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Summary
Sibling resemblance in political preferences: individual and family influences on party
preference
The sibling approach is used to establish the total effect o f the fam ily on voting behaviour. Political
preferences are for 2 9 per cent determined by fam ily factors, andfor 71 per cent by individual fac
tors. About seven per cent o f the individual level variance in political preferences, and 4 5 per cent
o f the variance at the fam ily level can be explained. There were significant effects from denomina
tion, social class, gender, and parental political preferences on political preferences. The effect o f
parentalpolitical preferences was the strongest. The effects o f age, parental denomination and paren
tal social class were nonsignificant.

1. Inleiding
In Nederland hebben alle inwoners na hun achttiende levensjaar het recht om bij algemene
verkiezingen hun stem uit te brengen. Op die leeftijd hebben de meeste mensen politieke voor
keuren ontwikkeld, en op grond van deze voorkeuren brengen ze een stem uit op een van de
politieke partijen. In de literatuur over politieke socialisatie is veel aandacht geschonken aan
de overdracht van politieke waarden (voor een overzicht zie Sears, 1975). Deze socialisatieoverdracht vindt voornamelijk plaats op school en in het gezin. Van alle socialisatie-agenten
zou de familie het meest belangrijk zijn (Jennings & Niemi, 1968).
Het is niet bekend welke factoren er nu precies voor zorgen dat de politieke voorkeuren
van ouders en hun kinderen op elkaar lijken. Verschillende factoren van het ouderlijk huis
kunnen iemands partijvoorkeur beïnvloeden. Jennings en Niemi (1968) laten voor
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Amerikaanse kinderen zien dat ouders hun politieke voorkeur direct op hun kinderen over
dragen. McAllister en Kelley (1985) vinden met Britse data ook dat de politieke voorkeur van
de ouders de dominante factor is. Goldberg (1969) constateert dat er een indirecte overdracht
van partijvoorkeur plaatsvindt via de opleiding van de ouders. In al deze studies wordt aange
nomen dat verschillende aspecten van het ouderlijk milieu iemands politieke voorkeuren beïn
vloeden. Men zou al deze factoren gezamenlijk in beschouwing moeten nemen om het onaf
hankelijke effect van elke factor op de politieke-partijvoorkeur te kunnen bepalen. Met ander
woorden: het is relevant om de relatieve invloed van deze factoren vast te stellen. Een verwan
te vraag is of deze effecten alle invloeden van de familie omvatten, of dat er nog andere, onge
meten, familiekenmerken van invloed zijn op de politieke-partijvoorkeur.
Om bovenstaande vragen te beantwoorden voeren we een specifieke test uit waarin het
effect van het ouderlijk milieu op iemands politieke-partijvoorkeur vast wordt gesteld door de
politieke-partijvoorkeur van broers en zussen (siblings) te vergelijken. Uit de overeenkomst in
politieke-partijvoorkeur van siblings weten we exact wat het totale effect van het ouderlijk
milieu op de politieke-partijvoorkeur is. H et is zo ook mogelijk om vast te stellen in welke
mate dit effect van het ouderlijk milieu toegeschreven kan worden aan gemeten kenmerken
van de ouders, zoals de denominatie van de ouders, de sociale klasse van de ouders en de poli
tieke voorkeuren van de ouders.
De opzet van dit artikel is als volgt. In de volgende paragraaf wordt de theoretische ach
tergrond van het artikel geschetst. In de derde paragraaf beschrijven we eerst de data en operationalisaties. Daarna lichten we het gebruik van siblingmodellen toe, en de voordelen daar
van. De resultaten van de analyses worden in de vierde paragraaf gepresenteerd. In de slotpa
ragraaf worden deze resultaten van commentaar voorzien.

2. Theoretische achtergrond
In studies naar stemgedrag wordt de meeste aandacht gegeven aan het effect dat individuele
kenmerken hebben op de politieke-partijvoorkeur. T ot voor kort was de politieke-partijvoor
keur in Nederland sterk bepaald door het kerkgenootschap en de sociale klasse waartoe iemand
behoorde (Lijphart, 1974). In de laatste twintig jaar hebben er zich echter aanzienlijke veran
deringen, zoals ontzuiling en secularisatie, in de Nederlandse samenleving voorgedaan, wat
resulteerde in een electoraat dat minder gebonden was aan religie en klasse (Irwin & Van
Holsteyn, 1989). Precies deze zwakker wordende relatie tussen religie, klasse en politieke-par
tijvoorkeur, maakt de vraag naar de overdracht van politieke voorkeuren van de ene generatie
naar de andere weer van belang.
Alhoewel men stelt dat de relatie tussen klasse en politieke-partijvoorkeur afneemt
(Nieuwbeerta, 1995), is er nog steeds een substantiële invloed van iemands sociale positie op
de politieke-partijvoorkeur. O p grond van resultaten die wijzen op een afnemend belang van
klasse met betrekking tot politieke-partijvoorkeur, hebben verschillende studies gewezen op
het belang van de ouderlijke sociale klasse. H et blijkt inderdaad zo te zijn dat niet alleen
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iemands eigen sociale klasse, maar ook de sociale klasse van de ouders een substantieel effect
heeft op de politieke-partijvoorkeur (De Graaf, Nieuwbeerta & Heath, 1995).
In Nederland, vergeleken met andere geïndustrialiseerde landen, is de relatie tussen socia
le klasse en politieke-partijvoorkeur altijd minder sterk geweest. Bovendien is het moeilijk om
de bevinding te verklaren dat voor Nederland het effect van de sociale klasse van de ouders
bijna net zo sterk is als, en soms zelfs sterker is dan, het effect van de eigen sociale klasse (De
Graaf & Ultee, 1987). Deze bevinding suggereert gevolgen van ouderlijke politieke socialisa
tie die ongevoelig zijn voor klassemobiliteit, dat w il zeggen, effecten die erop neerkomen dat er socia
le mobiliteit is zonder dat er tegelijk ook sprake is van politieke mobiliteit.

Ondanks het feit dat er een afnemende relatie is tussen iemands kerklidmaatschap en politieke-partijvoorkeur (Eisinga, Felling 8c Lammers, 1994), speelt religie nog steeds een belang
rijke rol met betrekking tot de stemkeuze. In Nederland heeft het kerkgenootschap waartoe
iemand behoort altijd een grotere rol gespeeld met betrekking tot de verklaring van politiekepartijvoorkeur dan de sociale klasse (Andeweg, 1982; Van der Eijk & Niemöller, 1987). De
relatie tussen religie en politieke-partijvoorkeur kan niet alleen afnemen doordat mensen die
godsdienstig zijn minder op religieuze partijen stemmen, maar ook doordat het percentage niet
godsdienstigen dat stemt op religieuze partijen toeneemt (Ultee, Arts & Flap, 1992). D it kan
bijvoorbeeld komen doordat het kerklidmaatschap van de ouders, onafhankelijk van het eigen
kerklidmaatschap, een effect heeft op iemands politieke-partijvoorkeur.
In de literatuur is tot nu toe weinig aandacht besteed aan de directe relatie tussen het kerk
genootschap waartoe ouders behoren en de politieke-partijvoorkeur van hun kinderen. Soms
wordt er op een indirecte manier rekening gehouden met het kerklidmaatschap van de ouders
(Andeweg, 1982; Pijnenburg, 1994). Meestal maakt men een onderscheid tussen kerkleden,
onkerkelijken van de eerste generatie en onkerkelijken van de tweede generatie, dat wil zeggen
mensen die nooit kerklid zijn geweest. Door deze manier van indelen kan er echter geen onder
scheid gemaakt worden tussen het effect van het eigen kerklidmaatschap en dat van de ouders
op de politieke-partijvoorkeur. Need en De Graaf (1994), die dit onderscheid wel hebben
gemaakt, lieten zien dat het kerklidmaatschap van de ouders, naast het eigen kerklidmaat
schap, een substantieel onafhankelijk effect heeft op de politieke-partijvoorkeur. Deze bevin
ding suggereert dat er effecten zijn van ouderlijke politieke socialisatie die ongevoelig zijn voor
religieuze mobiliteit, dat w il zeggen, effecten die erop neerkomen dat er religieuze mobiliteit is zon
der dat er tegelijk ook sprake is van politieke mobiliteit.

Gegeven de onafhankelijke effecten die de sociale klasse en het kerklidmaatschap van de
ouders hebben op de politieke-partijvoorkeur, rijst de vraag op welke manier ouders politieke
voorkeuren op hun kinderen overdragen. De klasse en het kerklidmaatschap van de ouders
kunnen bijvoorbeeld een direct effect hebben op de politieke-partijvoorkeur van hun kinde
ren, maar het kan ook zo zijn dat de klasse en het kerklidmaatschap van de ouders een indi
rect effect hebben op de politieke-partijvoorkeur van hun kinderen via de politieke opvoeding
door hun ouders. Een bijkomende vraag is hoe groot het effect van het ouderlijk milieu op de
politieke-partijvoorkeur in totaal is, vergeleken met effecten van eigen kenmerken.
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Binnen de politicologie is veel onderzoek gedaan naar de overdracht van politieke waarden
tussen generaties (Butler & Stokes, 1969; Campbell, Converse, Miller & Stokes, 1960;
Jennings & Niemi, 1981). Volgens Gemmeke (1995), is er in Nederland echter nog weinig
aandacht besteed aan dit onderwerp. Nieuwbeerta en W ittebrood (1994) bekeken het effect
van de sociale klasse, kerklidmaatschap en de politieke voorkeuren van ouders op de politieke
voorkeuren van middelbare scholieren in Nederland. De resultaten van deze studie laten zien
dat er een directe invloed is van de politieke voorkeuren van de ouders, zelfs wanneer gecon
troleerd wordt voor de sociale klasse en het kerklidmaatschap van de ouders. Verder blijkt dat
er geen verschil is in de invloed van de politieke voorkeuren van vaders en moeders. In deze
studie zijn echter alleen HAVO- en VWO-scholieren in de leeftijd van 15 tot 17 jaar onder
vraagd. H et is de vraag o f deze ouderlijke invloeden blijven wanneer deze kinderen volwassen
worden en een eigen sociale klasse-positie gaan innemen. O ok de religie waartoe deze kinde
ren behoorden, werd niet onafhankelijk van die van de ouders gemeten. H et is daarom niet
mogelijk te zeggen hoe groot de effecten van de eigen kenmerken op de politieke-partijvoorkeur zijn in vergelijking met die van de ouders.
Samenvattend kunnen we stellen dat eerdere studies niet afdoende antwoord hebben gege
ven op de vraag naar de omvang en de aard van het effect van kenmerken van de ouders op de
politieke-partijvoorkeur, vergeleken met het effect van individuele kenmerken. In dit artikel
worden vragen met betrekking tot de intergenerationele overdracht van politieke voorkeuren
beantwoord.
W e bepalen de totale invloed van het ouderlijk milieu op de politieke-partijvoorkeur door
te kijken naar de politieke-partijvoorkeur van siblings. H et is te verwachten dat de voorkeuren
van siblings meer op elkaar lijken dan die van twee willekeurige personen, simpelweg omdat
ze dezelfde ouders hebben. Uit de overeenkomst in de politieke-partijvoorkeur tussen siblings
weten we exact hoe groot het totale effect is op de politieke-partijvoorkeur van het ouderlijk
milieu. Ook kunnen we de vraag beantwoorden in hoeverre dit effect van het ouderlijk milieu
toegeschreven kan worden aan de sociale klasse, kerklidmaatschap en de politieke-partijvoor
keur van de ouders.
Een bijkomend voordeel van deze zogenaamde sibling-benadering (Hauser & Sewell,
1986) is dat ook het relatieve effect op de politieke-partijvoorkeur van ouderlijke en individu
ele kenmerken kan worden bekeken. T ot nu toe hebben studies naar de politieke-partijvoorkeur zich voornamelijk bezig gehouden met het effect van individuele kenmerken op politie
ke-partijvoorkeur. De effecten van het ouderlijk milieu zijn nog niet vaak vergeleken met die
van individuele kenmerken. In dit artikel beschouwen we zowel ouderlijke als individuele ken
merken, en we vergelijken hun relatieve effecten. De eerste onderzoeksvraag luidt als volgt:
(1) In welke mate kan de variantie in politieke-partijvoorkeuren toegeschreven worden
aan (a) individuele kenmerken; en (b) ouderlijke kenmerken?
H et antwoord op deze eerste vraag roept automatisch een volgende vraag op. Immers, wan
neer we weten in welke mate de politieke-partijvoorkeur beïnvloed wordt door individuele en
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in welke mate door ouderlijke kenmerken, komt de vraag op welke individuele en ouderlijke
kenmerken dan in het bijzonder de politieke-partijvoorkeur beïnvloeden. Met andere woor
den:
(2) Hoe groot zijn de relatieve effecten van (a) individuele kenmerken zoals geslacht, leeftijd,
sociale klasse en kerklidmaatschap; en (b) ouderlijke kenmerken zoals kerklidmaatschap, de
sociale klasse en de politieke-partijvoorkeur van de ouders op de politieke-partijvoorkeur?
We willen echter niet alleen de vraag beantwoorden welke factoren van invloed zijn op de politieke-partijvoorkeur, maar ook in welke mate deze factoren de variantie in de politieke-partij
voorkeur kunnen verklaren. H et is bekend dat individuen in hun politieke-partijvoorkeur
variëren. W e noemen dit de ‘tussen-individuen’-variantie. Evenzo kunnen we stellen dat fami
lies in hun politieke-partijvoorkeur variëren. W e noemen dit de ‘tussen-familie’-variantie. De
derde onderzoeksvraag luidt als volgt:
(3) In welke mate kan de ‘tussen-individuen’-variantie en de ‘tussen-familie’-variantie in de
politieke-partijvoorkeur worden verklaard met individuele en ouderlijke kenmerken?
H et antwoord op deze laatste vraag zegt hoeveel van de overeenkomst in de politieke-partij
voorkeur van siblings kan worden teruggebracht tot effecten van de sociale klasse van de
ouders, het kerklidmaatschap van de ouders en de politieke voorkeuren van de ouders. W at
overblijft is het effect van andere, niet door ons gemeten, kenmerken van de ouders die ervoor
zorgen dat de politieke voorkeuren van siblings op elkaar lijken. Op een zelfde wijze krijgen
we een antwoord op de vraag in welke mate de individuele variantie in de politieke-partijvoorkeur kan worden verklaard met individuele kenmerken zoals leeftijd, geslacht, kerklid
maatschap en sociale klasse.
Voordat we een antwoord geven op deze onderzoeksvragen beschrijven we in de volgende
paragraaf eerst de data en de operationalisatie van de variabelen, en de methode die we gebrui
ken om een antwoord op onze onderzoeksvragen te krijgen.

3. Data, operationalisatie en methode
O m onze onderzoeksvragen te beantwoorden hebben we gebruik gemaakt van de FamilieEnquête Nederlandse Bevolking 1992-1993 (Ultee & Ganzeboom, 1993). Deze enquête heeft
betrekking op een representatieve steekproef van de volwassen Nederlandse bevolking. 1000
respondenten, en indien aanwezig, één van hun ouders en één broer o f zus, gaven antwoord
op vragen met betrekking tot hun sociale positie, hun religie en hun politieke-partijvoorkeur.
Voor 352 respondenten en één van hun siblings hebben we volledige informatie voor alle rele
vante variabelen. Daarom worden in de analyses 704 individuen uit 352 families opgenomen.
De analyses worden uitgevoerd op basis van de volgende variabelen. De politieke-partijvoorkeur van individuen is gemeten door de respondenten te vragen op welke politieke partij
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zij zouden stemmen als er op de dag van het interview een verkiezing zou worden gehouden.
Aan de respondenten is ook gevraagd de politieke voorkeuren van hun ouders te rapporteren
voor de periode waarin de respondenten ongeveer 15 jaar oud waren. Men veronderstelt dat
op deze leeftijd de politieke waarden worden gevormd (Inglehart, 1977), en daarom zullen
mensen juist op deze leeftijd door hun ouders worden beïnvloed. Wanneer zowel de primaire
respondent als zijn of haar sibling informatie gaven over de politieke-partijvoorkeur van hun
ouders, zijn de antwoorden van de primaire respondent gebruikt.
Van 400 respondenten is ook één van de ouders geïnterviewd. Een vergelijking van hun
antwoorden op vragen naar kerklidmaatschap, beroep en politieke voorkeuren met de ant
woorden die hun kinderen gaven, liet zien dat deze antwoorden voor 90 procent in dezelfde
categorie vielen. Wanneer we gegevens zouden hebben gebruikt die van de ouders werden ver
kregen, zouden erg veel respondenten buiten de analyse blijven. Daarom hebben we ervoor
gekozen de informatie te gebruiken die de respondenten en hun siblings hebben gegeven.2
De politieke-partijvoorkeur van de ouders verwijst naar die van de vader. Slechts wanneer
er geen gegevens bekend waren over de partijvoorkeur van de vader, verwijst de partijvoorkeur
van de ouders naar die van de moeder. Nieuwbeerta en W ittebrood (1994) lieten zien dat het
effect van de partijvoorkeur voor vaders en moeders op de politieke partijvoorkeur van hun
kinderen gelijk is. Daarom verwachten we niet dat de resultaten door deze keuze beïnvloed zul
len worden.
Om een continue schaal te verkrijgen waarop de politieke partijen kunnen worden
geplaatst, hebben we de partijen vervangen door de gemiddelde score voor deze partijen op een
tien-punts links-rechts schaal, zoals geobserveerd door potentiële kiezers (Van der Eijk &
Niemöller, 1983). Voor 98 respondenten of siblings waren er geen gegevens over de partij
keuze beschikbaar. In dat geval hebben we de links-rechts partijkeuze geschat op basis van
informatie over de links-rechts zelfplaatsing van de respondenten. Voor respondenten die
zowel antwoord gaven op de vraag naar de partijkeuze als naar de links-rechts zelfplaatsing, is
een regressie-vergelijking geschat met de links-rechts partijkeuze als de afhankelijke variabele
en de links-rechts zelfplaatsing als onafhankelijke variabele. Vervolgens is op grond van deze
vergelijking voor mensen met missende waarden op de partijkeuze de links-rechts partijkeuze
geschat.3 In de analyses is een dummie-variabele opgenomen, die aangeeft of de links-rechts
partijkeuze geschat is of niet. H et bleek dat de schatting van de links-rechts partijkeuze in geen
enkel geval andere resultaten opleverde. Daarom is bij de presentatie van de resultaten deze
dummie-variabele weggelaten.
O m het kerkgenootschap waartoe iemand zichzelf rekent te meten, is de vraag gesteld of
mensen zichzelf als lid van een kerk of geloofsgenootschap beschouwden, en zo ja, welke kerk
of geloofsgenootschap dit was.4 Vervolgens zijn de kerkgenootschappen in vier categorieën
samengenomen: (1) geen kerklid; (2) Katholiek; (3) Nederlands Hervormd, en (4)
Gereformeerd. H et kerklidmaatschap van de ouders is aan de respondenten en hun siblings
gevraagd. O ok hier verwijst het kerklidmaatschap van de ouders naar de periode waarin de
respondent ongeveer 15 jaar oud was, en zijn de antwoorden van de primaire respondent
gebruikt wanneer zowel de primaire respondent als zijn of haar sibling informatie gaven over
het kerklidmaatschap van hun ouders.
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De variabelen sociale klasse en sociale klasse van de ouders zijn geconstrueerd op grond van
informatie over het beroep en het al dan als zelfstandige werkzaam zijn. De sociale klasse van
de ouders verwijst naar het beroep en het als zelfstandige werkzaam zijn van de vader toen de
respondent ongeveer 15 jaar oud was. Wanneer zowel de primaire respondent als zijn o f haar
sibling informatie gaven over het beroep van hun vader zijn de antwoorden van de primaire
respondent gebruikt. De klasse van de respondent en zijn of haar vader is ingedeeld volgens
het EGP-klassenschema (Erikson, Golthorpe & Portocarero, 1979). We gebruiken een inde
ling in de volgende zes klassen: (1) Hogere professionals; (2) Routine hoofdarbeid; (3) Kleine
zelfstandigen; (4) Geschoolde arbeiders; (5) Ongeschoolde arbeiders; en (6) Boeren.
T ot slot is naar het geslacht en de leeftijd van de respondenten en hun siblings gevraagd.
Van de leeftijd is 18 afgetrokken, om de resultaten te laten verwijzen naar het jaar waarin men
voor het eerst mocht gaan stemmen. Tabel 1 beschrijft de gemiddelde links-rechts positie voor
elke sociale groep voor respondenten en hun siblings.
In tabel 1 is te zien dat de gemiddelde links-rechts positie van de primaire respondent
(5,37) gemiddeld iets hoger is dan dat van de siblings (5,30). De gemiddelde links-rechts plaat
sing verschilt echter voor geen enkele groep significant tussen de siblings. Daarom bespreken
we alleen de gemiddelde links-rechts positie van verschillende groepen voor de respondenten.
In de tabel is duidelijk te zien dat de links-rechts positie verschilt voor de verschillende onder
scheiden groepen. Mensen die geen kerklid zijn, hebben, met een gemiddelde score van 4,65,
de meest linkse partijvoorkeur. De partijvoorkeur van katholieken is het meest rechts, met een
gemiddelde van 5,96. Er is ook een aanzienlijke variatie in de links-rechts positie tussen de ver
schillende sociale klassen. Boeren (6,91) hebben de meest rechtse partijvoorkeur, maar het gaat
hier slechts om een zeer kleine groep. De ongeschoolde arbeiders leggen de meest linkse par
tijvoorkeur aan de dag (5,06). Tabel 1 laat ook zien dat mannen over het algemeen een iets
rechtsere partijvoorkeur hebben dan vrouwen. Voor mannen is de gemiddelde links-rechts
plaatsing 5,46 en voor vrouwen 5,27.
Wanneer we kijken naar de aantallen die in tabel 1 vermeld staan, dan kunnen we zien dat
de groep onkerkelijk onder de ouders nog zeer klein was (70), maar dat diezelfde groep onder
de respondenten veel groter is (146). De groep onkerkelijken is binnen één generatie meer dan
verdubbeld. We zien ook dat de groep boeren bij de ouders veel groter is dan bij hun kinde
ren, terwijl de routine hoofdarbeid ook enorm is toegenomen binnen één generatie.
Kinderen van hervormden huize zijn het meest links, met een links-rechts positie van 5,27.
De meest rechtse positie wordt gevonden onder kinderen van gereformeerde ouders, met een
gemiddelde links-rechts positie van 5,80. Merk ook hier op dat het om een kleine groep gaat.
We zien dat de links-rechts positie tussen de verschillende klassen van de ouders minder
varieert dan tussen de eigen klassen, maar een zelfde patroon is zichtbaar. H et meest rechts zijn
kinderen van boeren (6,01), terwijl de politieke partijvoorkeur van kinderen van ongeschool
de arbeiders (4,90) het meest links is.
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Tabel 1 Gemiddelde links-rechts positie naar sociale groep
Sibling

Respondent

N

Gemiddelde
links-rechts
positie

N

4,65
5,96
5,64
5,84

148
149
40
15

4,73
5,78
5,71
6,22

166
140
30
16

Sociale klasse
Hogere professionals
Routine hoofdarbeid
Kleine zelfstandigen
Geschoolde arbeiders
Ongeschoolde arbeiders
Boeren

5,17
5,61
5,68
5,14
5,06
6,91

146
101
13
28
50
14

5,04
5,51
6,56
5,57
4,69
5,93

155
107
16
29
32
13

Geslacht
Vrouw
Man

5,27
5,46

182
170

5,22
5,38

186
166

Ouderlijke kenmerken
Kerklidmaatschap van de ouders
Geen kerklid
Katholiek
Nederlands Hervormd
Gereformeerd

5,54
5,65
5,27
5,80

70
185
70
27

4,91
5,41
5,35
5,35

70
185
70
27

Sociale klasse van de ouders
Hogere professionals
Routine hoofdarbeid
Kleine zelfstandigen
Geschoolde arbeiders
Ongeschoolde arbeiders
Boeren

5,29
5,65
5,30
5,15
4,90
6,01

112
35
34
67
48
56

5,26
4,68
5,41
4,99
5,82
5,61

112
35
34
67
48
56

Gemiddeld

5,37

352

5,30

352

Gemiddelde
links-rechts
positie

Individuele kenmerken
Kerklidmaatschap
Geen kerklid
Katholiek
Nederlands Hervormd
Gereformeerd

Kenmerk

Bron: Familie-Enquête Nederlandse Bevolking 1993; eigen berekeningen
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In dit artikel wordt de vraag beantwoord in welke mate politieke-partijvoorkeur wordt beïn
vloed door kenmerken van de ouders, en in welke mate door individuele kenmerken. H et ver
gelijken van siblings is een krachtige methode om ouderlijke invloeden vast te stellen.
Siblingmodellen zijn ontwikkeld binnen de familie van structurele causale modellen om de
invloed van ouders op de opleidingscarrières van hun kinderen vast te stellen (Hauser &
Sewell, 1985). In Nederland zijn deze modellen toegepast om familie-effecten op bijvoorbeeld
opleidingscarièrres (Dronkers, 1991), en cultuurparticipatie vast te stellen (Ganzeboom & De
Graaf, 1991).
O m dat siblings genest zijn binnen een familie, moet er rekening worden gehouden met de
hiërarchische structuur van de data. Negeren van deze hiërarchische structuur kan tot gevolg
hebben dat de standaardfouten van de coëfficiënten worden onderschat, en het kan dan voor
komen dat geconcludeerd wordt dat een factor een significant effect heeft op de politieke voor
keuren, terwijl in feite dit effect aan het toeval kan worden toegeschreven (Woodhouse,
Rabash, Goldstein & Yang, 1993). Alternatieve modellen zijn ontwikkeld om data met een
hiërarchische structuur te analyseren (Bryk & Raudenbush, 1992). Deze zogenoemde multiniveau-modellen zijn gebruikt om bijvoorbeeld politieke-partijvoorkeur (Jones, Johnston &
Pattie, 1992; Nieuwbeerta, 1995), en siblinggegevens (Van der Velden & Bosker, 1991) te
analyseren.
In dit artikel wordt gebruik gemaakt van een hiërarchisch siblingmodel, waarin de siblings
genest zijn binnen families. We schatten de constante, die de gemiddelde links-rechts positie
weergeeft, en laten deze constante variëren tussen individuen en tussen families. Deze variantie tussen en binnen families kunnen we vervolgens verklaren met individuele en familiekenmerken.
H et algemene model dat hier gebruikt wordt, kan worden samengevat met de volgende
twee vergelijkingen:
Yij = poj + p.Xil + 8ij

(1)

In vergelijking 1 wordt de links-rechts positie van individu i in familie j geschat als een func
tie van de constante voor familie j, zijn of haar score op de onafhankelijke variabelen Xi>, en
een random error, Gij. In dit model kan de variatie van de random error term &j worden samen
gevat door 0 2e, de variantie van de random variatie op het individuele niveau.
P»j = (3o + |Llj

(2)

In vergelijking 2 laten we de constante, P<>j, variëren tussen families. In deze vergelijking,
stelt |ij de randor error term op het familieniveau voor, en analoog aan £,,, kunnen ze worden
samengevat met een enkele variantie, a V We kunnen ons deze modellen voorstellen als
modellen waarin rekening gehouden wordt met autocorrelatie, waarin kiesgerechtigden bin
nen een familie meer op elkaar lijken dan niet verwante personen.
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Om de parameters van dit multi-niveau-model te schatten, maken we gebruik van het inter
actieve programma ML3 (Prosser, Rasbach & Goldstein, 1991).
Door ML3 wordt voor elke familie een aparte regressie-vergelijking geschat. De schattin
gen kunnen onprecies worden wanneer er maar weinig individuen in elke familie zitten. In dit
geval is het aantal leden per familie altijd twee, en daarom is het mogelijk dat de schattingen
onprecies zijn. O m twee redenen denken we dat het probleem van de lage aantallen binnen
elke gezin de resultaten niet onoverkomelijk zullen beïnvloeden. Ten eerste is er een aanzien
lijke variatie in de afhankelijke variabele. Ten tweede schatten we alleen de random termen op
het familieniveau. Deze random termen worden in multi-niveau-modellen voorgesteld alsof ze
uit een verdeling komen, en ML3 schat alleen de variantie van deze verdeling. Bovendien heeft
het rekening houden met de hiërarchie en de autocorrelatie in de data betere schattingen tot
resultaat (Jones et al., 1992).

4. Resultaten
In de ML3-anaIyse zijn vier verschillende modellen geschat. In model 1 worden alleen de con
stante, en de verschillende variantie-termen (binnen en tussen families) geschat. O p grond van
deze schattingen kunnen we concluderen hoeveel variantie in politieke voorkeuren kan wor
den toegeschreven aan verschillen tussen families, en hoeveel aan verschillen tussen individu
en. In model 2 introduceren we de individuele kenmerken leeftijd, geslacht, sociale klasse en
kerklidmaatschap. In het derde model voegen we de ouderlijke kenmerken sociale klasse en
kerklidmaatschap van de ouders toe aan model 2. T ot slot wordt in model 4 de politieke voor
keuren van de ouders aan model 3 toegevoegd. Wanneer we de variantie-termen van model 1
vergelijken met die van de modellen 2, 3 en 4, kunnen we bepalen hoeveel variantie in poli
tieke voorkeuren we kunnen verklaren met individuele kenmerken, en hoeveel met ouderlijke
kenmerken.
In tabel 2 worden de resultaten van de analyse gepresenteerd. H et bovenste gedeelte van
deze tabel bevat de parameterschattingen en hun bijbehorende standaardfouten. H et onderste
gedeelte van de tabel presenteert de verdeling van de variantie in politieke voorkeur over indi
viduen en families. Volledigheidshalve hebben we de varianties ook gepresenteerd als een per
centage van de totale variantie (dat is de individuele en de familie-variantie samen) die wordt
verklaard ten opzichte van model 1, het model met alleen een constante. T ot slot staat in tabel
2 de model-fit, en het aantal vrijheidsgraden vergeleken met het vorige model weergegeven.
In model 1 is de gemiddelde links-rechts positie 5,3, op een schaal die loopt van 1 tot 10,
wat neerkomt op het midden van de schaal. In het onderste gedeelte van de tabel staan de
variantie-componenten van het model. Ongeveer dertig procent van de variantie in de linksrechts positie (29 procent) kan worden toegeschreven aan systematische verschillen tussen
families, en zeventig procent (71 procent) aan verschillen tussen individuen binnen families.
Hiermee is een antwoord gegeven op de eerste onderzoeksvraag: politieke voorkeuren worden
voor zeventig procent beïnvloed door individuele kenmerken, en voor dertig procent door
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familiekenmerken. In de volgende modellen proberen we deze variamie in links-rechts positie
te verklaren met gemeten individuele kenmerken zoals kerklidmaatschap, sociale klasse, leef
tijd en geslacht, en met ouderlijke kenmerken zoals kerklidmaatschap van de ouders, ouderlij
ke sociale klasse en politieke voorkeuren.
In model 2 worden de individuele kenmerken kerklidmaatschap, sociale klasse, leeftijd en
geslacht toegevoegd aan model 1. De constante in dit model verwijst naar de gemiddelde linksrechts positie voor vrouwen van 18 jaar die geen kerklid zijn en die ongeschoolde arbeiders
zijn. Van deze groep wordt verondersteld dat zij de meest linkse politieke partijvoorkeur heeft.
Hierdoor zullen alle andere categorieën een rechtsere positie op de links-rechts schaal inne
men, en daarom verwachten we dat alle parameterschattingen een positief teken zullen heb
ben. In tabel 2 is te zien dat de gemiddelde links-rechts positie voor deze referentiegroep 3,2
is, wat linkser is dan de gemiddelde links-rechts positie zoals gevonden in model 1. Alle kerk
genootschappen hebben een rechtsere partijvoorkeur dan de referentiecategorie. De meest
rechtse partijvoorkeur wordt gevonden onder Gereformeerden; hun links-rechts positie is 1,3
punten hoger dan die van de referentiegroep.
De onderscheiden sociale klassen verschillen significant van de ongeschoolde arbeiders in
hun links-rechts positie. De links-rechts positie van geschoolde arbeiders lijkt het meest op die
van de ongeschoolde arbeiders; de zelfstandigen en boeren zijn de meest rechtse sociale groepen.
Mannen hebben slechts een iets rechtsere partijvoorkeur dan vrouwen. Desalniettemin is
het verschil tussen mannen en vrouwen significant. H et leeftijdseffect is niet significant.
De fit van het model neemt significant toe wanneer we de individuele kenmerken kerklid
maatschap, sociale klasse, leeftijd en geslacht aan model 1 toevoegen. H et verschil in %2 tussen
model 1 en model 2 is 96, tegen 10 vrijheidsgraden. Samen verklaren de individuele kenmer
ken kerklidmaatschap, sociale klasse, geslacht en leeftijd 6 (dat is (2,39 - 2, 24)12,39*100%)
procent van de variantie op het individuele niveau, en 34 (dat is (0,98 - 0,65)/0,98*100%)
procent van de variantie op familieniveau. H et feit dat we 34 procent van de familie-variantie
in links-rechts positie verklaren met individuele kenmerken geeft aan dat individuele kenmer
ken zoals kerklidmaatschap en sociale klasse nauw verwant zijn aan ouderlijke kenmerken zoals
kerklidmaatschap en sociale klasse van de ouders.
In model 3 worden de ouderlijke kenmerken kerklidmaatschap en sociale klasse van de
ouders toegevoegd aan model 2. In dit model verwijst de constante naar dezelfde referentieca
tegorie als in model 2, maar nu heeft deze groep ook ouders die geen kerklid zijn en die onge
schoolde arbeiders zijn. De gemiddelde links-rechts positie voor de referentiecategorie is 3,2.
De effecten van de individuele kenmerken op de links-rechts positie in model 2 veranderen
niet noemenswaardig door toevoeging van het kerklidmaatschap en de sociale klasse van de
ouders. H et effect van de sociale klasse van de ouders en het effect van het kerklidmaatschap
van de ouders zijn niet significant.
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Tabel 2

h

Parameterschattingen van multi-niveau siblingmodel en modelfit; standaardfouten tussen haakjes
(N = 704)

Variabele

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

Constante

5,3 (0,1)

3,2 (0,4)

3,2 (0,4)

2,6 (0,4)

1,1 (0,2)
0,9 (0,2)
1,3 (0,3)

1,2 (0,2)
0,8 (0,3)
1,3 (0,4)

1,1 (0,2)
0,6 (0,3)
1,1 (0,4)

0,3
0,7
1,4
0,3

0,3
0,7
1,4
0,3

0,3
0,6
1,4
0,3

Individuele kenmerken
Kerklidmaatschap
Geen kerklid (ref)
Katholiek
Nederlands Hervormd
Gereformeerd
Sociale Klasse
Hogere professionals
Routine hoofdarbeid
Kleine zelfstandigen
Geschoolde arbeiders
Ongeschoolde arbeiders (ref)
Boeren

(0,2)
(0,2)
(0,4)
(0,3)

(0,2)
(0,2)
(0,4)
(0,3)

(0,2)
(0,2)
(0,4)
(0,3)

1,2 (0,4)

1,0 (0,4)

1,0 (0,4)

Geslacht
Vrouw (ref)
M an

0,3 (0,1)

0,3 (0,1)

0,3 (0,1)

Leeftijd

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

0,0 (0,0)

-0,0 (0,2)
0,3 (0,3)
0,1 (0,4)

-0,5 (0,2)
0,2 (0,2)
-0,4 (0,4)

0,1
0,0
-0,2
-0,2

-0,1
-0,2
-0,4
-0,2

Ouderlijke kenmerken
kerklidmaatschap van de ouders
Geen kerklid (ref)
Katholiek
Nederlands Hervormd
Gereformeerd
Sociale klasse van de ouders
Hogere professionals
Routine hoofdarbeid
Kleine zelfstandigen
Geschoolde arbeiders
Ongeschoolde arbeiders (ref)
Boeren

(0,2)
(0,3)
(0,3)
(0,3)

0,1 (0,3)

(0,2)
(0,2)
(0,3)
(0,2)

-0,1 (0,3)
0,2 (0,0)

Links-rechts positie van de ouders
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Tabel 2 (vervolg)

Variantie-componenten en modelfit
Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

Variantie-componenten
individueel
familie

2,39
0,98

2,24
0,65

2,23
0,63

2,23
0,54

Totale variantie (%)
individueel
familie

Verklaarde variantie vergeleken met model 1 (%)
6
71
7
7
34
36
29
45

Model fit
2 * log-likelihood
A 2 * log-likelihood
A vrijheidsgraden

2727
96
10

2823

2721
6
8

2701
20
1

Bron: Familie-Enquête Nederlandse Bevolking 1993; eigen berekeningen

H et verschil in %2 van model 3 vergeleken met model 2 is 6, tegen 8 vrijheidsgraden. D it sug
gereert dat toevoeging van de ouderlijke kenmerken kerklidmaatschap en sociale klasse van de
ouders aan een model met alleen individuele kenmerken als sociale klasse, kerklidmaatschap,
leeftijd en geslacht, de fit van het model niet significant verbetert op het 0,05 procentsniveau.
De verklaarde variantie in model 3 is echter iets hoger dan die van model 2.
T ot slot voegen we de politieke voorkeuren van de ouders toe aan model 3. De constante
in model 4 verwijst naar dezelfde referentiegroep als in model 3, maar nu heeft deze groep ook
nog ouders met een links-rechts positie van 0. De gemiddelde links-rechts positie van deze
referentiegroep, als weergegeven door de constante, is 2,6. De meeste parameterschattingen in
model 4 lijken sterk op die in de vorige modellen. H et effect van de links-rechts positie van de
ouders is zowel significant als in de verwachte richting. Wanneer de links-rechts positie van de
ouders met één punt toeneemt, neemt de eigen links-rechts positie toe met 0,2 punten op een
schaal van 1 tot 10.
Toevoegen van de politieke voorkeuren van de ouders zorgt voor een afname van de %2 van
het model met 20 vergeleken met model 3. H et model dat de politieke voorkeuren van de
ouders bevat, gebruikt slechts één vrijheidsgraad meer vergeleken met het vorige model, wat
aanduidt dat het effect van de ouderlijke politieke voorkeuren sterk significant is. De variabe
len die in model 4 zijn opgenomen verklaren 7 procent van de variantie op het individuele
niveau, en 45 procent van de variantie op het familieniveau. H et feit dat we ook hier een deel
van de individuele variantie in de politieke-partijvoorkeur verklaren met ouderlijke kenmer
ken laat wederom zien dat het eigen kerklidmaatschap en de eigen sociale klasse sterk gerela
teerd zijn aan die van de ouders.5
Zoals uit tabel 2 blijkt, is een
test van de fit van model 4 vergeleken met model 1, het
model met alleen een constante, significant. D it betekent echter niet dat ook alle variabelen in
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model 4 een significant effect op de links-rechts positie hebben. In tabel 3 laten we zien in hoe
verre de %2 verandert als we de onafhankelijke variabelen een voor een weglaten uit model 4.

Tabel 3

Significantietest, verandering in %2 als variabele uit model 4 wordt weggelaten.

AX2

A d.f.

Individuele kenmerken
Kerklidmaatschap
Social class
Geslacht
Leeftijd

37,9
23,8
4,9
1,9

3
5
1
1

12,6
4,8
4,9
1,9

Ouderlijke kenmerken
Kerklidmaatschap van de ouders
Sociale klasse van de ouders
Links-rechts positie van de ouders

7,9
2,1
20,0

3
5
1

2,6
0,4
20,0

Variabele

A x 2 / A d.f.

Bron: Familie-Enquête Nederlandse Bevolking 1993; eigen berekeningen

Inspectie van tabel 3 laat zien dat vier variabelen een significant effect hebben op de linksrechts positie. Kerklidmaatschap, sociale klasse, geslacht en links-rechts positie van de ouders
beïnvloeden iemands links-rechts positie alle significant. H et effect van leeftijd en de sociale
klasse en kerklidmaatschap van de ouders zijn niet significant.

5. Discussie
In dit artikel is het effect van het ouderlijk milieu op de politieke-partijvoorkeur op een niet
zo gebruikelijke manier vastgesteld. O p grond van de overeenkomst in de politieke-partij
voorkeur tussen siblings weten we precies wat het totale effect van het ouderlijk milieu op de
politieke-partijvoorkeur is.
De resultaten lieten zien dat 29 procent van de variantie in de politieke-partijvoorkeur toe
geschreven kan worden aan het ouderlijk milieu, en 71 procent aan individuele factoren. Deze
resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten van andere siblingstudies, met andere afhanke
lijke variabelen. Een derde van de variantie in cultuurparticipatie kan worden toegeschreven
aan het ouderlijk milieu en tweederde aan individuele factoren (Ganzeboom & De Graaf,
1991). De variantie in opleidingsniveau kan voor 35 procent worden toegeschreven aan de
familie, voor 13 procent aan verschillen tussen buurten en voor 48 procent aan individuele fac
toren (Van der Velden & Bosker, 1991).
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Op het eerste gezicht lijken de resultaten van dit artikel ook sterk op andere studies naar
de politieke-partijvoorkeur, die geen gebruik maken van de sibling-benadering. Van alle ken
merken van het ouderlijk milieu heeft de politieke voorkeur van de ouders het sterkste effect
op iemands politieke-partijvoorkeur. Jennings en Niemi (1968) en McAllister en Kelley
(1985) kwamen ook tot deze conclusie. Door gebruik te maken van de siblingmethode is in
dit artikel vooruitgang geboekt ten opzichte van eerdere studies, omdat we nu ook de totale
invloed van het ouderlijk milieu vast hebben gesteld.
Er is echter één verschil met eerdere studies aan te geven. De effecten van de sociale klasse
en het kerklidmaatschap van de ouders zijn niet significant. Hiervoor zijn twee mogelijke ver
klaringen te geven. Een eerste oorzaak kan liggen in het feit dat we hier een model hebben
gebruikt dat rekening houdt met de hiërarchische structuur van de data. In modellen waarin
geen rekening wordt gehouden met deze hiërarchische structuur kunnen daarom wel signifi
cante effecten gevonden worden (Andeweg, 1982; De Graaf et al., 1995). Deze verklaring lijkt
echter niet op te gaan. Een OLS-analyse liet zien dat ook in een model waarbij geen rekening
wordt gehouden met de hiërarchische structuur van de data, de effecten van de sociale klasse
en het kerklidmaatschap van de ouders niet significant zijn.
Een tweede verklaring voor het feit dat we geen significante effecten van de ouderlijke klas
se en kerklidmaatschap vinden, kan gezocht worden in het kleine aantal respondenten dat in
de analyses is opgenomen, vergeleken met het aantal parameters dat geschat wordt. Er zijn
immers maar 352 families in de analyses opgenomen. Wellicht zouden er wel significante
effecten van de ouderlijke kenmerken gevonden worden wanneer er meer families in de ana
lyses betrokken worden.6
H et gebruik van de politieke voorkeuren van siblings is een vruchtbare manier gebleken
om familie-effecten op de politieke-partijvoorkeur te bepalen. We weten nu immers dat de
socialisatie-effecten voor een derde de politieke-partijvoorkeur bepaalt. In volgende studies
zouden de totale indirecte en directe effecten van zowel ouderlijke als individuele kenmerken
op de politieke-partijvoorkeur in beschouwing moeten worden genomen. Hiervoor zijn ech
ter veel meer gegevens met betrekking tot de politieke-partijvoorkeur van siblings nodig.
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5

was ‘N iet lid van een kerk o f geloofsgenootschap’.

aan hun kinderen overdragen. Gegeven het feit

De aantallen in de ‘niet lid’ categorie zullen in
deze zogenoemde anderhalftraps-vraag ergens tus

dat wij veel categorische variabelen in de analyse
opnemen, werd het schatten van een multi-niveau

sen die van een- en tweetraps-vraag inliggen.

siblingmodel verkozen boven dat van een structu
reel siblingmodel.

In een structureel siblingmodel, dat bijvoorbeeld
6

m et LISREL kan worden geschat, kan rekening

Verkleining van het aantal categorieën van de

gehouden worden met het feit dat ouders in het

variabelen sociale klasse en denominatie leverde

algemeen hun kerklidmaatschap en sociale klasse

ook geen significante effecten op.
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