersteld dat in
tuinbouwsamenlevingen vrouwen meer vrijheid genoten bij de partnerkeuze en in het
huwelijk. Daarnaast wordt verondersteld dat dit verschil tussen tuinbouw- en akkerbouwsamenlevingen na de aanvang van het industrialisatieproces deel is blijven uitmaken van het culturele erfdeel van deze samenlevingen, zodat ook hedentendage nog
de industrialiserende samenlevingen met een tuinbouwachtergrond opener trouwpatronen vertonen dan de industrialiserende samenlevingen met een akkerbouwachtergrond.
Voor wat betreft de beroepshomogamie wordt in hoofdstuk 5 verder verondersteld
dat het verschil tussen industrialiserende akkerbouwsamenlevingen en industrialiserende tuinbouwsamenlevingen het grootst zal zijn bij de scheidslijnen tussen de boeren
en de rest van de werkende bevolking en tussen de arbeiders en lagere employés. Dit
omdat in industrialiserende samenlevingen personen afkomstig van het platteland - als
ze geen boer(in) worden - in het algemeen in de arbeiders- en lagere employéberoepen terecht komen.
Omdat de mate waarin gehuwde vrouwen betaalde arbeid verrichten nogal sterk
verschilt tussen landen, wordt bij de analyse in hoofdstuk 5 ter verklaring van
verschillen in beroepshomogamie tussen landen de arbeidsparticipatie van gehuwde
vrouwen als verklarende variabele meegenomen. Daarbij wordt de verwachting geuit
dat in landen met een hogere arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen de beroepshomogamie lager zal zijn. Dit omdat een hogere arbeidsparticipatie van gehuwde
vrouwen zou kunnen betekenen dat statusverschillen met de echtgenoot in het
betreffende land minder belangrijk zijn; of dat de economische noodzaak voor
vrouwen om te werken er groter is, zodat vrouwen er minder kieskeurig kunnen zijn.
De keuzevrijheid van vrouwen zou in dergelijke landen verder ingeperkt kunnen
worden doordat een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen tot meer concurrentie om
de vrouwenbanen leidt. Tenslotte zou de toename van het aantal vrouwen dat buitenshuis werkt de sociale acceptatie van de keuze om huisvrouw te worden kunnen
verminderen, waardoor de mogelijkheden om op die manier statusverschillen met de
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echtgenoot weg te werken afnemen.
9.2.3 Hypothesen over verschillen in beroepsniveau tussen huwelijkspartners
Behalve hypothesen ter verklaring van verschillen tussen landen worden er in
hoofdstuk 3 ook enkele hypothesen over gevolgen van verschillen in beroepsniveau
tussen huwelijkspartners getoetst. Volgens de statuscompetitiehypothese zullen
huwelijkspartners trachten te voorkomen dat de vrouw op hetzelfde of een hoger
beroepsniveau werkt als haar echtgenoot, omdat die zich anders bedreigd zou voelen
in zijn identiteit als hoofdkostwinner en als degene die het sociaal aanzien van de
familie bepaalt. Volgens de statusmaximalisatiehypothese zullen huwelijkspartners
trachten te voorkomen dat de vrouw op een lager beroepsniveau dan de man werkt,
omdat het aanzien van het gezin en daarmee van alle gezinsleden daardoor verlaagd
zou worden. En volgens de statusgelijkheidshypothese zullen huwelijkspartners er een
voorkeur voor hebben om op hetzelfde of ongeveer hetzelfde beroepsniveau te
werken. Dit omdat verschillen in beroepsniveau tot problemen binnen het huwelijk
zouden kunnen leiden, terwijl werken op hetzelfde beroepsniveau begrip en solidariteit tussen de huwelijkspartners zou opleveren.
In het vervolg van hoofdstuk 3 worden bovendien nog twee hypothesen over het
effect van het beroep van de man op het beroepsniveau van werkende gehuwde
vrouwen geformuleerd. Volgens Philliber en Vannoy-Hiller (1990) zullen gehuwde
vrouwen die een hoger beroep dan hun man kunnen bereiken, geneigd zijn om onder
hun niveau te gaan werken, om problemen met hun echtgenoot te voorkomen. De
plafondhypothese voorspelt daarom dat werkende gehuwde vrouwen waarvan de man
in een laag beroep werkzaam is, een lager beroepsniveau zullen hebben, dan vergelijkbare ongehuwde vrouwen. Omdat gevonden is dat gehuwde vrouwen waarvan de
man in een hoog beroep werkzaam is tot op zekere hoogte mee kunnen profiteren van
de hulpbronnen van hun echtgenoot (De Graaf & Ultee, 1991; Bernasco, 1994),
wordt daarnaast ook de hulpbronhypothese geformuleerd, die voorspelt dat dergelijke
vrouwen - als ze betaalde arbeid verrichten - op een hoger beroepsniveau zullen
werken dan vergelijkbare ongehuwde vrouwen.

9.3 De bevindingen per hoofdstuk
In hoofdstuk 2 wordt voor acht EU-landen (Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland,
Italië, Nederland, Denemarken, België en Ierland) met behulp van loglineaire analyse
de structuur van het verband in een aantal beroepshomogamietabellen in kaart
gebracht. Deze tabellen hebben betrekking op de periode 1975-1989. In alle acht
landen blijkt sprake te zijn van een aanzienlijke oververtegenwoordiging van de
huwelijken waarin de man en de vrouw in dezelfde beroepsgroep werkzaam zijn. De
sterkte van deze 'tendens tot homogamie' verschilt per beroepsgroep. De boeren zijn
het meest gesloten en de arbeiders en leidinggevenden het minst. Bij de huwelijken
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waarbij de partners in verschillende beroepsgroepen werkzaam zijn, is de kans op een
huwelijkscombinatie kleiner naarmate de beroepsgroepen van de partners meer
verschillen.
De sterkte van de tendens tot homogamie in de onderzochte landen neemt tussen
1975 en 1989 licht af. Een nadere analyse op basis van geboortecohorten laat zien dat
deze afname zowel het gevolg is van een cohorteffect als van een (huwelijks)duureffect: instromende cohorten vertonen in deze periode steeds minder beroepshomogamie en binnen huwelijken neemt met toenemende leeftijd van gehuwden de beroepshomogamie af. De bevinding dat reeds in 1975 ieder later geboren cohort minder
homogamie vertoont dan het er aan voorafgaande cohort, duidt er bovendien op dat de
trend naar minder homogamie al geruime tijd voor 1975 is begonnen.
Als laatste punt wordt in hoofdstuk 2 onderzocht wat het effect is van het beroep
van gehuwde mannen op het al of niet werken van hun vrouw. In de meeste van de
onderzochte landen blijken vrouwen van de laagste (arbeiders) en de hoogste (leidinggevenden) beroepscategorieën naar verhouding het minst betaalde arbeid te verrichten.
Aan de gevolgen van het beroep van de man voor de beroepscarrière van gehuwde
vrouwen wordt verder aandacht besteed in hoofdstuk 3. Daar gaat het niet meer om
directe effecten van het beroep van de man, maar om de mate waarin het beroep van
de man qua niveau verschilt van het - potentieel - beroep van de vrouw. Onderzocht
wordt in hoeverre dit verschil van invloed is op de arbeidsparticipatie en het bereikte
beroepsniveau van gehuwde vrouwen. Dit gebeurt met gegevens voor de periode rond
1990. Het onderzoek heeft betrekking op alle twaalf landen die in die tijd deel
uitmaken van de Europese Unie.
Uit de analyses blijkt dat de arbeidsparticipatie het hoogst is bij de gehuwde
vrouwen waarvan het potentieel beroepsniveau gelijk is aan het beroepsniveau van de
echtgenoot. Bij de vrouwen die qua - potentieel - beroepsniveau van hun man
verschillen, is de arbeidsparticipatie lager, naarmate het verschil in beroepsniveau met
de echtgenoot groter is. Verder blijkt het beroepsniveau van gehuwde vrouwen
waarvan de man in een laag beroep werkzaam is, lager te zijn dan het beroepsniveau
van vergelijkbare ongehuwde vrouwen. Het beroepsniveau van vrouwen waarvan de
man een hoog beroep uitoefent, is daarentegen juist hoger dan dat van vergelijkbare
ongehuwde vrouwen.
De analyses in hoofdstuk 3 laten verder zien dat de sterkte van de effecten van
verschillen in beroepsniveau tussen huwelijkspartners enigszins verschilt tussen de
EU-landen. Bij de arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen hangen deze landenverschillen samen met de factor dominante godsdienst: in landen met een overwegend
katholieke bevolking is het negatieve effect van verschillen in - potentieel - beroepsniveau op de arbeidsparticipatie significant sterker dan in de andere landen. De andere
onderzochte landenkenmerken (modernisering, ongelijkheid en de aanwezigheid van
een sociaal-democratische of communistische regering) leveren geen significante
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bijdrage aan de verklaring van de verschillen tussen de landen.
In hoofdstuk 4 wordt loglineaire analyse gebruikt om voor 65 landen, op basis van
gegevens voor de zeventiger jaren, de mate van opleidingshomogamie vast te stellen.
Deze analyse laat zien dat het grootste deel van het relatieve verband tussen de opleidingsniveaus van de huwelijkspartners in deze landen beschreven kan worden met één
parameter voor ieder land. Deze "stapparameter" geeft aan in welke mate de kans op
een huwelijk afneemt als het verschil tussen de opleidingsniveaus van de huwelijkspartners toeneemt. Door middel van gewogen kleinste kwadraten regressie-analyse
wordt verder onderzocht in hoeverre het verschil in opleidingshomogamie tussen de
landen verklaard kan worden op basis van een aantal landenkenmerken. Het economisch ontwikkelingsniveau, de dominante godsdienst en de technologische achtergrond van het land blijken de belangrijkste verklarende variabelen te zijn. Het verband tussen economisch ontwikkelingsniveau en opleidingshomogamie is kromlijnig.
Bij toename van het ontwikkelingsniveau neemt de opleidingshomogamie in eerste
instantie toe. Vervolgens wordt een maximum bereikt bij de landen waar - 15 jaar
voor de dataverzameling - ongeveer 35% van de bevolking buiten de landbouw
werkte (bijvoorbeeld Ghana en Pakistan) en de energieconsumptie per capita ongeveer
150 kilogram kool equivalenten bedroeg (Indonesië, Kenia). Vanaf dat ontwikkelingsniveau neemt de opleidingshomogamie weer af. Verder blijken landen met een
overwegend protestantse bevolking significant minder opleidingshomogamie te vertonen dan confucianistische landen en - bij gebruik van de energieconsumptie als
indicator voor ontwikkeling - dan katholieke en gemengd katholiek/protestantse
landen. Voor wat betreft de technologische achtergrond van de laag ontwikkelde
landen, vertonen industrialiserende tuinbouwsamenlevingen significant minder opleidingshomogamie dan industrialiserende akkerbouwsamenlevingen. Het effect van
democratie is niet significant.
In hoofdstuk 5 wordt met behulp van loglineaire analyse voor 57 landen, op basis van
gegevens voor de zeventiger jaren, de mate van beroepshomogamie vastgesteld bij
drie scheidslijnen in de beroepsstructuur: de scheidslijn tussen hogere employés en de
rest van de werkende bevolking, de scheidslijn tussen handarbeiders (boeren en
arbeiders) en hoofdarbeiders (lagere en hogere employés) en de scheidslijn tussen
boeren en de rest van de werkende bevolking. Voor ieder van deze scheidslijnen
wordt vervolgens onderzocht in hoeverre de verschillen in beroepshomogamie tussen
de landen verklaard kunnen worden met behulp van landenkenmerken. Dit gebeurt
door het opnemen van covariaten in een loglineair model. Bij alle drie de scheidslijnen blijkt het economisch ontwikkelingsniveau een significante bijdrage te leveren
aan de verklaring van de verschillen tussen de landen. Bij de hogere employés neemt
bij toename van het ontwikkelingsniveau de homogamie af. Bij de scheidslijn tussen
hand- en hoofdarbeiders neemt de homogamie eerst toe en vervolgens weer af. Bij
deze scheidslijn wordt de hoogste mate van homogamie aangetroffen in de landen
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waar - 3 jaar voor dataverzameling - de energieconsumptie per capita ongeveer 1000
kilogram bedroeg (Panama, Portugal). Bij de boeren is er ook sprake van een toename gevolgd door een afname van de homogamie, maar wordt het maximum bij een
veel hoger ontwikkelingsniveau bereikt, namelijk in de landen met - 3 jaar voor
dataverzameling - een energieconsumptie per capita van rond de 3000 kilogram
(Hongarije, Italië). Het effect van democratie is bij alle drie de scheidslijnen significant en kromlijnig. Bij de hogere employés en bij de scheidslijn tussen hand- en
hoofdarbeiders neemt bij toenemende democratisering de homogamie eerst toe en
vervolgens weer af. Bij de boeren is er eerst sprake van een lichte afname van de
homogamie, gevolgd door een toename. De arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen
leidt zowel bij de hogere employés als bij de boeren tot een significante afname van
de homogamie. De effecten van dominante godsdienst zijn bij de hogere employés en
bij de boeren significant. Bij de hogere employés is de homogamie in protestantse
landen significant lager dan in katholieke, moslim en boeddhistisch/confucianistische
landen. Bij de boeren is de homogamie in protestantse landen juist significant hoger
dan in de andere landen. Ten slotte vertonen industrialiserende tuinbouwsamenlevingen bij de scheidslijn tussen hand- en hoofdarbeiders en bij de boeren significant
minder homogamie dan industrialiserende akkerbouwsamenlevingen.
Hoofdstuk 6 bevat een aanvulling op de analyse uit hoofdstuk 4 van de opleidingshomogamie in 65 landen. Op basis van de leeftijd van de vrouw worden voor ieder land
twee leeftijdsgroepen onderscheiden. Vervolgens wordt met behulp van loglineaire
analyse voor ieder land het verschil in opleidingshomogamie tussen ouderen en
jongeren vastgesteld. In de meeste landen blijkt de homogamie onder jongeren lager
te zijn dan onder ouderen. Daarna wordt de analyse uit hoofdstuk 4 ter verklaring van
de verschillen in opleidingshomogamie tussen de 65 landen gerepliceerd op basis van
de naar leeftijdsgroepen uitgesplitste gegevens. Dit gebeurt door het opnemen van
covariaten in een loglineair model. De resultaten blijken grotendeels hetzelfde te zijn
als in hoofdstuk 4. Alleen is het verschil in opleidingshomogamie tussen protestantse
landen en moslimlanden bij de analyse in hoofdstuk 6 wel significant. Protestantse
landen blijken significant minder homogamie te vertonen dan moslimlanden. Verder
wordt nu ook een kwadratische term voor democratie opgenomen. Het verband tussen
democratie en opleidingshomogamie blijkt kromlijnig te verlopen. Toenemende democratisering leidt eerst tot meer en vervolgens tot minder opleidingshomogamie.
Ten slotte wordt nog een analyse uitgevoerd ter verklaring van de verschillen in
trends tussen de landen. Ook dit gebeurt door het opnemen van covariaten in een
loglineair model. Het verband tussen het ontwikkelingsniveau van de landen en de
mate waarin de homogamie afneemt blijkt kromlijnig te verlopen. Bij toename van het
ontwikkelingsniveau wordt deze afname eerst sterker en vervolgens weer minder
sterk. Bij de landen waar - 15 jaar voor de dataverzameling - de energieconsumptie
per capita ongeveer 150 kilogram bedroeg (Indonesië, Kenia), is de afname het
sterkst. Verder is de afname geringer naarmate de gemiddelde homogamie in het land
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lager is.
In hoofdstuk 7 wordt voor 63 landen en binnen ieder land voor ouderen en jongeren
de opleidingshomogamie onderzocht bij één scheidslijn in de opleidingsstructuur. Het
gaat om de scheidslijn tussen personen met een voltooide middelbare of hogere
opleiding en personen met een onvoltooide middelbare of lagere opleiding. De analyse
lijkt sterk op die in hoofdstuk 6. Eerst wordt met behulp van loglineaire analyse voor
ieder land en voor ouderen en jongeren de mate van de opleidingshomogamie bij deze
scheidslijn vastgesteld. Vervolgens worden de verschillen tussen de landen in mate
van homogamie en in trends verklaard door het opnemen van landenkenmerken in een
loglineair model.
De resultaten laten zien dat de homogamie bij deze scheidslijn verschilt tussen de
landen en dat er binnen de landen sprake is van een vrij algemene trend naar meer
openheid. Voor wat betreft de sterkte van de homogamie, blijken het economisch
ontwikkelingsniveau, de grootte van de groep hoger opgeleiden, politieke democratie,
dominante godsdienst en de technologische achtergrond een significante bijdrage aan
de verklaring van de verschillen tussen de landen te leveren. Naarmate het economisch ontwikkelingsniveau van een land hoger is, is de homogamie bij deze scheidslijn lager. Deze afname van de homogamie bij toename van het ontwikkelingsniveau
is het sterkst in de minst ontwikkelde landen en zwakt af naarmate het ontwikkelingsniveau van de landen hoger is. Ook bij toename van het percentage personen met
een hogere opleiding neemt de homogamie af. Het verband met democratie is
kromlijnig. Toenemende democratisering leidt eerst tot meer en vervolgens tot minder
homogamie. Verder vertonen de protestantse landen minder homogamie dan de katholieke, moslim, confucianistische en gemengd katholiek/protestantse landen en vertonen de industrialiserende landen met een tuinbouwachtergrond minder homogamie
dan de industrialiserende landen met een akkerbouwachtergrond.
Voor wat betreft de verschillen in trends tussen de landen is het effect van het
economisch ontwikkelingsniveau significant en kromlijnig. Bij toename van het
ontwikkelingsniveau wordt de afname van de homogamie eerst sterker en vervolgens
weer minder sterk. Bij de landen waar - 15 jaar voor de dataverzameling - de energieconsumptie per capita ongeveer 1000 kilogram bedroeg (Finland, Mexico), is de
afname het sterkst. Verder is de afname van de homogamie geringer naarmate de
gemiddelde homogamie in het land lager is.
In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de samenhang die er tussen de opleidingshomogamie en de beroepshomogamie in de onderzochte landen bestaat. De correlaties tussen
de mate van opleidingshomogamie bij de scheidslijn in de opleidingsstructuur en de
mate van beroepshomogamie bij de drie scheidslijnen in de beroepsstructuur blijken
van een middelmatige sterkte te zijn. Bij de hogere employés en bij de scheidslijn
tussen hand- en hoofdarbeiders zijn deze correlaties significant en positief. Bij de
boeren is de correlatie significant en negatief. De correlaties tussen de stapparameter
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voor de opleidingshomogamie uit hoofdstuk 4 en de indicatoren voor de
beroepshomogamie bij de drie scheidslijnen in de beroepsstructuur zijn niet significant.
Opname van de mate van opleidingshomogamie in de analyse ter verklaring van
verschillen in beroepshomogamie tussen de landen, laat zien dat de effecten van de
verklarende variabelen slechts weinig door de opleidingshomogamie in de landen
worden beïnvloed. De enige effecten die substantieel veranderen, zijn het verschil
tussen protestantse en katholieke landen, dat bij de hogere employés en de boeren niet
meer significant is, en het effect van democratie, dat bij de hogere employés en de
boeren niet meer kromlijnig verloopt maar een voortdurende stijging van de homogamie laat zien.

9.4 Terug naar de hypothesen
De resultaten van dit boek laten zien dat er zowel op het gebied van de opleidingshomogamie als op het gebied van de beroepshomogamie significante en substantiële
verschillen in openheid tussen landen bestaan. In hoofdstuk 2 werd gevonden dat de
mate van beroepshomogamie verschilt tussen acht EU-landen. In hoofdstuk 3 bleek de
sterkte van de effecten van verschillen in - potentieel - beroepsniveau tussen huwelijkspartners te verschillen tussen twaalf EU-landen. In de hoofdstukken 4 en 6
werden verschillen in opleidingshomogamie tussen 65 landen gevonden. In hoofdstuk
5 bleek de mate van homogamie bij drie scheidslijnen in de beroepsstructuur te
verschillen tussen 57 landen. En in hoofdstuk 7 werd gevonden dat de mate van
homogamie bij een scheidslijn in de opleidingsstructuur verschilde tussen 63 landen.
Omdat de verschillen tussen de landen soms tamelijk groot zijn, biedt het materiaal
ruimschoots mogelijkheden om de hypothesen ter verklaring van deze verschillen op
hun houdbaarheid te toetsen. De resultaten van deze toetsingen zal ik nu voor de
verschillende hypothesen afzonderlijk bespreken.
9.4.1 Economisch ontwikkelingsniveau
Voor wat betreft de verschillen in economisch ontwikkelingsniveau tussen de landen,
is in hoofdstuk 4 de belangrijke bevinding gedaan, dat het verband tussen het
ontwikkelingsniveau en de opleidingshomogamie - zoals gemeten met behulp van de
stapparameter - de vorm heeft van een omgekeerde-U. In de laagst ontwikkelde
landen is de opleidingshomogamie relatief laag; in de landen met een wat hoger
ontwikkelingsniveau (waar 15 jaar voor de dataverzameling zo'n 35% van de
beroepsbevolking buiten de landbouw werkte en de energieconsumptie per capita
ongeveer 150 kilogram kool equivalenten bedroeg) wordt een maximum bereikt;
waarna bij verdere stijging van het ontwikkelingsniveau de homogamie weer afneemt.
Deze bevinding is in overeenstemming met de omgekeerde-U-curve hypothese, die
voorspelt dat bij toename van het ontwikkelingsniveau in de laagst ontwikkelde landen
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- door de toename van het belang van opleiding en de afname van het belang van
afkomst voor het verwerven van een maatschappelijke positie - de neiging zou
toenemen om bij de partnerkeuze met het opleidingsniveau van de partner rekening te
houden. In de hoger ontwikkelde landen zou daarentegen, bij een verdere stijging van
het ontwikkelingsniveau, het belang van statusoverwegingen bij de partnerkeuze
afnemen en het belang van emotionele overwegingen toenemen. Hierdoor zou de
neiging om met het opleidingsniveau van de partner rekening te houden in deze
landen weer afnemen.
In hoofdstuk 7 zijn de hypothesen over effecten van het economisch ontwikkelingsniveau op de opleidingshomogamie nogmaals getoetst, nu op basis van een maat
voor de homogamie bij de scheidslijn tussen personen met een voltooide middelbare
of hogere opleiding en personen met een onvoltooide middelbare of lagere opleiding.
Bij deze scheidslijn blijkt de meeste homogamie voor te komen in de landen met het
laagste ontwikkelingsniveau en neemt bij toename van het ontwikkelingsniveau de
homogamie af. De afname van de homogamie is het sterkst bij de laagst ontwikkelde
landen en zwakt in de hoger ontwikkelde landen af. Deze bevinding is in overeenstemming met de romantische liefde hypothese, die bij stijging van het economisch
ontwikkelingsniveau van landen een afname van de opleidingshomogamie voorspelt.
Het verschil tussen de resultaten in de hoofdstukken 4 en 7 zou veroorzaakt
kunnen worden doordat de stapparameter - in vergelijking met de in hoofdstuk 7
gebruikte homogamiemaat - een meer globaal beeld geeft van het belang van opleiding
bij de partnerkeuze, waarbij ook onderscheidingen lager in de opleidingsstructuur een
rol spelen. Als dat zo is dan duidt het gevonden verschil er op dat in de lagere
regionen van de opleidingsstructuur ontwikkelingen anders verlopen dan in de hogere
regionen. Dit zou dan met name het geval zijn bij de minst ontwikkelde landen. Vanaf
de landen waar - 15 jaar voor de dataverzameling - de energieconsumptie per capita
ongeveer 150 kilogram bedraagt, neemt ook bij gebruik van de stapparameter bij een
verdere toename van het ontwikkelingsniveau de opleidingshomogamie af.
Als we naar de effecten van het ontwikkelingsniveau op de beroepshomogamie bij
de drie scheidslijnen in de beroepsstructuur kijken, dan wordt het beeld dat bij de
opleidingshomogamie naar voren komt grotendeels bevestigd. Net als bij de scheidslijn in de hogere regionen van de opleidingsstructuur neemt bij de scheidslijn tussen
hogere employés en de rest van de werkende bevolking bij toename van het ontwikkelingsniveau de homogamie af. En net als bij de in hoofdstuk 4 gebruikte stapparameter voor de opleidingshomogamie, heeft het verband tussen ontwikkelingsniveau en
beroepshomogamie bij de andere twee scheidslijnen in de beroepsstructuur de vorm
van een omgekeerde U. Omdat de analyse in paragraaf 6.3 laat zien dat dit resultaat
bij de beroepshomogamie niet veroorzaakt worden door verschillen in opleidingshomogamie tussen de landen, kan het als onafhankelijke ondersteuning voor de resultaten bij de opleidingshomogamie worden beschouwd.
De bevinding, dat de afname van de beroepshomogamie bij toename van het
ontwikkelingsniveau het sterkst is bij de scheidslijn tussen hogere employés en de rest
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van de werkende bevolking, is in overeenstemming met de in hoofdstuk 5 geformuleerde modemiseringshypothese. Hogere employés beschikken, doordat ze vaker in
een overzichtspositie verkeren en hoger opgeleid zijn, over een bredere horizon,
waardoor ze nieuwe ontwikkelingen eerder kunnen signaleren en er ook meer voor
open kunnen staan. Omdat in de landen met een hoger ontwikkelingsniveau het
aandeel van de hogere employés in de werkende bevolking in het algemeen ook hoger
is, zou daarnaast - net als bij de personen met een hoge opleiding - de factor groepsgrootte een rol kunnen spelen.
De aanvankelijke toename van de homogamie bij de scheidslijn tussen hand- en
hoofdarbeiders en de bijna voortdurende toename van de homogamie bij de boeren
was niet voorzien. Waarom zouden de lagere beroepsgroepen zich bij toename van
het ontwikkelingsniveau van samenlevingen - aanvankelijk - sterker van de andere
groepen gaan isoleren? In de conclusie van hoofdstuk 5 worden enige verklaringen
geopperd. Zo zou het inkomen van de boeren door de rationalisering van de produktie
kunnen stijgen, waardoor de financiële noodzaak voor vrouwen van boeren om buiten
de eigen boerderij te werken is afgenomen. Ook is het mogelijk dat dochters van
boeren, die buiten de agrarische sector werkzaam zijn, makkelijker een huwelijkspartner kunnen vinden binnen de nieuw opkomende arbeidersklasse, dan op het platteland. Door de toename van de werkgelegenheid in de industriële sector zouden
daarnaast de mogelijkheden voor vrouwen van arbeiders om binnen de eigen sector
werk te vinden vergroot kunnen zijn. Tegelijkertijd kan door de groei van het aantal
arbeiders de behoefte van de lagere employés om zich van de arbeiders af te schermen
zijn toegenomen.
Bij de boeren zou verder ook de factor groepsgrootte van belang kunnen zijn.
Terwijl het percentage personen met een hoge opleiding en het percentage hogere
employés bij stijging van het ontwikkelingsniveau van landen toeneemt, neemt het
percentage boeren juist af. Deze afname is zelfs zo sterk gerelateerd aan het economisch ontwikkelingsniveau van de landen, dat het percentage werkenden buiten de
landbouw bij veel vergelijkend onderzoek als indicator voor het ontwikkelingsniveau
gebruikt wordt (zoals bijvoorbeeld ook in de hoofdstukken 3 en 4 van dit boek). De
stijging van de homogamie onder de boeren bij toename van het ontwikkelingsniveau
zou daarom ook een gevolg van de afname van de groepsgrootte kunnen zijn. Door
deze afname zou het 'wij-gevoel', dat in de hogere regionen van de opleidings- en
beroepsstructuur lijkt te verwateren, bij de boeren juist sterker kunnen worden.
In aanvulling op de analyses ter verklaring van verschillen in homogamie tussen
landen is in de hoofdstukken 6 en 7 - voor wat betreft de opleidingshomogamie - ook
naar trends binnen landen gekeken. Hierbij werd gevonden dat in de periode tussen
ongeveer 1945 en 1975 in de meeste landen de opleidingshomogamie is afgenomen.
Bij de stapparameter bedroeg deze afname - gemiddeld genomen over de landen zo'η 3%. Bij de scheidslijn in de opleidingsstructuur tussen personen met een
voltooide middelbare of hogere opleiding en personen met een lagere opleiding was
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de afname veel groter, ongeveer 31%. Een nadere analyse van de verschillen tussen
landen in sterkte van deze afname laat zien dat de landen waar deze afname het snelst
verloopt niet de meest ontwikkelde landen zijn - zoals op basis van de omgekeerde-Ucurve hypothese te verwachten was -, maar de landen met een middelmatig ontwikkelingsniveau en de landen die de meeste homogamie vertonen. Dit resultaat is het
meest in overeenstemming met de romantische liefde hypothese, aangevuld met de
verzadigingshypothese: toename van het economisch ontwikkelingsniveau leidt in de
onderzochte periode tot minder homogamie, maar deze trend zwakt af (en keert bij
gebruik van de stapparameter zelfs gedeeltelijk om) bij de landen die al weinig
homogamie vertonen.
9.4.2 Ongelijkheid
De resultaten in dit boek bieden in beperkte mate ondersteuning aan de hypothese dat
de sociale structuur van samenlevingen opener is naarmate die samenlevingen minder
ongelijkheid vertonen. In hoofdstuk 7 werd gevonden dat de mate van opleidingshomogamie bij de scheidslijn in de opleidingsstructuur tussen personen met een voltooide middelbare of hogere opleiding en personen met een lagere opleiding sterker is in
landen waar de groep van hoger opgeleiden kleiner is. Omdat in landen met een
kleinere groep van hoger opgeleiden de opleidingsongelijkheid groter is, duidt deze
bevinding erop dat samenlevingen met meer (opleidings)ongelijkheid meer opleidingshomogamie vertonen. Hier staat tegenover dat in hoofdstuk 4 geen significante
effecten werden gevonden van verschillen in opleidings- en beroepsongelijkheid
tussen de EU-landen op de sterkte van de effecten van verschillen in beroepsniveau
tussen huwelijkspartners in deze landen. De analyse in hoofdstuk 4 had echter slechts
betrekking op 14 landen, zodat de mogelijkheden om significante effecten te ontdekken gering waren. Ik hecht daarom de meeste waarde aan de resultaten in hoofdstuk 7
die op een vergelijking van 63 landen zijn gebaseerd. Met betrekking tot het effect
van ongelijkheid op de openheid van de sociale structuur van samenlevingen concludeer ik daarom dat op basis van mijn resultaten de veronderstelling van Kelley e.a.
(1981) en van Tyree e.a. (1979) dat sociale ongelijkheid tot geslotenheid leidt niet
verworpen hoeft te worden.
9.4.3 Politiek
Voor wat betreft de effecten van kenmerken van het politieke systeem bleek in
hoofdstuk 3 dat - in de EU-landen - de sterkte van de sociaal-democratische of
communistische invloed op de regering geen gevolgen heeft voor de mate waarin verschillen in - potentieel - beroepsniveau tussen huwelijkspartners de arbeidsparticipatie
en het bereikte beroepsniveau van gehuwde vrouwen beïnvloeden.
Voor wat betreft het effect van politieke democratie heb ik wel een aantal significante effecten gevonden. Bij het landenvergelijkend onderzoek in hoofdstuk 6 bleek
dat bij stijging van het democratisch gehalte van samenlevingen de opleidingshomogamie in eerste instantie toeneemt en vervolgens weer afneemt. Dezelfde bevinding
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werd in hoofdstuk 5 gedaan voor de beroepshomogamie bij de scheidslijn tussen
hogere employés en de rest van de werkende bevolking en bij de scheidslijn tussen
hand- en hoofdarbeiders. Bij de scheidslijn tussen de boeren en de rest van de
werkende bevolking bleek de homogamie bij toenemende democratisering in eerste
instantie wat af te nemen en vervolgens toe te nemen. De analyse in paragraaf 8.3 laat
echter zien dat deze bevindingen, voorzover het de hogere employés en de boeren
betreft, door de samenhang tussen opleidingshomogamie en beroepshomogamie
veroorzaakt worden. Na controle voor opleidingshomogamie blijkt toenemende democratisering zowel bij de hogere employés als bij de boeren te leiden tot een voortdurende toename van de beroepshomogamie.
De belangrijkste conclusie met betrekking tot het effect van democratie is dat bij
alle gebruikte homogamiematen de minst democratische landen relatief weinig
homogamie vertonen en dat bij toenemende democratisering de mate van homogamie
in eerste instantie stijgt. Dit resultaat is strijdig met de hypothese dat in democratische
landen de trouwpatronen opener zijn dan in niet-democratische landen. Pas vanaf een
relatief hoog niveau van democratie leidt verdere democratisering tot een afname van
de homogamie. En die afname vindt dan nog alleen plaats bij de opleidingshomogamie
en bij de scheidslijn tussen hand- en hoofdarbeiders.
Een mogelijke verklaring voor de bevinding dat democratisering in eerste instantie
tot geslotenheid leidt, is dat er bij de aanvang van het democratiseringsproces bij
allerlei groepen in de samenleving een klassebewustzijn begint te ontstaan. Het besef
dat men deels dezelfde belangen heeft als de andere personen die tot de eigen beroepsgroep behoren en dat men door zich te organiseren de positie van de eigen
(beroeps)groep kan verbeteren, zou er toe kunnen leiden dat men zich meer op de
eigen kring gaat richten en minder op personen uit andere (beroeps)groepen, die
andere belangen hebben. Het feit dat de opleidingshomogamie en de homogamie bij
de scheidslijn tussen hand- en hoofdarbeiders in de meer democratische samenlevingen weer afnemen, zou dan door een vervaging van (sommige) klassegrenzen in de
democratische welvaartstaten veroorzaakt kunnen zijn. Zo bestaat in dergelijke
samenlevingen de aanhang van sociaaldemocratische partijen niet meer alleen, of
voornamelijk, uit arbeiders, maar stemmen ook veel personen met een hogere opleiding op deze partijen.
9.4.4 Dominante godsdienst
De resultaten met betrekking tot de dominante godsdienst zijn grotendeels in overeenstemming met de verwachtingen. In katholieke EU-landen is het effect van verschillen
in - potentieel - beroepsniveau tussen huwelijkspartners op de arbeidsparticipatie van
gehuwde vrouwen significant sterker dan in de andere EU-landen. Verder vertonen
landen met een overwegend protestantse bevolking significant minder opleidingshomogamie dan landen met een overwegend confucianistische of - bij gebruik van de
energieconsumptie per capita als indicator voor economische ontwikkeling - met een
overwegend katholieke of moslimbevolking. Daarnaast is in protestantse landen de
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beroepshomogamie bij de scheidslijn tussen hogere employés en de rest van de
werkende bevolking lager, en de beroepshomogamie bij de scheidslijn tussen boeren
en de rest van de bevolking hoger, dan in katholieke, moslim en boeddhistisch/confucianistische landen. De analyse in paragraaf 8.3 laat echter zien dat deze
laatste bevindingen, voor wat betreft het verschil tussen protestantse en katholieke
landen, door het verband tussen opleidingshomogamie en beroepshomogamie veroorzaakt wordt. Na controle voor de mate van opleidingshomogamie in het land is dit
verschil bij de hogere employés en de boeren niet meer significant.
Als de stapparameter uit hoofdstuk 4 gebruikt wordt als indicator voor de opleidingshomogamie, dan is verder de homogamie in confucianistische landen het hoogst
en in moslimlanden relatief laag. Ook deze bevinding stemt overeen met de verwachtingen. Daar staat echter tegenover dat bij de analyse van de opleidingshomogamie bij
de scheidslijn in de opleidingsstructuur de moslimlanden de meeste homogamie
vertonen.
9.4.5 Technologische achtergrond
Voor wat betreft de technologische achtergrond van de laag ontwikkelde samenlevingen zijn de bevindingen grotendeels in overeenstemming met de veronderstelling
dat in tuinbouwsamenlevingen - door de lagere ongelijkheid en de sterkere maatschappelijke positie van vrouwen - meer vrijheid bestond bij de partnerkeuze dan in
akkerbouwsamenlevingen en dat deze verschillen in openheid bovendien ook hedentendage nog invloed uitoefenen op de trouwpatronen in deze samenlevingen. In
industrialiserende landen met een tuinbouwachtergrond is de opleidingshomogamie
significant lager dan in industrialiserende landen met een akkerbouwachtergrond.
Daarnaast is in industrialiserende landen met een tuindbouwachtergrond de beroepshomogamie bij de scheidslijnen tussen hand- en hoofdarbeiders en tussen boeren en de
rest van de werkende bevolking significant lager dan in industrialiserende landen met
een akkerbouwachtergrond.
De bevinding in hoofdstuk 5, dat bij de scheidslijn tussen hogere employés en de
rest van de werkende bevolking de beroepshomogamie in de industrialiserende landen
met een tuinbouwachtergrond significant hoger is dan in de industrialiserende landen
met een akkerbouwachtergrond, vormt voor de hypothese over het effect van de
technologische achtergrond geen probleem. Deze hypothese gaat over technologische
verschillen op het platteland. Verschillen in trouwpatronen zijn daarom vooral te
verwachten bij de boeren en bij de handarbeider- en lagere employéberoepen waarin
personen afkomstig van het platteland in het algemeen terecht komen.
9.4.6 De arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen
Bij de arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen zijn de bevindingen grotendeels in
overeenstemming met de veronderstelling dat in landen met een hogere participatie de
homogamie lager is. Naarmate er meer gehuwde vrouwen in beroepen buiten de
landbouw werkzaam zijn, blijkt de homogamie onder hogere employés en onder
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boeren lager te zijn. Ook bij de scheidslijn tussen hand- en hoofdarbeid leidt
toenemende participatie van gehuwde vrouwen tot minder homogamie, maar dit effect
is in hoofdstuk 5 net niet significant op 0.05 niveau. In hoofdstuk 8, na controle voor
de mate van opleidingshomogamie in het land, is het dat echter wel. Er kan daarom
toch geconcludeerd worden dat het effect van de arbeidsparticipatie van gehuwde
vrouwen op de beroepshomogamie, bij alle drie de scheidslijnen in de beroepsstructuur, in overeenstemming is met de verwachtingen.
Wel dient dit resultaat, voor wat betreft de boeren, gerelativeerd te worden. Hier
kan namelijk sprake zijn van een artefact, veroorzaakt door het gebruik van de
werkgelegenheid van vrouwen buiten de landbouw als indicator van de participatiegraad. Het ligt namelijk voor de hand dat de tendens tot homogamie onder de
boeren lager is als er meer vrouwen van boeren buiten de landbouw werken.
9.4.7 Verschillen in beroepsniveau tussen huwelijkspartners
De bevinding in hoofdstuk 3, dat bij gehuwde vrouwen de arbeidsparticipatie het
hoogst is bij de vrouwen waarvan het potentieel beroepsniveau gelijk is aan het
beroepsniveau van de echtgenoot, vormt een ondersteuning voor de statusgelijkheidshypothese. Deze hypothese voorspelt dat gehuwde personen op hetzelfde of ongeveer
hetzelfde beroepsniveau zullen werken als hun partner. Dit omdat verschillen in
beroepsniveau tot problemen binnen het huwelijk kunnen leiden, terwijl werken op
hetzelfde beroepsniveau onderling begrip en solidariteit zou opleveren. De andere
twee hypothesen over de richting van effecten van verschillen in beroepsniveau tussen
huwelijkspartners, de statuscompetitiehypothese en de statusmaximalisatiehypothese
moeten op grond van deze bevinding verworpen worden.
Voor wat betreft het effect van het beroep van de man op het beroepsniveau van
werkende gehuwde vrouwen, zijn de bevindingen zowel met de plafondhypothese als
met de hulpbronhypothese in overeenstemming. Het beroepsniveau van werkende
gehuwde vrouwen waarvan de man een laag beroep uitoefent blijkt lager te zijn dan
dat van vergelijkbare ongehuwde vrouwen, en het beroepsniveau van werkende
gehuwde vrouwen waarvan de man een hoog beroep uitoefent blijkt hoger te zijn dan
dat van vergelijkbare ongehuwde vrouwen. Dit resultaat is in overeenstemming met
de veronderstelling van Philliber en Vannoy-Hiller (1990), dat gehuwde vrouwen
waarvan het beroepsniveau hoger is dan dat van hun echtgenoot geneigd zijn om
onder hun niveau te gaan werken, en met de op het werk van De Graaf en Ultee
(1991) en van Bemasco (1994) te baseren veronderstelling, dat gehuwde vrouwen
waarvan de man een hoog beroep uitoefent mee kunnen profiteren van de hulpbronnen van hun echtgenoot.
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9.5 Kritische terugblik
In hoofdstuk 1 heb ik gezegd dat de hoofdstukken 2, 3, 4 en 5 van dit boek gebaseerd
zijn op artikelen die deels onafhankelijk van elkaar geschreven zijn. Terugkijkend zie
ik dat dit ertoe geleid heeft dat de theorie verbrokkeld is geraakt. In de afzonderlijke
hoofdstukken worden hypothesen getoetst die afkomstig zijn uit de stratificatieliteratuur en uit de inhoudelijke literatuur op het gebied van het betreffende hoofdstuk.
Deze hypothesen worden wel beredeneerd, maar ze worden niet gesystematiseerd op
basis van een meer algemene theorie over gemengde huwelijken. Achteraf gezien is
dat een gemis. In de inleiding van dit boek wordt een theorie over partnerkeuze
gepresenteerd, die uitgaat van het onderscheid tussen de voorkeur van het individu
voor een partner met een bepaald kenmerk, de sociale druk uit de omgeving om met
een bepaalde partner te huwen en de mogelijkheden die het individu heeft om personen met bepaalde kenmerken te ontmoeten. Op basis van deze theorie was systematisering van de hypothesen zeer wel mogelijk geweest. Terugkijkend zie ik dat bij de
formulering van hypothesen en bij de interpretaties van de bevindingen de termen
'voorkeur', 'sociale druk' en 'ontmoetingskansen' wel gebruikt worden, maar dat niet
op systematische wijze hypothesen zijn afgeleid waarin voorkeuren, sociale druk, en
ontmoetingskansen worden verbonden met economisch ontwikkelingsniveau, dominante godsdienst, politieke democratie, enzovoort.
Een tweede punt waar ik bij deze terugblik aandacht aan wil besteden, is de
vergelijkbaarheid van de in dit boek gebruikte gegevens. In het algemeen neemt de
vergelijkbaarheid van gegevens af als het aantal landen dat vergeleken wordt toeneemt, omdat bij toename van het aantal landen ook de wijzen waarop de data
verzameld en gecodeerd zijn meer uiteen gaan lopen. Bij landenvergelijkend onderzoek moet daarom meestal gekozen worden tussen het gebruik van goed vergelijkbare
gegevens voor een beperkt aantal landen, of van minder goed vergelijkbare gegevens
voor een groter aantal landen. Beide benaderingen hebben zowel voordelen als
nadelen. Het gebruik van gegevens voor een beperkt aantal landen, die bijvoorbeeld
qua niveau van economische ontwikkeling niet veel van elkaar verschillen, heeft het
voordeel dat er geen grote vergelijkbaarheidsproblemen zijn, waardoor het geldigheidsbereik van de resultaten groter is. Het nadeel dat daar tegenover staat, is dat de
mogelijkheden om verschillen tussen landen te verklaren met behulp van landenkenmerken geringer zijn. Zo is de hypothese dat verschillen in economisch ontwikkelingsniveau tot verschillen in openheid leiden, niet goed te toetsen, als er tussen de
landen waarop het onderzoek betrekking heeft weinig verschillen in economisch
ontwikkelingsniveau bestaan. Naarmate verklarende analyses betrekking hebben op
minder landen, zijn effecten bovendien minder gauw significant en is het risico dus
groter dat nul-hypothesen ten onrechte worden aanvaard. Om deze redenen wordt in
de hoofdstukken 2 en 3 van dit boek, waarin goed vergelijkbare gegevens over een
beperkt aantal landen worden gebruikt, niet veel aandacht aan de verklaring van
verschillen tussen landen besteed.
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Als het onderzoek expliciet gericht is op de verklaring van verschillen tussen
landen - zoals in de hoofdstukken 4 en 5 van dit boek -, dan is het van belang om
gegevens over veel landen te gebruiken. De kans dat nul-hypothesen ten onrechte
worden aanvaard is dan kleiner en de variatie in de verklarende variabelen groter.
Een nadeel is echter dat bij toename van het aantal landen, naast de variatie in de bij
het onderzoek betrokken variabelen, ook de variatie in andere landenkenmerken
toeneemt. Hierdoor neemt de vergelijkbaarheid van de gegevens af. Bij het onderhavig onderzoek roept dat bijvoorbeeld de vraag op of de gebruikte opleidings- en
beroepscategorieën in de landen die sterk van elkaar verschillen nog wel dezelfde
inhoud hebben. Voor wat betren de opleidingscategorieën verwacht ik in dit opzicht
geen grote problemen. De inhoud van het primair, secundair en tertiair onderwijs
verschilt niet erg sterk tussen landen. Bij de beroepscategorieën zou dit wel een probleem kunnen zijn. De in dit boek gebruikte beroepsindelingen hebben slechts een
beperkt aantal categorieën, waarin personen die werkzaam zijn in een aantal
verschillende beroepen worden samengevoegd. Zo bevat de in hoofdstuk 5 onderscheide categorie 'arbeiders' onder meer de ongeschoolde arbeiders, de geschoolde
arbeiders en personen werkzaam in dienstverlenende beroepen. Het is mogelijk dat
het relatieve aandeel van ieder van deze beroepsgroepen varieert tussen de landen en
dat deze variatie mede verantwoordelijk is voor de gevonden verschillen in beroepshomogamie tussen de landen.
Een derde punt waar ik op in wil gaan is het feit dat de bij dit onderzoek gebruikte
databestanden geen representatieve steekproef uit alle landen in de wereld vormen.
Dit betekent dat strikt genomen de resultaten niet generaliseerbaar zijn naar andere
landen. Conclusies in algemene termen, zoals "in landen met een hoger economisch
ontwikkelingsniveau is de opleidingshomogamie lager" of "protestantse landen vertonen minder beroepshomogamie dan katholieke landen", hebben dus eigenlijk alleen
betrekking op de onderzochte landen. Ik verwacht evenwel niet dat selectiviteit in de
data de resultaten sterk vertekend heeft. Van ondervertegenwoordiging van landen is
vooral sprake bij de landen met een laag ontwikkelingsniveau en bij de Afrikaanse
landen onder de Sahara. De effecten van deze ondervertegenwoordiging worden
verkleind doordat bij de verklarende analyses in de hoofdstukken 4 t/m 8 voor deze
factoren wordt gecontroleerd. Bij het ontwikkelingsniveau gebeurt dit door opname
van de energieconsumptie per capita (en in hoofdstuk 4 ook het percentage werkenden
buiten de landbouw). Bij de Afrikaanse landen onder de Sahara is het een toevallig
bijverschijnsel van het feit dat dit (op een enkele uitzondering na) de landen met een
tuinbouwachtergrond zijn, waarvoor bij de analyses een aparte variabele wordt
opgenomen. Naast deze duidelijke gevallen van ondervertegenwoordiging kan er
echter ook van minder zichtbare vormen van selectiviteit sprake zijn. Zo is het
bijvoorbeeld mogelijk dat de landen die binnen dit onderzoek de vertegenwoordigers
zijn van specifieke categorieën (zoals de moslimlanden, de minst ontwikkelde landen,
of de minst democratische landen) tot de meest open leden van deze categorieën
behoren. Het is daarom raadzaam om bij generalisatie van de bevindingen naar landen
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die niet in het onderzoek betrokken waren de nodige voorzichtigheid in acht te nemen.
Bij het onderzoek in dit boek gaat het overigens om het toetsen van specifieke, vooraf
geformuleerde, hypothesen en daarbij is dit punt van de generaliseerbaarheid van
minder belang. Bij het toetsen van hypothesen gaat het er om dat toetsingen sterker of
minder sterk kunnen zijn en de toetsingen in dit boek hebben beduidend meer kracht
dan de tot nu toe uitgevoerde toetsingen.
Een vierde punt dat aandacht verdient is het feit dat in dit boek hypothesen over
effecten van economisch ontwikkelingsniveau en democratisering voornamelijk
onderzocht worden met gegevens over verschillen tussen landen op één bepaald
tijdstip. De bevinding dat landen die verschillen in ontwikkelingsniveau of in mate
van democratisering ook op een bepaalde wijze in mate van opleidings- of beroepshomogamie verschillen, hoeft nog niet te betekenen, dat individuele landen, bij toename
van het ontwikkelingsniveau of van de mate van democratie, op dezelfde manier
veranderen. Het is daarom beter om deze hypothesen te toetsen op basis van longitudinale gegevens over zich ontwikkelende of democratiserende landen. Voor zover dat
op grond van de beschikbare data mogelijk was is hiertoe in dit boek wel een poging
ondernomen. Deze trendanalyse moest echter beperkt blijven tot de vergelijking van
twee leeftijdsgroepen bij de opleidingshomogamie. Bij de interpretatie van de resultaten van mijn onderzoek in termen van moderniserings- en democratiseringsprocessen
dient dus de nodige voorzichtigheid in acht genomen te worden.
Het vijfde punt waar ik bij deze kritische terugblik op in wil gaan, is het feit dat
veel van de in dit boek gehanteerde verklaringen gaan over het gedrag van individuen,
terwijl de toetsing van de hypothesen veelal plaatsvindt op landenniveau. Op zichzelf
is dit geen probleem. Het is duidelijk dat het gedrag van individuen op velerlei wijze
beïnvloed wordt door de grotere sociale context waarin zij leven. De bevinding dat de
uitkomsten van de partnerkeuze in een hoogontwikkeld land of in een overwegend
katholiek land anders zijn dan in een laagontwikkeld of een overwegend protestants
land, vormt een duidelijke aanwijzing dat het ontwikkelingsniveau respectievelijk de
dominante godsdienst - of factoren die daaraan gerelateerd zijn - van invloed zijn op
de partnerkeuze. Hypothesen over effecten van economisch ontwikkelingsniveau of
dominante godsdienst worden echter sterker getoetst, als meer gedetailleerde gegevens
over huwelijkspartners en hun directe sociale context bij de analyse worden betrokken. In dit boek gebeurt dat alleen in hoofdstuk 3. In dat hoofdstuk worden, op basis
van individuele gegevens over huwelijkspartners, enkele van de mechanismen blootgelegd die verantwoordelijk zijn voor het verband dat er - op landenniveau - tussen de
beroepsniveaus van gehuwde tweeverdieners bestaat.
Tot slot van deze paragraaf wil ik nog ingaan op de vraag welke homogamiemaat
het beste gebruikt kan worden bij het vergelijkend onderzoek van de opleidingshomogamie. In dit boek worden twee verschillende maten gebruikt. In hoofdstuk 4 gebruik
ik een maat die gebaseerd is op de aanname dat onderwijs als een positioneel goed
moet worden beschouwd. De gedachtengang die hieraan ten grondslag ligt, is dat een
bepaald opleidingsniveau (bijvoorbeeld voltooide lagere school) hoger gewaardeerd
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zal worden in een land waar slechts weinig personen dat niveau gehaald hebben, dan
in een land waar een groot deel van de bevolking een hogere opleiding gevolgd heeft.
Dit uitgangspunt hanterende, heb ik in hoofdstuk 4 voor ieder land een opleidingsindeling gebruikt, die de onderscheidingen qua opleidingsniveau, die in het betreffende
land van belang zijn, zo goed mogelijk weergeeft. Een gevolg hiervan is echter wel
dat de gehanteerde opleidingsindelingen verschillen tussen de landen.
Dat is niet het geval bij de maat voor de opleidingshomogamie die ik in hoofdstuk
7 gebruik. Daar onderzoek ik de opleidingshomogamie bij een scheidslijn in de
hogere regionen van de opleidingsstructuur, die in alle landen hetzelfde getrokken is:
tussen de personen met een voltooide middelbare of hogere opleiding en de personen
met een onvoltooide middelbare of lagere opleiding. In tegenstelling tot de in hoofdstuk 4 gebruikte maat, die een indicatie geeft van het belang van opleiding bij de
partnerkeuze voor de grote meerderheid van de bevolking, geeft deze maat aan in
hoeverre een bepaalde sociale categorie - de hoger opgeleiden - belang hecht aan een
huwelijk binnen de eigen groep. Het voordeel van deze maat is dat hij voor ieder land
hetzelfde is, wat hem objectiever doet lijken dan de in hoofdstuk 4 gebruikte maat.
Het nadeel dat daar tegenover staat, is dat hij bij de laagst ontwikkelde landen alleen
informatie geeft over een hele kleine groep van personen.
Mijn bevindingen laten zien dat bij deze laagst ontwikkelde landen het verschil
tussen de beide homogamiematen het grootst is. De kleine groep van hoger opgeleiden in deze landen vertoont een sterke tendens tot homogamie, terwijl bij de rest van
de bevolking de onderscheidingen die qua opleidingsniveau gemaakt kunnen worden,
bij de partnerkeuze nauwelijks een rol lijken te spelen. Deze bevindingen laten zien
dat het belangrijk is om verschillende maten voor de opleidingshomogamie naast
elkaar te gebruiken.

9.6 Implicaties voor het onderzoek naar sociale openheid
Mijn resultaten werpen nieuw licht op de discussie die in de afgelopen jaren binnen
het vergelijkend mobiliteitsonderzoek gevoerd is, met betrekking tot de vraag of er in
zich moderniserende samenlevingen sprake is van een algemene trend naar meer
openheid. Op basis van een analyse van 149 intergenerationele beroepsmobiliteitstabellen voor 35 landen concluderen Ganzeboom, Luijkx & Treiman (1989) dat ze een
dergelijke tendens gevonden hebben. Deze conclusie wordt echter bestreden door
Erikson en Goldthorpe (1990) die bij hun analyse van de mobiliteitspatronen in negen
Europese landen slechts 'trendless fluctuations' vinden en door Wong (1994) die, op
basis van een heranalyse van door Ganzeboom e.a. gebruikte gegevens, tot de
conclusie komt dat de trend naar meer openheid in slechts enkele landen significant
aanwezig is.
De bevindingen in dit boek duiden er op dat - voor wat betreft de hogere lagen van
de opleidings- en beroepsstructuur van samenlevingen - Ganzeboom e.a. gelijk
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hebben. Zowel bij de scheidslijn tussen hogere employés en de rest van de werkende
bevolking, als bij de scheidslijn tussen personen met een voltooide middelbare of
hogere opleiding en de rest van de bevolking, blijken de landen met een hoger
economisch ontwikkelingsniveau minder homogamie te vertonen. Op een lager niveau
van de sociale structuur ligt de situatie wat complexer. De landen met de meeste
homogamie zijn daar niet de laagst ontwikkelde landen, maar de landen met een iets
hoger economisch ontwikkelingsniveau: bij de opleidingshomogamie de landen met 15 jaar voor dataverzameling - een energieconsumptie per capita van ongeveer 150
kilogram (bijvoorbeeld Indonesië en Kenia), en bij de scheidslijn tussen handarbeiders
en hoofdarbeiders de landen met - drie jaar voor dataverzameling - een energieconsumptie per capita van ongeveer 1000 kilogram (Panama, Portugal). Aangezien vanaf
dit - tamelijk lage - ontwikkelingsniveau de homogamie bij verdere stijging van het
ontwikkelingsniveau gaat afnemen, zijn deze bevindingen slechts in beperkte mate
strijdig met de veronderstelling van een algemene trend naar meer openheid. Door bij
deze veronderstelling de nuancering aan te brengen dat ze in de lagere regionen van
de opleidings- en beroepsstructuur alleen van toepassing is op samenlevingen die al in
zekere mate geïndustrialiseerd zijn, kan ze grotendeels overeind worden gehouden.
Ook de uitkomsten van de analyses van verschillen tussen tijdstippen binnen
landen, die in het kader van dit boek worden uitgevoerd, zijn gunstig voor de
veronderstelling van een algemene trend naar meer openheid. De in hoofdstuk 2
onderzochte acht EU-landen blijken tussen 1975 en 1989 een lichte afname van de
beroepshomogamie te vertonen. En in de hoofdstukken 6 en 7 werd gevonden dat in
de meeste van de onderzochte landen in de periode tussen ongeveer 1945 en 1975 de
opleidingshomogamie is afgenomen. Met name bij de scheidslijn in de hogere
regionen van de opleidingsstructuur was deze afname erg sterk, zo'η 31%. Een
nadere analyse van de verschillen in trends op het gebied van de opleidingshomo
gamie tussen de landen, laat zien, dat er bij deze trend naar meer openheid nog een
nuancering moet worden aangebracht. De afname van de opleidingshomogamie blijkt
het sterkst te zijn in de landen met een relatief laag ontwikkelingsniveau en in de
landen die de meeste opleidingshomogamie vertonen. In de hoger ontwikkelde landen
en bij de landen met weinig opleidingshomogamie zwakt deze trend af (en keert soms
zelfs om). Er lijkt dus verzadiging op te treden. De bevinding (in de tabellen 6.2 en
7.2) dat in veel hoog ontwikkelde landen de afname van de opleidingshomogamie niet
significant is (of dat de homogamie er zelfs significant toeneemt), duidt er verder op
dat deze landen het verzadigingsniveau reeds langere tijd geleden (mogelijk al voor
1945) bereikt hebben.
Als de resultaten van mijn onderzoek naar effecten van het economisch ontwikke
lingsniveau op de (trends in) opleidings- en beroepshomogamie ook van toepassing
zijn op het onderzoek met intergenerationele beroepsmobiliteit als indicator van
openheid, dan zou dat betekenen dat bij veel van het vergelijkend mobiliteitsonder
zoek naar de verkeerde landen is gekeken. Het meeste van dat onderzoek heeft
namelijk betrekking op hoogontwikkelde landen, omdat dat de landen zijn waarvoor
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de beste mobiliteitsgegevens beschikbaar zijn. Mijn resultaten geven echter aan dat de
sterkste trends naar meer openheid te verwachten zijn in de landen met een relatief
laag ontwikkelingsniveau en de landen die het meest gesloten zijn. Het zou interessant
zijn om na te gaan of dit ook bij gebruik van intergenerationele beroepsmobiliteit als
indicator van openheid het geval is. Het artikel van Ganzeboom e.a. (1989) laat zien
dat voor sommige van deze landen (bijvoorbeeld de Filippijnen en Maleisië) redelijke
mobiliteitsgegevens beschikbaar zijn. Aangezien het hierbij gaat om tamelijk grote
databestanden, zouden trends op het gebied van de beroepsmobiliteit binnen deze
landen onderzocht kunnen worden door een vergelijking te maken tussen leeftijdsgroepen (zoals ook door Erikson en Goldthorpe (1992) voor trends op mobiliteitsgebied in 9 Europese landen is gedaan). Als mijn resultaten ook van toepassing zijn op
het mobiliteitsonderzoek, dan moeten deze landen een toename van de mobiliteit
vertonen.
Mijn bevindingen met betrekking tot de relatie tussen politieke democratie en
sociale openheid kunnen, bezien vanuit het oogpunt van het stratificatieonderzoek,
verrassend genoemd worden. In tegenstelling tot de klassieke aanname van de stratificatiesociologie dat democratisering tot toename van de sociale openheid leidt, blijkt
dat de minst democratische samenlevingen zowel wat betreft de opleidingshomogamie
als wat betreft de beroepshomogamie een relatief grote mate van openheid vertonen en
dat bij toename van het democratisch gehalte van samenlevingen de homogamie
afneemt. Dit duidt er op dat in samenlevingen die aan het democratiseren zijn de
barrières tussen opleidings- en beroepscategorieën sterker worden. Een mogelijke
verklaring die ik voor deze bevinding geopperd heb, is dat er in samenlevingen die
gaan democratiseren een proces van klassevorming plaatsvindt, waarbij personen zich
meer gaat richten op de eigen beroepsgroep en hun contacten met (personen werkzaam in) andere beroepsgroepen verminderen. Deze verklaring zou op zijn houdbaarheid onderzocht kunnen worden, door de trends op het gebied van de beroepshomogamie te onderzoeken binnen samenlevingen die aan het democratiseren zijn. Goede
mogelijkheden hiertoe bieden de landen van het voormalige Oostblok. De scores van
deze landen op de in dit boek gehanteerde democratie-index zijn zeer laag. Als mijn
verklaring voor het gevonden effect van politieke democratie op de sociale openheid
juist is, dan moet daarom in deze landen, sinds de omwentelingen aan het einde van
de tachtiger jaren, de beroepshomogamie zijn toegenomen.
Van belang voor het vergelijkend onderzoek van de sociale openheid is ten slotte
de bevinding dat ook andere dan economische en politieke landenkenmerken een
substan-tiële bijdrage aan de verklaring van verschillen in openheid tussen landen
kunnen leveren. In de stratificatieliteratuur is deze mogelijkheid wel eens geopperd
(bijv. Fox & Miller, 1965), maar zijn er tot op heden nauwelijks pogingen ondernomen om landen te groeperen tot 'families van landen', zoals elders is gedaan (Castles,
1994; Esping Andersen, 1990). Mijn resultaten laten zien dat de dominante godsdienst, de technologische achtergrond van laag ontwikkelde samenlevingen en de
arbeidsparticipatie van gehuwde vrouwen in dit opzicht belangrijke kenmerken zijn.
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Summary

Stratification researchers since long have been interested in the factors that influence
the degree of openness of the social structure of societies. The term social openness
refers to the strength of the boundaries between groups in a society. If in a society the
boundaries between groups are weak, the social structure of that society is said to be
open. If the boundaries are strong, the social structure is said to be closed. In the
papers that are brought together in the chapters 2 to 8 of this book, differences in
openness between countries are studied with the association between the educational
levels of spouses (educational homogamy) and the association between the occupations of spouses (occupational homogamy) as indicators of social openness.
In chapter 1 of the book an introduction to the research topic is given and the
central research questions of the book are formulated. In chapter 2 the empirical part
of the book starts with a loglinear analysis of the association between the occupational
groups of spouses in eight countries of the European Union. The results of the analysis show that most of this association is due to status consistency between spouses.
The strength of this 'tendency towards homogamy' differs somewhat between the
countries and decreases by about 17% between 1975 and 1989. A cohort-analysis
shows this decrease to be a combined cohort and (marriage-)duration effect. Younger
age groups of married persons show less occupational homogamy than older age
groups, and, within each age group, occupational homogamy decreases steadily
between 1975 and 1989. We also find a relationship between the labour force participation of married women and the occupational group of their husband. In most of the
countries the wives of men working in the highest (managerial) and in the lowest
(manual) occupations are found to work the least. The strength and pattern of this
association differs somewhat between the countries, but over the period studied it
remains about the same.
In chapter 3, logistic regression analysis and cumulative logit analysis are used to
study effects of occupational status differences between spouses on the wife's labour
force participation and on her occupational achievement in the countries of the
European Union around 1990. The results of these analyses indicate that within
marriages a tendency towards occupational status similarity exists. The labour force
participation of wives is highest when their potential occupational status is equal to
their husband's occupational status. Furthermore, both a ceiling effect and a facilitating effect of the husband's occupation on the wife's occupational achievement are
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found: wives of professional and managerial husbands achieve better and wives of
manual labourers achieve worse than comparable single women. The strength of these
effects differs somewhat between the EU-countries. For the wife's labour force
participation these differences are found to be related to dominant religion: In countries with a predominantly Catholic population the effect of occupational status differences between spouses on the wife's labour force participation is significantly
stronger than in other countries.
In chapter 4, loglinear analysis is used to determine the degree of educational
homogamy in 65 countries. Next, weighted least squares regression analysis is used to
explain the differences in educational homogamy between these countries in terms of
their level of economic development, political democracy, dominant religion and - for
the developing countries - their technological background. Between level of development and educational homogamy an inverse-U-curve relationship is found: with
increasing economic development educational homogamy first increases and subsequently decreases. Dominant religion and the technological background of developing
countries are found to be important explanatory variables, too. Protestant countries
show significantly less educational homogamy than Catholic and Confucian countries,
and developing countries with a horticultural tradition show significantly less educational homogamy than developing countries with an agrarian tradition.
In chapter 5, for 57 countries, loglinear analysis is used to study the degree of
occupational homogamy at three important boundaries in the occupational structure:
the boundary between higher nonmanual occupations and other occupations, the boundary between manual and nonmanual occupations, and the boundary between farm
occupations and nonfarm occupations. Next, the differences in occupational homogamy between these countries are explained by adding characteristics of the countries
as covatiates to a loglinear model. These country characteristics are the level of
economic development, political democracy, dominant religion, the employment of
married women and - for the developing countries - their technological background.
The analysis shows that with increasing level of economic development occupational
homogamy at the boundary between higher nonmanual occupations and other occupations decreases. At the other two boundaries an inverse-U-curve relationship between
level of development and occupational homogamy is found. At all three boundaries
the effect of democracy is significant and nonlinear. At the boundaries between higher
nonmanual and other occupations and between manual and nonmanual occupations,
with increasing democracy, occupational homogamy first increases and subsequently
decreases. At the boundary between farm and nonfarm occupations, with increasing
democracy, occupational homogamy first decreases somewhat and subsequently
increases. Countries with higher employment levels of married women show significantly less occupational homogamy at the boundaries between higher nonmanual and
other occupations and between farm and nonfarm occupations. Countries with a
predominantly Protestant population show significantly less homogamy at the boundary between higher nonmanual occupations and other occupations and significantly
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more homogamy at the boundary between farm and nonfarm occupations. Finally, the
developing countries with a horticultural background show significantly less homogamy at the boundaries between manual and nonmanual occupations and between farm
and nonfarm occupations than developing countries with an agrarian background.
In chapter 6, the analysis from chapter 4 of differences in educational homogamy
between 65 countries is complemented with a loglinear analysis of differences between age groups within these countries. This analysis shows that in most countries
educational homogamy is lower among younger couples than among older couples.
Next, the explanatory analysis from chapter 4 - of differences in educational homogamy between the countries - is repeated, using the tables split up in two age groups
that were prepared for the analysis in chapter 6. Differences with the analysis in
chapter 4 are that this time the explanatory variables are added as covariates to a
loglinear model and that for political democracy besides a linear term also a quadratic
term is used. The results of this analysis do not differ very much from the results in
chapter 4, but the quadratic term for political democracy is found to be significant.
With increasing democracy educational homogamy first increases and subsequently
decreases. In the final analysis of this chapter, the differences in trends between the
countries are explained by adding the level of economic development and the average
degree of educational homogamy in the country as covariates to a loglinear model.
The relationship between level of economic development and the decrease of educational homogamy turns out to be nonlinear: In countries with an intermediate level of
economic development this decrease is strongest. The effect of the average level of
educational homogamy is significantly positive: In countries with higher levels of
educational homogamy the decrease is stronger.
In chapter 7, for 63 countries and within these countries for two age groups,
educational homogamy is studied at an important boundary within the educational
structure: the boundary between completed secondary or higher education and
uncompleted secondary or lower education. The results of this (loglinear) analysis
show that educational homogamy at this boundary differs between countries and that,
in most of the countries, it is substantially lower among younger couples than among
older couples. An explanatory analysis, in which country characteristics are added as
covariates to the loglinear model, shows that educational homogamy at this boundary
decreases when the level of economic development and the proportion of persons in
the higher educational group increases. The relationship with democracy, again, is
nonlinear: Increasing democracy first leads to an increase and subsequently to a
decrease of educational homogamy at this boundary. Moreover, Protestant countries
show significantly less educational homogamy than Catholic, Moslem, Confucian, and
mixed Catholic/Protestant countries, and developing countries with a horticultural
tradition show significantly less educational homogamy than developing countries
with an agrarian tradition. With regard to the differences in trends between the
countries an explanatory analysis is conducted, the results of which are about the
same as in chapter 6: In countries with an intermediate level of economic development
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and in countries with higher average levels of educational homogamy the decrease in
educational homogamy is strongest.
Chapter 8 focuses on the association between educational homogamy and occupational homogamy in the countries under study. The correlations between educational
homogamy at the boundary in the educational structure and occupational homogamy
at the three boundaries in the occupational structure are found to be moderately high.
For the boundaries between higher nonmanual and other occupations and between
manual and nonmanual occupations the correlations are significantly positive. For the
boundary between farm and nonfarm occupations it is significantly negative. No
significant correlations are found between the measure of educational homogamy that
was used in chapters 4 and 6 and occupational homogamy at the three boundaries in
the occupational structure. To test to what extent the effects of explanatory variables
on the occupational homogamy at the three boundaries in the occupational structure
are the result of differences in educational homogamy between the countries, the
explanatory analysis of chapter 5 is repeated with the degree of educational homogamy at the boundary in the educational structure as additional explanatory variable.
The results of this analysis show that most of the effects of the explanatory variables
on the occupational homogamy remain about the same. The only effects that show a
substantial change are the difference between Protestant and Catholic countries, which
for higher nonmanuals and farmers is not significant any more, and the effect of
political democracy, which for higher nonmanuals and farmers now is significantly
positive.
In chapter 9, the results of the chapters 2 to 8 are brought together and some
general conclusions are drawn. Furthermore, I look back critically on the work that
was done and discuss some implications of the findings for the study of social
openness.
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Appendix A: Logineaire modelformules

Hoofdstuk 2
Modellen in tabel 2.1
Model 1 in tabel 2.1 is het onafhankelijkheidsmodel. Verondersteld wordt dat in ieder land
en op ieder tijdstip het beroep van de man onafhankelijk is van het beroep van de vrouw.
Het model bevat alleen parameters waarmee voor elk land en voor elk tijdstip de beroeps
verdeling van de man en de beroepsverdeling van de vrouw worden vastgelegd. De formule
voor dit model is:
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Een superindex in deze formule geeft de variabelen aan en een subindex de categorieën van
de variabelen waarop de grootheid betrekking heeft. M is het beroep van de man met
categorie / (/ = 1 ...6), V is het beroep van de vrouw met categorie j (/ = 1 ...6), L is het land
met categorie к (к = 1 ...8) en Τ is het tijdstip met categorie / (/ = 1 ...3). Zo staat log F "^J
voor het verwachte aantal huwelijken tussen een man met beroep i en een vrouw met
beroep j in land к op tijdstip 1 en staat λ"^ voor de parameter die betrekking heeft op
beroepscategorie i van de man in land к op tijdstip 1. Voor de parameters gelden de
volgende restricties:
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Alle volgende modellen in tabel 2.1 worden verkregen door aan model 1 parameters toe te
voegen. Bij de formules van deze volgende modellen wordt het deel dat overeenkomt met
model 1 met de term 'BASIS' aangeduid.
Model 2 bevat een voor alle landen gelijke homogamieparameter γΗ die aangeeft in welke
mate er een voorkeur bestaat voor een homogame in plaats een heterogame huwelijkscombinatie. De formule voor model 2 is:
log F™", = BASIS +γ Η Η

Hierin is Η een variabele met waarde 1 als het beroep van de man gelijk is aan het beroep
van de vrouw en 0 als de beroepscategorieën verschillen.
Model 3 bevat, behalve variabele H, voor de diagonaalcellen van de tabel een variabele Dm
die de waarde 1 heeft voor diagonaalcel m, de waarde -1 voor diagonaalcel 1 en de waarde
0 in de overige cellen. Voor de eerste diagonaalcel is geen variabele opgenomen. De
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formule van model 3 is:

Hierbij geeft γ 0 aan in welke mate de tendens tot homogamie in diagonaalcel m hoger of
lager is dan het gemiddelde over alle diagonaalcellen. Voor de eerste diagonaalcel wordt de
afwijking van het gemiddelde van de diagonaalcellen door 0 - Σ γ 0 weergegeven.
m

In model 4 wordt aan model 3 variabele U toegevoegd die gedefinieerd is als: и = Μ χ ν.
De parameter bij deze variabele is de uniforme associatieparameter v u . De formule wordt
dan:
log F ™]

= BASIS * yH H * yDm

D„*yuU

De modellen 5 en 6 bieden de (uniforme) associatieparameter de mogelijkheid om tussen de
beroepscategorieën te variëren. In model 5 worden hiertoe zowel voor het beroep van de
man als voor het beroep van de vrouw vier extra parameters geschat. In model 6 wordt
verondersteld dat deze extra parameters bij de mannen en vrouwen gelijk aan elkaar zijn.
Omdat model 6 beter past wordt alleen voor dit model de formule gegeven:
log F ƒ · * [ = BASIS * γ Η H + Y D a D m • Y U U * YCn C„

Hierbij is C„ een variabele met de waarde 1 als i = η of j = η en de waarde 0 in de
andere gevallen. Voor η = 1 en η = 6 wordt geen variabele opgenomen.
In model 13, het model dat uiteindelijk geselecteerd wordt voor de beschrijving van de
data, varieert de tendens tot homogamie tussen de landen en (lineair) tussen de tijdstippen
en varieert de (uniforme) associatieparameter tussen de landen. De formule voor dit model
is:
log F fff

= BASIS * ( Y H •

ц и

L, • Y r H Τ ) Η * ( γ„ + Y L > U Lk ) U + Y D n D m • ^

C„

De variabele tijd komt in het basisdeel als een categorische variabele met drie categorieën
voor en buiten het basisdeel als interval variabele Τ; γ Τ Η is de lineaire tijdparameter. De
variabele Lt is een variabele met waarde 1 voor land к en waarde 0 voor de andere landen.
Voor het eerste land wordt geen variabele opgenomen. Verder geeft de parameter γ Η de
sterkte van de tendens tot homogamie in het eerste land op het eerste tijdstip weer, geeft
YH + YL H de sterkte van deze tendens in land к op het eerste tijdstip weer, geeft γ Η + γ Τ Η de
sterkte van deze tendens in het eerste land op tijdstip 1 weer en geeft YH + YL H + YTH de
sterkte van deze tendens in land к op tijdstip 1 weer. Daarnaast geeft YU de gemiddelde
waarde van de (uniforme) associatieparameter in het eerste land weer en Yy + YL u de
gemiddelde waarde van deze parameter in land k.
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Modellen in tabel 2.3
Model 1 in tabel 2.3 bevat een homogamieparameter γΗ die de tendens tot homogamie
aangeeft en verder parameters waarmee de aantallen gehuwde paren voor de landen
tijdstippen en cohorten worden vastgelegd.
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Een superindex in deze formule geeft weer de variabelen aan en een subindex de categorieen van de variabelen waarop de grootheid betrekking heeft. In deze formule is Η een
variabele die bij de echtparen waarbij man en vrouw in dezelfde beroepsgroep werkzaam
zijn de waarde 1 aanneemt en bij de echtparen waarbij man en vrouw in verschillende
beroepsgroepen werkzaam zijn de waarde 0. Verder is L het land met categorie ; (ƒ = 1 ...8),
Τ het tijdstip met categorie к (к = 1 ...5) en С het cohort met categorie / (/ = 1 ...5). Zo staat
log F "f™ voor het verwachte aantal huwelijken waarbij H de waarde i heeft in land j op
tijdstip к in cohort 1 en staat λ}™ voor de parameter die betrekking heeft op het aantal
gehuwde paren dat in land j , op tijdstip к tot cohort 1 behoort. Voor de parameters gelden
de volgende restricties:
Σλ ; = Σλ„ = Σλ, = Σλ/)( = Σλ/( = Σλ,,, = Σλ/(Γ/ = 0
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Alle volgende modellen in tabel 2.3 worden verkregen door aan model 1 parameters toe te
voegen. Bij de formules van deze volgende modellen wordt het deel van model 1 links van
γΗ Η met de term 'BASIS' aangeduid.
Model 2 laat in vergelijking met model 1 de homogamieparameter variëren tussen de
landen. De formule wordt dan:

Hierbij is Lj een variabele met waarde 1 voor land j en waarde 0 voor de andere landen.
Voor het eerste land is geen variabele opgenomen. Verder geeft de parameter γΗ de sterkte
van de homogamieparameter in het eerste land weer en geeft γΗ + YL H de sterkte van de
homogamieparameter in land j weer.
Model 3 laat de homogamieparameter zowel variëren tussen de landen als tussen de
tijdstippen. De formule wordt dan:
log F?™ = BASIS * ( YH + YL/HLy • γ ^ Τ , ) Η

Hierbij is Tk een variabele met waarde 1 voor tijdstip к en waarde 0 voor de andere tijdstip
pen. Voor het eerste tijdstip is geen variabele opgenomen. Verder geeft de parameter γΗ de
sterkte van de homogamieparameter in het eerste land op het eerste tijdstip weer, geeft
\H + \LH de sterkte van de homogamieparameter in land j op het eerste tijdstip weer, en
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geeft YH + YtjH + Yr,H de sterkte van de homogamieparameter in land j op tijdstip к weer.
Model 4 gaat in vergelijking met model 3 er van uit dat er de verandering van de
homogamieparameter tussen de tijdstippen lineair verloopt. De formule wordt dan:
log F?™ = BASIS + ( v H • vLf,L, • 4THT)H

De variabele tijd komt in het basisdeel van deze formule als een categorische variabele met
vijf categorieën voor en buiten het basisdeel als interval variabele Τ; γ ΤΗ is de lineaire
tijdparameter.
Model 5 laat de homogamieparameter zowel variëren tussen de landen als tussen de
cohorten. De formule wordt dan:
log F * ™ = BASIS • ( γ Η • ^ L , + YC,HC,) Η

Hierbij is C, een variabele met waarde 1 voor cohort 1 en waarde 0 voor de andere
cohorten. Voor het eerste cohort is geen variabele opgenomen. Verder geeft γΗ de sterkte
van de homogamieparameter in het eerste land in het eerste cohort weer, geeft γΗ + YL H de
sterkte van de homogamieparameter in land j in het eerste cohort weer, en geeft
YH + Yi. Η + Yc Η d e sterkte van de homogamieparameter in land j in cohort 1 weer.
Model 6 gaat in vergelijking met model 5 er van uit dat er de verandering van de
homogamieparameter tussen de cohorten lineair verloopt. De formule wordt dan:
log F f™, = BASIS + ( γ Η • Y,/HLy • Y C H C ) H

De variabele cohort komt in het basisdeel van deze formule als een categorische variabele
met vijf categorieën voor en buiten het basisdeel als interval variabele C; YCH is de lineaire
cohortparameter.
Model 7 laat de homogamieparameter zowel tussen de tijdstippen als tussen de cohorten
variëren en gaat er daarbij van uit dat de homogamieparameter lineair samenhangt met
zowel de tijdstippen als de cohorten. De formule wordt dan:
log F * ™ = BASIS + ( γ Η • YL/Hi.y • γ Γ Η 7 • Y C H C ) H

Bij de modellen 8, 9 en 10 wordt model 7 verder uitgebreid met drieweginteracties. Omdat
deze modellen sterk op elkaar lijken wordt alleen de formule van model 8 gegeven, waarin
het gaat om de drieweginteractie tussen land, tijd en homogamie:
log Ffi?, = BASIS * ( γ Η • YL/HL; • γ Τ Η Τ • У/^LJ
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Modellen in tabel 2.4
Model 1 in tabel 2.4 is het onafhankelijkheidsmodel. Verondersteld wordt dat in ieder land
en op ieder tijdstip het al of niet werken van de vrouw onafhankelijk is van het beroep van
de man. Het model bevat alleen parameters waarmee voor elk land en voor elk tijdstip de
beroepsverdeling van de man en de beroepsverdeling (wel/niet werken) van de vrouw
worden vastgelegd. De formule voor dit model is:
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Een superindex in deze formule geeft weer de variabelen aan en een subindex de categorieen van de variabelen waarop de grootheid betrekking heeft. M is het beroep van de man
met categorie ;' (/ = 1 ...6), V geeft de arbeidsparticipatie van de vrouw aan met categorie j ,
waarbij j bij buitenshuis werkende vrouwen de waarde 1 heeft en bij de overige vrouwen de
waarde 0, L is het land met categorie к (fc = l...8) en Τ is het tijdstip met categorie
/ (/= 1 ...3). Zo staat log F"^J voor het verwachte aantal huwelijken tussen een man met
beroep i en een vrouw met arbeidsparticipatie j in land к op tijdstip 1 en staat λ"" voor de
parameter die betrekking heeft op beroepscategorie i van de man in land к op tijdstip 1.
Voor de parameters gelden de volgende restricties:
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Alle volgende modellen in tabel 2.4 worden verkregen door aan model 1 parameters toe te
voegen. Bij de formules van deze volgende modellen wordt het deel dat overeenkomt met
model 1 aangeduid met de term 'BASIS'.
Model 2 bevat een voor alle landen en tijdstippen gelijke set interactieparameter γΗ die
aangeven in welke mate er een verband bestaat tussen de beroepsgroep van de man en het al
dan niet buitenshuis werken van zijn vrouw. De formule voor model 2 is:
l°9F?ÏÏT,=

BASIS + Y H m H m

Hierin is Hm een variabele met waarde 1 als de vrouw buitenshuis werkt en de man beroepsgroep m heeft en 0 in alle andere gevallen. Voor het eerste beroep van de man is geen
variabele opgenomen.
Model 3 laat in vergelijking met model 2 het idee los dat de interactieparameters in alle
landen gelijk zijn. De formule wordt dan:
log F ƒ·*[ = BASIS + ( Y H „

+

Y L „ H „ LK) Hm

Hierbij is LK een variabele met waarde 1 voor land К en waarde 0 voor de andere landen.
Voor het eerste land is geen variabele opgenomen. Verder geeft de parameter γΗ de sterkte
van de interactieparameters in het eerste land weer en geeft γΗ + YL H de sterkte van de
interactieparameters in land к weer.
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Model 4 laat in vergelijking met model 2 het idee los dat de interactieparameters op alle
drie de tijdstippen dezelfde waarde hebben. De formule wordt dan:
log F ™

= BASIS • ( γ Η - • γ ^ Γ,) Hn

Hierbij is Τ, een variabele met waarde 1 voor tijdstip 1 en waarde 0 voor de andere
tijdstippen. Voor het eerste tijdstip is geen variabele opgenomen. Verder geeft de parameter
γΗ de sterkte van de interactieparameters op het eerste tijdstip weer en geeft γΗ + \TH de
sterkte van de interactieparameters op tijdstip 1 weer.
Bij de modellen 5 t/m 12 wordt de term YL H LK uit model 3 vervangen door YLH L waarbij
L een variabele is die de waarde 1 heeft voor het land dat in het betreffende model van de
andere landen mag afwijken en de waarde 0 voor de andere landen. De parameter γΗ geeft
nu de sterkte van de interactieparameters in de overige landen weer en γΗ + yL H de sterkte
van de interactieparameters in het afwijkende land.
Model 13 is gelijk aan model 4, alleen worden nu slechts voor drie landen variabelen 1^
opgenomen.

Hoofdstuk 4
Model 1 in tabel 4.1 is het onafhankelijkheidsmodel. Verondersteld wordt dat in ieder land
het opleidingsniveau van de man onafhankelijk is van het opleidingsniveau van de vrouw.
Het model bevat alleen parameters waarmee voor elk land de opleidingsverdeling van de
man en de opleidingsverdeling van de vrouw worden vastgelegd. De formule voor dit
model is:
= λ + λ,

log F,lk

+ \j

* λ„ + klk

+ Ад

Een superindex in deze formule geeft weer de variabelen aan en een subindex de categorieen van de variabele waarop de grootheid betrekking heeft. M is het opleidingsniveau van de
man met categorie /(/=1...4), V is het opleidingsniveau van de vrouw met categorie
y'(/ = 1...4) en L is het land met categorie к {.к = 1...65). Zo staat log F"^ voor het
verwachte aantal huwelijken tussen een man met opleiding i en een vrouw met opleiding j
in land k. Verder staat A^ voor de parameter die betrekking heeft op opleidingsniveau i
van de man in land k. Voor de parameters gelden de volgende restricties:
ΣΑ? = ΣΑ* = ΣΑ1, = Σ С = Σ λ ^ = О
'

Ι
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Alle volgende modellen in hoofdstuk 4 worden verkregen door aan model 1 parameters toe
te voegen. Bij de formules van deze volgende modellen wordt het deel dat overeenkomt met
model 1 aangeduid met de term 'BASIS'.
Model 2 bevat een voor alle landen gelijke stapparameter die aangeeft in welke mate de
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kans op een huwelijk afneemt bij iedere stap toename in het verschil tussen de opleidingsniveaus van de huwelijkspartners. De formule voor dit model is:
l0

9 F"V¡; = BASIS * YSS

Hierin is S een variabele die als volgt gedefinieerd is: S = | M - V en is ys de stapparameter.
Bij model 3 in tabel 4.1 wordt het idee losgelaten dat de stapparameter voor alle landen
gelijk is. De formule wordt dan:
tog F™

= BASIS * (Ys + yLtSLk)S

Hierin is Lk een variabele met waarde 1 voor land к en waarde 0 voor andere landen. Voor
het eerste land is geen variabele opgenomen. De parameter YS geeft de sterkte van de
stapparameter in het eerste land weer. Voor de overige landen geeft ys + yLS de
stapparameter weer.
Model 4 verschilt van model 3 alleen in definitie van de stapparameter. Deze is in model 4
gelijk aan: S = | M - V | 1 S
In model 5 wordt de stapparameter uit model 3 vervangen door drie afzonderlijke
afstandsparameters, één voor iedere mogelijke afstand tussen de opleidingsniveaus van de
huwelijkspartners. De modelformule wordt dan:
logFÏÏÏ = BASIS

+

(Y*m +

^Л)Ат

Hierin is Ara een variabele die de waarde 1 aanneemt als | M - V \ = m en de waarde 0 als
\M -V\*m .
In model 6 wordt de stapparameter uit model 3 vervangen door drie afzonderlijke
crossingsparameters, één voor ieder mogelijk interval tussen de vier categorieën van de
opleidingsniveau-indeling. De formule voor dit model is:
tag F™ - BASIS MY,. • ΥΙΛL„) lm
Hierin is Im een variabele met waarde 1 als door het betreffende paar (i,j) het interval tussen
categorie m en categorie m + 1 wordt overbrugd en met waarde 0 als dat niet zo is.
De modellen in de tabellen 4.2 en 4.3, ter verklaring van de verschillen in sterkte van de
stapparameter tussen de landen, worden verkregen door de term YLSLk uit model 4 te
vervangen door één of meerdere covariaten. De formule wordt dan:
log F™ = BASIS + (Ys + YC/SC,)S
Hierbij geeft de parameter YCS aan wat het effect van covariaat C, (1=1....L) op de grootte
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van de stapparameter is.

Hoofdstuk 5
Model 1 in tabel 5.1 is het onafhankelijkheidsmodel. Verondersteld wordt dat voor elk land
het beroep van de man onafhankelijk is van het beroep van de vrouw. Het model bevat
alleen parameters waarmee voor elk land de beroepsverdeling van de man en de beroeps
verdeling van de vrouw vastgelegd wordt. De formule voor dit model is:
= λ + λ,

log Fl]k

+ Kj + λ» + λ , , + Klt

Een superindex in deze formule geeft weer de variabelen aan en een subindex de categorieen van de variabele waarop de grootheid betrekking heeft. M is het beroep van de man met
categorie / (/ = 1 ...4), V is het beroep van de vrouw met categorie ƒ (ƒ = 1 ...4) en L is het
land met categorie к (к = 1 ...65). Zo staat log F"V¡¡ voor het verwachte aantal huwelijken
tussen mannen met beroep i en vrouwen met beroep j in land k. Verder staat λ"£ voor de
parameter die betrekking heeft op beroep i van de man in land k. Voor de parameters
gelden de volgende restricties:
Ελ? = EX} = Σλί = Σ λ ^ = Σ λ*1 = 0
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Alle volgende modellen in hoofdstuk 5 worden verkregen door aan model 1 parameters toe
te voegen. Bij de formules van deze volgende modellen wordt het deel dat overeenkomt met
model 1 aangeduid met de term 'BASIS'.
In model 2 wordt rekening gehouden met een voor alle landen gelijke tendens tot homogamie onder boeren, onder handarbeiders en onder hogere employe's. De formule voor dit
model is:
log F™

= BASIS * YflB + V„H • γ Ε £

Hierin zijn Β, Η en E variabelen met waarde 1 wanneer het beroep van beide partners boer,
respectievelijk handarbeider of hoger employé is en waarde 0 voor alle andere combinaties.
De tendens tot homogamie onder boeren, handarbeiders en hogere employe's wordt
gegeven in respectievelijk γΒ, γΗ en γ Ε .
Bij model 7 in tabel 5.1 wordt het idee losgelaten dat de tendens tot homogamie voor alle
landen gelijk is. De formule wordt dan:
log F™

= BASIS * ( γ , • \L>BL,)B

* ( γ Η • Y L > H i-,)H + ( γ Ε

+

\LtEL„)E

Hierin is Lk een variabele met waarde 1 voor land к en waarde 0 voor andere landen. Voor
het eerste land is geen variabele opgenomen. De parameters γ Β , γΗ en γΕ geven de tendens
tot homogamie onder respectievelijk boeren, handarbeiders en hogere employe's in het
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eerste land weer. Voor de overige landen geven γβ + \L¡B, γΗ + v ^ en γΕ + YLJ£ deze
tendensen aan.
De modellen in de tabellen 5.3 en 5.4, ter verklaring van de verschillen tussen de landen in
homogamie bij de drie scheidslijnen, worden verkregen door de termen \L B Lk, Y L H Lk en
\L eLk uit model 7 te vervangen door covariaten. De formule wordt dan:
= BASIS М У , ' У / , ) 8 М ¥ И YQ.HQJ"

log Fff

+

(Ye

+

Υ Β „ ε «„)£

Hierbij geven de parameters γ ρ β , γ 0 H en γ„ e aan wat het effect van de covariaten Ρ,
(1=1...L), Qm (m=l...M) en β (n=l...N) op de sterkte van de homogamie onder de
boeren respectievelijk de handarbeiders en de hogere employés is.

Hoofdstuk 6
Model 1 in tabel 6.1 is het onafhankelijkheidsmodel. Verondersteld wordt dat in ieder land
en op ieder tijdstip het opleidingsniveau van de man onafhankelijk is van het opleidingsniveau van de vrouw. Het model bevat alleen parameters waarmee voor elk land en voor de
twee tijdstippen de opleidingsverdeling van de man en de opleidingsverdeling van de vrouw
worden vastgelegd. De formule voor dit model is:
log Fllk, = λ + λ, + λ, + Л„ + Л, *Klk *hlk*kn

+ λ„ +λ(Γ/ + λ/)Ι, *klkl

Een superindex in deze formule geeft weer de variabelen aan en een subindex de categorieen van de variabelen waarop de grootheid betrekking heeft. M is het opleidingsniveau van
de man met categorie /' (/ = 1 ...4), V is het opleidingsniveau van de vrouw met categorie
! 0' = 1...4), L is het land met categorie к (Я = 0...64) en Τ is het tijdstip met categorie
/ (/ = 0,1). Zo staat log F?¡k] voor het verwachte aantal huwelijken tussen een man met
opleidingsniveau i en een vrouw met opleidingsniveau j in land к op tijdstip 1 en staat λ'ULT
14
voor de parameter die betrekking heeft op opleidingscategorie i van de man in land к op
tijdstip 1. Voor de parameters gelden de volgende restricties:
2*Aj
I

=

2* Л.
I

=

L·/ Kk — ¿* A|
к

I

=

Li A. k
IM

=

¿* hi k ~ L·/ Ay •
IM

IJ

=

2*Ati
¡J

=

¿* лк.
k,l

=

1* К, k . = ¿* h, k . = O
¡M.I

IM.I

Alle volgende modellen in hoofdstuk 6 worden verkregen door aan model 1 parameters toe
te voegen. Bij de formules van deze volgende modellen wordt het deel dat overeenkomt met
model 1 met de term 'BASIS' aangeduid.
Model 2 bevat een voor alle landen gelijke stapparameter die aangeeft in welke mate de
kans op een huwelijk afneemt bij iedere stap toename in het verschil tussen de opleidingsniveaus van de huwelijkspartners. De formule voor model 2 is:
Off F|7ÏT = B A S / S + Y S S
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Hierin is S een variabele die als volgt gedefinieerd is: s = | M - V | 1 6 en is γ„ de stapparameter.
Model 3 laat in vergelijking met model 2 het idee los dat de stapparameter voor beide
tijdstippen gelijk is. De formule wordt dan:
log FΓ/ίίΤ = BASIS * ( YS • v r e T) S

Hierbij is Τ een dummy variabele met de waarde 0 voor de ouderen en de waarde 1 voor de
jongeren. Daardoor wordt de sterkte van de stapparameter onder de ouderen door ys en de
sterkte van de stapparameter onder de jongeren door YS + Yrs weergegeven.
Model 4 laat in vergelijking met model 2 het idee los dat de stapparameter voor alle landen
gelijk is. De formule wordt dan:
i°9 F ™] = BASIS * ( YS + \L¡¡S LK) s

Hierbij is LK een variabele met waarde 1 voor land К en waarde 0 voor de andere landen.
Voor het eerste land is geen variabele opgenomen. Verder geeft de parameter YS de sterkte
van de stapparameter in het eerste land weer en geeft Ys + YL s de sterkte van de stappara
meter in land к weer.
Model 5 laat de stapparameter zowel variëren tussen de landen als tussen de tijdstippen,
maar neemt nog wel aan dat het verschil tussen de tijdstippen voor alle landen gelijk is. De
formule wordt dan:
log F ™ = BASIS * ( Ys • Y rs Τ * YL(S LK) S

Hierbij geeft de parameter YS de sterkte van de stapparameter in het eerste land onder de
ouderen en YS + yTS de sterkte van de stapparameter in het eerste land onder de jongeren
weer. Voor de overige landen geeft YS+YL s de sterkte van de stapparameter onder de
ouderen en Ys + YL s + YTS de sterkte van de stapparameter onder de jongeren weer.
Model 6 laat de stapparameter zowel variëren tussen de landen als tussen de tijdstippen. De
formule wordt dan:
log F ¿"¿ι = BASIS * ( Ys • YTS Γ • YL<S LK * YTL)[S TLK ) S

Hierbij geeft de parameter YS de sterkte van de stapparameter in het eerste land onder de
ouderen en YS + Yrs de sterkte van de stapparameter in het eerste land onder de jongeren
weer. Voor de overige landen geeft Ys + YL s de sterkte van de stapparameter onder de
ouderen en YS + Yrs + YL S + Y T L S de sterkte van de stapparameter onder de jongeren weer.
Het model in tabel 6.3 ter verklaring van verschillen in opleidingshomogamie tussen de
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landen wordt verkregen door de term YL <¡í.K uit model 5 te vervangen door een aantal
covariaten. De formule wordt dan:
i°a F ,7M = BASIS + (γ, + γ Λ г • Yc>s c „ ) s

Hierbij geeft de parameter YC S aan wat het effect van covariaat Cm (m=l....M)
grootte van de stapparameter is.

op de

Het model in tabel 6.4 ter verklaring van verschillen in trends tussen de landen wordt
verkregen door de term γ Γ ί s TLK uit model 6 te vervangen door een aantal covariaten. De
formule wordt dan:
log F fft] = BASIS • ( YS • Yrs τ * γ ^ ί . κ • yCmS c m ) s
Hierbij geeft de parameter YC S aan wat het effect van covariaat Cm (m=l....M)
sterkte van de trend is.

op de

Hoofdstuk 7
Model 1 in tabel 7.1 is het onafhankelijkheidsmodel. Verondersteld wordt dat in ieder land
en op ieder tijdstip het opleidingsniveau van de man onafhankelijk is van het opleidingsni
veau van de vrouw. Het model bevat alleen parameters waarmee voor elk land en voor de
twee tijdstippen de opleidingsverdeling van de man en de opleidingsverdeling van de vrouw
worden vastgelegd. De formule voor dit model is:
.
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log F,,,,, = λ + λ, +λ; +Afc + λ, +A,k +Xy)r+Ay/ +Xy, *X„, + Klkl +λ,„,
Een superindex in deze formule geeft weer de variabelen aan en een subindex de categorieen van de variabelen waarop de grootheid betrekking heeft. M is het opleidingsniveau van
de man met categorie ; (/ = 1.2), V is het opleidingsniveau van de vrouw met categorie
y' 0 = 1.2). Bij deze opleidingsvariabelen hebben de lager opgeleide personen de waarde 1
en de hoger opgeleide personen de waarde 2. Verder is L is het land met categorie
k(k = 0...64) en Τ het tijdstip met categorie /(/ = 0,1). Zo staat log F"^ voor het
verwachte aantal huwelijken tussen een man met opleidingsniveau i en een vrouw met
opleidingsniveau j in land к op tijdstip 1 en staat Х"£У voor de parameter die betrekking
heeft op opleidingscategorie i van de man in land к op tijdstip 1. Voor de parameters gelden
de volgende restricties:
2~λ.
I

=Z-Ai
I

= z* A f c = 2 - Λ. = Zrf λ. j^
к
I
IM
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1* h. и
IM
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Alle volgende modellen in hoofdstuk 7 worden verkregen door aan model 1 parameters toe
te voegen. Bij de formules van deze volgende modellen wordt het deel dat overeenkomt met
model 1 met de term 'BASIS' aangeduid.
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Model 2 bevat een voor alle landen gelijke interactieparameter γ ρ die aangeeft wat de sterkte
van het relatieve verband tussen de opleidingsniveaus van de huwelijkspartners is. De
formule voor model 2 is:
log F™" = BASIS +Y P P

Hierin is Ρ een variabele die als volgt gedefinieerd is: Ρ = M * V
Model 3 laat in vergelijking met model 2 het idee los dat de interactieparameter voor beide
tijdstippen gelijk is. De formule wordt dan:
log F ™] = BASIS + ( γ ρ • γ τ ρ Τ) Ρ

Hierbij is Τ een dummy variabele met de waarde 0 voor de ouderen en de waarde 1 voor de
jongeren. De sterkte van de interactieparameter onder de ouderen wordt door γ ρ en de
sterkte van de interactieparameter onder de jongeren door γ ρ + γ τ ρ weergegeven.
Model 4 laat in vergelijking met model 2 het idee los dat de interactieparameter voor alle
landen gelijk is. De formule wordt dan:
log F ,7» ] = BASIS + ( Y S + Y l ( i t LK) S

Hierbij is LK een variabele met waarde 1 voor land К en waarde 0 voor de andere landen.
Voor het eerste land is geen variabele opgenomen. Verder geeft de parameter γρ de sterkte
van de interactieparameter in het eerste land weer en geeft γρ + YL p de sterkte van de
interactieparameter in land к weer.
Model 5 laat de interactieparameter zowel variëren tussen de landen als tussen de tijdstippen, maar neemt nog wel aan dat het verschil tussen de tijdstippen voor alle landen gelijk
is. De formule wordt dan:
log F ff] = BASIS * ( Yp • γ τ ρ Τ * yLi<p LK ) Ρ

Hierbij geeft de parameter γρ de sterkte van de interactieparameter in het eerste land onder
de ouderen en γ ρ + γ„, de sterkte van de interactieparameter in het eerste land onder de
jongeren weer. Voor de overige landen geeft γ ρ + YL P de sterkte van de interactieparameter
onder de ouderen en γ ρ + yL p + γ 7Ρ de sterkte van de interactieparameter onder de jongeren
weer.
Model 6 laat de interactieparameter zowel variëren tussen de landen als tussen de tijdstippen. De formule wordt dan:
log F ?%] = BA SIS * ( γ ρ + Y r p Τ * Y L K P L K

+ YrL|tP

TLK ) Ρ

Hierbij geeft de parameter γ ρ de sterkte van de interactieparameter in het eerste land onder
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de ouderen en γ ρ + yTP de sterkte van de interactieparameter in het eerste land onder de
jongeren weer. Voor de overige landen geeft γ ρ + \L p de sterkte van de interactieparameter
onder de ouderen en γ ρ + γΓΡ + yL p + γ η p de sterkte van de interactieparameter onder de
jongeren weer.
Het model in tabel 7.3 ter verklaring van verschillen in opleidingshomogamie tussen de
landen wordt verkregen door de term YL P L K uit model 5 te vervangen door een aantal
covariaten. De formule wordt dan:
log F ™] = BASIS + ( Y p • Y r p Γ + γ ^ ρ Cm ) Ρ

Hierbij geeft de parameter YC P aan wat het effect van covariaat Cm (m=]....M)
grootte van de interactieparameter is.

op de

Het model in tabel 7.4 ter verklaring van verschillen in trends tussen de landen wordt
verkregen door de term YTL P TLK uit model 6 te vervangen door een aantal covariaten. De
formule wordt dan:
toff F , 7 ^ = BASIS * ( Y p • Y r p Τ * 4 L K P L K * Y C i i P C m ) Ρ

Hierbij geeft de parameter YC P aan wat het effect van covariaat Cm (m-l....M)
sterkte van de trend is.

op de
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Appendix В: Informatie over de databestanden

Bij het in dit boek gepresenteerde onderzoek wordt gebruik gemaakt van een groot aantal
bestaande databestanden. Deze databestanden zijn voor een deel beschikbaar gesteld door
collega-onderzoekers, voor een deel aangekocht bij statistische bureaus en voor het reste
rende deel afkomstig uit data-archieven.
Deze appendix geeft informatie over een aantal zaken. Voor ieder bestand wordt het
land genoemd waarop het betrekking heeft, het jaar van dataverzameling, de naam van het
bestand, eventueel de bron waaruit het afkomstig is, en het gedeelte van de bevolking
waarvoor de data representatief zijn (Nat, 97% betekent bijvoorbeeld dat het om een
nationale steekproef gaat en dat de data representatief zijn voor 97% van de bevolking).
Indien van toepassing wordt ook de inhoud gegeven van de vier onderwijscategorieën die in
de hoofdstukken 4 en 6 gebruikt worden en van de categorie 'hoge opleiding' bij de in
hoofdstuk 7 gebruikte tweedeling. Verder worden de hoofdstukken genoemd waarin het
bestand wordt gebruikt en eventuele bijzonderheden, zoals bijvoorbeeld een afwijkende
leeftijdsselectie.
Bij de databestanden afkomstig uit data-archieven wordt het nummer vermeldt waaronder het bestand bij het betreffende archief bekend is. Begint dit nummer met een Ρ dan is
het bestand afkomstig van het Steinmetz Archief te Amsterdam, begint het met een I dan is
het afkomstig van het Inter-University Consortium for Political and Social Research
(ICPSR), Ann Arbor, USA, en begint het met een M dan is het afkomstig van het Institute
for Social Science Research (ISSR), University of California, Los Angeles, USA. De ge
bruikte 'World Fertility Surveys' zijn afkomstig van de voormalige 'Dynamic Database'
van het 'International Statistical Institute (ISI)' te Voorburg en van het 'Office of Populati
on Research', Princeton University, Princeton, USA.

Australie '81: Census of Population and Housing, 1981, 1% Household Sample. SSDA,
The Australian National University, Canberra. Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1)
school verlaten < 15 jaar, (2) 15 jaar, (3) > 15 jaar zonder verdere kwalificaties, (4)
'diploma level' of hoger. Hoge opleiding: school verlaten > 16 jaar of hoger. Hoofd
stukken 4, 5, 6, 7.
Bangladesh '75/76: World Fertility Survey. Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1) geen, (2)
1-4 jaar, (3) 5-7 jaar, (4) >7 jaar. Hoge opleiding: >9 jaar. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
België '79: Armoede onderzoek Europa (P0867). Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1)
primair of lager, (2) lager secundair of beroeps, (3) hoger secundair of technisch, (4)
hoger niet-universitair en universiteit. Hoge opleiding: voltooid secundair / technisch
of hoger. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
Benin '81: World Fertility Survey. Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1) geen, (2) primair 15, (3) primair voltooid, (4) meer dan primair. Hoge opleiding: > 9 jaar. Hoofdstukken
4, 6, 7. Bijzonderheid: selectie op basis van leeftijd vrouw.
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Brazilië '80: Census 1980, 0.8% public use sample. Instituto Brazileiro de Geografia e
Estatistica, Rio de Janeiro. Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1) <4 jaar, (2) 4-7 jaar,
(3) 8-12 jaar, (4) > 12 jaar. Hoge opleiding: > 10 jaar. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
Canada '71: Census of Canada, 1971, Public Use Sample, Statistics Canada (17968). Nat,
uitgezonderd Pr. Edward Island, Yukon, Northwest Territories. Hoofdstuk 5.
Canada '76: Census of Canada, 1976: Public Use Sample, Statistics Canada (17969). Nat,
uitgezonderd Prince Edward Island, Yukon, Northwest Territories. Onderwijsindeling:
(1) graad 9, (2) graad 9-13 zonder diploma, (3) graad 12-13 met diploma, (4) universiteit. Hoge opleiding: graad 12-13 met certificaat/diploma of hoger. Hoofdstukken 4,
6,7.
China '82: Census of Population of China, 1982, 1% steekproef (M375). Nat, 100%.
Onderwijsindeling: (1) geen, (2) lager, (3) junior secundair, (4) senior secundair of
hoger. Hoge opleiding: Senior secundair of hoger. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7. Bijzonderheid: vanwege de grote omvang van het bestand zijn de analyses gebaseerd op een
random selectie uit het oorspronkelijke materiaal.
Colombia '76: World Fertility Survey. Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1) <3 jaar, (2) 3-5
jaar, (3) 6-10 jaar, (4) > 10 jaar. Hoge opleiding: > 10 jaar. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
Costa Rica '76: World Fertility Survey. Nat, 97%. Onderwijsindeling: (1) < 4 jaar, (2) 4-7
jaar, (3) 8-11 jaar, (4) > 11 jaar. Hoge opleiding: > 10 jaar. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
Denemarken '79: Armoede onderzoek Europa (P0867). Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1)
primair of lager, (2) lager secundair of graad 8, 9, 10, (3) hoger secundair, (4) tertiair.
Hoge opleiding: hoger secundair of hoger. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
Dominicaanse Republiek '75: World Fertility Survey. Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1)
<3 jaar, (2) 3-5 jaar, (3) 6-10 jaar, (4) > 10 jaar. Hoge opleiding: > 10 jaar. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7. Bijzonderheid: selectie op basis van leeftijd vrouw.
West Duitsland '79: Armoede onderzoek Europa (P0867). Nat, 100%. Onderwijsindeling:
(1) 'Volksschule ohne lehre' of lager, (2) 'Volksschule mit lehre', (3) 'mittelschule', (4)
tertiair. Hoge opleiding: voltooide 'mittelschule' of hoger. Hoofdstukken: 4, 5, 6, 7.
Ecuador '79/80: World Fertility Survey. Nat, 97%. Onderwijsindeling: (1) <4 jaar, (2) 47 jaar, (3) 8-12 jaar, (4) > 12 jaar. Hoge opleiding: > 10 jaar. Hoofdstukken: 4, 5, 6,
7. Bijzonderheid: selectie op basis van leeftijd vrouw.
Egypte '80: World Fertility Survey. Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1) geen, (2) 1-5 jaar,
(3) 6-12 jaar, (4) > 12 jaar. Hoge opleiding: > 10 jaar. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
Fiji '74: World Fertility Survey. Nat, 96%. Onderwijsindeling: (1) <4 jaar, (2) 4-7 jaar,
(3) 8-10 jaar, (4) > 10 jaar. Hoge opleiding: > 10 jaar. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
Bijzonderheid: selectie op basis van leeftijd vrouw.
Filippijnen '78: World Fertility Survey. Nat, 95%. Onderwijsindeling: (1) < 5 jaar, (2) 5-9
jaar, (3) 10-14 jaar, (4) > 14 jaar. Hoge opleiding: > 10 jaar. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
Finland '72: Scandinavian Welfare Survey (M025). Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1)
Primair of lager, (2) primair plus beroepsopleiding, of middelschool, (3) middelschool
plus beroepsopleiding, of matriculatie, (4) matriculatie plus beroepsopleiding, of
universiteit. Hoge opleiding: middelschool plus beroepsopleiding, of hoger. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7. Bijzonderheid: selectie op basis van leeftijd respondent.
Frankrijk '79: Armoede onderzoek Europa (P0867). Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1)
primair of lager, (2) secondair, 'BEPC', 'CAP', of 'diplome technique', (3) secondair
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'ВАС', (4) >'ВАС'. Hoge opleiding: 'ВАС' of hoger. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
Ghana '79/80: World Fertility Survey. Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1) geen, (2)
onvoltooid of voltooid primair, (3) voltooide middelschool (4) meer dan middelschool.
Hoge opleiding: > 10 jaar. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
Guyana '75: World Fertility Survey. Nat, 92%. Onderwijsindeling: (1) <7 jaar primair,
(2) 7-8 jaar primair, (3) secondair, (4) O-level, Α-level of hoger. Hoge opleiding: > 10
jaar. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7. Bijzonderheid: selectie op basis van leeftijd vrouw.
Haïti '77: World Fertility Survey. Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1) geen (2) M jaar,
(3) 5-8 jaar, (4) > 8 jaar. Hoofdstukken 4, 5, 6.
Hongarije '73: Social Mobility and Occupational Changes in Hungary (M315). Nat, 100%.
Onderwijsindeling: (1) primair <8 jaar, (2) primair >8 jaar of onvoltooid secundair,
(3) voltooid secundair/certificaat/diploma, (4) tertiair. Hoge opleiding: voltooid
secundair of hoger. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
Hongkong '71: Population and Housing Census of Hongkong: 1/100 Household Sample
(M098). Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1) lager primair of lager, (2) hoger primair of
lager secundair (3) hoger secundair, (4) tertiair. Hoge opleiding: hoger secundair of
hoger. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
India '71: Verba, Sidney; Nie, Norman H.; Kim, Jae-On. Political Participation and
Equality in Seven Nations, 1966-1971 (17768). Alleen Andra Pradesh, Gujerat, Uttar
Pradesh en West Bengalen. Onderwijsindeling: (1) geen, (2) onvoltooid primair, (3)
primair (4) middelschool of hoger. Hoofdstukken 4, 6. Bijzonderheid: selectie respondenten <51 jaar.
Indonesië '76: World Fertility Survey (SUPASII). Nat, 97%. Onderwijsindeling: (1) geen,
(2) onvoltooid primair (3) primair, (4) junior secundair of hoger. Hoge opleiding:
> 10 jaar. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7. Bijzonderheid: vanwege de grote omvang van het
bestand zijn de analyses gebaseerd op een random selectie uit het oorspronkelijke
materiaal.
Ierland '79: Armoede onderzoek Europa (P0867). Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1)
primair of lager, (2) 'group certificate' of 'intermediate certificate', (3) 'leaving
certificate' of 'other secondary', (4) tertiair. Hoge opleiding: 'leaving certificate',
ander secundair, of hoger. Hoofdstukken: 4, 6, 7. Bijzonderheid: selectie vrouwen van
18 t/m 49 jaar.
Israël '70: Israeli Culture Survey (M357). Nat, 100%. Onderwijsindeling mannen: (1)
onvoltooid primair of lager, (2) primair, (3) secundair, (4) onvoltooid of voltooid tertiair. Onderwijsindeling vrouwen: (1) <5jaar, (2) 5-10 jaar, (3) 11-12 jaar, (4) > 12
jaars. Hoge opleiding mannen: secundair of hoger. Hoge opleiding vrouwen: > 10 jaar.
Hoofdstukken 4, 6, 7. Bijzonderheid: selectie respondenten van 18 t/m 49 jaar.
Israël '74: Opportunity, Structure, Mobility and Fertility in Israël (M231). Nat, 100%.
Hoofdstuk 5. Bijzonderheid: selectie respondenten < 50 jaar.
Italië '79: Armoede onderzoek Europa (P0867). Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1)
primair of lager, (2) lager secundair, (3) hoger secundair, (4) universiteit. Hoge
opleiding: hoger secundair of hoger. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
Ivoorkust '80/81: World Fertility Survey. Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1) geen, (2) 1-6
jaar, (3) 7-10 jaar, (4) > 10 jaar. Hoge opleiding: > 9 jaar. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
Bijzonderheid: selectie op basis van leeftijd vrouw.
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Jamaica '75/76: World Fertility Survey. Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1) onvoltooid
primair of lager, (2) voltooid primair, (3) 9-12 jaar, (4) > 12 jaar. Hoge opleiding:
> 10 jaar. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
Japan '71: Verba, Sidney; Nie, Norman H.; Kim, Jae-On. Political Participation and
Equality in Seven Nations, 1966-1971 (17768). Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1)
primair of lager, (2) junior secundair, (3) senior secundair, (4) junior of senior college,
of universiteit. Hoge opleiding: senior secundair of hoger. Hoofdstukken 4, 6, 7.
Bijzonderheid: selectie respondenten van 20 t/m 49 jaar.
Joegoslavië '71: Verba, Sidney; Nie, Norman H.; Kim, Jae-On. Political Participation and
Equality in Seven Nations, 1966-1971 (17768). Alleen Slovenië, Kroatië, Servië en
Macedonië. Onderwijsindeling: (1) <4 jaar, (2) 4-8 jaar primair of beroepsopleiding,
(3) highschool of technische school, (4) College. Hoge opleiding: voltooid secundair of
hoger. Hoofdstukken 4, 6, 7. Bijzonderheid: selectie respondenten <50 jaar.
Jordanië '76: World Fertility Survey. Nat, excl. West-Bank, 100%. Onderwijsindeling: (1)
geen, (2) 1-7 jaar, (3) 8-12 jaar, (4) > 12 jaar. Hoge opleiding: > 10 jaar. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7. Bijzonderheid: selectie op basis van leeftijd vrouw.
Kameroen '78: World Fertility Survey. Nat,100%. Onderwijsindeling: (1) geen, (2)
primair 1-5, (3) voltooid primair, (4) > primair. Hoge opleiding: > 10 jaar. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7. Bijzonderheid: selectie op basis van leeftijd vrouw.
Kenia '77/78: World Fertility Survey. Nat, 95%. Onderwijsindeling: (1) geen, (2) 1-6 jaar,
(3) 7-9 jaar, (4) > 9 jaar. Hoge opleiding: > 10 jaar. Hoofdstukken 4, 5,6,7.
Korea '74: World Fertility Survey. Nat, 99%. Onderwijsindeling: (1) <5 jaar, (2) 5-8
jaar, (3) 9-12 jaar, (4) > 12 jaar. Hoge opleiding: > 10 jaar. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
Lesotho '77: World Fertility Survey. Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1) <3 jaar, (2) 3-5
jaar, (3) 6-8 jaar, (4) > 8 jaar. Hoge opleiding: > 9 jaar. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
Maleisië '74: World Fertility Survey. Peninsular Malaysia, 100%. Onderwijsindeling: (1)
<4 jaar, (2) 4-6 jaar, (3) 7-10 jaar, (4) > 10 jaar. Hoge opleiding: > 10 jaar. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
Marokko '80: World Fertility Survey. Nat, 99%. Onderwijsindeling: (1) geen, (2) 1-5 jaar,
(3) 6-10 jaar, (4) > 10 jaar. Hoge opleiding: > 9 jaar. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
Mexico '76/77: World Fertility Survey. Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1) <2 jaar, (2) 25 jaar, (3) 6-9 jaar, (4) > 9 jaar. Hoge opleiding: > 10 jaar. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
Nepal '76: World Fertility Survey. Nat, 98%. Onderwijsindeling: (1) geen, (2) 1-4 jaar,
(3) 5-6 jaar, (4) > 6 jaar. Hoofdstukken 4, 6.
Nederland '77: Arbeidskrachtentelling. CBS. Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1) primair of
lager, (2) LBO, MAVO, (3) MBO, VWO, HAVO, (4) HBO, universiteit. Hoge
opleiding: voltooid middelbaar of hoger. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
Nieuw Zeeland '76: Adult oral health in New Zealand (M030). Nat, 100%. Hoofdstuk 5.
Bijzonderheid: selectie op basis van leeftijd respondent.
Nieuw Zeeland '81: Census of Population and Dwellings, 1981. Tabel. Nat, 100%.
Onderwijsindeling: (1) primair of lager, (2) 3e-5e form, (3) 6e-7e form, (4) hogere
beroepsopleiding of universiteit. Hoge opleiding: 7e form of hoger. Hoofdstukken 4, 6,
7. Bijzonderheid: selectie mannen van 15 t/m 49 jaar; verder zijn vanwege de grote
omvang van het bestand de analyses gebaseerd op een random selectie uit het oorspronkelijke materiaal.
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Noorwegen '72: Scandinavian Welfare Survey (M025). Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1)
Primair of lager, (2) primair plus beroepsopleiding, of middelschool, (3) middelschool
plus beroepsopleiding, of matriculatie, (4) matriculatie plus beroepsopleiding, of
universiteit. Hoge opleiding: middelschool plus beroepsopleiding, of hoger. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7. Bijzonderheid: selectie op basis van leeftijd respondent.
Oostenrijk '82: Mikrozensus 1982 (Berufslaufbahn). Österreichisches Statistisches Zentralamt. Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1) primair of lager, (2) lager secundair, (3)
hoger secundair, (4) tertiair. Hoge opleiding: hoger secundair of hoger. Hoofdstukken
4, 5, 6, 7.
Pakistan '75: World Fertility Survey. Nat, 93%. Onderwijsindeling: (1) geen, (2) 1-5 jaar,
(3) 6-9 jaar, (4) >9 jaar. Hoge opleiding: > 10 jaar. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
Panama '75/76: World Fertility Survey. Nat, 90%. Onderwijsindeling (1) <6 jaar, (2) 6-8
jaar, (3) 9-12 jaar, (4) > 12 jaar. Hoge opleiding: > 10 jaar. Hoofdstukken 4 , 5 , 6 , 7 .
Paraguay '79: World Fertility Survey. Nat, 94%. Onderwijsindeling: (1) <4 jaar, (2) 4-6
jaar, (3) 7-11 jaar, (4) > 11 jaar. Hoge opleiding: > 10 jaar. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
Peru '77/78: World Fertility Survey. Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1) <3 jaar, (2) 3-6
jaar, (3) 7-10 jaar, (4) > 10 jaar. Hoge opleiding: > 10 jaar. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
Portugal '79/80: World Fertility Survey. Nat, excl. eilanden, 100%. Onderwijsindeling:
(1) <4 jaar, (2) 4-5 jaar, (3) 6-11 jaar, (4) >11 jaar. Hoge opleiding: >10 jaar.
Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
Rwanda '83: World Fertility Survey. Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1) geen, (2) 1-5 jaar,
(3) 6-9 jaar, (4) > 9 jaar. Hoge opleiding: > 9 jaar. Hoofdstukken 4, 6, 7.
Senegal '78: World Fertility Survey. Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1) geen, (2) primair
1-5, (3) primair 6 (voltooid), (4) >primair. Hoge opleiding: >9 jaar. Hoofdstukken 4,
5, 6, 7. Bijzonderheid: selectie op basis van leeftijd vrouw.
Soedan '78/79: World Fertility Survey. Alleen Noord-Sudan, 100%. Onderwijsindeling:
(1) geen, (2) 1-4 jaar, (3) 5-9 jaar, (4) > 9 jaar. Hoge opleiding: > 9 jaar. Hoofdstukken 4, 6, 7.
Sri-Lanka '75: World Fertility Survey. Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1) <4jaar, (2) 4-7
jaar, (3) 8-10 jaar, (4) > 10 jaar. Hoge opleiding: > 10 jaar. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
Syrië '78: World Fertility Survey. Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1) geen, (2) 1-6 jaar,
(3) 7-11 jaar, (4) > 11 jaar. Hoge opleiding: > 10 jaar. Hoofdstukken 4, 5,6,7.
Taiwan '70: Grichting, Wolfgang L., Value System in Taiwan (17223). Nat, bijna 100%.
Onderwijsindeling: (1) <4 jaar, (2) 4-6 jaar, (3) 7-12 jaar, (4) >12 jaar. Hoge
opleiding: > 12 jaar. Hoofdstukken 4, 6, 7. Bijzonderheid: selectie op basis van leeftijd
respondent.
Thailand '75: World Fertility Survey. Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1) <4 jaar, (2) 4
jaar, (3) 5-10 jaar, (4) > 10 jaar. Hoge opleiding: > 9 jaar. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
Trinidad & Tobago '77: World Fertility Survey. Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1) <6
jaar primair, (2) 6-7 jaar primair, (3) secondair, O-level, (4) Α-level of hoger. Hoge
opleiding: O-level of hoger. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7. Bijzonderheid: selectie op basis
van leeftijd vrouw.
Tsjechoslowakije '80: Census 1980. Federalni Statisicky Urad, Praha. Tabel. Nat, 100%.
Onderwijsindeling: (1) primair of lager, (2) beroeps of secundair Ie niveau speciaal, (3)
secundair 2e niveau algemeen of speciaal, (4) derde niveau. Hoge opleiding: secundair
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2e niveau of hoger. Hoofdstukken 4, 6, 7. Bijzonderheden: selectie vrouwen <49 jaar;
verder zijn vanwege de grote omvang van het bestand de analyses gebaseerd op een
random selectie uit het oorspronkelijke materiaal.
Tsjechoslowakije '84: Social Class and Structure of Czechoslovakia, Czechoslovakian
Academy of Sciences, 1984. Nat, 100%. Hoofdstuk 5.
Tunesië '78: World Fertility Survey. Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1) geen, (2) primair,
(3) onvoltooid secundair (4) voltooid secundair of hoger. Hoge opleiding: voltooid
secundair of hoger. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7.
Turkije '78: World Fertility Survey. Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1) <3 jaar, (2) 3-6
jaar, (3) onvoltooid secundair, (4) voltooid secundair of hoger. Hoge opleiding:
voltooid secundair of hoger. Hoofdstukken 4, 6, 7.
Venezuela '77: World Fertility Survey. Nat, 98%. Onderwijsindeling: (1) <6 jaar, (2) 6-7
jaar, (3) 8-11 jaar, (4) > 11 jaar. Hoge opleiding: > 10 jaar. Hoofdstukken: 4, 5, 6, 7.
Bijzonderheid: geen vrouwen ouder dan 45 jaar in bestand.
Verenigd Koninkrijk '72: Oxford Social Mobility Inquiry (M142). Engeland en Wales,
100%. Onderwijsindeling: (1) school verlaten op de laagst toegestane leeftijd, (2) lager
dan O-level, (3) O-level (4) universiteit of hogere beroepsopleiding. Hoge opleiding:
O-level of hoger. Hoofdstukken 4, 6, 7.
Verenigd Koninkrijk '79: Armoede onderzoek Europa (P0867). Nat, 100%. Hoofdstuk 5.
Verenigde Staten '80: Census of Population and Housing, 1980: Public Use Microdata
Sample. B-sample, 1/1000 (18211). Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1) primair of
lager, (2) highschool, (3) college <5 jaar, (4) college >4 jaar. Hoge opleiding: voltooide highschool of hoger. Hoofdstukken 4, 5, 6, 7. Bijzonderheid: vanwege de grote
omvang van het bestand zijn de analyses gebaseerd op een random selectie uit het
oorspronkelijke materiaal.
Zweden '72: Scandinavian Welfare Survey (M025). Nat, 100%. Onderwijsindeling: (1)
Primair of lager, (2) primair plus beroepsopleiding, of middelschool, (3) middelschool
plus beroepsopleiding, of matriculatie, (4) matriculatie plus beroepsopleiding, of universiteit. Hoge opleiding: middelschool plus beroepsopleiding, of hoger. Hoofdstukken
4, 5, 6, 7. Bijzonderheid: selectie op basis van leeftijd respondent.

Eurobarometers:
In hoofdstuk 2 maak ik gebruik van de Eurobarometers 4 t/m 31 en in hoofdstuk 3 van de
Eurobarometers 30 t/m 35. Deze bestanden zijn deels afkomstig van het Steinmetz Archief
en van de ICPSR. Nadere informatie over deze bestanden en over de gehanteerde selecties
is te vinden in de paragrafen 2.3 en 3.3 van deze hoofdstukken.
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k.

Trouwpatronen en sociale openheid

Samenlevingen waarin veel huwelijken plaatsvinden tussen personen die verschillen
qua opleidingsniveau en samenlevingen waarin veel gehuwde personen werkzaam
zijn op een ander beroepsniveau dan hun partner, worden wel open samenlevingen
g e n o e m d . In dergelijke s a m e n l e v i n g e n zijn hoog en laag sterker met elkaar
verbonden en is de sociale ongelijkheid in het algemeen geringer dan in samenlevingen waarin opleidings- en beroepsgroepen meer van elkaar zijn afgesloten.
Mede daardoor kan het onderzoek van gemengde huwelijken reeds vanaf het begin
van deze eeuw op een warme belangstelling van stratificatie-onderzoekers rekenen.
Dit boek presenteert de resultaten van een aantal vergelijkende studies waarin,
voor een zestigtal landen, wordt nagegaan in hoeverre de opleidingsniveaus en
beroepsniveaus van huwelijkspartners op elkaar lijken, of, om in termen van het
b o e k te s p r e k e n , in h o e v e r r e er s p r a k e is van o p l e i d i n g s h o m o g a m i e en
b e r o e p s h o m o g a m i e . Het o n d e r z o e k laat zien dat er tussen de o n d e r z o c h t e
landen verschillen in mate van opleidings- en beroepshomogamie bestaan en dat
deze v e r s c h i l l e n o n d e r meer s a m e n h a n g e n met v e r s c h i l l e n in economisch
ontwikkelingsniveau, in dominante godsdienst, in mate van democratie en - bij
de laagst ontwikkelde landen - in agrarische achtergrond.
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