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Samenvatting 

 

In dit onderzoek wordt de relatie tussen industrialisatie en sociale mobiliteit onderzocht. Onderzocht 

wordt welk beginsel de grootste invloed heeft op sociale mobiliteit: het afkomstbeginsel of het prestatiebeginsel. 

Met het oog op het statusverwervingsmodel van Blau en Duncan is de verwachting dat het prestatiebeginsel 

meer invloed heeft op sociale mobiliteit dan het afkomstbeginsel. Deze aanname wordt door veel andere 

empirische onderzoeken ondersteund. Dit onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van data die worden 

aangeleverd door de Historische Steekproef Nederland (HSN). Hierbij worden twee hypothesen geformuleerd 

om zowel het afkomstbeginsel als het prestatiebeginsel te analyseren. Deze worden getoetst aan de hand van 

correlatietabellen en regressievergelijkingen. De eerste hypothese, die tegen het afkomstbeginsel pleit, wordt 

bevestigd. De tweede hypothese, die voor het prestatiebeginsel pleit, wordt verworpen. Dit zorgt voor een lastige 

situatie, omdat er geen overduidelijke steun is voor het afkomstbeginsel dan wel het prestatiebeginsel. Maar na 

het vergelijken van de regressiecoëfficiënten en –constanten is geconcludeerd dat het prestatiebeginsel 

uiteindelijk toch meer invloed heeft op sociale mobiliteit dan het afkomstbeginsel. 

 

Inleiding 

  

De appel valt niet ver van de boom. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat 

bijvoorbeeld een miljonairszoon zal eindigen als een zwerver. Deze symboliek weerspiegelt 

één van de kenmerken van sociale mobiliteit. De kern van het vraagstuk met betrekking tot 

sociale mobiliteit vinden we terug in het ongelijkheidprobleem, wat één van de hoofdvragen 

van de sociologie is. Ongelijkheid wordt ook wel als sociale stratificatie aangeduid; dit betreft 

de positie die men in de samenleving inneemt ten opzichte van andere mensen binnen deze 

samenleving (Ultee, Arts en Flap, 2003). Hierbij bestaat er een duidelijk verschil wat betreft 

inkomen, scholing en status als het bijvoorbeeld gaat om de vergelijking tussen een huisarts 

en een vuilnisman. Sociale mobiliteit betreft de mate van beweeglijkheid van een individu 

binnen een sociaalhiërarchische context. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen de 

manier waarop sociale status wordt verworven. Dit wordt gedaan door te kijken naar het 

verschil tussen ‘ascription’ en ‘achievement’. De term ‘ascription’ betekent dat de huidige 

sociale positie van het individu vooral afhankelijk is van zijn of haar afkomst; de sociale 

positie van zijn of haar ouders. De term ‘achievement’ betekent dat de huidige sociale positie 

van het individu vooral afhankelijk is van zijn of haar eigen kwaliteiten en schoolprestaties. 

De termen ‘ascription’ en ‘achievement’ zullen in het vervolg van dit onderzoek worden 

aangeduid met de Nederlandse begrippen ‘afkomstbeginsel’ en ‘prestatiebeginsel’. Binnen 
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sociale mobiliteit bestaat er ook een onderscheid tussen intergenerationele mobiliteit en 

intragenerationele mobiliteit. Intragenerationele mobiliteit handelt over verschuivingen in 

status binnen één generatie; de sociale status die een individu in de loop van zijn of haar 

carrière verwerft. Terwijl intergenerationele mobiliteit handelt over verschuivingen tussen 

verschillende generaties, het verschil tussen de sociale status van ouders met die van het 

nageslacht. 

Eind 19
e
 en begin 20

e
 eeuw hebben er in Nederland (en de meeste andere westerse 

landen) een aantal processen plaatsgevonden die van invloed zijn geweest op sociale 

mobiliteit. Eén van de belangrijkste processen is in dit opzicht de periode van industrialisatie 

geweest. In dit onderzoek wordt geanalyseerd welk effect deze periode precies heeft gehad op 

sociale mobiliteit.  

Onder de periode van industrialisatie wordt verstaan: “Veranderingen in de nijverheid 

waarbij de productie op gemechaniseerde wijze gaat verlopen en de ambachtelijke werkwijze 

steeds verder verdrongen wordt door een machinale, semi-automatische productie” (Ultee et 

al., 2003, pag. 201). Deze veranderingen bestonden, naast mechanisering, bijvoorbeeld uit 

arbeidsdeling en schaalvergroting (Van Dijk et al., 1984).  

Door deze veranderingen is er een grote verscheidenheid aan beroepen ontstaan. Door 

deze toegenomen verscheidenheid aan beroepen ontstonden er meer keuzemogelijkheden voor 

werkzoekenden. Voordat deze veranderingen in nijverheid waren ontstaan, was de 

samenleving sterk afhankelijk van landbouw. Binnen deze samenleving valt er een sterke 

vorm van het afkomstbeginsel waar te nemen. Daarin heeft de beroepsstatus van de vader 

meer invloed op de uiteindelijke beroepsstatus van de zoon dan de opleiding van de zoon 

(Blau en Duncan, 1967). Figuur 1 illustreert de relatie tussen de beroepsstatus van de vader, 

de beroepsstatus van de zoon en de opleiding van de zoon in een pre-industriële samenleving 

door gebruik te maken van meerdere pijlen, wat duidt op een sterk verband, terwijl één pijl 

aangeeft dat er een zwak verband bestaat.                         
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Beroepsstatus                  Beroepsstatus 

          vader                          zoon 

           

 

    

 Opleiding zoon  

Figuur 1: Statusverwervingsmodel pre-industriële samenleving 

(Bron: Zijdeman en Mandemakers, 2008) 

 

Mede geleid door de beschreven historische ontwikkelingen zijn de volgende hoofd- 

en deelvragen tot stand gekomen:  

 

Welke invloed hebben het afkomstbeginsel en 

het prestatiebeginsel op sociale mobiliteit? 

 

• Beïnvloedt het prestatiebeginsel of het afkomstbeginsel de beroepsstatus van de 

zoon meer? 

• Is er tijdens de industrialisatie een verandering waar te nemen betreffende de 

invloed van de beroepsstatus van de vader op de beroepsstatus van de zoon? 

 

 Dit onderzoek heeft vooral wetenschappelijke relevantie, het heeft namelijk 

kennisvermeerdering als voornaamste doel. Door de beantwoording van bovenstaande 

vraagstukken wordt duidelijk welke processen de meeste invloed hebben op sociale 

mobiliteit. Hierdoor kunnen deze processen in de toekomst sneller worden herkend en kan 

adequater op dergelijke processen worden gereageerd. 

 

De invloed van het statusverwervingsmodel 

 

In het onderstaande wordt allereerst de bijdrage van Blau en Duncan aan het 

statusverwervingsmodel besproken. Vervolgens worden zowel het afkomstbeginsel als het 

prestatiebeginsel uitvoerig besproken en verduidelijkt aan de hand van een figuur. Ten slotte 

worden beide beginselen nogmaals kort besproken en wordt er aan elk een hypothese 

verbonden. 
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 Blau en Duncan hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de theoretische 

onderbouwing van het prestatiebeginsel. Voor hun studie ‘The American occupational 

structure’ (1967) stelden zij het statusverwervingsmodel op. Dit model laat enerzijds zien in 

hoeverre de sociale status van een individu wordt beïnvloed door het prestatiebeginsel en 

anderzijds in hoeverre de sociale status van een individu wordt beïnvloed door het 

afkomstbeginsel (Stovel, Savage en Bearman, 1996). De belangrijkste hypothese van Blau en 

Duncan luidt dat, met de toenemende industrialisering, de verwerving van beroepsprestige 

steeds minder op grond van afkomst en steeds meer op grond van prestatie plaatsvindt. Dit 

betekent dat men minder afhankelijk is van de sociale status van de ouders en dat er meer 

keuzemogelijkheden zijn om een beroep met de daarbij behorende status te verkrijgen. 

Hierdoor is er meer vrijheid voor het nageslacht om de individuele capaciteiten maximaal te 

benutten. De verwachting hierbij is dan dat de sociale mobiliteit in de Verenigde Staten zal 

stijgen, wat betekent dat de zoon een hoger beroepsprestige zal verwerven dan de vader. Deze 

hypothese wordt door de onderzoekers bevestigd (Blau en Duncan, 1967). In figuur 2 wordt 

verduidelijkt hoe het prestatiebeginsel eruit ziet. Hierin valt te zien dat er een zwak verband 

bestaat tussen de beroepsstatus van de vader en de beroepsstatus van de zoon evenals tussen 

de beroepsstatus van de de vader en de opleiding van de zoon. Dit terwijl er een sterk verband 

te zien is tussen de opleiding van de zoon en de beroepsstatus van de zoon. 

 

Beroepsstatus                  Beroepsstatus 

          vader                          zoon 

           

 

    

 Opleiding zoon  

Figuur 2: Statusverwervingsmodel prestatiebeginsel 

(Bron: Zijdeman en Mandemakers, 2008) 

Dit statusverwervingsmodel impliceert dat de invloed van de beroepsstatus van de 

vader op de beroepsstatus van de zoon zal afnemen tijdens de periode van industrialisatie. 

Binnen pre-industriële samenlevingen volgden de zonen hun vader vaak op in hun beroep. 

Daarnaast werden zij ‘geschoold’ door van jongs af aan bij te dragen aan het werk van hun 

ouders (Grusky, 1983). De periode van industrialisatie bracht hier verandering in. Door de 

veranderingen in nijverheid, de overgang van landbouw naar mechanisering, ontstond er een 
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daling in het uitoefenen van traditionele beroepen, zoals dorpssmid. Hierdoor konden deze 

beroepen steeds minder vaak worden overgedragen van vader op zoon. Daarnaast ontstond er 

deling van arbeid waardoor er een grotere verscheidenheid aan arbeidsplaatsen ontstond. 

Binnen de verscheidenheid zijn een groot aantal nieuwe beroepen ontstaan. Voor deze nieuwe 

beroepen was echter kennis vereist die niet binnen de familie kon worden overgedragen. 

Hierdoor zal het directe verband tussen de beroepsstatus van de vader en de beroepsstatus van 

de zoon afnemen tijdens de periode van industrialisatie. Voor deze nieuwe beroepen was 

kennis nodig die verkrijgbaar was binnen het onderwijs. Door de industrialisatie ontstond er 

een enorme groei van het onderwijs, waardoor het onderwijs toegankelijker werd voor 

meerdere lagen uit de samenleving (Zijdeman en Mandemakers, 2008). Normaliter was het 

onderwijs uitsluitend voor de elite bestemd, omdat alleen deze laag van de samenleving de 

beschikking had over cultureel kapitaal. Dit begrip wordt geïntroduceerd door Bourdieu in 

zijn boek ‘Cultural reproduction and social reproduction’ (1973). 

Bourdieu doelt met het begrip cultureel kapitaal op de kennis en vaardigheden die aan 

het nageslacht worden geboden via de mogelijkheden die de sociale status van de ouders 

bieden. Dit cultureel kapitaal wordt doorgegeven door de ouders via de opvoeding die door de 

kinderen wordt genoten. Dit wordt vorm gegeven door het aanleren van gedragingen en 

attitudes die nodig zijn om te kunnen slagen in het heersende scholingsysteem (Bourdieu, 

1973). Hierdoor zal er een vorm van het afkomstbeginsel ontstaan, omdat er invloed bestaat 

van de beroepsstatus van de vader op de opleiding van de zoon. Bourdieu gaat ervan uit dat, 

door de sociale kenmerken die horen bij een sociale status, iemand een voorsprong kan 

krijgen op de arbeidsmarkt. Daarnaast heeft de overdracht van cultureel kapitaal een grotere 

invloed op de uiteindelijke behaalde sociaal-economische status dan de overdracht van 

economisch kapitaal (De Graaf en Kalmijn, 2001). Doordat opleidingsniveau de belangrijkste 

determinant werd voor de uiteindelijke sociaal-economische status in moderne industriële 

samenlevingen, heeft cultureel kapitaal een indirect effect op sociale mobiliteit (DiMaggio en 

Mohr, 1985). Dit wordt weergegeven in figuur 3. Hierin valt een zeer sterk verband te vinden 

tussen de beroepsstatus van de vader en de opleiding van de zoon en een sterk verband tussen 

de opleiding van de zoon en de beroepsstatus van de zoon.   
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Beroepsstatus               Beroepsstatus 

          vader                           zoon 

           

 

    

            Opleiding zoon  

Figuur 3: Statusverwervingsmodel afkomstbeginsel                                                                           

(Bron: Zijdeman en Mandemakers, 2008) 

Blau en Duncan ontwikkelden het prestatiebeginsel als onderdeel van het 

statusverwervingsmodel, waaruit blijkt dat de invloed van de beroepsstatus van de vader op 

de beroepsstatus van de zoon afneemt. Zij bekijken de periode van industrialisatie, 

waarbinnen een grotere diversiteit aan arbeid ontstaat. Hierdoor wordt het lastiger om kennis 

door te geven binnen de familie. Het blijkt dat de directe invloed van de beroepsstatus van de 

vader afneemt, terwijl er indirect nog invloed uitgeoefend wordt door middel van overdracht 

van cultureel kapitaal. Daarom wordt de volgende hypothese geformuleerd: 

[ H 1: De directe invloed van de beroepsstatus van de vader op de beroepsstatus van de zoon 

zal tijdens het proces van industrialisering afnemen. ] 

Er zijn echter ook theorieën die uitgaan van de invloed van het opleidingsniveau. 

Zoals de technische-functie theorie die zegt dat er door de, tijdens de periode van 

industrialisatie toegenomen, benodigde technische werkkennis twee processen ontstaan. Aan 

de ene kant is er een sterke afname te vinden binnen de minder vakkundige banen, terwijl er 

een toename te zien valt binnen de meer vakkundige banen (Collins, 1971). Dit zorgt voor een 

toename in de vraag naar gekwalificeerde werklieden, waardoor er meer nadruk komt te 

liggen op het opleidingsniveau. Aan de andere kant blijken banen gecompliceerder te worden. 

Banen die voorheen werden vervuld door ongeschoolde werklieden worden door de periode 

van industrialisatie complexer. Waardoor wederom de vraag naar hoog geschoolde 

werklieden zal toenemen, zodat zij een voorsprong genieten op ongeschoolde werklieden met 

betrekking tot het verkrijgen van een baan (Collins, 1971). Daarom wordt de volgende 

hypothese geformuleerd: 

[ H2: De invloed van het hebben van een opleiding van de zoon op de beroepsstatus van de 

zoon zal tijdens het proces van industrialisatie toenemen. ]  
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Eerdere onderzoeksbevindingen  

In het onderzoek van Grusky (1983) komt naar voren dat het effect van het 

prestatiebeginsel niet significant zal toenemen. Dit terwijl het effect van het afkomstbeginsel 

niet significant zal afnemen tijdens de periode van industrialisatie. Hierbinnen wordt bekeken 

wat de verschillen tussen een aantal regio’s zijn. Grusky geeft aan dat de overdracht van 

kennis, die plaatsvindt als gevolg van het afkomstbeginsel, een verschillend effect genereert 

in verschillende geografische regio’s. Dit betekent dat de beperkingen die schuilen binnen de 

regio’s een significant effect hebben op de uitkomst met betrekking tot de status die wordt 

verkregen binnen het afkomstbeginsel. Dit impliceert dat de ongelijkheid niet alleen 

afhankelijk is van de overdracht van kennis, maar ook afhankelijk is van externe beperkingen, 

zoals geografische ligging. Volgens Grusky zal de elite, die over meer hulpmiddelen beschikt, 

alles in het werk stellen om deze beperkingen te minimaliseren om zodoende de sociale 

voorsprong te behouden. Netwerken worden aangehaald, kinderen krijgen een betere, 

duurdere studie om deze voorsprong veilig te stellen. Zijdeman en Mandemakers (2008) 

breiden dit in hun onderzoek verder uit. Zij concluderen dat de ouders zullen investeren in 

kwalitatief hoger onderwijs. Doordat de elite meer hulpmiddelen bezit en de cultuur van 

onderwijs beter zou aansluiten bij de hogere sociale klassen, zouden kinderen uit de hogere 

sociale klassen meer succesvol zijn met betrekking tot opleiding (Bourdieu, 1973). Dit wordt 

bevestigd in het onderzoek van Sullivan (2001), waarin naar voren komt dat het cultureel 

kapitaal een sterk verband vertoont met sociale klasse, wat inhoudt dat er binnen een hogere 

sociale klasse meer cultureel kapitaal aanwezig is. Zij concludeert echter ook, dat er, door zelf 

behaalde resultaten (conform aan het prestatiebeginsel), meer mogelijkheden op de 

arbeidsmarkt worden gegenereerd dan door sociale achtergrond. 

Deze bevindingen sluiten aan bij het onderzoek van Stovel, Savage en Bearman 

(1996), waarin naar voren komt dat er een significant effect bestaat tussen tijd en sociale 

status. Uit dit onderzoek blijkt dat er tussen 1890 en 1970 een verschuiving heeft 

plaatsgevonden van een sterke invloed van sociale achtergrond naar een sterke invloed van 

zelf behaalde resultaten op de sociale status van de zoon. Hierbinnen wordt onderwijs gezien 

als een belangrijke determinant met betrekking tot het verwerven van sociale status. Daarbij 

kan uit het onderzoek van Zijdeman en Mandemakers (2008) worden opgemaakt dat 

participatie binnen het onderwijs tijdens de periode van industrialisatie sterk is toegenomen. 

Door de uitbreiding van het onderwijs en de verbeterde toegankelijkheid van dit onderwijs, 
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komt er een groot aantal geschoolde mensen op de arbeidsmarkt. Bij dit onderzoek komt 

verder naar voren dat tussen 1880 en 1920 het aantal leerlingen met een zeer hoge sociale 

achtergrond verhoudingsgewijs afnam binnen het onderwijs. Dit terwijl er verhoudingsgewijs 

een toename viel te bespeuren bij het aantal leerlingen dat behoorde tot de bevolkingsgroep 

met een gemiddeld tot hoge sociale achtergrond. Hierdoor ontstaat er een grotere 

verscheidenheid aan geschoolde mensen op de arbeidsmarkt. Doordat de economie niet 

evenredig is meegegroeid met het onderwijs, zal er een overschot ontstaan van geschoolde 

arbeiders. Daardoor zal er volgens Grusky (1983) meer nadruk komen te liggen op de sociale 

afkomst, omdat dit een goede manier is om onderscheid te maken binnen geschoolde 

werknemers. In het onderzoek van Zijdeman en Mandemakers (2008) wordt dit noch 

bevestigd, noch ontkent. Zij bevestigen echter wel dat het directe verband van de 

beroepsstatus van de vader op de beroepsstatus van de zoon afneemt in de periode 1880-1920. 

Daarbij noemen zij wel dat dit niet wordt gecompenseerd door extra investering in opleiding. 

Daarnaast concluderen zij dat het belang van opleiding voor beroepsstatus niet toeneemt.  

Data 

De hypothesen die worden gesteld in ons onderzoek gaan getest worden aan de hand 

van datasets die gebundeld zijn door de Historische Steekproef Nederland (HSN). De HSN 

heeft data verzameld door middel van een a-selecte steekproef van ongeveer 70.000 

proefpersonen die geboren zijn tussen 1812 en 1922. Dit betekent dat de selectie van 

proefpersonen is gebaseerd op toeval (’t Hart et al., 2005). Het aantal 78.105 bedraagt 

ongeveer 0,5 % van de mensen die geboren zijn in deze periode, in totaal zijn er ongeveer 

14,5 miljoen mensen in deze periode geboren. De data bevat huwelijken vanuit alle 

provincies, maar huwelijken uit de provincies Zeeland, Utrecht en Friesland zijn 

oververtegenwoordigd. Evenals huwelijken tussen personen die trouwen en geboren zijn in 

dezelfde provincie. De mate van onvolledigheid varieert. De provincies Zeeland en Utrecht 

zijn nagenoeg compleet, Friesland en Rotterdam zijn voor ongeveer 75 % opgenomen. Voor 

de rest van het land geldt dat voor de periode tussen 1883-1922 ongeveer 60 % is opgenomen. 

Het ontbreken van levenslopen is niet gebaseerd op toeval, het gaat vooral om personen die, 

of heel veel verhuisden, of naar buiten de regio waarin ze werden geboren, zijn verhuisd. 

Daarom zijn de mensen die trouwen en geboren zijn in dezelfde provincie 

oververtegenwoordigd. Dit moet geen problemen voor ons onderzoek opleveren. 

 



  Casteleijn & van der Spek (2009) 

 

 11 

De data met betrekking tot Zeeland, Utrecht en Friesland gaan terug tot 1850, terwijl 

de rest van Nederland pas werd opgenomen in de data vanaf 1883. De gegevens zijn 

verzameld uit de burgerlijke stand door bijvoorbeeld te kijken naar de geboorteakten of 

huwelijksakten. In de akten is veel informatie te vinden, zoals namen, leeftijden en beroepen. 

Vooral de huwelijksakten zijn een bron van informatie voor ons onderzoek omdat hier ook 

wordt aangegeven wat het beroep van de ouders van de gehuwden was.  

 

Methoden 

 
Om de genoemde hypothesen te kunnen toetsen, wordt er een correlatietabel gemaakt 

om zodoende te kunnen onderzoeken hoe sterk de afhankelijke variabele (in dit onderzoek de 

beroepsstatus van de zoon) afhangt van de onafhankelijke variabele(n) (in dit onderzoek de 

beroepsstatus van de vader respectievelijk de scholing van de zoon). Hierdoor ontstaat er een 

overzicht van de samenhang tussen de verschillende variabelen. Hierna wordt er een multipele 

regressie-analyse uitgevoerd om te onderzoeken hoe de verschillende variabelen precies met 

elkaar samenhangen. Een regressie-analyse heeft als doel om de invloed van de 

onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele te meten. Dit wordt gedaan aan de hand 

van de volgende vergelijking:  

 

Y =  B + a * X 

 

Bij een multipele regressie-analyse worden er meerdere onafhankelijke variabelen in 

de vergelijking meegenomen. Hierdoor wordt het mogelijk om de invloed van meerdere 

variabelen te testen die van invloed kunnen zijn op de afhankelijke variabele. Bij een 

multipele regressie ziet de vergelijking er als volgt uit: 

 

Y = B + a * X¹ + a * X² + a * X³ 

 

In dit onderzoek wordt Y aangeduid als de beroepsstatus van de zoon, dit is de 

afhankelijke variabele. Binnen deze vergelijking worden de onafhankelijke variabelen X² en 

X³ gehanteerd als controlevariabelen. Als X² wordt tijd gehanteerd en als X³ wordt de leeftijd 

van de bruidegom gebruikt. Wij gebruiken tijd als controlevariabele, omdat het proces van 

industrialisatie zich door de tijd heen steeds verder ontwikkelt. Daarnaast gebruiken we de 
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leeftijd van de bruidegom als controlevariabele, omdat deze veel verschillende waarden 

aanneemt, wat een vertekend beeld in de resultaten zou kunnen opleveren. De onafhankelijke 

variabele X¹ verschilt per hypothese. Bij H1 is dit de beroepsstatus van de vader, bij H2 is dit 

de aanwezigheid van opleiding.  

 

Operationalisering 

 
Om de hypothesen op een betrouwbare manier te kunnen testen, zullen alle variabelen die 

we gaan gebruiken hieronder worden geoperationaliseerd: 

 

1. Beroepsstatus zoon 

2. Beroepsstatus vader   

3. Aanwezigheid opleiding zoon 

4. Jaar van trouwen (controlevariabele) 

5. Leeftijd zoon (controlevariabele) 

 

Tabel 1: Geoperationaliseerde variabelen 

 N Min. Max. Gem. Std. Dev. 

Beroepsstatus zoon 8408 10,60 99,00 49,1294 13,87293 

Beroepsstatus 

vader 

8408 10,60 99,00 48,3207 12,64051 

Geschoold 8408 0,00 1,00 0,9624 0,19020 

Ongeschoold 8408 0,00 1,00 0,0376 0,19020 

Cohort 1 

(1812-1892) 

8408 0,00 1,00 0,3494 0,47682 

Cohort 2 

(1893-1912) 

8408 0,00 1,00 0,2709 0,44447 

Cohort 3 

(1913-1940) 

8408 0,00 1,00 0,3796 0,48533 

Leeftijd zoon 8408 17 53 26,26 4,374 
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Ad 1, 2) Om de beroepen te ordenen naar status gebruiken we een historische continue 

beroepsprestigeschaal: HISCAM. Deze HISCAM schaal is een historische versie van de 

CAMSIS-schalen, die veronderstellen dat patronen van sociale interactie tussen mensen uit 

verschillende beroepscategorieën representatief zijn voor de gehele 

beroepsstratificatiestructuur. De HISCAM schaal is geconstrueerd aan de hand van associaties 

tussen beroepstitels afkomstig van 1,5 miljoen huwelijksakten uit 6 verschillende landen uit 

de periode 1800-1938. Dit betekent dat verschillende beroepen over tijd met elkaar 

vergeleken kunnen worden. Een dorpssmid uit 1900 kan bijvoorbeeld dezelfde 

beroepsprestige hebben als een productiemedewerker in de huidige samenleving. 

Ad 3) De aanwezigheid van de opleiding van de zoon wordt in dit onderzoek 

geoperationaliseerd als scholing. De scholing wordt bepaald door het al dan niet ondertekenen 

van de huwelijksakte. Wanneer de huwelijksakte is ondertekend door de bruidegom wordt dit 

geclassificeerd als geschoold en bij het ontbreken van de handtekening wordt dit 

geclassificeerd als ongeschoold. Binnen de dataset wordt dit aangegeven met de waarden ja 

en nee. Dit wordt geoperationaliseerd naar de waarden 0 en 1. Hierbij krijgt de waarde 0 de 

label ongeschoold en de waarde 1 de label geschoold. Vervolgens worden van deze twee 

variabelen dummy variabelen gemaakt; geschoold en ongeschoold. 

Ad 4) Jaar van trouwen is een belangrijke controlevariabele in dit onderzoek, omdat deze 

variabele aangeeft welke verschillen er worden gevonden over tijd. Daarnaast geeft het aan 

wat de invloed van deze verschillen kan zijn op sociale mobiliteit. Wij hebben deze variabele 

in drie verschillende cohorten verdeeld. Het eerste cohort gaat van 1812 tot en met 1892, het 

tweede cohort gaat van 1893 tot en met 1912 en het derde cohort bestaat uit respondenten die 

zijn getrouwd tussen 1913 en 1940. Deze cohorten bestaan alledrie ongeveer uit een gelijk 

aantal respondenten. Dit om ze op een goede manier met elkaar te kunnen vergelijken. 

Ad 5) Leeftijd van de bruidegom wordt als tweede controlevariabele gebruikt in dit 

onderzoek, omdat deze voor een vertekend beeld zou kunnen zorgen. Dit omdat er voor deze 

variabele een grote diversiteit aan waarden bestaat. 

 

Daarnaast hebben wij voor alle variabelen de zogenaamde “MISSING” gecodeerd, dit 

zorgt ervoor dat alle extreme waarden buiten de analyse blijven en dat er alleen maar 

gegevens van respondenten in de analyse worden betrokken die voor elke variabele over een 

bruikbare waarde beschikken. Op deze manier voorkomen wij dat er een vertekend beeld van 

de werkelijkheid kan ontstaan. 
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Resultaten 

Tabel 2: Correlatietabel variabelen hypothese 1 (N = 8408) 

  Beroeps-

status 

zoon 

Beroeps-

status 

vader 

Cohort1 

(1812- 

1892) 

Cohort2 

(1893- 

1912) 

Cohort3 

(1913- 

1940) 

Leeftijd 

zoon 

Beroepsstatus zoon Pearson 

Correlation 

1 0,572 -0,213 0,009 0,201 0,063 

Beroepsstatus 

vader 

Pearson 

Correlation 

0,572 1 -0,116 0,001 0,113 0,059 

Cohort 1 

(1812-1892) 

Pearson 

Correlation 

-0,213 -0,116 1 -0,447 -0,573 0,091 

Cohort 2 

(1893-1912) 

Pearson 

Correlation 

0,009 0,001 -0,447 1 -0,477 -0,069 

Cohort 3 

(1913-1940) 

Pearson 

Correlation 

0,201 0,113 -0,573 -0,477 1 -0,026 

Leeftijd zoon Pearson 

Correlation 

0,063 0,059 0,091 -0,069 -0,026 1 

 

 Er blijkt een sterke relatie te bestaan tussen de beroepsstatus van de vader en de 

beroepsstatus van de zoon (P = 0,572). Wat verder opvallend is, is dat er in eerste instantie 

een negatieve relatie bestaat tussen tijd en status. Dit betekent dat de beroepsstatus van zowel 

de vader als van de zoon door de tijd heen afnemen. Maar in de loop van de tijd verandert 

deze negatieve relatie in een positieve relatie. Dit betekent dat de beroepsstatus van zowel de 

vader als van de zoon door de tijd heen gaat toenemen.  
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Tabel 3: Correlatietabel variabelen hypothese 2 (N = 8408) 

 

Er blijkt een licht positieve relatie te bestaan tussen het al dan niet hebben van een 

opleiding en de beroepsstatus van de zoon. Daarnaast is er een omslag te zien van een 

negatieve relatie tussen de variabele geschoold en de variabele jaar van trouwen naar een 

positieve relatie tussen deze twee variabelen. Evenals een omslag van een positieve relatie 

tussen de variabele ongeschoold en de variabele jaar van trouwen naar een negatieve relatie 

tussen deze twee variabelen. Dit betekent dat het belang van opleiding in de loop van de tijd is 

toegenomen. 

 

 

 

 

 

 

  

B
er

o
ep

ss
ta

tu
s 
zo

o
n
 Geschoold Onge- 

schoold 

Cohort 1 

(1812-

1892) 

Cohort 2 

(1893-

1912) 

Cohort 3 

(1913-

1940) 

Leeftijd 

zoon 

Beroepsstatus 

Zoon 
Pearson 

Correlation 

1 0,172 -0,172 -0,213 0,009 0,201 0,063 

Geschoold Pearson 

Correlation 

0,172 1 -1,000 -0,225 0,088 0,140 -0,038 

Ongeschoold Pearson 

Correlation 

-0,172 -1,000 1 0,225 -0,088 -0,140 0,038 

Cohort 1 

(1812-1892) 

Pearson 

Correlation 

-0,213 -0,225 0,225 1 -0,447 -0,573 0,091 

Cohort 2 

(1893-1912) 

Pearson 

Correlation 

0,009 0,088 -0,088 -0,447 1 -0,477 -0,069 

Cohort 3 

(1913-1940) 

Pearson 

Correlation 

0,201 0,140 -0,140 -0,573 -0,447 1 -0,026 

Leeftijd zoon Pearson 

Correlation 

0,063 -0,038 0,038 0,091 -0,069 -0,026 1 



  Casteleijn & van der Spek (2009) 

 

 16 

Tabel 4a: Regressie coëfficiënten hypothese 1 (N = 8408) 

Model  Unstand. Coefficients Stand. 

Coefficients 

  B Std. Error Beta 

1 (Constant) 18,817 0,491  

 Beroepsstatus 

vader 

0,627 0,010 0,572 

 Cohort 1    

 Cohort 2    

 Leeftijd zoon    

2 (Constant) 22,390 0,526  

 Beroepsstatus 

vader 

0,604 0,010 0,551 

 Cohort 1 -5,276 0,288 -0,181 

 Cohort 2 -2,271 0,307 -0,073 

 Leeftijd zoon    

3 (Constant) 19,021 0,873  

 Beroepsstatus 

vader 

0,601 0,010 0,548 

 Cohort 1 -5,381 0,288 -0,185 

 Cohort 2 -2,229 0,306 -0,071 

 Leeftijd zoon 0,135 0,028 0,043 

Afhankelijke variabele: Beroepsstatus zoon 

 

In tabel 4a is te zien dat wanneer de beroepsstatus van de vader met 1 zou toenemen, 

dus wanneer de vader bijvoorbeeld door promotie 20 werknemers onder zijn hoede zou 

krijgen in plaats van 10, dit een stijging van 0,627 voor de beroepsstatus van de zoon zou 

betekenen. Als we deze regressie vervolgens controleren voor tijd, blijkt deze door de tijd 

heen langzaam af te nemen. Dit betekent dat hypothese 1, die stelt dat de directe invloed van 

de beroepsstatus van de vader op de beroepsstatus van de zoon over tijd zal afnemen, wordt 

bevestigd. Het toevoegen van de tweede controle variabele, de leeftijd van de zoon, blijkt 

bijna geen invloed op de regressie te hebben. Als we een regressievergelijking opstellen, komt 

deze er als volgt uit te zien: 

 

Y = 19,021 + 0,601 * Beroepsstatus vader – 5,381 * Cohort 1 – 2,229 * Cohort 2 + 

0,135 * Leeftijd zoon 
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In deze vergelijking zijn niet alle variabelen betrokken. De variabele Cohort 3 wordt 

uitgesloten, omdat dit een referentiecategorie betreft voor de variabelen Cohort 1 en Cohort 2. 

Deze referentiecategorie ontstaat automatisch op het moment dat er dummy variabelen 

worden gecreëerd. Ook de variabele leeftijd zoon wordt niet in alle vergelijkingen 

meegenomen, omdat deze pas later in de vergelijking wordt opgenomen als controlevariabele. 

Daarom staan de waarden van deze variabele in de onderstaande tabel vermeldt.  

 

Tabel 4b: uitgesloten variabelen hypothese 1 (N = 8408) 

Collinearity 

Statistics 

Model  Beta 

In 

t Sig. Partial 

Correlation 

Tolerance 

1 Cohort 1 -0,148 

 

-16,739 ,000 -0,180 0,986 

 Cohort 2 0,008 

 

0,920 ,358 0,010 1,000 

 Cohort 3 0,138 

 

15,543 ,000 0,167 0,987 

 Leeftijd zoon 0,029 

 

3,287 ,001 0,036 0,996 

2 Cohort 1      

 Cohort 2      

 Cohort 3     0,000 

 Leeftijd zoon 0,043 

 

4,830 ,000 0,053 0,986 

3 Cohort 1      

 Cohort 2      

 Cohort 3     0,000 

 Leeftijd zoon      
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Tabel 5a: Regressie coëfficiënten hypothese 2 (N = 8408) 

Model  Unstand. Coefficients Stand. 

Coefficients 

  B Std. Error Beta 

1 (Constant) 49,602 0,152  

 Ongeschoold -12,572 0,784 -0,172 

 Cohort 1    

 Cohort 2    

 Leeftijd zoon    

2 (Constant) 52,727 0,237  

 Ongeschoold -9,461 0,787 -0,130 

 Cohort 1 -6,719 0,350 -0,231 

 Cohort 2 -3,300 0,367 -0,106 

 Leeftijd zoon    

3 (Constant) 45,879 0,903  

 Ongeschoold -9,575 0,785 -0,131 

 Cohort 1 -6,888 0,349 -0,237 

 Cohort 2 -3,207 0,366 -0,103 

 Leeftijd zoon 0,262 0,033 0,083 

Afhankelijke variabele: Beroepsstatus zoon 

  

Er blijkt een zeer sterk verband te bestaan tussen scholing en de beroepsstatus van de 

zoon. Op het moment dat er wordt gecontroleerd voor tijd, blijkt dit verband echter minder 

sterk te worden en zelfs af te nemen. Het toevoegen van de variabele leeftijd zoon, 

daarentegen, heeft geen noemenswaardige invloed op het eerste verband. Hypothese 2, die 

stelt dat de invloed van scholing op de beroepsstatus van de zoon over tijd zal toenemen, 

wordt hiermee verworpen. De regressievergelijking komt er als volgt uit te zien: 

 

 Y = 45,879 – 9,575 * Ongeschoold – 6,888 * Cohort 1 – 3,207 * Cohort 2 + 0,262 * 

Leeftijd zoon 
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Omdat de variabelen geschoold en ongeschoold dummy variabelen betreffen, wordt er 

altijd één van de twee uitgesloten, zoals te zien is in de onderstaande tabel. In dit geval is dat 

de variabele geschoold. Deze wordt als referentiecategorie gebruikt evenals de variabele 

Cohort 3. Daarnaast wordt ook de variabele leeftijd van de zoon pas in het laatste model van 

de vergelijking opgenomen, omdat dit een controlevariabele betreft. 

    Tabel 5b: uitgesloten variabelen hypothese 2 (N = 8408) 

Collinearity 

Statistics 

Model  Beta In t Sig. Partial 

Correlation 

Tolerance 

Geschoold     0,000 

Cohort 1 -0,183 

 

-16,910 ,000 -0,181 0,949 

Cohort 2 -0,006 

 

-0,591 ,554 -0,006 0,992 

Cohort 3 0,180 

 

16,903 ,000 0,181 0,980 

1 

Leeftijd zoon 0,070 

 

6,522 ,000 0,071 0,999 

Geschoold     0,000 

Cohort 1      

Cohort 2      

Cohort 3     0,000 

2 

Leeftijd zoon 0,083 

 

7,853 ,000 0,085 0,990 

Geschoold     0,000 

Cohort 1      

Cohort 2      

3 

Cohort 3     0,000 
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Discussie en conclusie 

 

 De vraag die binnen dit onderzoek naar voren komt, is welke invloed het proces van 

industrialisatie heeft op de sociale mobiliteit. Eerder onderzoek heeft hier geen eenduidig 

antwoord op gegeven. Binnen dit onderzoek word er onderzocht of de empirie meer bewijs 

levert voor het afkomstbeginsel dan wel het prestatiebeginsel, dit naar voorbeeld van Blau en 

Duncan (1967).  

 

Bij het bekijken van de resultaten moet echter in ogenschouw worden genomen dat 

ons onderzoek niet volledig aansluit op de beschikbare data; deze data bevat weinig 

informatie over de opleiding van de zoon, waardoor hier geen uitspraken over gedaan kunnen 

worden. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk op welk niveau van de middelbare school de 

respondenten zich bevonden. Hierdoor kunnen de uitspraken over het prestatiebeginsel binnen 

dit onderzoek niet als typerend voor die tijd worden genoemd. Daarnaast wordt binnen ons 

onderzoek de vooraanname gemaakt dat de periode van industrialisatie zich door de tijd heen 

steeds meer zal ontwikkelen. Deze graadmeter is uiteraard niet volledig sluitend aangezien de 

periode van industrialisatie zich in verschillende delen van het land divers heeft ontwikkeld.  

 

De begrippen afkomstbeginsel en prestatiebeginsel worden elk ondersteund door een 

hypothese. Eerdere empirische studies laten een trend zien waarbij men scholing als 

belangrijkste determinant van de beroepsstatus van de zoon kenmerkt in plaats van de 

beroepsstatus van de vader. Dit gegeven heeft mede de richting van beide hypothesen 

bepaald.Over tijd neemt de invloed van de beroepsstatus van de vader op de beroepsstatus van 

de zoon af. Dit is echter een kleine afname, terwijl er een sterke afname valt te bespeuren bij 

de invloed van scholing op de beroepsstatus van de zoon. Hier heeft de tijd een sterke invloed 

op de afname van de invloed van scholing op de afhankelijke variabele, de beroepsstatus van 

de zoon. Echter valt er bij de variabele scholing een hogere constante te bespeuren, waardoor 

de invloed van de scholing op de beroepsstatus van de zoon sterk blijft. Dit in tegenstelling tot 

de constante van de beroepsstatus vader, waardoor deze aan kracht moet inboeten. Hierdoor 

kan worden geconcludeerd dat het effect van scholing op de beroepsstatus van de zoon van 

grotere aard is dan het effect van de beroepsstatus van de vader. Aangezien scholing is 

gekoppeld aan het prestatiebeginsel, wordt er in dit onderzoek meer bewijs gevonden voor het 

prestatiebeginsel dan voor het afkomstbeginsel. Dit in navolging van de resultaten van eerder 

onderzoek. 
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