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1 lnleiding
'Sociale mobiliteit en de invloed van herkomst op de bestemming', 'toegeschreven en verworven kenmerken' en 'wettelijke vrijheden' zijn drie slagwoorden
waarmee in het inleidend hoofdstuk enkele vragen rond maatschappelijke
gelaagdheid worden gekarakteriseerd. De mate van inter- en intragenerationele
mobiliteit, de grootte van de invloed van herkomst op de latere bestemming, her
gewicht van toegeschreven en verworven kenmerken voor de maatschappelijke
ongelijkheid en het belang van wettelijke vrijheden voor de openheid van de
samenleving zijn belangrijke elementen van politieke opvattingen en programma's, en vormen nog steeds een van de fundamenten van de tegenstelling tussen
'rechts' en 'links' in de samenleving.
In de verschillende paragrafen van dit laatste hoofdstuk proberen wij de
belangrijkste resultaten en beschouwingen van de voorafgaande hoofdstukken te
groeperen rond deze slagwoorden als hulp voor de lezers die een overzicht
wensen val1 de gepresenteerde getallen en de getrokken conclusies. Onvermijdelijk zullen in deze terugblik nuances en tegenstrijdigheden gedeeltelijk wegvallen.
Wie die wil vinden (en nuanceringen en tegenstrijdigheden zijn belangrijk in de
sociale wetenschappen), moet de afzonderlijke hoofdstukken goed lezen en
vergelijken. Ook wordt in deze terugblik geen gemeenschappelijk standpunt van
aile auteurs van dit boek over de nog hangende vraagstukken rond maatschappelijke gelaagdheid gegeven. Het is slechts onze tijdelijke sarnenvatting van de in
dit boek opgenomen resultaten. Maar wei menen wij dat door de systematische
en kwantitatieve aanpak van de vragen over maatschappelijke gelaagdheid in dit
boek, de samenvatting meer is dan een eerste indruk of een toevallige mening.
Het is de resultante van een lange Nederlandse traditie in her onderzoek naar
sociale stratificatie en mobiliteit.

2 Herkomst en bestemming
In deze paragraaf behandelen wij achtereenvolgens de omvang en aard van de
huidige intergenerationele en intragenerationele mobiliteit, het onderscheid
tussen absolute en relatieve mobiliteit, de veranderingen in de mate van mobiliteit sinds het ancien regime en ten slotte de vraag in hoeverre de Nederlandse
samenleving open genoemd kan worden.
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2.1 De huidige intergenerationele mobiliteit

Tegenwoordig is Nederland geen gesloten samenleving in de betekenis darer geen
of slechts weinig intergenerationele mobiliteit (sociale daling of stijging tussen
generaties) voorkomt. Weliswaar speelt in de hedendaagse samenleving de herkomst van een individu nog steeds een rol in zijn of haar bestemming, maar die
bestemming is niet met die herkomst onafwendbaar of in belangrijke mate
vastgelegd. Het spreekwoord dar zegt dat een dubbeltje nooit een kwartje wordt,
is onjuist. Hoogstens kan men zeggen dat het dubbeltje minder gemakkelijk een
kwartje wordt, dan dat een kwartje een kwartje blijft. Dar betekent dat, ondanks
een stabiele maatschappelijke gelaagdheid (de onderlinge rangorde van beroepen
wijzigt zich ondanks de vele maatschappelijke bewegingen nauwelijks) vee! ouders
en kinderen in verschillende sociale lagen Ieven. Intergenerationele mobiliteit over
een kleine afstand komt echter meer voor dan intergenerationele mobiliteit over
een grotere afstand. Blijkbaar bestaan ook in onze mobiele samenleving hindernissen voor sociale daling of stijging over vele sociale lagen. Intergenerationele
mobiliteit is dus eerder een kwestie van geleidelijkheid dan van grote sprongen.
Dat betekent dat de grote sprong van zoon van een ongeschoold arbeider naar
minister of directeur van een multinationaal bedrijf minder voorkomt dan de
kleinere stap van de zoon van een lagere employe naar dat ministerschap of dat
directeurschap. Maar het betekent ook dat een grote daling van de zoon van die
minister of die directeur naar de klasse van ongeschoold arbeider vee! minder
voorkomt dan de kleinere daling naar een lagere employe-functie. Overigens komt
die grote stijging of daling tussen opeenvolgende generaties niet aileen in Nederland minder voor. Ook in andere moderne samenlevingen komt intergenerationele
mobiliteit over grotere afstand veel minder voor dan die over een kleinere afstand.
Weliswaar zijn er verschillen tussen samenlevingen in de mate van mobiliteit, maar
deze lijken in het laatste deel van de rwintigste eeuw nauwelijks meer samen te
hangen met de mate van modernisering of de mate van socialistische politiek. Dat
betekent dar het onjuist is te menen dar in ofwel kapitalistische, ofwel sociaaldemocratische ofwel communistische samenlevingen meer intergenerationele
mobiliteit voorkomt of dat daar meer stijging en daling over grote afstand voorkomt. Aansprekende voorbeelden van individuen uit die samenlevingen vertekenen
de overeenkomst in de intergenerationele mobiliteit van die samenlevingen.

2.2 De huidige intragenerationele mobiliteit

De onrwikkeling van de mate van intragenerationele mobiliteit (sociale stijging
of daling binnen een generatie) verloopt niet parallel aan die van de intergenerationele mobiliteit. Als men rekening houdt met her opleidingsniveau waarmee
iemand zijn of haar carriere begint, zijn de kansen op daling of stijging tijdens
de eigen beroepsloopbaan kleiner dan de kansen op stijging of daling ten opzichte
van de ouders. Her is dus gemakkelijker los te komen van het ouderlijk milieu
dan van het niveau van het beroep, waarmee men op de arbeidsmarkt begint. Het
bereikte onderwijsniveau bepaalt in sterke mate het niveau waarmee de beroepsloopbaan wordt begonnen, maar ook de sociale herkomst speelt bij de eigen
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loopbaan nog steeds een rol. Intragenerationele mobiliteit treedt nog het meest
op tijdens het begin van die beroepsloopbaan, als deze nog geen definitieve vorm
heeft aangenomen. Het gaat dan meestal om opwaartse mobiliteit: onderwijs en
herkomst vergemakkelijken de toegang tot hogere beroepsgroepen en verhoeden
her afzakken naar een lagere en de meeste bedrijven hebben opwaartse carriereladders in plaats van neerwaartse.

2.3 Absolute en relatieve mobiliteit

Her onderscheid tussen 'absolute' mobiliteit en 'relatieve' mobiliteit is van groot
belang om veranderingen in de mate van mobiliteit goed te analyseren of mobiliteitsverschillen tussen Ianden goed te interpreteren. Het verschil tussen beide is
dat bij de absolute mobiliteit geen onderscheid wordt gemaakt tussen de mobiliteit
die voortvloeit uit de veranderingen in de beroepsstructuur (bijvoorbeeld tussen
rwee generaties of tussen rwee tijdstippen in een loopbaan) of uit een groot kindertal bij bepaalde beroepsgroepen enerzijds en de mobiliteit die voortvloeit uit veranderingen in de barrieres tussen sociale klassen anderzijds. 'Relatieve' mobiliteit meet
aileen de mobiliteit die voortvloeit uit de hoogten van de barrieres tussen sociale
klassen. Bij deze barrieres moet men denken aan (ongeschreven) eisen die men
stelt om toegelaten te worden tot een bepaalde klasse (bijvoorbeeld een bepaald
opleidingsniveau) of middelen die men bereid en in staat is aan te wenden om
afdalen naar een bepaalde klasse te voorkomen (bijvoorbeeld het gebruik van het
sociaal kapitaal van familie en vrienden). Omdat in de loop van de twintigste eeuw
de beroepsstructuur grate veranderingen heeft ondergaan (een groei van het percentage hogere beroepen en een daling van het percentage lagere beroepen), is de
absolute mobiliteit sterk toegenomen. Dit is het sterkst voor de intergenerationele
mobiliteit, omdat het tijdsverschil tussen de beroepsstructuur voor de vaders en
die voor de zonen het grootst is. Omdat deze verandering in de Nederlandse beroepsstructuur gedurende de twintigste eeuw vooral betekende dat het percentage
hogere beroepen groeide ten koste van het percentage lagere beroepen is de
absolute mobiliteit vooral opwaartse mobiliteit. Een grote opwaartse mobiliteit
die voortvloeit uit een vergroting van het aandeel van hogere beroepen kan de
indruk wekken dat daardoor de barrieres tussen sociale klassen verdwenen zijn,
maar dit is onjuist. Deze barrieres zijn in een dergelijke periode van grote opwaartse mobiliteit 'overstroomd', maar ze kunnen onmiddellijk weer zichtbaar worden
zodra de verandering in de beroepsstructuur stopt. Oat zichtbaar worden van die
barrieres behoeft in dat geval geen teken te zijn van het hoger worden van die
barrieres (bijvoorbeeld door een verhoging van toelatingseisen of een toename van
nepotisme), maar kan uitsluitend voortvloeien uit een stagnatie van de veranderingen in de beroepsstructuur.

2.4 Barrieres tussen sociale klassen

Maar de veranderingen in beroepsstructuur verklaren niet geheel de mate van
veranderingen in mobiliteit en immobiliteit in Nederland. Ook als men rekening

305

\

I

houdr met die veranderingen in de beroepsstructuur tussen generaties, blijft er een
relarie tussen her beroep van de ouders en de kinderen bestaan. Er zijn dus
barrieres tussen de sociale klassen die de mate van srijging en daling over genera ties
belemmeren, ongeacht de veranderingen in de beroepsstructuur. Deze barrieres
hebben zowel berrekking op de toelatingseisen voor de verschillende klassen als
op de middelen die men kan inschakelen om daling naar een bepaalde klasse te
voorkomen. Onderwijsniveau blijkt de belangrijkste toelatingseis te zijn: hoe hoger
de klasse, hoe hoger her 'verlangde' onderwijsniveau. Doordat de onderwijskansen
van kinderen nog steeds duidelijk samenhangen met de klasse en her opleidingsniveau van hun ouders, is her onderwijs een van de belangrijkste barrieres bij
intergenerationele mobiliteit. Oat onderwijsniveau bepaalt immers in belangrijke
mate her niveau waarop men zijn beroepsloopbaan start. Maar barrieres tussen
de klassen vloeien niet aileen voort uit het 'verlangde' onderwijsniveau. Huwelijkspartners profiteren van elkaars hulpbronnen, waardoor her beroepsniveau en de
kans op werk vergroot kunnen worden (zogenaamde partnereffecten). Ondanks
de groter geworden openheid van de Nederlandse samenleving wat betreft de
overeenkomst tussen de kenmerken van huwelijkspartners is er nog steeds sprake
van een aanzienlijke opleidings- en beroepshomogamie tussen die partners (selectieve partnerkeuze). Door deze partnereffecten en de selectieve partnerkeuze !evert
her huwelijk (of de daarmee gelijk te stellen samenlevingsverbanden) een bijdrage
aan de barrieres tussen klassen. Deze barrieres zijn overigens nier her hoogst tussen
de ongeschoolde arbeiders en de hogere klassen, maar tussen de boeren en de
andere klassen. Dir wijsr erop dar bezit, de mogelijkheden voor overdrachr daarvan
op een volgende generarie en de afhankelijkheid van die volgende generatie van
dar bezit voor toelating tot die klasse ook bijdragen aan het ontstaan van barrieres
tussen bepaalde klassen. Het vererven van her boerenbedrijf is zeer gewichtig voor
de intergenerationele overdracht binnen boerenfamilies, want de mogelijkheden
om als buitenstaander een boerenbedrijf in Nederland te verwerven zijn door de
schaalvergroting in de agrarische sector en de afname van het beschikbare landbouwareaal zeer gering. Daardoor is de barriere tussen de boeren en de andere
klassen hoog. Een ander relatief grote barriere ligt er tussen hogere en middelbare
hoofdarbeid (inclusief grote werkgevers) enerzijds en de andere klassen anderzijds.
Helaas is het in dit geval niet mogelijk vast te stellen, waardoor precies deze
barriere ontstaat: de hogere opleidingseis, her bezit van produkciemiddelen en
kapitaal of een ander afsluitingsmechanisme (bijvoorbeeld sociaal kapitaal). In elk
gevallaten alle uitkomsten zien dater in de Nederlandse samenleving geen grote
scheiding bestaat tussen klassen van bezitters en niet-bezitters van produkciemiddelen (of men moet opleiding als een produktiemiddel zien). Dit afwijzen van een
simpel beeld van een diepe scheiding tussen twee maatschappelijke lagen betekent
echter niet dat er geen scheidingen tussen maatschappelijke lagen meer bestaan.
Die scheidingen zijn nog duidelijk aanwezig en het lijkt er zelfs op dat zich nieuwe
sociale lagen vormen: laaggeschoolden, werklozen, migranten.
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2.5 Veranderende intergenerationele mobiliteit?

De Nederlandse samenleving kende in de vorige twee eeuwen vee! meer mobiliteit dan vaak wordt voorgesteld in nu nog steeds gangbare handboeken en
traktaten. De standenmaatschappij van het ancien regime en de negenriende
eeuw was dus meer een ideaalrype dan werkelijkheid. Het verschillijkt dus vee!
meer dat pas aan her eind van de negentiende eeuw de spraakmakende gemeente
een meer open samenleving en een grotere intergenerationele mobiliteit als
wenselijk in plaats van verwerpelijk ging beschouwen. Deze verschuiving in
waardering voor mobiliteit kan verklaard worden uit een langzame modernisering
van de samenleving, waarin capaciteiten een belangrijker rol gingen spelen dan
afkomst. Maar deze negenriende-eeuwse discrepanrie tussen waardering voor
mobiliteit en de omvang van mobiliteit kan verklaren waarom de industrialisering, die in de tweede helft van de negentiende eeuw in Nederland begon, geen
duidelijke toename in de relatieve mobiliteit teweegbracht, hoewel de absolute
mobiliteit lijkt gestegen te zijn. AI te simpele theorieen over het verband tussen
industrialisering en mobilireit vinden in het Nederlandse stratificatie-onderzoek
dus weinig steun. Daar komt nog bij dat industrialisering niet begint met het
verlagen van barrieres tussen klassen, maar met een herinrichting van reeds
bestaande produktieprocessen. Pas in latere fasen van de industrialisering moeten
barrieres tussen klassen veranderen, omdat de herinrichting van de samenleving
onbedoelde verschuivingen in de hulpbronnen teweegbrengen. Simpele theorieen
over het verband tussen industrialisering en mobiliteit gaan ook niet op, omdat
regionale verschillen binnen Ianden en historische verschillen tussen Ianden
moeilijk zijn terug te voeren op verschillen in de mate van industrialisering.
In de rwinrigste eeuw zien wij in Nederland wel een toename van de inrergenerationele mobiliteit, zowel de absolute als de relatieve. Daarin is de Nederlandse samenleving niet uniek, maar wellijkt het alsof de toename van de intergenerationele mobiliteit in Nederland sterker is dan in andere Ianden. Een mogelijke verklaring van deze relatief grore groei van de mobiliteit in de Nederlandse
samenleving was haar relatief gesloten karakter rond 1920. Vloeide dit gesloten
karakter voort uit de laat ingezette modernisering van Nederland, of bleven de
sociale lagen afgesloten van elkaar omdat Nederland afZijdig bleef in de Europese
oorlogen van de late negentiende en vroege rwintigste eeuw of omdat extreem
links en extreem rechts in Nederland minder voet aan de grond hadden? De
neurraliteit in deze oorlogen is alvast een vaak genoemde verklaring voor de
lagere arbeidsparticipatie van Nederlandse vrouwen in de eerste helft van de
rwinrigste eeuw in vergelijking met de arbeidsparticipatie van vrouwen in andere
Westeuropese Ianden. Hoe dan ook, na 1920 nemen zowel de absolute als de
relatieve intergenerationele mobiliteit in Nederland trendmatig toe. Hoewel het
gevaarlijk is een dergelijke trend lineair door te trekken (ook omdat de toename
in absolute en relatieve mobiliteit lijkt af te zwakken) is het veelzeggend voor de
betekenis van deze toename dat zo'n lineaire extrapolatie tot de voorspelling leidt
dat er binnen 20 tot 30 jaar voor de mobiele Nederlanders geen verband meer
bestaat tussen het milieu van herkomst en de latere maatschappelijke bestemming. Deze conclusie staat haaks op de vee! geciteerde these, geformuleerd door
Featherman, Jones & Hauser, dat de relatieve mobiliteit in industriele samen307

levingen min of meer gelijk zou zijn. De vergelijking van de onrwikkeling van de
Nederlandse mobiliteit met die van een aantal andere industriele samenlevingen
laat een mogelijke oplossing zien voor deze tegenstelling. De historische verschillen tussen de mobiliteitspatronen in die verschillende samenlevingen zijn in de
loop van de twintigste eeuw kleiner geworden, zonder dat gezegd kan worden
dat deze veranderingen duidelijk lijken samen te hangen met de mate van
industrialisering. De Nederlandse samenleving is in deze periode meer gaan
lijken op andere samenlevingen. Wellicht moet dit geYnterpreteerd worden in her
Iicht van het ontstaan van een Europese economie of zelfs globalisering van
nationale economieen, waardoor mobiliteitspatronen van verschillende samenlevingen hoe Ianger hoe meer op elkaar gaan lijken, omdat de speelruimte voor
lokale afwijkingen van die wereldeconomie hoe Ianger hoe kleiner wordt. Het
onderwijs als de steeds belangrijker wordende toegangspoort tot de arbeidsmarkt
in deze verschillende samenlevingen lijkt een belangrijk mechanisme voor de
verkleining van de verschillen in mobiliteitspatronen tussen die samenlevingen en
de thans min of meer gelijke relatieve intergenerationele mobiliteit.

2.6 Veranderende intragenerationele mobiliteit?

Ook bij intragenerationele mobiliteit speelt het onderscheid tussen 'absolute' en
'relatieve' mobiliteit een rol, omdat ook tijdens het werkzame Ieven van een
individu de beroepsstructuur verandert. Als men met deze verandering in de
beroepsstructuur rekening houdt, zijn er nog steeds duidelijke barrieres tussen
klassen. Deze intragenerationele barrieres zijn nog steeds hoger dan de imergenerationele barrieres. Dit lijkt vooral terug te voeren op her belang van opleiding
bij de toelating tot functies op her hogere en middenniveau. Carriereladders
worden in toenemende mate diplomaladders, hoewel tussen arbeidsorganisaties,
bedrijfstakken en bedrijfssectoren op dit punt verschillen bestaan. Dit belang
wordt versterkt door de sterke concurrentie- en verdringingsverschijnselen als
gevolg van de groeiende discrepantie tussen het aantal functies op die niveaus en
het opleidingsniveau van de beroepsbevolking.
De intragenerationele mobiliteit is in tegenstelling tot de intergenerationele
mobiliteit sinds de jaren rwintig in Nederland nauwelijks veranderd. De grotere
openheid in de Nederlandse samenleving wat betreft de band tussen afkomst en
bestemming gaat niet vergezeld van een grotere openheid tijdens de beroepsloopbaan. De opleiding speelt in de meeste samenlevingen in de loop van de rwintigste eeuw een steeds grotere rol in de beroepsloopbaan, vaak ten koste van de
betekenis van her beroep van de vader. Een belangrijke consequentie van deze
uitkomst is dar onrwikkelingen in intergenerationele en intragenerationele
mobiliteir niet dezelfde richting behoeven te hebben. Zelfs als ze door dezelfde
processen be"invloed worden (bijvoorbeeld modernisering en globalisering), dan
kunnen die processen nog verschitlend voor beide typen mobiliteit uitpakken. Er
blijkr echrer weinig steun voor de opvatting dat de intergenerationele mobiliteit
toe- en de intragenerationele mobiliteit afneemt.
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2.7 In welke mate is Nederland een open samenleving?

Op grond van de verschillen tussen de mate van veranderingen in de intra- en
intergenerationele mobiliteit kan men ook zeggen dat het niet meer wijs is te
spreken van de openheid van de samenleving, maar dat men steeds zal moeten
specificeren op welk aspect de openheid van een bepaalde samenleving toe- of
afneemt. Daar komt nog bij dat veranderingen in de beroepsstructuur en de
daaruit voortvloeiende mobiliteit zich niet parallel behoeven te ontwikkelen aan
de veranderingen in de barrieres russen klassen. Absolute en relatieve mobiliteit
kunnen zich daardoor in verschillende richting ontwikkelen. Ten slotte is
duidelijk dat de barrieres tussen de verschillende klassen niet even hoog zijn.
Ook dat leidt tot de noodzaak niet meer te spreken van de openheid of geslotenheid van de samenleving, omdat zo te weinig rekening wordt gehouden met de
veelzijdige en onderling tegenstrijdige vormen die openheid of geslotenheid
kunnen aannemen. Om dezelfde reden is het onjuist de ene samenleving meer
of minder gesloten te noemen dan een andere samenleving. Wei is het mogelijk
dat de ene samenleving op een bepaald aspect van mobiliteit afwijkt van een
andere samenleving, maar deze constatering behoeft dan nog niet waar te zijn
voor andere, minstens even relevance aspecten van de mobiliteit.
Een ander aspect van de relatie tussen herkomst en bestemming ligt in de
ordening van de verschillende beroepen in maatschappelijke lagen, klassen of
ladders. Hoewel tussen de theorieen waarop de verschillende ordeningen gebaseerd kunnen worden grote verschillen bestaan, blijkt de onderlinge samenhang
tussen deze indelingen erg groot. Datzelfde geldt voor de ordening op verschillende tijdstippen. De rangorde van beroepen in een prestigeschaal uit de jaren
vijftig wijkt niet sterk af van een soortgelijke prestigeladder uit de jaren tachtig.
Weliswaar zijn sommige beroepen van plaats in de rangorde veranderd, maar
drastische verschuivingen in de onderlinge rangorde tussen beroepen komen
nauwelijks voor. De verklaring van deze grote samenhang tussen deze ordeningen, ondanks hun belangrijke theoretische verschillen, lijkt de complexiteit van
de beroepswerkzaamheden en de daarvoor vereiste beroepskwalificaties te zijn.
Deze lijken in belangrijke mate de overeenkomst tussen de ordeningen te
verklaren. Het gebruiken van een polyhierarische ordening van beroepen maakt
hun gezamenlijke verklaringskracht nauwelijks groter.
De groei en de hardnekkigheid van de werkloosheid in de Nederlandse
samenleving in de jaren tachtig en negentig heeft wei een nieuwe scheidslijn aan
de maatschappelijke gelaagdheid toegevoegd. De kans op werkloosheid lijkt mede
afhankelijk van de herkomst, het onderwijsniveau, de voorafgaande beroepsloopbaan en de kenmerken van de huwelijkspartner. De scheidslijn tussen werkenden
en werklozen, gemeten aan hun arbeidsmarktkansen, politiek gedrag en culruurdeelname, is dieper geworden, overigens zonder de verschillen binnen de categorie werkenden te hebben verminderd. In diezelfde periode is de kans op werkloosheid echter in toenemende mate gaan sarnenhangen met het behoren tot een
etnische minderheid als gevolg van verdringing van de laagstgeschoolden van een
relatief krimpende arbeidsmarkt en het lage opleidingsniveau van de meeste
naoorlogse arbeidsmigranten.
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3 Toegeschreven en verworven kenmerken en de
maatschappelijke ongelijkheid
Het onderscheid tussen eigen werken en kenmerken die men bij zijn geboorte
meekrijgt wordt in de sociologie het verschil tussen verworven en toegeschreven
kenmerken genoemd. T oegeschreven kenmerken zijn dan die individuele
kenmerken waarvoor men geen moeite behoeft te doen, maar die men bij zijn
geboorte heeft meegekregen: geslacht en herkomst. Verworven kenmerken zijn
daarentegen alle individuele kenmerken waarvoor men zich heeft moeren
inspannen om die te verkrijgen: allereerst de gevolgde opleiding, maar ook het
beroep en het arbeidsinkomen kunnen tot die verworven kenmerken gerekend
worden. Ook in het politieke debar wordt het onderscheid tussen verworven en
toegeschreven kenmerken gehanteerd, omdat onderscheid tussen burgers op
grond van hun verworven kenmerken aanvaardbaar en zelfs wenselijk is, terwijl
een onderscheid tussen burgers op grond van hun toegeschreven kenmerken
verwerpelijk en ongrondwertig is.

3.1 De bruikbaarheid van het onderscheid

De uitkomsten van dit hoek Iaten zien dat het onderscheid tussen verworven en
toegeschreven kenmerken problematisch is. Achter verworven kenmerken als
opleiding en beroep gaan roegeschreven kenmerken als herkomst en geslacht
schuil: sociale en etnische herkomst en geslacht be"invloeden de kansen op het
behalen van een bepaald onderwijsniveau en het verwerven van een bepaald
beroep. Daardoor kan men niet zeggen dat opleiding en beroep uitsluitend een
gevolg van 'eigen werken' zijn: zij zijn mede verworven dankzij toegeschreven
kenmerken zoals herkomsr en geslacht. W eliswaar is het directe belang van de
sociale herkomst voor her volgen van een opleiding en her verwerven van een
beroep afgenomen, maar irrelevant is die sociale herkomst nog niet. Dezelfde
vermenging tussen het toeschrijven en verwerven zien wij bij de kenmerken
geslacht en onderwijs. Het grote verschil tussen mannen en vrouwen in bereikt
onderwijsniveau is sinds de Tweede Wereldoorlog snel aan het verdwijnen, maar
tegelijkertijd zijn de verschillen in opleidingsrichting tussen mannen en vrouwen
tamelijk groot gebleven. Bovendien zijn vrouwen minder in staat te profiteren
van hun opleidingsniveau voor hun te bereiken beroepsniveau dan mannen. Is
opleidingsrichting, in tegenstelling tot opleidingsniveau, een toegeschreven
kenmerk en waardoor ontstaat dat lagere rendement van opleiding bij vrouwen?
Daar komt bij dat het onderscheid tussen beide kenmerken suggereert dat de
invloed van toegeschreven kenmerken door gedrag van anderen tot stand komt,
terwijl de invloed van verworven kenmerken door het eigen gedrag gevormd
wordt. De uitkomsten in de vorige hoofdstukken ondersteunen een dergelijke
suggestie niet. De invloed van het toegeschreven kenmerk sociale herkomst op
de schoolloopbaan lijkt niet in hoofdzaak voort re vloeien uit beperkingen die
anderen (leerkrachren, schoolbesturen) opleggen aan kinderen van verschillende
milieus, maar uit de verworven kenmerken van de ouders (opleiding, beroep,
gezinsklimaat). Hetzelfde geldt bij de beroepsloopbaan. De grote betekenis van
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het onderwijs voor die beroepsloopbaan lijkr eerder te verklaren uit de aan de
afgestudeerden toegeschreven kenmerken dan aan de aangetoonde beroepskwalificaties, die onmiddellijk toepasbaar zijn in de dagelijkse beroepspraktijk. Dit alles
betekent dat her onderscheid tussen verworven en toegeschreven kenmerken, hoe
bruikbaar dat ook lijkt in her maatschappelijke en het polirieke debar, in de
hedendaagse samenleving minder geschikt is.
Oat her onderscheid tussen verworven en toegeschreven kenmerken slecht te
gebruiken is, wordt ook zichrbaar aan de resultaten uit de hoofdstukken over een
werkloze of ernische onderklasse. De uirkomsten van beide hoofdstukken Iaten
zien dar werkloosheid en migratie van invloed is op de eigen leefomstandigheden
en soms op die van hun partners en kinderen. Op grond daarvan wordt in beide
hoofdsrukken geconcludeerd dat door een maatschappelijk sluitingsproces werklozen en bepaalde categorieen migranten een onderklasse lijken te worden. Maar
over de oorzaken van het ontstaan van een mogelijke onderklasse is minder
duidelijkheid. Is werkloosheid of migratieverleden een verworven kenmerk of een
toegeschreven kenmerk? De samenhangen van werkloosheid en migratie met
leefomstandigheden kunnen, door de toegepaste analysetechnieken, niet worden
herleid tot effecten van andere kenmerken zoals opleiding en ouderlijk milieu.
Maar kunnen daarmee deze effecten volledig worden toegeschreven aan een
negatieve stereotypering van werklozen door werkgevers of aan negatieve stereotypering van migranten door autochtonen? Met andere woorden, zijn werkloosheid en migratie de moderne voorbeelden van toegeschreven kenmerken? Andere
resultaten uit dezelfde hoofdstukken weerspreken een dergelijke gelijkstelling. De
kans op werk voor werklozen is vee! kleiner dan de kans op werk voor werkenden,
war kan wijzen op negatieve stereotypering van langdurig werklozen door werkgevers. Die verklaring wordt nog eens versterkt door de toename van de kans op
werkloosheid voor mensen met een !age scholing in vergelijking met een middelbare opleiding, juist in een periode van afnemende werkloosheid. Werkloosheid
bij beide partners komt vaker voor en de reeds bestaande scheiding in cultuurdeelname tussen werkende en werklozen is in de loop der tijd scherper geworden.
Deze uitkomst is moeilijk te verklaren uit negatieve stereotypering van werklozen
door werkgevers, maar eerder uit het sociaal netwerk en her cultuurpatroon waarin
een werkloze gemakkelijker terechtkomt. In dat geval is werkloosheid geen
toegeschreven kenmerk meer, maar is het een verworven kenmerk. Ook bij
migranten zijn uitkomsten aan te wijzen die aantonen dat discriminatie (het
belangrijkste mechanisme voor een toegeschreven kenmerk) niet de enige verklaring kan zijn van slechtere leefomstandigheden, ook als men rekening houdt met
hun ouderlijk milieu en het gevolgde onderwijs. Met name de verschillen tussen
verschillende categorieen migranten (Turken en Marokkanen enerzijds en Surinamers en Antillianen anderzijds) wijzen erop dat ook andere processen naast
discriminatie werkzaam moeten zijn, zoals sociaal netwerk en cultuurpatroon.

3.2 Ieder is het kind zijner eigene werken

De vader van Hendrik Conscience, aangehaald in hoofdstuk acht, heeft nog
steeds niet gelijk, ook niet in het laat-twintigste-eeuwse Nederland. Niet alleen
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uoor etgen werken wordt iemands levensloop be"invloed, maar ook nog steeds
door zijn geslacht en door sociaie en ernische herkomst. Maar in een ander
opzicht had en heeft de vader van Hendrik Conscience wei geiijk. Het milieu
van herkomst voorspeit slechrs in beperkte mate de latere levensloop en ook het
eigen opleidingsniveau kan maar gedeeiteiijk de larere eigen levensloop voorspeilen. Oat geidt niet aileen voor de laat-rwintigste-eeuwse samenleving, maar dat
was ook ai waar tijdens het ancien regime en in de negentiende eeuw. Oat komt
niet omdat beiangrijke factoren over her hoofd zijn gezien, maar omdat toevai en
conringentie (bijvoorbeeid de omvang van de werkloosheid bij het toetreden op
de arbeidsmarkt, de grootte van de verandering in de beroepsstructuur, demografische verhoudingen, een oorlog) een gewichrige rol speien in de levensloop.
Daarom had de vader van Conscience maar gedeeiteiijk geiijk: herkomst, geslacht
en zeifs intelligentie en opleiding determineren niet uitsluitend de latere leefomstandigheden, maar zijn wei van een in de tijd wisseiend beiang. Tegeiijkertijd
bepaien 'de eigen werken' ook niet uitsluitend de levensloop. Daarvoor zijn
herkomst en geslacht, maar ook toevai en contingentie te belangrijk voor de
verklaring van verschillen in leefomstandigheden.

4 Vrijheid van beroep, onderwijs, huwelijk en cultuur
In deze paragraaf worden achtereenvolgens de verschillende vrijheden besproken:
die van beroep, onderwijs, huweiijk en cultuur. Steeds wordt daarbij de vraag
gesreid in hoeverre deze vrijheden niet aileen formeei in wetten zijn vastgeiegd,
maar ook in de praktijk zijn gereaiiseerd. De mate van reaiisatie van geiijke
rechten wordt voor zover mogeiijk ook nog uitsplitst naar de sociaie herkomst,
her geslacht en de etniciteit van de burgers die van die rechten en vrijheden
kunnen genieten.

4.1 Vrijheid van beroep

Oat inwoners van Nederland tegenwoordig geiijke rechten hebben bij het
vervullen van bijna aile banen ongeacht hun sociaie herkomst, geslacht en
etniciteit wordt ais een groot goed beschouwd. De uitkomsten uit de verschillende hoofdstukken laten zien dat er tussen het hebben van dit formele recht en het
feitelijk gebruik van dit recht wei verschil zit, voorai ais men niet de afronderlijke baan maar het beroepsniveau in ogenschouw neemt. Tegeiijkertijd Iaten deze
resultaten zien dat dit geiijke recht in de loop van de twintigste eeuw hoe Ianger
hoe meer gerealiseerd is.
4.1.1

VRIJHEID VAN BEROEP ONGEACHT SOCIALE HERKOMST

De sociaie herkomst van Nederlanders, afgemeten aan het ouderlijk beroep, is in
de loop van de rwintigste eeuw steeds minder beiangrijk geworden voor hun
eigen beroepsniveau. Deze ontwikkeiing is zelfs zo krachcig geweest dat bij een
even krachtige voortzetting van deze onrwikkeling binnen 20 tot 30 jaar de
sociaie herkomst van de mobiele Nederlanders irrelevant zal zijn geworden voor
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her latere beroepsniveau. Oat betekenr dar ongeveer rweehonderd jaar nadat door
de Bataafse Republiek her gelijke recht op het vervullen van banen van aile
mannelijke ingezetenen werd geproclameerd, dit bereikt zou zijn. Afhankelijk van
iemands politieke en maatschappelijke opvattingen kan men dar vlug of langzaam vinden, her blijft staan dar deze realisatie zich daadwerkelijk aan het
voltrekken is. Deze onrwikkeling heeft zich niet aileen in Nederland voorgedaan,
in wisselende mate is zij ook in andere moderne samenlevingen aanwijsbaar. Dit
door de Bataafse Republiek geproclameerde recht is dus langzamerhand veranderd in een bijna gerealiseerd recht. De verwerkelijking van dit gelijke recht op
een baan ongeacht sociale herkomst heeft zich vooral tangs rwee lijnen voltrokken: 1. een tosser worden van de relatie tussen ouderlijk beroepsniveau en bereikt
onderwijsniveau; 2. een afname van de relatie tussen ouderlijk beroepsniveau en
eigen beroepsniveau, bij gelijk onderwijsniveau.
4. 1.2

SOCIALE HERKOMST EN HET ONDERWIJS

Het losser worden van de relatie tussen het ouderlijk beroepsniveau en het
bereikt onderwijsniveau wordt het sterkst verklaard door de verlenging van de
periode die steeds grotere groepen Nederlanders op school doorbrengen. De
beslissingen die vroeg in de schoolloopbaan genomen moeten worden (bijvoorbeeld eerste schooltype voortgezet onderwijs) worden het sterkst door het
ouderlijk milieu be"invtoed, terwijl beslissingen die later in de schoolloopbaan
moeten worden genomen (bijvoorbeeld een keuze voor een verdere studie)
minder door het ouderlijk milieu be1nvloed worden maar meer door de capaciteiten van de leerlingen (waarop het ouderlijk milieu slechts een beperkte invloed
heeft). Indien steeds grotere groepen leerlingen erin slagen de vroege beslissingen
succesvol te nemen, neemt daardoor de invloed van het ouderlijk milieu op het
bereikt eindniveau af. Oat betekenr dat een verlenging van de leerplicht, waardoor grotere groepen Nederlanders Ianger op school bleven, indirect bijdroeg tot
de realisatie van een gelijk recht op banen. De uitbreiding van de mogelijkheden
om door te stromen naar een hogere opleiding door een betere aansluiting (de
werkzaamheden van de vroeg-rwintigste-eeuwse aaneenschakelingscommissie, de
Mammoerwet en scholengemeenschappen) of door het verwijderen van financiele
belemmeringen (het vroegere beurzenstelsel) hielp bij de realisatie van een recht
op gelijke banen, ongeacht sociale herkomst.
Deze belangrijkste verklaring voor het losser worden van de relatie tussen het
ouderlijk beroepsniveau en het bereikt onderwijsniveau geeft tegelijkertijd de
grenzen aan van het verlengen van de periode die men in het onderwijs doorbrengt. Een verdere verlenging van deze periode zal een steeds lager rendement
hebben wat betreft de realisatie van gelijke rechten, omdat het ouderlijk milieu
op de laatste beslissingen in de schoolloopbaan een zeer kleine invloed heeft.
Een rweede maar minder belangrijke verklaring van het losser worden van de
relatie tussen het ouderlijk beroepsniveau is dat de betekenis die door beslissers
in het onderwijs (bijvoorbeeld leerkrachten) aan het ouderlijk milieu wordt
toegekend bij de beslissingen gedurende de schoolloopbaan in meerdere of
mindere mate is verdwenen: hoe Ianger hoe meer gingen universalistische criteria
(capaciteiten en schoolprestaties) daarbij een rol spelen in plaats van particularistische (ouderlijk milieu). De schaduwzijde hiervan is dat capaciteiten en school-
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prestaties niet gelijk verdeeld zijn over de ouderlijke milieus, waardoor indirect
toch een, weliswaar lossere, relatie tussen ouderlijk milieu en schoolloopbaan
blijft bestaan.
4.1.3 SOCIAL£ HERKOMST, ONDERW!JS EN EIGEN BEROEP
De afname van het effect van het ouderlijk beroepsniveau op het beroepsniveau
van hun kinderen, gegeven het onderwijsniveau van die kinderen, kan vooral
verklaard worden uit de eisen die een moderne samenleving stelt. Er is een sterke
afname geweest van die beroepen waarin directe overerving van produktiemiddelen van ouders op kinderen gebruikelijk was (agrariers en middenstand). Tegelijkertijd is de dienstensector, die veel beroepen omvat waarin scholing belangrijk
is, sterk gegroeid. De toenemende bureaucratisering van de samenleving en de
schaalvergroting, waardoor selectieprocessen op de arbeidsmarkt geformaliseerd
zijn, hebben nepotisme en patronage bij het verdelen van banen verder doen
afnemen. De schaduwzijde van deze onrwikkeling is dar de kansen van Nederlanders met een verschillend opleidingsniveau op banen van een gelijk niveau
verder uiteengroeien. Bovendien lijkt het alsof het verminderen van de relatie
tussen het ouderlijk beroepsniveau en het eigen beroepsniveau zich vooral
voltrekt in her begin van de beroepsloopbaan.
4.1.4 VR!JHE!D VAN BEROEP ONGEACHT GESLACHT
De betekenis van het geslacht van Nederlanders voor de beroepsdeelname is pas
in de loop van de rweede helft van de twintigste eeuw minder belangrijk
geworden, maar de geslachtssegregatie naar functies en beroepen heeft min of
meer standgehouden. Die geslachtssegregatie kan niet meer geweten worden aan
her verschil tussen het bereikt onderwijsniveau van vrouwen en mannen. Er heeft
zich in de rweede helft van de twintigste eeuw een krachtige inhaalbeweging
voltrokken van vrouwen ten opzichte van mannen: her opleidingsniveau van
jonge vrouwen staat tegenwoordig op gelijke voet met dar van jonge mannen.
De aloude verschillen in opleidingsrichting tussen mannen en vrouwen zijn
echter tamelijk groot gebleven. Al aan het begin van de beroepsloopbaan lopen
vrouwen een achterstand op die later moeilijk is in te halen. Opleidingseisen en
de vermijding door werkgevers van het risico dar een vrouwelijke werkneemster
vroegtijdig vertrekt wegens huwelijk of kinderen zijn aan deze achterstand mede
debet. Ondanks de afnarne van volledige loopbaanonderbreking bij jongere
cohorten werkende vrouwen, is her grootste aandeel van de zorg voor het
huishouden en de opvoeding bij de werkende vrouwen gebleven, waardoor vaker
de voorkeur wordt gegeven aan deeltijdbanen of aan banen die de combinatie
met huishoudelijke taken mogelijk maken. Daardoor is haar inbreng in het
gezinsinkomen verhoudingsgewijze kleiner dan die van haar partner en zal meer
gewicht gehecht worden aan de ontwikkeling van zijn loopbaan in vergelijking
met die van haar. Daarom blijkt uit het onderzoek in dit hoek dat vrouwen
minder in staat zijn te profiteren van hun opleidingsniveau voor hun te bereiken
beroepsniveau dan mannen. Er zijn geen aanwijzingen dat dit rendement van
opleiding van vrouwen snel zal toenemen. Eerder lijkt het dat de gestegen
arbeidsdeelname door vrouwen dat rendement heeft verminderd door de grotere
concurrentie tussen vrouwen om de aantrekkelijke banen die de combinatie met
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huishoudelijke taken mogelijk maken. Gezien vanuir her perspectief van gelijke
rechten moet dus geconcludeerd worden dar her gelijke recht hij het vervullen
van hanen ongeacht her geslacht in Nederland nog niet is gerealiseerd en dar
gezien de huidige trends een dergelijke realisarie daarvan hinnenkort niet
verwacht mag worden. Naar aanleiding van de realisatie van her gelijke recht op
her vervullen van hanen ongeacht sociale herkomst werd geconstateerd dat her
wellicht ruim twee eeuwen duurt voordat dit door de Bataafse Repuhliek
geproclameerde recht volledig zal zijn gerealiseerd. Indien wij de eersre officiele
erkenning van het gelijk rechr van mannen en vrouwen hij de invoering van
acrief sremrecht van heide geslachten leggen, zal hij een tempo gelijk aan dar van
de realisarie van her gelijke recht ongeacht herkomsr, her gelijke recht van
mannen en vrouwen op her vervullen van hanen omstreeks her jaar 2130
gerealiseerd zijn. Vanuit dit perspectief kunnen de in dit hoek gerapporteerde
veranderingen in de posities van mannen en vrouwen groot genoemd worden,
maar dat is nauwelijks een troost voor de vrouwen die thans Ieven.

)
4.1.5 VRIJHEID VAN BEROEP ONGEACHT ETNICITEIT
De hetekenis van de ernische herkomst van Nederlanders voor de beroepsdeelname
is pas in de loop van de tweede helft van de twintigste eeuw een helangrijk
onderwerp geworden. Voor de Tweede Wereldoorlog werd aan de vrijheid van
beroep ongeacht etniciteit niet zoveel aandacht hesreed. Oat gebrek aan helangstetling vloeide voort uit her feit dar in her Europese dee! van her Koninkrijk der
Nederlanden slechts een zeer klein aanral mensen tot etnische minderheden
behoorde. Op grond van de resultaten gepresenteerd in dir hoek moet men
conduderen dar her gelijke recht van alle inwoners van Nederland op het vervullen van hanen ongeacht etnicireit op her ogenhlik niet wordr vervuld. Met name
migranren uir Turkije, Marokko, Suriname en de Anrillen en hun kinderen
hehhen, voor zover zij weinig opleiding hehhen, minder kans op een haan dan
even weinig geschoolde inwoners, van wie de voorouders al veellanger in Nederland verblijven. Omdat weinig opleiding hij deze migranten en hun kinderen
verhoudingsgewijs vee! meer voorkomt dan hij Nederlanders, kan her onderwijs
niet echr functioneren als een stijgingskanaal, want een lage ouderlijke opleiding
draagt juist hij tot een laag hereikt onderwijsniveau hij de kinderen. Weliswaar
srijgt her opleidingsniveau van de jongste generaries arheidsmigranren, maar her
is de vraag of her tempo van deze ontwikkeling voldoende is om te zorgen dar
laaggeschoolde arbeidsmigranten hinnen een atwee generaties opgenomen worden
in her algemene mohiliteitsparroon van de overige inwoners van Nederland.
Onder verwijzing naar her tempo waarmee gelijke rechten op her vervullen van
banen ongeacht sociale herkomst en geslacht zijn gerealiseerd, kan men echter ook
stellen dar de verwachting dar arbeidsmigranren hun maatschappelijke achrerstand
in een a twee generaties ingelopen zouden kunnen hebben irreeel is.

4.2 Vrijheid van onderwijs

Naast her recht van alle inwoners van Nederland op her vervullen van bijna alle
hanen ongeacht hun sociale herkomst, geslacht en etniciteit kondigde de Baraafse
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Republiek ook de vrijheid van onderwijs af. In het begin werd daarmee vooral
de vrijheid tot het geven van onderwijs bedoeld, maar in de loop van de negentiende eeuw werd daarmee in toenemende mate ook de vrijheid tot het volgen
van onderwijs bedoeld, ongeacht herkomst, geslacht en etniciteit. Aan het eind
van de twintigste eeuw blijkt dit recht w goed als gerealiseerd wat betreft de
sociale herkomst en geslacht. In de vorige paragraaf zijn reeds de twee belangrijkste verklaringen geschetst waardoor dit recht op het volgen van onderwijs
ongeacht de sociale herkomst is gerealiseerd. De eerste verklaring is de verlenging
van de periode waarin steeds grotere groepen Nederlanders onderwijs konden
volgen, waardoor de meest milieugevoelige beslissingen die aan het begin van de
schoolloopbaan liggen, succesvol genoemd kunnen worden. De tweede verklaring
is de groeiende rol van universalistische selectiecriteria in de beslissingen over de
schoolloopbaan.
Deze afname van de betekenis van het ouderlijk milieu voor de ongelijke
onderwijskansen als gevolg van gestegen onderwijsdeelname treedt echter alleen
op onder twee condities.
Een eerste conditie is dat de milieugevoeligheid van de beslispunten later in
de schoolloopbaan niet toeneemt, wanneer meer leerlingen zich bij dat beslispunt
aanmelden. Een dergelijke vergroting van de milieugevoeligheid bij latere
beslispunten door stijgende aantallen leerlingen is niet ondenkbaar. Deze grotere
milieugevoeligheid kan ontstaan (bijvoorbeeld als gevolg van financieringsproblemen rand de gestegen onderwijsvraag) wanneer zware financiele voorwaarden aan
deelname aan het verdere onderwijs gesteld zouden gaan worden.
Een tweede conditie is dat geen nieuwe, milieugevoelige beslispunten aan de
reeds bestaande beslispunten worden toegevoegd (bijvoorbeeld het volgen van
internationaal onderwijs als voorwaarde voor toegang tot elireposiries). In dat
geval stuiten de groeiende aantallen studenten op een nieuwe milieugevoelige
barriere en leidt een groeiende onderwijsdeelname tot een groei van de betekenis
van het ouderlijk milieu voor het uireindelijk bereikte onderwijsniveau.
Ook het rechr op het volgen van onderwijs ongeacht het geslacht is aan het eind
van de twintigste eeuw in Nederland, afgemeten aan het bereikte onderwijsniveau, zo goed als gerealiseerd, maar het is onduidelijk waardoor de verschillen
tussen jongens en meisjes in de hoogte van het bereikt onderwijs zijn verdwenen.
Populaire verklaringen als de toegenomen arbeidsparticipatie door vrouwen, het
verdwijnen van jongens- en meisjesscholen en de tweede feministische golf zijn
niet afdoende. Bovendien zijn de verschillen in richtingskeuze tussen jongens en
meisjes zeer hardnekkig en veranderen die slechts weinig. Men kan zelfs betogen
dat het officiele onderscheid tussen studierichtingen in feite een onderscheid
tussen onderwijsniveaus is. Sommige onderwijsrichtingen stellen immers moeilijker te vervullen eisen dan andere richtingen. Maar weerspiegelen de richcingsverschillen tussen jongens en meisjes wei deze verborgen niveauverschillen of
weerspiegelen deze richtingverschillen veel eerder de mogelijkheden om later
werk met huiselijke taken te combineren?
Her recht op het volgen van onderwijs ongeacht etniciteit is in Nederland nog
niet gerealiseerd, maar een belangrijk deel daarvan kan worden toegeschreven aan
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her migratieproces (arbeidsmigranten zijn over her algemeen veellager geschoold
dan de gemiddelde inwoner van het land waarnaar zij emmigreren) en de
ambivalente verhouding van arbeidsmigranten en hun kinderen tot her land van
herkomst en de Nederlandse samenleving (de optie op terugkeer naar her land
van herkomst wordt soms generaties lang open gehouden).
Ten slotte blijkt uit de resultaten van dit boek dat her onderwijs een grotere
bijdrage levert aan de openheid van de Nederlandse samenleving dan de arbeidsmarkt, met name als men dit afmeet aan zijn bijdrage aan de intergenerationele
mobiliteit en aan zijn bijdrage om verschillen russen mannen en vrouwen en
tussen arbeidsmigranten en Nederlanders te verkleinen. Vanuit dit perspectief is
her hedendaagse geloof in de nuttige en bevrijdende werking van markten na"ief
te noemen. Juist op de arbeidsmarkt blijken particularistische criteria vaker
gehanteerd te worden dan in her onderwijs.

4.3 Vrijheid van huwelijkssluiting

Ook sinds de Bataafse Republiek hadden volwassen Nederlanders de vrijheid om
zelf te bepalen met wie zij wilden trouwen. Wel zijn er gedurende de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw nog allerlei beperkingen op dat
recht, maar deze zijn langzamerhand aile afgeschaft. Is daardoor de liefde sociaal
blind geworden in de betekenis dat her vinden van een huwelijkspartner een
loterij is waarin de maatschappelijke ongelijkheid geen rol meer speelt? Wij
hebben echter gezien dat over het thema stratificatie en het huwelijk ook andere
vragen zijn te formuleren. Als de maatschappelijke positie van de meestal
mannelijke kostwinner bekend is, is de maatschappelijke positie van zijn vrouwelijke partner dan nog van belang? En: profiteren huwelijkspartners van elkaars
kenmerken bij hun verdere levensloop? Deze vragen, die voortvloeien uit deze
vrijheid van huwelijkssluiting, komen in de volgende subparagrafen aan de orde.
4.3.1 DE KEUZE VAN HVWELIJKPARTNERS
Uit de resultaten van dit boek blijkt echter dat dit recht, in de betekenis dar her
vinden van een huwelijkspartner op puur toeval berust, nog niet gerealiseerd is.
De liefde is niet sociaal blind, rowel war betreft de opleiding, her beroep als de
godsdienst van de partners. De kans op een huwelijk waarin de partners een
opleidingsniveau verschillen is in 1985 ongeveer de helft kleiner dan de kans op
een huwelijk waarin beide partners hetzelfde opleidingsniveau hebben. Deze kans
wordt nog kleiner (een kwart) als her gaat om huwelijken waarbij de partners
twee opleidingsniveaus verschillen. Hierbij is rekening gehouden met de opleidingsverschillen die nog bestaan tussen alle volwassen mannen en vrouwen, als
gevolg van de lagere opleidingsniveaus van de oudere cohorten vrouwen. Ook
tussen de beroepen van partners blijkt in 1986 nog een stevig verband te
bestaan. De kans dat de beide werkende huwelijkspartners hetzij arbeider of boer
hetzij employe of professional zijn, is ruim acht maal w groot als de kans dar de
ene partner arbeider of boer is en de andere partner employe of professional is.
Ten slotte is de kans op een religieus homogeen huwelijk ook in 1986 vele
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malen groter dan een religieus heterogeen huwelijk, ook als wordt rekening
gehouden met de grootte van de verschillende godsdienstige groeperingen
(inclusief de categorie 'geen godsdienst'). De godsdiensthomogamie is zelfs groter
dan de opleidingshomogamie.
T och wil dit niet zeggen dar de kansen op gemengde huwelijken in de loop
van de tweede helft van de rwintigste eeuw onveranderd zijn. In deze periode
zijn de kansen op gemengde huwelijken zowel wat betreft opleiding, beroep en
religie van de partners juist aanmerkelijk toegenomen. De liefde werd in deze
periode meer sociaal blind en daardoor werd de samenleving minder gestratificeerd. Maar vanaf de tweede helft van de zeventiger jaren echter vlakt deze trend
naar meer kerkelijk gemengde huwelijken af. Bovendien stopt in de loop van de
tachtiger jaren de trend naar meer heterogene huwelijken wat betreft de opleiding van beide partners en neemt de kans op meer homogene huwelijken war
betreft het beroep van beide partners zelfs toe. Er zijn aanwijzingen gevonden
dat de trend naar een grotere kans op gemengde huwelijken verklaard kan
worden uit de modernisering van de samenleving, waaronder dan een groot
aanral factoren wordt samengebracht, zoals technologische ontwikkelingen, groei
van her onderwijs, schaalvergroting, groeiende ruimtelijke mobiliteir, urbanisatie
en inkomensgroei. Maar ook her afvlakken van de trend naar een grotere kans
op gemengde huwelijken vanaf de jaren zevenrig kan door diezelfde modernisering veroorzaakt zijn. In een moderne samenleving is sociale herkomsr veel
minder belangrijk geworden, maar her bereikte onderwijsniveau is juist in belang
toegenomen. Daardoor is het op de huwelijksmarkt belangrijker geworden te
letten op het opleidingsniveau van de toekomstige partner dan op zijn of haar
herkomst. Bovendien is door vermindering van de onderwijsongelijkheid tussen
mannen- en vrouwen de criteria voor partnerkeuze meer symmetrisch geworden.
De gevonden ommekeer in de trend naar grotere kansen op gemengde huwelijken toont de Januskop van her moderniseringsproces. Dit maakt het mogelijk
om het recht op een vrije huwelijkskeuze te realiseren, maar dezelfde modernisering creeert tegelijkertijd nieuwe barrieres in de samenleving die tot sluiting van
die samenleving kunnen leiden. Op grond hiervan kan men derhalve concluderen dat ook in een moderne samenleving soort ten slotte soort blijft vinden, en
dat op deze wijze ook de huwelijksmarkt bijdraagt tot de versterking van de
sociale stratificatie in Nederland, doordat leden uit de verschillende maatschappelijke lagen door hun partnerkeuze verder van elkaar gescheiden worden.
4.3.2 HET PROFIJT VAN HUWELIJKSPARTNERS
Het feit dar er een veel grotere kans op homogeniteit tussen huwelijkspartners
wat betreft opleiding, beroep en religie bestaat, wil echter nog niet automatisch
zeggen dar huwelijkspartners profiteren van elkaars kenmerken (de zogenaamde
parrnereffecten). Er zijn drie verschillende verklaringen voor het bestaan van
partnereffecren. In dat geval hebben de kenmerken van de ene huwelijkspartner
een effect op het beroepsniveau, het stemgedrag en de cultuurdeelname van de
andere partner. De eerste verklaring is dat partners gebruik maken van elkaars
hulpmiddelen, de rweede is dat de beide partners zich binnen een huwelijk
specialiseren en de derde is de neiging tot statusharmonisatie tussen partners. De
uitkomsten uit de verschillende hoofdstukken Iaten duidelijk zien dat deze
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parmereffecten bestaan, ook als daarbij rekening gehouden is met de andere
kenmerken van beide partners. Her profiteren van de hulpbronnen van de
partner is duidelijk aanwijsbaar. De kans op betaald werk, het beroepsniveau en
uurloon van mannen en vrouwen is hoger naarmate hun partner een hoger
opleidingsniveau heeft. W erkloosheid bij beide partners komt vaker voor dan de
combinatie van een werkende en een werkloze partner. Her stemgedrag van
individuen wordt niet aileen bei'nvloed door de eigen maatschappelijke positie
maar ook door die van hun partners: kleine zelfstandigen, van wie de partner
hetzelfde beroep uitoefent, plaatsen zichzelf her meest rechts in her politieke
spectrum en handarbeiders met partners met handarbeiderberoep plaatsen zich
her meest links, exrremer in beide gevallen dan gemengde gehuwde kleine
zelfstandigen en handarbeiders. De opleiding van de partner be'invloedt even
sterk culruurdeelname als de eigen opleiding. Daarbij lijkt de hoogst opgeleide
partner zich meer aan te passen aan her cultuurdeelnameniveau van de lager
opgeleide partner dan andersom. Al deze partnereffecten ondersteunen vooral de
hulpbronnenverklaring, waarbij de hulpbronnen van de ene partner gunstiger
leefomstandigheden van de andere partner als gevolg hebben. Dit betekent dar
de selectieve partnerkeuze bij her huwelijk niet aileen de sociale stratificatie
versterkt door afsluiting van maatschappelijke lagen, maar dar het huwelijk ook
de reeds bij de aanvang van her huwelijk besraande homogeniteit russen partners
verder versterkt, waardoor de verschillen russen maatschappelijke lagen verder
toenemen. Door her bestaan van rowel de selectieve partnerkeus als her wederzijds gebruik van de hulpbronnen door de beide partners heeft her huwelijk voor
de maatschappelijke ongelijkheid een zogenaamd Mattheus-effect: "zij die hebben
krijgen meer en zij die niet hebben, wordt nog ontnomen". Wei zijn er ook
aanwijzingen voor specialisatie binnen her huwelijk, waardoor dit Mattheus-effect
gedeelrelijk wordt teniet gedaan: naarmare her inkomen van de man hoger is, is
de kans dar zijn vrouw gaat werken kleiner en naarmate her opleidingsniveau van
de man hoger is, is de kans dar zijn vrouw stopt met werken grocer. Maar her
belang van deze laatste partnereffecten, die de verschillen tussen maatschappelijke
lagen verkleinen, valt weg regen de krachtiger partnereffecten, die de verschillen
tussen maatschappelijke lagen vergroten. Her bestaan van zowel selectieve
partnerkeuze bij her huwelijk als her wederzijds gebruik van de hulpbronnen
door de beide partners onderstreept dat her huwelijk (onder welke juridische
dekmantel dan ook) nog steeds een van de centrale samenwerkingsvormen is in
de Nederlandse samenleving en dar her nog steeds bijdraagt aan de instandhouding van de maatschappelijke gelaagdheid, zowel door her uitsluiten van anderen
als door her combineren van hulpmiddelen.
Vanuit dit perspectief gezien is de Nederlandse samenleving nog lang niet
ge'individualiseerd, maar vormt her huwelijk nog steeds een hoeksteen. Het
rekening houden met de voordelen van her combineren van hulpmiddelen door
partners in de wetgeving (bijvoorbeeld door een tweeverdienersbelasting) komt
overeen met her belang van her huwelijk in de moderne Nederlandse samenleving. Dit geldt te meer nu er geen duidelijke trend meer bestaat naar een minder
selectieve partnerkeuze of naar her verdwijnen van de partnereffecten.
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4.3.3 HET PROFIJT VAN BEIDE OUDERS
De nog steeds bestaande selectieve partnerkeuze draagt nog op een andere wijze
bij tot de maatschappelijke ongelijkheid. De onderwijskansen van kinderen
worden nog steeds be'invloed door de kenmerken van het ouderlijk milieu,
hoewel deze invloed afneemt. Dar ouderlijk milieu bestaat zowel uit het beroepsen opleidingsniveau van de vader als dat van de moeder, en elk aspect heeft een
zelfstandig effect op de onderwijskansen van hun kinderen. Deze effecten van de
ene ouder kunnen niet herleid worden tot die van de andere ouder. Oat betekent dat de selectieve partnerkeuze en de partnereffecten via hun invloed op de
onderwijskansen van de kinderen bijdragen tot een verkleining van de mate van
intergenerationele mobiliteit.
4.3.4 HUWELIJKSPARTNERS OF KOSTWINNER?
Het bestaan van partnereffecten in het huwe!ijk wil echter niet zeggen dat de
kenmerken van de afwnderlijke huwelijkspartners niet relevant zijn voor hun
leefomstandigheden. Keer op keer wordt gevonden dar de eigen kenmerken van
betekenis blijven voor de kans op betaald werk, het beroepsniveau, het uurloon,
het stemgedrag en de cultuurdeelname, ongeacht de kenmerken van de andere
partner. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen en voor zowel kostwinners als
niet-kosrwinners. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dar mannen en vrouwen
zich bij hun stemgedrag op eenzelfde wijze gedragen: hun eigen klasse is voor het
voorspellen van hun stemgedrag belangrijker dan die van hun partner. Een
consequentie van deze uitkomsten is dat de leefomstandigheden van gezinsleden
niet te herleiden zijn tot de kenmerken van de hoofdkosrwinner in dat gezin.
Oat betekent dat de kenmerken van vrouwen een even belangrijke rol spelen in
de ongelijkheid in Nederland als de kenmerken van mannen. Oat wordt goed
zichtbaar, nu vrouwen een even hoog onderwijsniveau bereiken als mannen en
de arbeidsdeelname door vrouwen nog steeds stijgt. Vanuit dit perspectief gezien
is de Nederlandse samenleving wel ge'individualiseerd, want de kenmerken van
elk individu bepalen tot op zekere hoogte zijn of haar eigen leefomstandigheden,
onafhankelijk van de kenmerken van zijn of haar partner. Het rekening houden
met die andere huwelijkspartner in de wetgeving (bijvoorbeeld rweeverdienersbelasting) komt niet overeen met de zelfstandige betekenis van de kenmerken
van het individu voor zijn of haar eigen levensloop.
Deze conclusie staat haaks op de conclusie getrokken naar aanleiding van de
partnereffecten. Oat komt door het hybride karakter van bet huwelijk, een
karakter dat bet overigens gemeen heeft met vele andere menselijke samenwerkingsvormen. Er worden in bet buwelijk door de partners hulpbronnen gedeeld,
zodat 'het gebee! meer wordt dat de som der delen'. Maar tegelijkertijd blijven
de partners in dar buwelijk afzonderlijke individuen die niet herleid kunnen
worden tot die gezamenlijkheid: 'de delen gaan niet volledig op in het gebeel'.
In dit hybride karakter van het huwelijk kan men de verschillende theorecische
tradities van de sociologie terugvinden, varierend van extreem collectivisme tot
extreem individualisme of van aileen macrovragen tot aileen microvragen.
Wellicht wijzen daarom de resultaten omtrent bet buwelijk erop dat juist de
combinatie van macro- en microhypothesen belpt bij bet begrijpen van maatscbappelijke verscbijnselen.
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4.4 Vrijheid van politieke keuze
Aan het eind van de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw werd
onder druk van de groeiende tegenstellingen tussen de verschillende maatschappelijke klassen in Nederland het kiesrecht stapsgewijze uitgebreid tot alle mannelijke en vrouwelijke Nederlanders. Oat gold zowel voor het actieve kiesrecht (het
recht te mogen kiezen) als het passieve kiesrecht (het recht gekozen te worden).
Hangt het wel of niet gebruiken van het actieve kiesrecht nog steeds samen met
sociale klasse en is wat dat betreft het algemeen kiesrecht nog niet gerealiseerd?
Zijn tegenstellingen tussen sociale klassen nog steeds belangrijk ter verklaring van
het stemgedrag of zijn er nieuwe politieke tegenstellingen ontstaan? Beide vragen
komen in de volgende twee subparagrafen aan de orde.
4.4.1 HET GEBRUIK VAN HET ACTIEVE KIESRECHT
Na de Eerste Wereldoorlog kregen alle mannelijke en vrouwelijke Nederlanders
het recht om hun vertegenwoordigers in de Tweede Kamer, in de Provinciale
Staten en in de gemeenreraden te kiezen. Oat actieve kiesrecht wordt echter door
lang niet alle Nederlanders gebruikt. In de zevenriger en tachtiger jaren bleef
gemiddeld tussen de acht en negen procent van de stemgerechtigden weg van de
stembus. Oit niet-gebruiken van dit recht hangt samen met de maatschappelijke
gelaagdheid. Het niet-stemmen van bepaalde klassen vertoont een verband met
het jaar waarin die klassen in het Koninkrijk der Nederlanden voor het eerst tot
de stembus werden toegelaten. Handarbeiders blijven aanzienlijk meer thuis,
terwijl de hoofdarbeiders vaker naar de stembus gaan, ook als men rekening
houdt met andere relevante kenmerken. Ook werkloze stemgerechtigden hebben
een grotere kans dan werkende stemgerechtigden geen gebruik maken van hun
actieve stemrecht. Het recht van alle inwoners om aan de verkiezingen mee te
doen is derhalve in de bijna honderd jaar van algemeen stemrecht nog niet
geheel gerealiseerd. Omdat de eerste vijftig jaar stemplicht bestond, kan niet vastgesteld worden of er een trend bestaat dat dit recht om te stemmen, ongeacht de
klasse waartoe men behoort, langzamerhand toch wordt gerealiseerd.
4.4.2 DE POLITIEKE KEUZEN VAN KLASSEN
Een ander politiek recht is het stemmen op de politieke partij naar eigen keuze.
Oit stemrecht is een van de weinige middelen van de meeste inwoners van
Nederland om de politiek en het bestuur van hun land zodanig te be"invloeden
dat zij meer in overeenstemming met de eigen belangen zijn. Omdat belangen
van de verschillende klassen nog steeds van elkaar verschillen, bestaat er nog
steeds een samenhang tussen sociale klasse en politieke voorkeur. Handarbeiders
hebben gemiddeld een meer linkse politieke voorkeur dan hoofdarbeiders. Oeze
sarnenhang tussen klasse en stemgedrag is sinds 1972 zwakker aan het worden,
zowel voor mannen als vrouwen. Oeze afnemende sarnenhang kan niet verklaard
worden uit de toegenomen inrergenerationele mobiliteit. Sociale stijgers en daters
nemen geleidelijk de politieke voorkeuren van de klasse waarnaar zij stijgen of
dalen over. Omdat het aantal inrergenerationele stijgers sinds de Tweede Wereldoorlog het aantal intergenerationele daters ver overtreft, betekent de toename van
de opwaartse mobiliteit inderdaad dat rechtse partijen meer stemmen zullen
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krijgen. Maar dit berekent nog niet dat daarmee de samenhang tussen sociale
klasse en polirieke voorkeur losser is geworden, want die lossere band zou dan
aileen voor de sociaal mobiele Nederlanders gelden. Oat de band tussen sociale
klasse en polirieke voorkeur voor aile Nederlanders losser is geworden, blijkr uir
her stemgedrag van de intergenerationeel immobiele stemgerechtigden sinds
1970. Ook hun stemgedrag wordt tegenwoordig minder dan vroeger door hun
sociale klasse be'invloed. Dir betekent dar de rraditionele democratische klassensrrijd via de srembus aan her verdwijnen is en vervangen wordt door andere
polirieke tegenstellingen die postmaterialistische waarden en belangen weerspiegelen (zoals milieubescherming) en die niet met de oude klassebelangen samenhangen. Het hebben van postmaterialistische waarden blijkt vooral een kwestie van
hoge opleiding te zijn en vee! minder een gevolg van het niet ervaren hebben
van oorlogservaringen. W ellichr van even groot belang is de uitkomst dar de
mate waarin men is opgegroeid in een welvarende omgeving iemand niet meer
postmaterialistisch maakt. Bovendien blijkt her aantal postmaterialisten in
Nederland sinds 1970 niet srerk gegroeid te zijn. Beide resultaten suggereren
vooral dar her steeds hogere opleidingsniveau van de Nederlandse stemgerechtigden andere politieke tegenstellingen creeerr, waardoor de samenhang tussen
stemgedrag en sociale klasse losser is geworden. De al dan niet aanwijsbare groei
van postmaterialistische waarden is daarbij nauwelijks relevant.

4.5 Vrijheid van cultuurdeelname

Het srreven naar verberering van de samenleving door het bevorderen van
cultuurdeelname door alle maatschappelijke lagen is reeds oud. Oat betekent dat
in de loop van de twintigste eeuw culturele activiteiten steeds meer toegankelijk
werden voor her brede publiek, ongeacht hun sociale klasse. Om dit streven
kracht bij te zetten is in de loop van de twintigste eeuw een beleid gevoerd,
gericht op her wegnemen van drempels bij de toegang tot culturele activiteiten,
zoals het bezoeken van concerten, theaters en musea, of her lezen van kranten,
opinieweekbladen en boeken. Uit de uirkomsten van dit boek blijkt zowel het
voorlopige succes als de voorlopige mislukking van dit streven het recht op
deelname aan culturele activiteiten ook daadwerkelijk te realiseren. Het voorlopige succes blijkt uit de conclusie dar her eigen inkomen in geen enkel geval
relevant is voor de tijd besteed aan die culturele activiteiten. De voorlopige
mislukking van dit streven blijkt dar de verschillen in cultuurdeelname vooral
samenhangen met her opleidingsniveau. Voor her lezen lijkt in de periode 19551985 de opleiding belangrijker geworden, terwijl er daarentegen voor activiteiten
als concert-, theater- en museumbezoek er sprake is van afnemende exdusiviteit.
De realisatie van een gelijke toegankelijkheid voor alle maatschappelijke lagen
gaat dus niet snel. Maar onder verwijzing naar het tempo waarmee gelijke
rechten op het vervullen van banen ongeacht sociale herkomst en geslacht
worden gerealiseerd, kan men stellen dat de verwachting dat het gelijke recht op
cultuurdeelname binnen minder dan een eeuw gerealiseerd kan worden irreeel is
en dat derhalve de mislukking slechts voorlopig zal blijken en het reeds bereikte
succes definitief zal zijn.
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5 Politiek en de maatschappelijke ongelijkheid
De omvang van de maatschappelijke ongelijkheid en de grootte van de mogelijkheden die ongelijkheid door overheidsmaatregelen te veranderen zijn gedurende
de twintigste eeuw helangrijke politieke twistpunten geweest tussen de linker en
rechter zijde in de politiek. Het communisme kan in dit opzicht heschouwd
worden als een grootschalig en afgedwongen experiment om de maatschappelijke
ongelijkheid van hovenaf te veranderen. Maar ook de Westeuropese verzorgingsstaat kan heschouwd worden als een experiment om de maatschappelijke
ongelijkheid te veranderen, hoewel minder grootschalig en met instemming van
de meerderheid van de hevolking. In de verschillende hoofdstukken van dit hoek
zijn ontwikkelingen van de maatschappelijke ongelijkheid in Nederland heschreven. In hoeverre weerspiegelen die trends het succes en de mislukking van de
verzorgingsstaat? Hetzelfde geldt voor de gepresenteerde internationale vergelijkingen. Is de maatschappelijke ongelijkheid in Oost-Europa kleiner dan elders of
is die ongelijkheid juist in de Verenigde Staten met zijn grotere economische
vrijheid kleiner?

5.1 De veranderbaarheid van de ongelijkheid

Uit de uitkomsten die in dit hoek gepresenteerd worden, blijkt allereerst dat de
maatschappelijke gelaagdheid niet onveranderlijk is en dat er een, zij het langzame, oncwikkeling hestaat naar meer gelijkheid van kansen voor mannen en
vrouwen en voor personen afkomstig uit verschillende ouderlijke milieus. In dit
opzicht hadden de radicale critici van het kapitalisme in de zestiger en zeventiger
jaren ongelijk. De kapitalistische samenleving is dus niet onveranderlijk gebleken.
Maar ook die conservatieven, die menen dat een gegeven maatschappelijke
ongelijkheid een 'natuurlijk' kenmerk van de samenleving is, hebben ongelijk
gehad, omdat dat natuurlijk kenmerk in de loop van de twintigste eeuw hleek te
kunnen veranderen. Tegelijkertijd kan men vaststellen dat het hehben van formed gelijke rechten nog lang niet hetekent dat die gelijkheid ook snel gerealiseerd kan worden. Als de huidige trend in de intergenerationele mobiliteit
doorzet zal de formele vrijheid van beroep ongeacht herkomst ruim twee eeuwen
na de eerste proclamatie van die vrijheid gerealiseerd worden. Andere gelijke
rechten, zoals die tussen man en vrouw, zijn bij lange na nog niet gerealiseerd.
Diegenen die er op wijzen dat de jure algemene rechten nog niet resulteren in de
facto gelijke uitkomsten hebben dus wat dat betreft gelijk. Maar tegelijkertijd kan
men wijzen op een langzame realisatie van die algemene rechten in gelijke
uitkomsten.

5.2 Modernisering, industrialisatie of een egalitaire politiek?

De beoordeling van de snelheid waa.rmee die gelijke uitkomsten gerealiseerd
worden hangt sterk af van de oorzaken achter die realisatie van gelijke uitkomsten. Komen die veranderingen doordat de overheid, onder druk van haa.r kiezers
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wettelijke belemmeringen, financiele drempels en normatieve hindernissen
langzamerhand heefr weggenomen en weerspiegelt de snelheid aileen maar de
taaiheid van het politieke verzet regen hervormingen, die verder gaan dan her
verlenen van formele rechten? Of komen die veranderingen doordat mensen
moeten leren van hun formele rechten gebruik te maken en dat er generaties
overheen kunnen gaan voordat de zelfaangelegde banden echt verbroken worden?
De snelheid van de veranderingen weerspiegelt in dat laatste geval aileen maar de
snelheid van her menselijk leervermogen en de taaiheid van her maatschappelijk
verzet regen het gebruikrnaken van formele rechten. De uitkomsten van her
onderzoek gepresenteerd in dit boek kunnen geen definitief antwoord geven op
dit soort vragen, maar een begin kan wei gemaakt worden.
Modernisering van de samenleving blijkt in de meeste gevallen de best
werkende verklaring voor de gevonden trends en de aangetoonde verschillen
tussen Ianden. Nu is modernisering een verzamelbegrip, waarin vele aspecten zijn
samengebracht zoals technologische ontwikkelingen, groei van her onderwijs,
schaalvergroting, groeiende ruimtelijke mobiliteit, urbanisatie en inkomensgroei.
Dar betekent dar de gevonden trends niet door een bepaald aspect verklaard
kunnen worden, maar aileen door de optelsom van allerlei maatschappelijke
veranderingen, die tezamen modernisering van de samenleving genoemd kunnen
worden. Maar de hypothese dar modernisering tot meer openheid leidt, is niet
zo breed dar zij altijd geldt. Uit de relatief grote mobiliteit in her pre-industriele
Nederland kan geconcludeerd worden dar industrialisatie op zich de mobiliteit
niet bevordert. Eerder lijkt het erop dar in de fase van vroege industrialisatie de
mate van relatieve mobiliteit daalt als gevolg van de snelle groei van een industrieel proletariaat. Ook kan door her inkrimpen van de boerenstand, de minst
mobiele klasse, tijdens de industrialisatie her misverstand ontstaan dar industrialisarie de intergenerationele relatieve mobiliteit bevordert. Men verwart dan
veranderingen in de omvang van klassen met veranderingen in de hoogre van
barrieres tussen klassen.
Een consequentie van de vele aspecten van modernisering is dar de gevonden
trends geen duidelijke breekpunten Iaten zien, want modernisering is een
optelsom van allerlei maatschappelijke veranderingen. De trends zijn daarom in
bijna aile gevallen een schommelende lijn, die pas over de termijn van meerdere
decennia een significante trend laat zien. Dit alles betekent niet dar de politieke
strijd irrelevant is geweest voor de realisatie van die gelijke rechten. Maar
overheden van heel verschillende politieke signatuur hebben, soms onbedoeld,
bijgedragen tot die modernisering van de samenleving. Oat is geen exclusief
voorrecht van een linker-, rechter- of centrumregering. Bovendien voltrekt zich
een belangrijk dee! van die modernisering buiten het bereik van de overheid. Ze
is misschien wel belangrijk voor her scheppen van de randvoorwaarden van de
modernisering, maar modernisering moet gerealiseerd worden door de individuele leden van die samenlevingen. W ellicht is dit ook de verklaring voor de
uitkomst dat de gevonden verschillen in de mate van mobiliteit tussen Ianden zo
weinig van de politieke verschillen tussen die Ianden weerspiegelen. Men kan op
grond van die verschillen niet stellen dar een communistische of een sociaaldemocratische samenleving een grotere of andere mobiliteit kent dan een
kapitalistische. Er is dus geen reden om op grond van niet-bestaande mobiliteits-
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verschillen nosralgie te koesteren over de grotere gelijkheid van kansen in de
voormalige communistische samenlevingen. Maar ook andersom is deze conclusie
belangrijk: kapitalistische samenlevingen met zwak onrwikkelde verzorgingsarrangementen (zoals de Verenigde Staten) hebben tegenwoordig geen grotere of
andere mobiliteit dan kapitalistische samenlevingen met sterk ontwikkelde
verzorgingsarrangememen (zoals Nederland). Men kan dus niet op grond van
niet-bestaande mobiliteitsverschillen pleiten voor een afslanking van de verzorgingsstaat, omdat die de maatschappelijke mobilireit in de weg zou staan. De
eisen die die modernisering stelt aan de inrichting en het functioneren van
samenlevingen zijn blijkbaar zo dwingend dat de wijze van inrichting van
verzorgingsarrangementen weinig kan veranderen aan de mate van openheid in
de samenleving. De eisen van de maatschappij zijn voor de mobiliteit dus
belangrijker dan de mogelijkheden van de staat.

6 Tot slot
De verschillende vormen van ongelijkheid in de Nederlandse samenleving zijn in
de rwimigste eeuw sterk veranderd. De betekenis van de opleiding voor verschillen in levensomstandigheden is sterk toegenomen in vergelijking met het begin
van die eeuw. Het milieu van herkomst is niet meer zo invloedrijk voor de
onderwijs- en beroepskansen als vroeger. Hieruit volgt dar het milieu van
herkomst ook minder betekenis heeft gekregen voor de andere levensomstandigheden. De keuze van de huwelijkspartner is echter nog steeds belangrijk voor
verschillen in ongelijkheid. Ook zijn er in de jaren zeventig nieuwe scheidslijnen
ontstaan: werkenden versus werklozen, gevestigden versus migranten. Maar die
nieuwe scheidslijnen hebben de andere niet doen verdwijnen. De opleiding en
her beroep van vrouwen blijken een zelfstandige rol te spelen binnen die ongelijke samenleving, maar tegelijkertijd worden vrouwen nog steeds geremd door de
ongelijke verdeling van huishoudelijke taken. De vroegere klassebelangen spelen
bij de stembus niet meer zo'n grote rol. Het zijn nu vooral de tegenstellingen
tussen de hoog- en laaggeschoolden die de belangrijkste rol spelen bij politieke
keuzen.
De belangrijkste verklaring voor deze veranderingen lijkt de modernisering
van de samenleving. Een egalitaire politiek of een onbelemmerde marktwerking
voegen aan de veranderingen in mobiliteit weinig toe. Enerzijds betekent deze
verklaring dat de maatschappelijke gelaagdheid geen onveranderlijk gegeven is,
maar de steeds wisselende en onbedoelde resultanre van het handelen door
mensen gedurende vele generaties en in vele sarnenlevingen. Anderzijds is een
consequenrie van deze verklaring dat de maatschappelijke gelaagdheid niet hier
en nu maakbaar is, noch door de hedendaagse conservatieven, noch door
aanhangers van een radicale egalitaire politiek.
Ongelijkheid verandert, maar de veranderingen hebben geen duidelijke koers.
Ze wordt gemaakt door mensenhanden, maar lijkt niet stuurbaar. Zo onrtrekt de
ongelijkheid zich aan de schablonen die mensen steeds weer toepassen om toch
nog enige greep te krijgen op de drift en koers van hun sarnenleving.

325

