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SIMULTANE LQGITANALYSE 

Een uiteenzetting en toepassing van de methode van Mallar 

H.H.U. Konijnendijk*, J.J. Siegers^*, C.A. van den WijngaartXXX 

Economiscb Instituut, Rijksuniversite.it Utrecht 

1 . Inleiding 

Herhaaldelijk doet zich in de sociale wetenschappen de corabina- 

tie voor van: 

a. tweewaardigheid van een of meer te verklaren variabelen en 

tu simultaniteit. 

Wanneer een te verklaren variabele slechts twee waarden kan aanne- 

men, wordt het onderzoek naar de kwantitatieve invloed die uitgaat 

van de verklarende variabelen bemoeilijkt, doordat de handzame en 

veel gebruikte analysetechniek van de volgens de gewone kleinste- 

kwadratenmethode uitgevoerde lineaire regressierekening in een 

dergelijke situatie op problemen stuit. Logitanalyse vormt dan een 

eigende onderzoekmethode. Twee voorbeelden van tveewaardige (ope- 

rationaliseringen van) variabelen zijn arbeidsmarktparticipatie 

(iemand participeert hetzij wel, hetzij niet op de arbeidsraarkt) 

en vruchtbaarheid (er zijn hetzij wel, hetzij geen kinderen in het 

gezin). Met betrekking tot de term vruchtbaarheid zij opgemerkt 

dat hiermee in de demografische literatuur wordt gedoeld op het 

aantal (levend)geborenen; de biologische potentie kinderen te kun- 

nen krijgen -waarnaar de term vruchtbaarheid op grond van het da- 

gelijkse spraakgebruik lijkt te verwijzen- wordt aangeduid met de 

term fecunditeit. 

Van simultaniteit is sprake wanneer twee of meer variabelen el- 

ge- 



kaar over en weer causaal beinvloeden. Zo laten de arbeidsraarkt 

participatie door gehuwde vrouwen en de vruchtbaarheid van gehuw- 

de vrouwen een sterke onderlinge correlatie zien zonder dat op 

voorhand de richting van de causaliteit kan worden bepaald. Een 

dergelijk causaliteitsprobleem valt uiteen in vier vragen: 

- loopt de causaliteit van arbeidsmarktparticipatie naar vrucht¬ 

baarheid? 

- loopt de causaliteit van vruchtbaarheid naar arbeidsmarktparti- 

cipatie? 

- is er sprake van een wederzijdse causale beinvloeding en, zo 

ja, welke van de twee invloeden is dan het sterkste? 

- Is er sprake van een of meer andere variabelen die zowel ar¬ 

beidsmarktparticipat ie als vruchtbaarheid causaal beinvloeden, 

zonder dat beide laatste variabelen een causale samenhang ver- 

tonen? 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden dient een simultane schat 

tingsmethode te worden uitgevoerd. Dat is bovendien vereist, om- 

dat niet—simultane methoden tot foutieve schatters van de regres— 

siecoefficienten kunnen leiden (Bronfenbrenner, 1953; Koutsoyiannis, 

1973, biz. 322-325). Wanneer er sprake is van niet-lineaire speci- 

ficaties, zoals bij de toepassing van logitanalyse, kan evenwel 

niet zonder meer gebruik worden gemaakt van de in geval van een 

stelsel van lineaire vergelijkingen gewoonlijk gehanteerde metho- 

de der kleinste kwadraten in twee of dric ronden gezien het feit 

dat in het algemeen geldt Ef(x) / f(Ex)(Goldfeld c i Quandt, 1972, 

biz. 236). Ook de simultane maximum-1ikelihoodmethoden bieden 

nauwelijks uitkomst omdat zij hoewel theoretisch adequaat- in de 

praktijk tot vrijwel onoplosbare problemen leiden (zie Mallar, 

1975). Door een iets aniere specificatie van het model te kiezen 



kon door Mallar een handzame methode worden ontwikkeld om de pa¬ 

rameters van een simultaan stelsel van logistische vergelijkingen 

te kunnen schatten (Mallar, 1975, 1976 en 1977). 

In dit artikel* wordt de methode van Mallar uiteengezet en na- 

der toegelicht aan de hand van een simultane logitanalyse van de 

arbeidsmarktparticipatie door gehuwde vrouwen en de aanvezigheid 

van jonge kinderen in het gezin. Alvorens daartoe over te gaan 

wordt in paragraaf 2 de wenselijkheid besproken om in geval van 

tweewaardigheid van een te verklaren variabele in plaats van li- 

neaire regressie logitanalyse toe te passen. Paragraaf 3 bevat 

een bespreking van Mallar's methode voor het uitvoeren van simul- 

tane logitanalyse. Een toepassing van deze methode volgt in para¬ 

graaf 4. 

2. Lineaire regressie en logitanalyse bij tweewaardige afhanke- 

lijke variabelen 

Wanneer de te verklaren variabele tweewaardig is, dan geeft de 

toepassing van lineaire regressie volgem; de gewone kleinste-kwa- 

dratenmethode onzuivere en niet-consistente. schal ters voor de va- 

rianties van de geschatte regressiecoefficienten (Koutsoyiannis, 

1973, biz. 178). Dit is het gevolg van hot feit, dal: de tweewaar¬ 

digheid van de afhankelijke variabelen or. toe leidl., dat er sprake 

is van hetero^cedasticiteit (Ashenfelter, 1969, biz. 644-648; Kooy 

man, 1971, biz. 39-46), dat wil zeggen dat de variantie van de sto 

ringsterm van de te verklaren reeks niet constant is (Goris, 

1972, biz. 208). Hoewel deze heteroscedasticiteit in beginsel kan 

worden vermeden door in plaats van de gewone kleinste-kwadraten- 



methode een variant van de gegeneraliseerde kleinste-kwadratenme- 

thode te hanteren, blijkt een dergelijke oplossing in de praktijk 

niet zonder probleraen, doordat de voor deze methode benodigde ge- 

wichten extreem groot worden wanneer de geschatte waarden van de 

te verklaren variabele dicht bij nul of een liggen. Bovendien 

rijzen moeilijkheden wanneer de geschatte waarden van de te ver¬ 

klaren variabele op een van de grenzen van het interval [0,1^ 

liggen of daarbuiten (zie hieronder) vallen (Siegers, 1977a, 

biz. 216-218; zie voor de specificatiegevoeligheid van deze op¬ 

lossing Pindyck en Rubinfeld, 1976, biz. 249). 

De te verklaren tweewaardige variabele kan worden geinterpre- 

teerd als een kansvariabele die de waarde een aanneemt indien een 

bepaalde gebeurtenis optreedt en de waarde nul indien de betref- 

fende gebeurtenis niet optreedt. Waarden die liggen buiten het 

interval [o,l] zijn dan op logische gronden onmogelijk. Wanneer 
in een dergelijk geval een lineair schattingsmodel wordt gehan- 

teerd, doet zich evenwel het probleem voor, dat er geen garantie 

is, dat de geschatte waarden van de te verklaren variabelen bin- 

nen het interval [jD,lJ vallen (Gunderson, 1974, biz. 90; Siegers, 

1977a, biz. 217). Een specificatie die aan dit bezwaar tegemoet 

komt, wordt gevormd door de logistische curve. De parameters van 

een dergelijke curve kunnen onder meer met behulp van met name 

door Goodman en Theil in de sociale wetenschappen ingevoerde me- 

thoden op een betrekkelijk eenvoudige wijze worden geschat op 

basis van in een kruistabel gegroepeerde gegevens (Goodman, 

1971-1972 en 1972; Theil, 1969, 1970, 1971, biz. 632-635 en 1972, 

biz. 166 e.v.; zie ook Davis, 1969; Gunderson, 1977; Heckman, 

1976; Nerlove en Press, 1973; Siegers, 1979a; Tacq, 1979; Bishop 
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c.s., 1977). In geval van continue variabelen luidt het werken met 

gegroepeerde gegevens evenwel tot verlies van informatie, doordat 

de variantie tussen de waarnemingen binnen elke afzonderlijke cel 

wordt verwaarloosd. 

In geval van een lineaire specificatie is de kans op het optre- 

den van een bepaalde gebeurtenis gelijk aan: 

p(y=i |x) = 9'x 

waarbij : 

P(Y=1 |X) = de kans op het optreden van de te verklaren ge¬ 

beurtenis, gegeven X 

Y = tweewaardige dummyvariabele die geliik is aan een 

Indien de te verklaren gebeurtenis optreedt en ge¬ 

lijk is aan nul indien de gebeurtenis niet optreedt 

X = vector van verklarende variabelen 

£ = vector van regressiecoefficienten ({} geeft de ge- 

transponeerde van de vector aan) . 

(Vectoren worden steeds aangegeven met een vette letter.) 

Wanneer een logistische specificatie wordt; gehanteerd 

de kans: 

dan luidt 

P(Y=1 |X) = --- 

. + e -e’x 

waarbij P(Y=1|X) van nul naar een looptj wanneer p'X loop van - to 

naar + to . Een methode waarmee de parameters van de logistische 

curve op basis van individuele waarnemingen kunnen worden geschat, 

is de maximum-1ikelihoodmethode (zie met name Warner, 1962, biz. 

19-20; de Donnea, 1971, biz. 220-222 en 124-125). 



3. De methode van Mallar 

Uitgangspunt vormt een model dat G afhankelijke binaire varia 

belen Y bevat. Aangenomen wordt dat de waarschijnlijkheid P dat 

de gG afhankelijke variabele gelijk is aan een, niet alleen 

wordt belnvloed door gepredetermineerde variabelen, maar eveneens 

een directe invloed ondervindt van de waarschijnlijkheden op het 

gelijk aan een zijn van de respectieve andere afhankelijke varia~ 

belen in het model. Het model ziet er dan als volgt uit: 

gt 
F(X ,P .p >Y„) gl rg gl g 

waarbij g = 1..G en de index i = 1..N het rangnummer van de waar- 

neming aangeeft. De waarschijnlijkheid dat 1, wordt be- 

halve door de vector X . van de gepredetermineerde onafhankelijke 
gi 

variabelen met bijbehorende parametervector P , ook bepaald door 

de niet-waarneembare waarschijnlijkheden in de andere vergelij- 

kingen, 

pgi= " V'.i’ Vl.i’' 
met bijbehorende parametervector Yg* waarschijnlijkheden zijn 

conditioneel met betrekking tot de verklarende variabelen met 

vaste coefficienten In beginsel ligt hel voor de hand om 

als specificatie aan te nemen, dat er een indexfunctie be- 

staat, die lineair is in X . ,|3 ,P* en Y , zodat de bovenstaande 
gi g g g 

vergelijking kan worden herschreven als: 



In feite komt elke kansverdelingsfunctie in aanmerking voor de 

functie F. De logistische functie brengt evenwel naar verwach- 

ting de relatief geringste hoeveelheid rekenkundige bewerkin- 

gen met zich mee zonder dat de resultaten noemenswaard afwijken 

van de resultaten, die worden verkregen via op andere kansver- 

delingsfuncties berustende specificaties. Wanneer het logitrao- 

del wordt gehanteerd, geldt: 

Pg. = [, + exp (-Igi) ] 

ofwel: 

I . = In 
gi 1-P 

gi 

= logit 
gt 

De cruciale verandering van de specificatie die door Mailar is 

voorgesteld, is dat wordt aangenoraen, dat de indexfunctie I . 
. * g1 

met Imeair is in F • maar in de indexfuncties I . van het 
gi gi 

model, zodat voor de indexfunctie I . kan worden geschreven: 
gi & 
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met: 

I . = (I, 
gi Ig-1,i* Xg+1,i’ 

I .)l 
g,i 

Deze structuurvergelijking kan eenvoudig worden herschreven in de 

bijbehorende gereduceerde vorm, waarbij de indexfunctie bescbouwd 

wordt als functie van alle exogene variabelen in liet model: 

waarbij it de parametervector is die bij de variabelen be- 

hoort. Op basis van de gereduceerde-vormvergelijkingen kunnen 

voor alle gepredetermineerde variabelen de totale (mull:iplier)ef- 

fecten worden berekend (Siegers, 1979b): 

3P 

waarbij f de kansdichtheidsfunctie is, die behoort bij de kans- 

verdelingsfunctie F. Omdat de kansdichtheidfunctie niet-negatief 

is, is het teken van elk van de totale (multiplier)effecten ge- 

determineerd door het teken van elk van de gereduceerde-vormco- 

efficienten tt . . 
gk 

Consistente schattingen van de gereduceerde-vormparametiers V^ 

kunnen worden verkregen door de 1ikelihoodfunctie van iedere 

afhankeliike variabele Y afzonderlijk te maximaliseren. De log- 
g e 

likelihoodfunctie van de g vergelijking kan worden geschreven 

als: 
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L = InL 
8 8 

r 
i-i L®1 

•In P . + (1-Y .) In (1-P . 
’ 81 gi g- ‘0 

P . = F(ir'Z.) 
gi g i 

De hier gekozen methode om te maximaliseren verloopt als volgt. 

De vergelijkingen voor de te schatten parameters ir volgen uit de 

hierboven gegeven vergelijking voor L* door de afgeleiden van L* 
8 g 

naar de gereduceerde-vormparameters nul te stellen. Als er K para¬ 

meters zijn, dan is er sprake van K niet-lineaire vergelijkingen 

met K onbekenden, die simultaan moeten worden opgelost. Dit is e~ 

quivalent aan het berekenen van de waarden die de elementen van de 

vector TTg moeten aannemen, opdat de volgende functie Sj haar mini¬ 

mum bereikt (waarbij bekend is dat de minimumvaarcle van de functie 

gelijk is aan nul): 

S 
L 

De struetuurparameters en kunnen niet direct worden geschat, 

omdat de indexfuncties niet waarneembaar zijn. Wei kunnen deze 

parameters worden bepaald met behulp van een door Mallar ontwik- 

kelde methode (Mallar, 1975, 1977), die overeenkomsten vertoont 

met de kleinste-kwadratenmethode in twee ronden: 

(1) In de eerste ronde worden de gereduceerde-vormparameters TT 
g 

geschat door te minimaliseren. Op basis van de aldus ge- 

schatte parameters worden met behulp van de gereduceerde—vorm— 
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vergelijkingen voor elk van de G functies de geschatte waar 

den van de indexfuncties, berekend. 

(2) In de tweede ronde worden de parameters van de structuurver- 

gelijkingen geschat, dat wil zeggen van: 

I . 
gi 

= P' X . 
g gi 

Y' I . 
g gi 

waarbij in elk van de G vergelijkingen voor elk van de N 

waarnemingen voor X • de in de eerste ronde geschatte waar— 

den X* wordt gesubstitueerd. Evenals de schatting van de 
* gi 

gereduceerde-vormparameters in de eerste ronde, kan ook die 

van de parameters van de structuurvergelijkingen in de twee¬ 

de ronde worden verkregen door een aan analoge functie te 

minimaliseren, nu niet met betrekking tot TT^ maar met be- 

trekking tot en y. 

4. Een simultane analyse van de arbeidsmarktparticipatie door 

gehuwde vrouwen en de aanwezigheid van jonge kinderen in het 

gezin 

Op grond van theoretische overwegingen lijkt het aannemelijk 

dat de aanwezigheid van jonge kinderen in het gezin een belang- 

rijke determinant vormt van de arbeidsmarktparticipatie door 

gehuwde vrouwen (zie bijvoorbeeld Siegers, 1976, en de aldaar 

vermelde literatuur). Niet-simultane empirische analyses hebben 

niet tot weerlegging van deze hypothese geleid (zie bijvoorbeeld 

Siegers, 1976). Evenzo ondersteunen niet-simultane empirische a- 

nalyses de op grond van theoretische overwegingen geformuleerde 



hypothese dat de arbeidsraarktparticipatie door de vrouw een be- 

langrijke determinant vormt van de aanwezigheid van jonge kin- 

deren in bet gezin (Siegers, 1977b en 1978b). Overeenkomstig 

hetgeen in de inleiding is opgemerkt, lijkt een simultane schat- 

tingsprocedure vereist. De simultane logitanalyse, waarvan bier 

de resultaten worden gepresenteerd, heeft betrekking op de gege- 

vens van 350 dertigjarige, gehuwde vrouwen. De betreffende data 

zijn afkomstig van bet Nationaal Onderzoek Vruchtbaarheid en 
3 

Ouderschapsmotivatie (N0V0M) . Ten behoeve van bet N0V0M zijn in 

bet voorjaar van 1975 ruim 4500 Nederlandse gehuwde vrouwen uit 

de huwelijkscohorten van 1963 t/m 1973 geenqueteerd (Moors, 

1975; Moors e.a., 1976). De arbeidsmarktparticipatie door de 

vrouw is gelijk aan een gesteld wanr.eer zij liet weten ten tijde 

van bet interview te werken en gelijk aan nul wanneer zij liet 

weten dat niet te doen. De aanwezigheid van jonge kinderen in 

bet gezin is geoperationaliseerd door de hierop betrekking heb- 

bende variabele gelijk te stellen aan een wanneer in bet gezin 

kinderen jonger dan zes jaar aanwezig waren en gelijk aan nul 

wanneer dat niet bet geval was. In de vergelijking ter verkla- 

ring van de arbeidsraarktparticipatie zijn tevens opgenomen een 

duiranyvariabele die betrekking heeft op bet feit of de echtgenoot 

wel of niet werkzaara was en een continue variabele die bet op- 

leidingsniveau van de vrouw representeert. Laatstgenoemde varia¬ 

bele is uitgedrukt in effectieve scholingsjaren door een lagere 

opleiding gelijk te stellen aan zes effectieve scholingsjaren, 

een voortgezette lagere opleiding aan negen, een middelbare op¬ 

leiding aan twaalf, een hogere beroepsopleiding aan vijftien en 

een opleiding op bet hoogste opleidingsniveau aan zeventien 

(vergelijk Bartels en Bertens, 1975, biz. 139; Bartels, 1977, 
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biz. 220). De vergelijking ter verklaring van de aanwezigheid 

van jonge kinderen in het gezin bevat naast de arbeidsmarktpar- 

ticipatie door de vrouw de huwelijksduur, zowel lineair als 

kwadratisch, en een viertal dummyvariabelen die betrekking heb- 

ben op de kerkelijke gezindte van de vrouw. De voor elk van 

laatstgenoemde variabelen gevonden regressiecoefficient geeft 

het effect aan van het behoren tot de betreffende kerkelijke 

gezindte ten opzichte van het effect van het niet behoren tot 

een kerkelijke gezindte (Siegers, 1976, biz. 211). 

Zoals in paragraaf 3 is uiteengezet, dient voor de schatting 

van de parameters van het model een aantal malen een functie 

van meerdere variabelen te worden geminimaliseerd. Omdat er in 

de praktijk betrekkelijk weinig bekend is omtrent de conver- 

gentie van de voorhanden zijnde minimaliseringsmethoden, werd 

een drietal methoden gehanteerd. 

1. De methode van Fletcher en Powell (Fletcher en Powell, 1963). 

Dit is een iteratieve methode die in elke snap de schatting 

van de parametervector verbetert met behulp van alle afge- 

leiden van de te minimaliseren functie (hier ). 

2. De methode van Marquardt (Marquardt, 1963). Ook deze methode 

maakt gebruik van de afgeleiden van de te minimaliseren func¬ 

tie. Ze kan worden beschouwd als een interpolatie tussen de 

methode van Gauss en de gradient-methoden (zoals de 

Msteepest-descent,,-methode) . 

3. De ’’direct search"-methode van Hooke en Jeeves die in tegen- 

stelling tot de beide voorgaande procedures geen gebruik 

maakt van de afgeleiden van de te minimaliseren functie 

(Hooke en Jeeves, 1961). In elke iteratiestap wordt de func¬ 

tie onderzocht in de omgeving van de in de vorige stap bere- 
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kende parameLervector. Door alleen de waarden van de parame- 

tervector te accepteren, die een kleinere functiewaarde op- 

leveren, wordt getracht bet minimum te vinden. 

De resultaten van de uitgevoerde logitanalyse zijn vermeld 

in tabel 1. De gebruikte symbolen hebben de volgende betekenis: 

E = opleidingsniveau van de vrouw 

Lh = arbeidsmarktparticipatie door de echtgenoot 

D = huwelijksduur 

DD = huwelijksduur, kwadraat 

R1 = kerkelijke gezindte: gereformeerd 

R2 = kerkelijke gezindte: Rooms-katholiek 

R3 = kerkelijke gezindte: Nederlands hervormd 

R 4 = kerkelijke gezindte: overige gezindten 

I_„ = indexfunctie (zie biz. 6) met betrekking tot de aan- 
LH 

wezigheid van jonge kinderen in bet gezin 

= indexfunctie (zie biz. 6) met betrekking tot de ar¬ 

beidsmarktparticipatie door de vrouw 

Op grond van bet feit dat zowel de bij I als de bij I beho- 

rende regressiecoefficienten significant van nul verschillen, 

kan worden geconcludeerd dat tussen de arbeidsmarktparticipatie 

door gehuwde vrouwen van dertig jaar en de aanwezigbeid van 

jonge kinderen in bun gezin een wederzijdse causaliteit lijkt 

te bestaan. 

De drie gehanteerde minimaliseringsmethoden gaven uiteinde- 

lijk alle hetzelfde in tabel 1 vermelde resultaat, Bij de me- 

thode van Fletcher en Powell kwam bet herhaaldelijk voor, dat 

tijdens bet minimaliseringsproces met grote stappen over bet 



Tabel I. Schatting van de parameters met behulp van de maximum-1ikelihoodmethode 
-x- 

Herleide-vomvergelijkingen Structuurvergelijkingen 

Variabele Arbeidsmarkt- Aanwezigheid in bet 

participatie gezin van kinderen 

jonger dan zes jaar 

Arbeidsmarkt- Aanwezigheid in het 

participatie gezin van kinderen 

jonger dan zes jaar 

L CH L CH 

b s t b b s t b s t 

E 

Lh 

D 

DD 

R1 

R2 

S3 

R4 

Constante 

0.279 0.062 4.52 

-1.529 0.598 2.56 

-0.650 0.306 2.13 

0.047 0.020 2.34 

-0.633 0.479 1.32 

-0.366 0.310 1.18 

-0.440 0.369 1.19 

0.168 0.781 0.22 

-0.001 1.470 0.001 

-0.118 0.067 1.76 

1 .576 0.606 2.60 

1.794 0.346 5.18 

-0.117 0.023 5.20 

1.816 0.783 2.32 

0.783 0.360 2.18 

0.183 0.392 0.47 

-1.345 0.741 1.82 

-5.552 1.624 3.42 

0.223 0.060 3.71 

-1.135 0.635 1.79 

-0.337 0.130 2.59 

-1.557 0.784 1.90 

1.394 0.376 3.70 

-0.090 0.025 3.65 

1.550 0.787 1.97 

0.566 0.372 1.52 

0.004 0.403 0.01 

-1.280 0.729 1.76 

-0.582 0.206 2.83 

-4.328 1 .325 3.27 

*) b = regressiecoefficient; = asymptotische standaardfout; t = t waarde. 
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minimum been werd gesprongen. De methode van Hooke en Jeeves 

bleek steeds langzamer te convergeren naarmate bet minimum werd 

genaderd. Overeenkomstig hetgeen op grond van deze eigenschap- 

pen van beide methoden kan worden verwacht, bleek bet efficient 

om bet gebied waar bet minimum ligt te zoeken met behulp van de 

methode van Hooke en Jeeves om vervolgens over te gaan op de me¬ 

thode van Fletcher en Powell. Steeds bleek echter de minimalise- 

ringsmethode van Marquardt probleemloos en bet snelst naar bet 

minimum te leiden. De methoden van Fletcher en Powell en Hooke 

en Jeeves,al dan niet in combinatie toegepast, benodigden 150 

tot 300 berekeningen van de gradient van om bet minimum te 

bereiken, de methode van Marquardt daarentegen slechts 30 tot 

100. 



Noten 

x) Ten tijde van het onderzoek werkzaam bij bet Economisch In- 

stituut van de RUU op een post die financieel werd mogelijk 

gemaakt door een subsidie van het Nalionaal Progratnma Demo~ 

grafisch Onderzoek. 

xx) Wetenschappelijk medewerker bij de sectie macro-econoinie 

van het Economisch Instituut van de RUU. 

Ten tijde van het onderzoek werkzaam bij het Economisch In¬ 

stituut van de RUU op een post uit de. \iniversitaire re- 

searchpool. 

De schrijvers danken drs. G.P. van der Vorst en drs. A.A. de 

Jong voor hun commentaar op een eerdere versie van dit artikel. 

1) De paragrafen 2 en 3 zijn gebaseerd op Siegers (1978c); 

paragraaf 4 is grotendeels gebaseerd op Siegers en van den 

Wijngaart (1979). 

2) Zie voor andere mogelijke transformaties Cox (1970). 

3) Het NOVOM werd uitgevoerd door het Nederlands Interuniver- 

sitair Demografisch Instituut in saraenwerking met het CBS 

en de Werkgroep sociologie van bevolkingsvraagstukken van 

de Rijksuniversiteit Utrecht. De projectleiding berustte 

bij het NIDI (Dr. H.G. Moors). Het NOVOM werd mogelijk ge¬ 

maakt door een subsidie van ZWO. De schrijvers zijn de 

stuurgroep en de projectleiding van het NOVOM erkentelijk 

voor het ter beschikking ste!3en van de enquete-uitkomsten. 
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