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De verklaring van verschillen in opleidingshomogamie tussen 65 Ianden
jerom Smits, Wout Ultee m jan Lmnmers

Summary
The explanation of differences in educational homogamy between 65 countries

fn this study we determine the degree o{edumtion,zl homogmnJ•_fOr 65 cowzrrit•s. Next. we explain
the d~fforences in cducatio11al homogtlm_)' bnu•een the,e ,·oumries in terms ol the fcz·el o{deuelop11/i'IJt,

political democracy. dominant religion ,md the cultuml beritage.fi"om pre-i11dwtrial times.

Betll'een level ofdevelopmem tmd educational homogamy .zn inuerse-C-curl'e rel,ztionship is found.
Furthermore, dominam religion ,md the mlnmzl herittzge{rom pre-indwtrial time Lire fozmd to be
i·1zportant explanatOI)' variables. Cu!Jolic and Conjltcim, t'OIIIItrie.< sl;ou· siglliflctlnt!r more educatiOiial homogamy than Prote_<tmu countries. 1111d indmtri,zlizing hortit'u!tural societies shou' signi.fimm~v less educational homogmny thmz mdu.<trzidizing agntritln countries.

1. Inleiding
Een belangrijke vraag binnen de srraritlcatiesociologie berrdi: de verklaring van verschillen in
'ociale openheid russen Ianden. De term sociale openheid verwijst daarbij naar de doorlaatbaarheid van de grenzen russen sociale groepen in een samenleving. In een open samenleving
besraan er meer comacren russen de !eden van verschillende sociale groepen en vinclr er meer
uirwisseling van personen tussen deze groepen plaats dan in een gesloren samenleving.
Bij her onderzoek van de openheid van samenb·ingen wor(fr\-a_n_ oudsher vooral gebruik
gemaakr van de mare van imergenerarionele beroepsmobilireir als indicator van dit verschijnsel. Een samenleving waarin vee! kinderen een hogere beroepspositie bereiken dan hun ouders
wordr als opener beschouwd dan een samenleving waar dar bij minder kinderen her geval is.
Bij dergelijk onderzoek is gevonden dar de hogere lagen van indusrriele samenlevingen tot op
zekere hoogre open zijn voor personen \·an lagere komaf en dar er russen indusrride samenlevingen verschillen in openheid bestaan fbijvoorbeeld Ganzeboom, Luijkx & T reiman, 1989:
Grush & Haus<er. 1984J. Of er ook sprake is van een trend naar meer openheid, zoal~ voor-
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..;peld \\-ordr door de mdusrrialisarierheorie \Kerr. Dunlop. Harbison & \1 yers, 1960;
Treiman. 1'r0). is nog nier duiddijk. Op basis van een onderz~ek van 149 mobihreirsrabellen ,-oor 3'i Ianden is door Ganzeboom, Luijkx en T rei man ( 1989) een dergelijke trend gevonden. Hun resulr:.ar werd c:chrer nic:r bewsrigd door een onderzoek ,-an Erikson en Gcldthorpe
1199,:), di<" ap basis ,-an goed vergelijkbare gegewns voor negen Ianden condudeerden darer
,'echrs sprake is van ·rrendless tluctuarion\,'.
Her mobilireirsonderzoek is nier de enige manier om inzichr re verkrijgen in de cpenheid
\all de sociJle srrucruur van sarnenlevingen. Vragen over sociale openheid kunnen ook beanrwoord worden door her ondcrzoek van rrouwparronen. Als er in een samenleving veel huwelijken plaars·. in den russen personen die rot ,·erschillende o;ociJ!e groepen behoren dan is de
sociale srrucruur vJn die samenleving opener dan als er weinig van dergelijke huwelijken
pLJ.m,·inden (\X'eber. [1921 ], 19-2). Vanaf de beginrijd van her stratificatie-onderzoek is er
daarom ook onderzoek verrichr naar trouwpatronen (bijvoorbeeld Benini, 1901; Burgess &
Wallin. 1943). Dit onderzoek laat zien dar huv.elijksparrners over her algemeen sterk op elkaar
lijken voor war berrefr kLnmerken als leeft:ijd. opleiding. beroep, sociale afkomst, ras en religie. Dit verschijnsel wordr homogamie genoemd. Als gehuwden op elkaar lijken qua leeftijd
dan wordt bijvoorbeeld gesproken van leefrijdshomogamie, als ze op elkaar lijken qua opleidingmi,·eau van opleiding.,homogamie, etcetera.
\'anaf de vijfi:iger jaren wordr er ook vergelijkend onderzoek naar trouwpatronen verricht
.\1eesral gaar her hierbij echrer om de vergelijking van trends binnen een land (Berent, 1954
Mare, 1991) of om de vergelijking van slechrs enkele Ianden (Kerckhoff. 1978; Lipset en
Bendix, 19)9). Groorschalig vergelijkend onderzoek van rrouwpatronen is rot op heden aileen
verricht door Cltee en Luijkx ( 1990), die voor 23 indusrrielanden her verband russen de opleidingsniveaus van huwelijksparrners onderzochr.:n. Zij vonden verschillen in mare van opleidiHgshomog~.,.ic d.u. _,J deze Ianden en voor de meesre Ianden een trend naar meer openheid.
Daarnaast vonden zij dar Ianden met een hoger onrwikkelin~niveau in her algemeen ook meer
openheid vertoonden.
Dir arrikel beoogr verder te gaan op de door Ultee en Luijkx ingeslagen weg van her verrichten van grootschalig vergelijkend onderzoek naar sociale openheid met het verband tussen
de opleidingsniveaus van huwelijksparrners als indicator voor openheid. In vergelijking met
Ultee en Luijkx wordt hierbij op een aamal punten vooruirgang geboekt. Op de eerste plaats
wordt her aantal Ianden uitgebreid tot 65, waardoor een srerkere toersing van de bestaande
hyporhesen mogelijk is. Ten rweede beperken we ons niet tot industrielanden, zoals Ultee en
Luijkx. De Ianden waarop ons onderzoek betrekking heeft, bestrijken.het hele spectrum van
de minst onrwikkelde tot de hoogst onrwikkdde samenlevingen in de wereld. Ten derde wordt
naast · hyporhesen die lineaire relaties russen onrwikkelingsniveau 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
over effecten van culturele factoren getoetst.

42

1996. jaargang 71. nr 1

2. Theoretische achtergrond en hypothesen
2.1 Ontwikkelingsniveau
Voor war betrefr de relatie tussen her omwikkelingsniveau van een land en de mare van opleidingshomogamie zijn verschillende hyporhesen van belang. De eerste hiervan voorspelt een
trend naar meer opleidingshomogamie. Deze voorspelling is gebaseerd op de verondersrelling
dar bij toenemende indusrrialisarie van samenlevingen her effect van afkomsr op her bereikte
beroepsniveau zal afnemen en her effect van opleiding zal toenemen. Volgens Kerr e,.a. ( 1960)
worden industrialiserende samenlevingen steeds meer afhankelijk van her gebruik van hoog
onrwikkelde technologische kennis en vaardigheden. Zander voldoende personen met die kennis en vaa1digheden kunnen deze samenlevingen niet functioneren. Blau en Duncan (1967'!
benadrukken dar in deze samenlevingen universalisrische waardenparronen centraal komen te
staan, waardoor selectie voor beroepsposiries op basis van toegeschreven kenmerken (afkomst,
ras. geslacht) plaars maakt voor selecrie op basis van verworven kenmerken (opleiding, werkervaring). Volgens Treiman (1970) speelt ook de grorere bureaucratisering van her werk een
rol. Ten gevolge hiervan nemen de mogelijkheden van ouders om de beroepscarriere van hun
kinderen te be'invloeden a[ De selecrie op basis van universalisrische criteria wordt volgens
T rei man verder bevorderd door de behoefre van ge"industrialiseerde samenlevingen aan mobiele en flexibele arbeidskrachren. Volgens Ulree en Luijkx (1990) en Kalmijn (1991) zal de toename van her belang van opleiding in industrialiserende samenlevingen ook gevolgen hebben
voor de partnerkeuze. Personen die een zo hoog mogelijke maarschappelijke positie willen
bereiken zullen geneigd zijn een partner te selecteren die hen in dir opzicht her meesr te hieden heefr. Als opleiding een berere voorspeller wordt voor de roekomstige maatschappelijke
posirie dan afkomst, dan zal hierdoor bij de partnerkeuze her belang van opleiding toenemen
en her belang van afkomsr atnemen. Omdat deze hypothese gebaseerct is op de veronderstelling dar person en status proberen te verwerven via hun huwelijk zullen \ve -h~in- statusverweruingsh_ypothese noemen.
Behalve een hypothese die voorspelt dar bij toenemende industrialisarie de opleidingshomogamie zal toenemen, formuleren we ook een hypothese die een trend naar minder opleidingshomogamie voorspelr. Volgens deze hypothese, die we de romantische liefde hypothesezuilen noemen, leidt industrialisarie rot minder opleidingshomogamie ten gevolge van verschillende processen die (a) de behoefre van ouders verminderen om de partnerkeuze van hun kinderen te comroleren, (b) de mogelijkheden van ouders verminderen om dar re doen en (c) her
aamal comacren russen personen uir verschillende srarusgroepen verhogen.
De argumenten voor deze hypothese komen op de eersre plaars uit de lireratuur over veranderingen op her gebied van her instituut huwelijk (Goode, 1982; Kerckhoff, 1972; Shorter,
1975). De ontwikkeling van een agrarische naar een industriele rechnologie gaat samen mer
een overgang van huwelijken die worden afgesloten in her belang van de familie naar huwelijken uit liefde. Door de scheiding van wonen en werken worden de economische funcries van
her kerngezin steeds minder belangrijk en de emorionele funcries steeds belangrijker. De
opkomst van de verzorgingsstaat heeft een vergelijkbaar effect. De 'luxe· van een huwelijk uit
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lidde \\·ordr mogeltjk gemaakr door de rarionalisering van de produkrie waardoor de levens,r,mdaard wordr \·erhoogd. Tegdijkerrijd \·erhoogr de 'koude etftciemie' van dar rarionaliseringsproce> de behoeh:e ,un dergelijke huwelijken. ,\Is weer \·erder van uirgaan dar liefde tot
op zekere hoogre blind is. dan kan ,·erwachr 'worden dar de opkomst van her liefdeshuwelijk
in indusrrialiserende samenlevingen tor em afname van de opleidingshomogamie zalleiden.
Behalw deze argumenten atkomsrig uit de huwelijks- en ramiliesociologie. zijn er ook
.ugumenren ,lrkomsrig uir de srr.uificariesociologie. Volgens T rei man ( 1970) wordr de srarre
kbssesrructuur ,·an agrarische samenlevingen doorbroken door verschillende processen die
samengaan met de indusuiJlisarie. Her gaar hierbij om (a) her roenemend belang van opleiding. ihJ toenemende massacommunicatie. (c) roenemende urbanisarie en (d) roenemende
gengrarlsche mohilireit. A.lhoewel her eer<>te \'Jn deze vier processen - her roenemend belang
van opleiding- rot meer opleidingshomogamie kan leiden. verwachten we van de andere drie
processen dar de opleidingshomogamie erdoor vc:rmindert. Bij toenemende urbanisarie en
geografische mobiliteir nemen de mogelijkheden om personen uir andere statusgroepen te ontmoeren roe en nemen de mogelijkheden van ouders om de partnerkeuze van hun kinderen te
conrroleren ,\f. Door de ruenemende invloed van de massamedia worden de culrurele barrieres russen de verschillende sociale groepen verlaagd. Hierdoor is er sprake van een roename van
her aanral personen waarmee men een 'common universe of discourse' (DiMaggio & Mohr,
198 '5) deelr.
De sratusverwef\·ingshypmhese en de rom.mrische liefde hypothese voorspellen tegengesrdde effecren van industrialisarie op opleidingshomog<lmie. Dit berekent echter niet ~at deze
h;:porhesen dkaar uitsluiren. Her is mogelijk dar de processen die ten grondslag liggen aan
deze h~rorhesen beide werkzaam zijn. Onze h~rorhese daaromtrent voorspelr dar, ten gevolge van her gecombineerde effect van deze processen. bij roenemende industrialisering de opleidingshomogamie eerst zal roenemen, dar ze vervolgens een maximum bereikt, w_a_<![Ila ze weer
afneemr. Deze omgekeerde-U-curve-h_vpothese accepreert de voorspelling van de srarusverwef\·ingshvporhese dar als samenlevingen gaan indusrrialiseren de opleidingshomogamie roeneemr doordar bij de partnerkeuze opleiding belangrijker en familie-achtergrond minder
belangrijk wordr. Ze wijst er echrer op dar dir proces niet eindeloos kan doorgaan. Op een
bepaald moment is de invloed van familie-achrergrond, voor zover als mogelijk, overgenomen
door opleiding en komr er een einde aan de toename van de opleidingshomogarrii~Pe omgekeerde-U-curvehyporhese accei)[eert verder de voorspelling van de romantische liefde hypothese
dar bij roenemende industrialisatie her belang van starusoverwegingen bij de partnerkeuze
afneemt. Ze wijst er echter op dar dit pas kan gebeuren in een larere fase van her
industrialisarieproces, 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 vee! opzichten van
elkaar afhankelijk. Ouders die van hun kinderen afhankelijk zijn voor hun oude dag, k.unnen
her zich niet permitteren om die kinderen zelf re Iaten bepalen met wie ze trouwen. En kinderen die financieel of voor onderdak van hun ouders afhankelijk zijn, kunnen h~t zich niet
permitteren om regen de wil van hun ouders in te gaan. Daarom voorspelt de omgekeerde-Ucurvehyporhese dar pas in de latere fase van de industrialisatie, als door hoger~ lonen en sociale
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zekerheidswergeving de afhankelijkheden russen ouders en kinderen verminderd Z!Jn. her
belang van de ramantische liefde coeneemt en de opleidingshomogamie zal dalen.

2.2 Politieke democratie
Behalve verschillen in onrwikkelingsniveau worden ook wei polirieke factoren gebruikr om
verschillen in openheid russen Ianden re verklaren. Meestal gaar her daarbij om her verschil
tussen conservarieve en socialisrische of sociaaldemocrarische regeringen (bijvoorbeeld Grusky
& Hauser, 1984; Ulree & Luijkx, 1990). Dir zijn belangrijke onderscheidingen als her gaar
om de v.:rklaring van verschillen russen hoogge!ndusrrialiseerde samenlevingen. maar voor her
onderhavig onderzoek waarin Ianden worden vergeleken die sterk verschillen in ontwikkelingsniveau zijn ze minder geschikt. Her belangrijksre politieke onderscheid dar russen de ianden in onze dataset bestaat is op her gebied van de polirieke democrarie. In ons onderzoek zullen we ons daarom op dit onderscheid richren.
Over de aard van her verband russen democratic en opleidingshomogamie hebben we
;,lechts vage ideeen. Her is mogel!jk dar her onderling venrouwen dar er volgens Almond en
\' erba ( 1963) russen de Ieden van democrarische samenlevingen bestaat, ook van invloed is op
de trouwpatronen in deze Ianden. AJs de !eden ''an verschillende graepen in de samenleving
elkaar nier verrrouwen, dan kan niet Yerwacht worden dar er huwelijken tussen hen plaatsvinden. En als de machthebbcrs in een samenleving de !eden van sommige graeperingen van her
politieke praces uirsluiren. dan is her onwaarschijnlijk dar zij wei hun kinderen mer hen Iaten
rrouwen. A.ls er een significant verband russen polirieke democratic en opleidingshomogamie
geYonden wordt dan verwachren we daaram dar de opleidingshomogamie het hoogst zal zijn
in de minst democratische samenlevingen.
2.3 Dominante godsdienst
Een factor die nog niet zoveel gebruikr is bij her vergelijkende stratitlcarie-onderzoek is de
godsdienst die in een land dominant is. In vee! Ianden is er sprake van een of meerdere godsdiensten die een grate invloed uitoefenen op her maarschappelijke Ieven en her gedrag van
indi\·iduen. Zelfs in Ianden waar her secularisatiepraces al geruime tijd aan de gang is, be'indoeden de godsdiensten die eens dominant waren nak nog steeds her gedrag van individuen
via de instituties die ond_er hun invloed gevormd zijn.
We verwachren een effect van godsdienst op opleidingshomogamie omdat godsdiensten
verschillen in mate van traditionalisme. In een rraditionele samenleving zullen kinderen zich
meer conf0fmeren aan hun ouders, waardoor her belang van staruskenmerken bij de partnerkeuze grater en de rol van romantische liefde geringer is. In dergelijke samenleving verwachren we daaram 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 voorschrifren af te dwingen.
\' oor >Vat betreft de westerse samenlevingen zijn er vee! aanwijzingen dar katholieken tradirioneler zijn dan protestanten. Op de eerste plaars is er \X1ebers beroemde stelling dar her
karholicisme een meer rraditionele posirie inneemr ten aanzien van economische activiteiren
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eLm he[ proresumi;me l\\'eber.[l')20] 19-2). Giorgi en \Iarsh {1990) Iaten zien darerzelts
in de gesec:uLmseerde Europese samenlc:vingen van de rachriger jaren nog steeds verschillen in
.ubeidserhos russen karholieken en protesramen bestaan. Behalve op gebieden die mer werk re
maken hebben zijn karholieken ook conservariever ren aanzien van familiepoliriek en de rechren \·an de vrouw !Castles. !994). Verder is gemnden dar in verschillende wesrerse samenle\'ingen brholieken meer dan protestamen belang hechrcn aan rradirionele relaries russen
ouders en kinderen en vinden dar overeenstemming qua achrergrond russen huwelijkspartncrs
van bela.ng is voor een succesvol huwelijk (Greeley, 1989). Deze bevindingen maken her aannemeliik dar karholieken ook .1p her gebied van de parmerkeuze conservariever zijn dan proresranren. \X'e \·erwachren daarom meer opleidingshomogamie re vinden in karholieke Ianden
dan in proresramse Ianden.
Als katholicisme leidr tot meer homogamie dan proresramisme omdar karholieken conservatit>ver zijn dan protestanren, dan kan er oak meer homogamie verwachr worden onder confucianisren en moslims. Volgens \X'eber ( [ 1920], I 9""'2) wordt door het confucianisme benadrukt dar de mens zich aan de naruur moet aanpassen en nier zoals bij her protesrantisme dar
de mens meesrer is over de naruur. Oat geldr ook \'Oor de islam (Schluchrer, 1988). Nog een
rweede punt is echter \·an belang. Volgens Tai (1989) is de snelle economische onrvvikkeling
van sommige Oosraziatische Ianden mede een gevolg van hun confucianisrische rradirie, die
aan individuen de - unieke - mogelijkheid bood tot sociale srijging via her onderwijssysreem
(\·ergclijk Weber [ 1920], 19-2). Als dar klopr dan zal opleiding in de contucianisrische Ianden
een goede voorspeller van maarschappelijk succes zijn en diemengevolge een belangrijke rol
spelen bij de parmerkeuze. Binnen de islamitische samenlevingen daaremegen is de rol van
opleiding beperkter. In deze Ianden spelen familierelaties een belangrijke rol bij de partnerkeuze. Volgens Aroun ( 1976) zijn veel ( l 0 tot 15 procent) van de huwelijken die in de islamitische Ianden van Noord Afrika en her Midden Oosren worden afgesi<JreW,~ntiwelijken russen neven en nichten. Daarnaasr is ten gevolge van de !age arbeidsparticipatie van vrouwen in
deze Ianden de economische berekenis van her opleidingsniveau van vrouwen waarschijnlijk
lager dan in andere Ianden.

2. 4 Cu!turele erfenis
Een andere niet-economische factor die effect kan hebben op de opieiillr1gsh;~ogamie is de
culturele erfenis uit de pre-indusrride periode. Volgens Lenski en Nolan (1984) is de fYlanier
waarop een samenleving zich onrwikkelt mede afhankelijk van de rechnologische onrwikkelingsfase waarin ze verkeerde op her moment dar ze in contact kwam met industride samenlevingen. Samenlevingen die aan de indusrrialisering begonnen vanuit her tuinbouwstadium
verronen een lager niveau van economische onrwikkeling, minder economische groei en minder gunsrige demografische kenmerken dan samenlevingen die aan de indusrrialisering begonnen vanuit het landbouwstadium. Her is mogelijk dar dit verschil in voorgeschiedenis ook van
invloed is op de trouwpatronen. In ruinbouwsamenlevingen was de ongelijkheid in her algemeen lager dan in landbouwsamenlevingen (Lenski, Lenski, & Nolan, 1991). Daardoor zullen in ruinbouwsamenlevingen starusoverwegingen waarschijnlijk minder belangrijk zijn bij de
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partnerkeuze. Daarnaast is in tuinbouwsamenlevingen de bijdrage die vrouwen leveren aan her
levensonderhoud vee! groter dan in landbouwsamenlevingen (Van den Berghe, 1979). Dar
heefr tot gevolg dar in deze samenlevingen de posirie van vrouwen sterker is, war tot uitdrukking zou kunnen komen in een grotere vrijheid bij de partnerkeuze. Als dergelijke verschillen
in 'openheid' van de trouwpatronen tussen tuinbouw- en landbouwsamenlevingen onder{{eel
zijn geworden van hun culturele erfenis, dan is her mogelijk dar ze ook na de aanvang van her
industrialisatieproces nog invloed uiroefenen op de partnerkeuze.

3. Data en methoden
Her verband tussen de opleidingsniveaus van huwelijkspartners in een land wordt niet aileen
bepaald door de mare waarin personen een voorkeur hebben voor een partner met hetzelfde
opleidingsniveau, maar ook door de mate waarin er partners beschikbaar zijn met dar opleidingsniveau. Als er minder vrouwen dan mannen naar de universiteir gaan, zoals nog steeds in
de meeste Ianden van de wereld her geval is, dan is er voor sommige mannen met universiraire opleiding geen vrouw met hetzelfde opleidingsniveau beschikbaar. Als we her verband tussen de opleidingsniveaus van huwelijkspartners willen gebruiken ats indicator voor sociale
openheid, dan client geconrroleerd te worden voor dergelijke verschillen tussen de opleidingsniveauverdelingen van mannen en vrouwen. In dit arrikel gebeurr dir met loglineaire analyse
(Hour, 1983). Her verband tussen de opleidingsniveaus van huwelijkspartners na comrole
voor deze verschillen wordt relatiez•e opleidingshomogamie genoemd (Ulree & Luijkx, 1990).
Voor her onderzoek zijn darabestanden verzameld met representatieve gegevens over
gehuwde personen voor 65 Ianden. Enige informatie over deze data wordt gepresenteerd in
rabel I. De leeftijdsgrenzen zijn gesteld op 20-49 jaar voor vrouwen _e~~2 jaar voor mannen. De bovenste leeftijdsgrens van 49 jaar voor de vrouwen is zo gekozen omdat een dee! van
de gebruikte darabestanden geen vrouwen ouder dan 49 jaar bevat. De leeftijdsgrenzen bij de
mannen zijn iers hoger gesreld dan bij de vrouwen omdat gehuwde mannen in her algemeen
war ouder dan hun vrouw zijn. Voor enkele Ianden wijken de leeftijdsgrenzen war af omdat de
leeftijdsvariabelen niet in jaren maar in groepen van jaren waren uitgedrukt.
Mer de gegevens in d~ databestanden is voor ieder van de 65 Ianden_ een tabel gemaakt
waarin de opleidingsniveaus van de gehuwde mannen en vrouwen regen elkaar worden afgezet. In navolging van Ulree en Luijkx (1990) is gekozen voor 4x4 rabellen. Binnen de Ianden
is voor mannen en vrouwen dezelfde opleidingsindeling gebruikt. Bij her hercoderer, van de
oorspronkelijke opleidingsindelingen in de databestanden naar vier caregorieen is ervoor
gezorgd dar de randverdelingen van de opleidingshomogamierabellen geen lege cellen bevatren. Dit is nodig omdat met dergelijke lege of bijna lege cellen de parameters van de loglineaire modellen niet betrouwbaar geschat kunnen worden.
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fe opltrdelingen nogal sterk verschillen tussen de Ianden - in hoog ontwik
:ien huisch iedereen de lagere school afgemaakr retwijl in de laagst ontwik
I
en vemen geen enkele opleiding gevolgd hebben -, is nier voor ieder lan
ieiditling gebruikt. Voor her beantwoorden van onze vraag over verschille
rosslanden is dat niet nodig. We zijn nier ge!nreresseerd in specifieke oplt
• lll;z willen weten in hoeverre opleiding een rol speelt bij de partnerkeu:

)
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Om dar te bepalen is her voldoende als opleidingsniveau als een posirio11eel goed be,dH•U\\d
wordr (Hirsch, 1976: L'ltee. 1978). De berekenis van her opleidingsniwau \·an een peNJon
wordr dan nier bepaald aan de hand van de een of andere absolute srandaard. maar door dar
opleidingsniveau re vergelijken mer de opleidingsniveaus van aile personen van herzelfdc:
geslacht in herzelfde land. Zo heefr iemand die aileen lagere school volrooid heefr in een hoog
onrwikkeld land zijn partner qua beroepsperspecrief nier vee! te bieden, rervvijl dezelfde persoon in een land waar de meesre mensen analfabeet zijn een aamrekkelijke parrij kan zijn. Om
voor een bepaald land her belang van opleidingsniveau bij de parrnerkeuze te bepalen diem
een opleidingsindeling gebruikr re worden die rechr doer aan de in dar land bestaande
opleidingsverdeling. Dir is de weg die bij ons onderzoek gevolgd is. Verdere iPformatie over
de data en de februikre opleidingsindelingen is re vinden in Smits (in voorbereiding) of reverkrijgen bij de auteurs.

4. Resultaten
Om een loglineair model te selecreren dar een goede beschrijving geeft van her patroon van de
relarieve homogamie in ieder van de 65 Ianden. is een srapsgewijze procedure gebruikt. Als
selecriecriterium is daarbij her Bayesian Information Criterion (BIC) roegepast (Raftery,
1986). Her best passende model volgens dir criterium bevar een srapparamerer die de afname
van de kam op een huwelijk bij roenemende afsrand russen de opleidingsni\·eaus van de huwelijksparrners aangeeft. Deze afname verloopt niet lineair, maar wordr sterker naarmate de
atsrand russen de opleidingsniveaus grater wordt. Ze wordt her best beschreven door de stapparameter tot de macht 1.5 re verheffen. \1et dit model wordr ongeveer 96°;iJ van her relarieve \'erband in de opleidingshomogamierabellen van de 6') Ianden verklaard.'
De loglineaire stapparameter van her gekozen model geefr een goede indicaoe-nn de mate
\·an ( relarieve) opleidingshomogamie in de Ianden. Daarom wordr deze parameter bij de verklarende analyse van de \·erschillen tussen de Ianden als afhankelijke variabele gebruikt. Omdat
we de voorkeur geven aan een athankelijke \·ariabele die een hogere waarde aanneemt naarmare
her verband sterker is, wordr de regengesrelde waarde \·an deze parameter gebruikt. In tabel 1
wordt voor ieder land de waarde van deze homogamiemaat gepresenreerd.

4. I Verkkxrende analyse
T er verklaring van de verschillen mssen de Ianden in mare van opleidingshomogamie gebruiken we regressie analyse. Omdat de srandaardfouren (SE) van de srapparameter bekend zijn,
gebruiken we weighted least squares (WLS), mer liSE als weegfactor. Dir Ievert berere scharringen op dan ordinary least squares (Weisberg. 1985). Als onafhankelijke variabelen worden
landenkenmerken gebruikr. Voor her onrwikkelingsniveau nn de Ianden gebruiken we twee
verschillende maren: her percenrage van de beroepsbevolking werkzaam buiren de landbouw
en de naruurlijke logarirme van de energieconsumptie per capita (in kilogram kool equivalenrcn). Polirieke democrarie wordr gemeren mer een democrarie-index onrwikkeld door Bollen
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I I '>80 l. die loopr \·an 0 I nier democrarisch J rot I 00 (zeer democrarisch) .3 Voor dominanre
go:i,diemr gebruiken we zes caregorieen: (()} .mders, (I) karholiek, (2) proresranr, (3) moslim.
(-t I (onfucianisrisch. (.::; l gemengd brholiek/prctesranr. De culrurele erfenis uir pre-induszriele tijden wordr met drie caregorieen gemeren: (()) ge'indusuialiseerd. ( l) industrialiserend agrari~ch. (2) indusuialiserend ruinbouw.
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De gegevens die we gebruiken, hebben betrekking op bestaande huwelijken die werden afgesloten op een tijdstip voor her moment van dataverzameling. Omdat we verwachten dar de
contextuele variabelen hun grootste invloed uiroefenen ten cijde van de huwelijkssluiring hebben de gegevens over het onrwikkelingsniveau en de politieke democratie betrekking op een
rijdstip van 15 jaar voor her moment van dataverzameling (vergelijk Ultee & Luijkx, 1990).
De gegevens over dominante religie (die niet zo snel veranderen) zijn voor rond 1970. De
ge>gevens over de culturele erfenis zijn niet tijdsafhankelijk. Verdere informatie over de
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gebruikte landenkenmerken en de bronnen waaruit ze afkomstig zijn. is re vinden in Sm;ts (in
voorbereiding) of op re vragen bij de auteurs.
De omgekeerde-U-curve hypothese voorspelt een kromlijnig verband russen ontwikkelingsniveau en opleidingshomogamie. Daarom wordt er voor de indicatoren van her ontwikkelingsniveau zowel een lineaire als een kwadratische term opgenomen. Omdat lineaire en
kwadratische termen zeer hoog gecorreleerd zijn als ze in hun oorspronkelijke eenheden uirgedrukt worden, werken we bij deze variabelen mer afwijkingen van her gemiddelde (Fisher &
Mason, 1981).
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 afwnderlijk regressiemodel
geschar. Voor de indicatoren van ontwikkelingsniveau is behalve een lineair ook een kwadratisch model geschat. Tabel 2 bevar de resu!taten.
De modellen 1 en 3 Iaten zien dar de lineaire effecten van de indicatoren Voor het ontwikkelingsniveau niet significant zijn. Het toevoegen van een kwadratische term (modellen 2
en 4) leidt echrer tot een significante toename van de modelfit. De vorm van kromlijnig verband tussen her ontwikkelingsniveau van de Ianden en de mate van opleidingshomogamie
wordt getoond in figuur 1. De twee bovensre curves in deze figuur Iaten zien dat zowel bij toe_figuur I

Grafische weergave van bet voorspelde verband tussen de indicatoren van bet ontzvikkelingsniveau
en de oplkeidingshomogamie op basis van de bivariate (panel A en B) en multiprle (panel C en D)
regressie-ana~yses.
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1um.: \·,m her .unrJl per,oncn \\erkzaam buiren de landbouw als bij wename van de energie~onsumprie

per opitcl. de \·oorspdde mate \·an opleidingshomogamie eersr roeneemr en \·er\·olgens weer .1fneemr. Deze be\ inding is in overeensremming mer de voorspelling van de
<Hngekeerde-C-curve h:·porhese. Her omslagpum \·an de curve ligt bij de Ianden waar onge\ecr de hdfr \"Jn de beroepsbevolking buiten de Lmdbouw werkzaam is (bijvoorbeeld Brazilie.
Cosu Ric.1. TJi\\ Jnl en bij de Lmden mer een energieconsumprie per capita van ongeveer 350
ron (Eg\·pre, ~!alclsie, Turkije).
~lode! ') in rabel 2 l.1ar zien tht her effect van polirieke democrarie nier significant is. De
indicaroren n1or dominame godsdiensr en de culrurde erfenis (modellen 6 en 7 ) venonen
daarenregen \\el signitlcanre effecren. In brholieke. moslim en ·contucianisrische Ianden is de
opleidingshomogamie significant hogcr dan in protesranrse Ianden. Verder verronen indusrrialiserende agrari:.che Lmden. significant meer oplc:idinghomogamie dan indusrrialiserende
ruinbouw Ianden. Dcze bevindingcn zijn in overeenstemming mer onze verwachtingen.
T abel 3 bat zien in hoe\·erre de regressiecoetftcienren veranderen als gecontroleerd wordr
voor de .lndere verklarende vari..~bden. Omdar de beide mJren voor her onrwikkelingsniveau
indicatoren van herzelfde wrschijnsel zijn en hoog correleren, worden ze niet samen in een
model opgenomc:n. In plaars daaf\·an wordr de mulripele analyse rwee keer uitgevoerd, eenmaal met her percentage \·an beroepsbevolking buiren de landbouw als indicator voor ontwikkelingsnin:au (model 1) en cenmaalmet de energieconsumprie per capita als indicator voor
onrwikkdingsni\·eau I model 2l. De indicatoren voor her onrwikkelingsniveau blijken ook in
de mulripele anal~·,e signit[canre dfecren te verronen. De onderste rwee curves in t!guur 1
ronen de vorm van her VQor de andere variabelen geconrroleerde verband tussen onrwikkelingsniveau en opleidingshomogamie. \X'ederom zien we dar zowel bij roename van her aanral
personen werkzaam buiren de landbouw als bij roename van de energieconsumptie ?er capita
de voorspelde mate \·an opleidingshomogamie eerst roe~_e:emr en vervolgens afneemt. De
omslag ligr nu echrer al op een lager onrwikkelingsniveau dan in her bivariate geval, namelijk
bij Ianden waar ongeveer 3) 0;o van de bevolking buiren de landbouw werkt (Ghana, Korea.
Pakistan) en bij Ianden mer een energieconsumprie per capita van ongeveer 150 ron
(Dominicaanse Republiek, Indonesie, Kenia).
Verder blijkt de opleidingshomogamie hoger te zijn in karholieke en confucianistische ianden dan in protesramse Ianden. Her effect van karholicisme is echter alleen. significant in
model 2. ln dit model verronen ook de gemengd karholiek/protestantse Ianden significant
meer opleidingshomogamie dan de protesranrse Ianden. Her verschil tussen de moslimlanden
en de protestamse Ianden blijkt bij de mulripele analyse niet meer significant te zijn. Tabel 3
laar verder zien dar zowel de industrielanden als de indusrrialiserende agrarische Ianden signitlcanr meer opleidingshomogamie vertonen dan de indusrrialiserende tuinbouw Ianden. Her
effect van polirieke democratic is ook bij de mulripele analyse niet significant.
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l~t/;cf. J CJngrst,11Itf,~tzrducerde W'L"'1-t·o~f}icii!nteJJ rd" mulnprlt' n·gn~~·-'ien!Odcllc'}' met upitlrlntg. l~o''l''.'!.·n·n,
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5. Conclusie en discussie
!n dir arrikd hebben we loglineaire analyse gebruikr om de mate van opleidingshomogamie in
65 Ianden ,·ast te stellen. Uir deze analyse blijkr dar her groorste dee! v~m her verband tussen
de opleidingsniveaus van huwelijksparmers beschrewn kan worden met een parameter voor
ieder land. Deze parameter geeft aan in welke mare de kans op een huwelijk afneemt als her
Yerschil tussen de opleidingsniveaus van huwelijkspartners roeneemt. In her nveede dee! van
dit anikel wordt deze para~1eter gebruikt als athankelijke variabele in een regressie analyse,
waarin her verschil in opleidingshomogamie mssen de Ianden wordt verklaard met behulp van
law!enkenmerken. Deze verklarende analyse lewn \·erschillende interessante resulraten op.
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Ten eersre blijkr er cen kromlijnig verband te besraan russen her onrwikkelingsniveau van
ecn land en de mare van opleidingshomogamie. Als her omwikkelingsniveau roeneemr dan
neemr de oplciJingshomogamie eersr roe, vervolgens bereikr ze een maximum, waarna ze weer
,1fneemr. Dit resultaat is in overeensremming mer de omgekeerde-U-curve hypothese over her
verband russen industrialisatie en opleidingshomogamie. Her laar zien dar van de andere rwee
h~·pothesen o\·er eHecten \·an indusrrialisarie, de statusverwervingshypothese en de romamische lid<.ie hypothese, her hereik moet worden ingeperkt. De starusverwervingshyporhese, die
\"Oorspelr dar bij roenemende indusrrialisarie her economisch belang van opleiding en dus de
berekenis ervan als een criterium bij de partnerkeuze toeneemt, wordt aileen bevesrigd als we
de minst omwikkelde Ianden vergelijken met de Ianden op een russenliggend niveau van onrwikkeling. De romamische liefde hypothese, die voorspelt dar bij roenemende indusrrialisatie
opleiding minder belangrijk wordt bij de pannerkeuze omdat de behoefte aan economische
parmerkeuze afneemt en her aamal comacten met personen uit andere groepen roeneemt,
wordt aileen bevesrigd als we de Ianden van een gemiddeld onrwikkelingsniveau vergelijken
met de meest ont\~ikkelde Ianden.
Als we de minst onrwikkelde Ianden buiren beschouwing Iaten en aileen kijken naar de !anden die op zijn minst gedeelrelijk ge"industrialiseerd zijn, dan is er sprake van een duidelijke
trend naar meer openheid. Dir resultaat stemt overeen met de bevindingen van Ulree en Luijkx
( 1990) voor indusrrielanden. Omdat slechrs 9 van de 65 databesranden die we bij ons onderzoek gebruiken ook gebruikt werden door Cltee en Luijkx, biedt ons resulraat nieuwe empirische ondersteuning voor her besraan van een trend naar meer openheid in industriele samenlevingen.
Een rweede belangrijke bevinding van ons onderzoek is dar ook andere dan economische
en politieke landenkenmerken een subsramide bijdragekunnenleveren aan de verklaring van
verschillen in openheid russen Ianden. In de srrarificarielireraruur is deze mogelijkheid wei eens
geopperd (bijvoorbeeld in Fox & Miller, 1965), maar zijn er tot op heden nauwelijks pogingen ondernomen om Ianden re groeperen rot ·~amilies of nations', zoals elders is gedaan
(Castles, 1994; Esping Andersen, 1990). Onze resultaten Iaten zien dar dominanre religie en
de culrurele erfenis uit pre-industriele rijden in dit opzicht belangrijke kenmerken zijn. Zoals
verwacht bleken de Ianden met een katholieke traditie meer opleidingshomogamie te vertonen
dan de protestantse Ianden. De meesre opleidingshomogamie werd echter gevonden in de confucianistische Ianden. De grore geslorenheid van de opleidingsstrucruur van deze Ianden is
waarschijnlijk een gevolg van her feir dar in deze Ianden enerzijds een sterke gerichrheid besraat
op traditionele familiewaarden, terwijl anderzijds formed onderwijs van oudsher als een
belangrijk middel tot sociale mobilireit beschouwd is. In een dergelijke siruarie kan verwacht
worden dar bij de partnerkeuze, zowel door de familie als door de huwenden zelf, sterk op her
opleidingsniveau van de partner wordt gelet. Bij de bivariate analyse bleken ook de moslimlanden significant meer homogamie te venonen dan de protestanrse Ianden. Bij de multipele
analyse was dit verschil echrer verdwenen. Ten aanzien van de culturele erfenis uit pre-industride rijd bleken de indusrrialiserende Ianden met een tuinbouwtraditie minder opleidingshomogamie te vertonen dan de industrialiserende Ianden met een landbouwtradirie. Dir resultaat
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