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Qver da methods dsr (partiele) replikatie.—Li—1. 

Enkele toepassinqsn 

door C.P. Middendorp 

Inleidinq 

In het eerste artikel over (partiBle) replikatis ward een 

aanzet gegeven tot een algemeen schema van de verschxllende 

vorrnen van deze methods1. Een viertal dimensiee bleek te 

kunnen worden onderscheiden: 

(1) het aantal studies dat bij de replikatie wordt betrokken 

(2) primaire of secundaire analyse als basis voor de 

replikatie 

(3) replikatie volgens Type-1 of Type-2 analyse 

(4) verbeteren van de meting van "oude" en het invoeren van 

nieuwe variabelen (speciaal binnen Type-2 analyse) 

Type-1 analyse kan ruwweg worden aangeduid als _beari£S^_ 

vorminq : het definieren, operationaliseren en empinsch 

toetsen van een of meBr begrippen. Type-2 analyse heeft 

betrekking op theorievorming: het systematise exploreren 

van een geheel van afhankelijke, onafhankelijke en inter- 

veniBrende variabelen. 

Aldus werden 12 basis-vormen van replikatie onderscheiden 

waarvan er 4 bij nadera uitwerking niet of nauwelijks 

relevant leken, nml. Type-2 analyses op basis van de 

primaire of secundaire analyse van meerdere studies. 

Een verdere reductie van het aantal mogelijke vormen van 

replikatie lijkt echter mogelijk. Zo lijkt het onwaarschijn- 

lijk dat een Type-1 replikatie geent zal zijn op de srimaire 

analyse van meerdere studies: hier ligt een secundaire 

analyse van studies voor de hand. 
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Evenzo lijkt het onwaarschijnlijk dat een TypE-2 replikatie 

geSnt zal zijn op een secundaire analyse over 66n studie; 

hier ligt primaire analyse over 6£n studie voor de hand. 

Hieronder zullen twee gevallen van replikatie, die elk 

weer op elkaar zijn afgestemd, Worden beschreven. Het 

eerste betreft de toepassing van de methode volgens geval 

2.2.1: Type-1 analyse op basis van de secundaire analyse 

van rneerdere studies. Het tweede' betreft de toepassing van 

de methode volgens gevallen 1.1.1 en 1.1.2.1 en 1.1.2.2: 

replikatie op basis van de primaire analyse van 6#n studie. 

Type-1 analyse op basis van de secundaire analyse van 

rneerdere studies 

Type-1 analyse is vooral relevant bij het operationaliseren 

en empirisch vastleggen van zogenaamde complexe begrippen, 

dat wil zeggen begrippen met een in eerste instantie 

onduidelijke betekenis waaraan echter duidelijk rneerdere 

facetten kleven. Typische voorbeelden van zulke begrippen 

zijn (politieke) ideologien en persoonlijkheidssyndromen 

zoals autoritarisme, dogmatisme, neuroticisme. Ook 

maatschappelijke 'syndromen' of ervaringsprocessen zoals 

vervreemding en anomie kunnen ertoe worden gerekend. 

In 1970 werd een studie opgezet met betrekking tot het 

begrippenpaar progressiviteit en conservatisms in welk 

verband een Type-1 analyse werd ontworpen en toegepest, 

onder meer in het kader van een partible replikatie (op 

basis van een secundaire analyse) van enkele studies in 

het Steinmetzarchief4. De gevolgde procedure was els volgt: 

(a) Aan de hand van een ideaal-typisch model van de conserr 

vatieve idBologis werden twBe kritaria gevonden die ten 

grondBlag leken ta liggen aan do progressiBf—conserva— 

tisf tBgenstelling: de waarden vri ihsid en gelijkheid. 
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(b) Op basis van deze beide kriteria werden vragen geselec- 
5 

teerd uit sen vijftal studies in het Steinmetzarchief , 

ts wBten 

PQ006 Protaatantisme' en progressiviteit 

P0014 Ontwikkelingshulp 

P0008 Huwelijk en gezin 

P0026 Politiek in Nederland 

PQ027 Godsdienst in Nederland 

(c) Over de sets van geselacteerde vragen werden twee 

analyses toegBpast: (1) een factor—analyse waarbij 

steeds twee rataties plaats vonden — varimax en promax — 

met een oplopend eantal factoren (tot maximaal een 

oantal gelijk aan ruwweg /3 van het aantal vragen in 

de set); (2) een schaal-analyse volgens Mokken's 

zoekmethode^. Voor beide analyses werden de antwoorden 

op elke vraag zoveel mogelijk volgens de mediaan 

gedichotomiseerd; de factor-analyse - principiele 

componenten — was dan ook gebaseerd op tetrachorische 

correlatiecoefficionten. 

(d) Een subset van vragen die hoog laadden op enige factor 

en/of pasten in het Guttman—model volgens Mokken's 

criteria ejn interpreteerbaar waren als een variabele 

werd beschouwd als een schaal met items die elk een 

aspect van de progressief—conservatief tegenstelling 

indiceerden en dus potentieel in aanmerking kwamen voor 

opneming in dB nieuw op te stsllen.vragenlijst• 

(e) De resultaten kunnen als volgt worden beschreven. 

24 elkaar soms enigszins overlappende attitude-schalen 

binnen het progressief-conservatief domein kwamen^ 

beschikbaar, meestal gebaseerd op factor-ladingen . 

Deze dienden als uitgangspunt voor het opstBllen van de 

nieuwe vragenlijst. 
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Van de in totaal 136 items in deze (let wel: overlappende) 

schalen werden er 65 opgenomen in de nieuwe vragenlijst. 

Sommige sets van schaal-items werden zonder meer overge- 

nomen en opnieuw op hun schaalbaarheid getoetst - nu 

echter volgens esn "geoptimaliseerde Mokken—methode • 

Anders sets werden aangevuld met nieuwe items en vervolgens 

op schaalbaarheid getoetst. 5oms werd een enkel item 

"omgeven" met een aantal nieuwe items waarna de set werd 

getoetst. Tenslotte werden items uit verschillende studies 

soms samengevoegd, met het oog op het construeren van een 

nieuwe schaal. 

Voorbeelden: 

X Een complete schaal opnieuw op schaalbaarheid getoetst 

1) Een. schaal genaamd "Houding t.a.v. gelijkheid van 

"inkomen, bezit, status" waarin 4 items die waren 

overgenoman uit het onderzoek "Protestantisms en 
□ 

Progressiviteit". Alle items schalen opnieuw. 

2) Een schaal genaamd "Houding t.a.v. sociale wetgeving . 

Van de 5 vragen overgenomen uit "Nederland en 

Politiek"(1966) schaalt er 66n niet, nml. de vraag 

of het ziekenfonds voldoende of onvoldoende is. 

II Schaal-items aangevuld met nieuwe items. 

1) "Politieke vrijheid van meningsuiting". Vijf items 

uit "Nederland en Politiek" werden met 2 items 

aanqevuld. ESn oud item bleek niet (meer) te passen 
, . 10 

in de beste resulterende schaaloplossmg 

2) Drie items uit "Huwelijk en Gezin" ( 19 6 5) werden 

aangevuld met 6 nieuwe items ten einde een 

"Autoritaire ouders-kind relatie" -schaal te constru¬ 

eren. De beste resulterende schaal bestaat uit 3 

nieuwe en 2 oude items. 



-115- 

III £6n pud item "ompeven" door nieuwe items 

1) Aan SSn "Internationalisms" -item uit "Nederland en 

Politiek" (1966) werden er 6 toegevoegd ten einde 

tot sen schaal te komen. Twee van de nieuwe items 

bleken uiteindelijk niet in de bests schaal te 

passen. 

2) Drie nieuwe items werden aan 6Sn oud item (uit 

"Sex in Nederland", 1969) toegevoegd en bleken 

tezamen een "Morele vrijzinnigheid" schaal te vormen. 

IV Samenvoeqinq van items uit verschillende studies 

De "Gezinstraditionalisme" schaal bestaat uit items uit 

de studies "Huwelijk en Gezin"(1965), "Godsdienst in 

Nederland"(1966) en "Sex in Nederland"(1968) alsmede 

uit 3 nieuwe items. ESn oud item en Sdn nieuw item 

bleken niet goed schaalbaar'^. 

Globaal kunnen de resultaten als volgt worden beschreven: 

- Van de 65 oude items bleken er 4 (65a) niet optimaal 

Bchaalbaar. Van de 76 nieuwe items waren dat er 16 (21^). 

- Van de 29 Mokken (1970) schalen die werden gsconstrueerd 

ter indicatie van het progressief-conservatief domein 

op politiek, religieus en 'sociaal* gebied bestonden er 

slechts 12 uit alleen nieuwe items; 17 waren dus (mede) 

gebaseerd op oude items. 

Het progressief—conservatief domain van attituden kon 

aldus worden 'gepreconceptualiseerd' en een basis kon worden 

gelegd voor de operationalisatie en meting ervan in een 

nieuw onderzoek. Deze partiele replikaties van eerdere 

studies leverden tevens materiaal op voor het empirisch 
1 2 

onderzoek naar culturele veranderingen in Nederland 
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Replikatie op basis van rie orimaire analyse van ggn studye 

Inleidinq 

In de hierboven behandelde Type—1 replikatie werd d,m.v. 

de secundaire analyse van een 5-tal studies vanuit het 

gezichtspunt van de kriteria die ten grondslag liggen aan 

de "tegenstelling" pregressief-conservatief, de basis 

gelegd voor een Type—1 analyse met als uitgangspunt een 

ideaal-typisch model van het conservatisme. Uit model 

werd vervolgens op verschillende wijzen geoperationaliseerd 

(Middendorp, 1976: Hoofdstuk 5), empirisch getoetst 

(Hoofdstuk 6) en vervolgens onderworpen aan Type-? analyse 

(Hoofdstuk 7). 

Het ligt voor de hand dat Type-2 replikatie volgens 

gevallen 1.1.2.1 en 1.1.2.2 in het olgemeen voorafgegaan 

wordt door Type-1 replikatie volgens geval 1.1.1: op basis 

van een primaire analyse kan de operationalisatie van een 

conceptueel model allereerst worden gowijzigd en uitgebreid 

alvorens tot Type—2 replikatie over tB gaen. 

Hieronder zal worden aangegeven hoe een dergelijke opzet 

werd gerealiseerd in het kader van een trend-onderzoek 

genaamd "Culturele veranderingen in Nederland, 1958-1975", 

welk onderzoek opgevat kan worden als een replikatie van de 

hierboven beschreven studie "Progressiviteit en Conserva¬ 

tisms" ,( 1 97D ) . 

(De resultaten van de replikatie zijn nog niet beschikbaar 

en zullen elders worden gepubliceerd. Hier wordt elechts 

de opzet van de studie geschetst vanuit het replikatie— 

gezichtspunt,) 
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Type-1 replikatie op basis van de primaire analyse van 

studie 

Een ideaal-typisch modal-van een begrip kan in principe 

op twee niveaus worden geoperationaliseerd: een abstract 

an een concraat niveau. De abstracte operationalisatie 

wordt direct van het model afgeleid; de concrete (ook wel: 

near specifiek, uitgewerkte)operationalisatie kan van het 

model worden afgeleid via eraan ontleende criteria, voor de 
, _ 13 

selectie van items 

(a) Empirische toetaing van het ontworpen model van het 

conservatisms op abstract niveau binnen de steekproef 

uit de Nederlandse bevolking leverde 3 dimensies op die 

conservatisms (in engere zin), socialisme en liberalisme 

werden genoemd. In de replikatie werden de items uit 

deze dimensies overgenomen. Hier werd dus afgezien van 

verbetering of uitbreiding van de operationalisatie. 

Er zal slechts worden bezien in hoeverre in 1975 een 

atructuur aanwezig is die vergelijkbaar is met die welke 

werd aangetroffen in 1970. 

(b) Op concreet niveau (attitude—schalen; zie boven) werden 

twee hoofddimensies van progressiviteit en conservatisms 

gevonden, alsmede een sub-dimensie, nml. een sociaal- 

economische links-rechts dimensie en een niet sociaal- 

economische libertair-traditioneel dimensie, met als 

subdimensie autoritarisme. 

Elke dimensie is opgebouwd uit een aantal attitude—schalen: 

de links-rechts dimensie bestaat uit 12 schalen (inclusief 

de socialisme-dimensia - zie boven) en 2 items; in totaal 

45 items; de libertair-traditioneel dimensie bestaat uit 

15 schalen (inclusief het conservatisme) en in totaal 73 

items (twee schalen behoren tot beide dimensies). 
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In de replikatie zal allereerst onderzocht warden of de in 

1970 gevonden schalen in 1975 nog bestaan. Vervolgens zal 

worden gepoogd (a) de operationalisatie van enkele attitude- 

schalen te verbsteren door hat toevoegen van nieuwe items 

en (b) het domein uit te breiden met nieuwe schalen. 

Over bovengenoemde procedures kan nog het volgende worden 

opgemerkt. 

Bij de operationalisaties van een conceptueel model op 

abstract en concreet niveau wordt men geconfronteerd met 

verschillende problemen. Op abstract niveau heeft men te 

maken met problemen van transformable van model-elementen in 

operationele uitspraken en met die van selectie (om prak- 

tische redenen is het vaak niet mogelijk het model in zijn 

geheel te operationaliseren; de operationalisatie dekt het 

model slechts partieel). In deze eerste replikatie van het 

model is dus aan beide problemen voorbijgogoan. 

Op concreet niveau heeft men te maker, met problemen van 

selectie (van items, schalen, terreinen van "toepessing") en 

afbakeninq. Het selectie-probleem werd in eerste instantie 

ten dele opgelost door middel van de Type-1 replikatie op 

basis van secundaire analyses: deze analyses hadden onder- 

meer een hmiristische functie ten aanzien van het selectie- 

probleem. Men heeft hier niet te maken met een min of meer 

afgerond geheel waarbinnen men moet selecteren, maar eerder 

met een zeer groot aantel mogelijkheden waaruit een keuze 

gemaakt moet worden, die altijd enigszins arbitrair is.: de 

grenzen worden slechts gesteld door algemene kriteria. De 

afbakening van attitude-schalen ten opzichte van elkaar is 

vaak eveneens problematisch. 

(Hier doet zich nog even de vraag voor in welke mate tie 

constructie van een attitude-schaal binnen een bcpaald, min 

of meer afgebakend geheel op zichzelf weer gebaseerd zou 

moeten zijn op een nominate definitie van een begrip volgans 

ideaal-typisch model(letje) . een 
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) 
Er kunnen zich overigens bij een replikatie op schaal- 

niveau zeals hierboven beschreven allerlei complicaties 

voordaen die een feitelijke replikatie kunnen bemoeilijken 

of zelfs - in het uiterste geval - onmogelijk maken. Deze 

doen zich vooral voor als de oorspronkelijke structuur zeer 

trendgevoelig blijkt zoda-t er geen vergel ij kingsbasis met 

het eerdere ondarzoek - en dus zijn resultaten voor wat 

betraft Type-2 analyse - meer aanwezig is op schaalniveau. 

Op deze interferentie van trendgevoeligheid van schalen en 

relaties tussen schalen - die zeer interessant zou kunnen 

zijn uit een oogpunt van trendonderzoek - en replikatie- 

onderzoek - kom ik later nog terug. 

Enkale voorbeelden van Type-1 replikatie volqens geval 

1.1.1 op concreet niveau 

Dit type replikatie heeft twee basisvormen: het verbeteren 

van het meetniveau von oude schalen en het toevoegen van 

nieuwe schalen. Tenslotte kan de gelegenheid te baat worden 

genornen om (indien aanwezig) bepaalde dimensies nader te 

valideren. 

I Verbeterino meetniveau oude schalen 

a) Gepoogd zal warden da belangrijke schaal "Houdinq ten 

aanzien van qelijkheid van inkomens, etc.", oorspronke- 

lijk bestaande uit 4 items, uit te breiden met een 

aantal items met betrekking tot het minimum-inkomen, 

perceptie van bestaande inkomensverschillen, winst- 

deling en gelijkheid van kansen (in totaal 6 items). 

b) Gepoogd zal worden de schaal "Politieke vrijheid van 

meninqsuitinq", bestaande uit 6 items, uit te breiden 

met 4 items t.a.v. andere vrijheden zoals het uit- 

oefenen van een bedrijf en het uitzenden van bepaalde 

televisie-programma's. 
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c) De "flemocratische houdinq" achaal bestond oorspronke- 

lijk uit 6 items, waarvan er echter 2 Verouderd bleken 

te zijn (ten aanzien van het stemrecht vanaf 1B jaar). 

Die werden dan ook niet overgenomen. De resterende set 

van 4 items ten aanzien van medezeggenschap (1 item) 

en inspraak werd aangevuld met 2 items t.a.v. mede- 

zeggenechap. 

Ten aanzien van daze voorbeelden kan nog hut volgende 

worden opgemerkt: 

(a) Bepaalde vragen kunncn verouderen en wel in die mate 

dat men ze in het replikatie-onderzoek niet meer kan 

atellen. Dit compliceert de analyse enigozins maar 

zolang het aantal van dergelijkc vrdgen beperkt is 

ontstaan er voor de replikatie geen groto problemen. 

(b) Bovenstaande 3 schalen nemen belangrijke poeities in 

op de gevonden ideologische dimensies van reap, 

links-rechts en libertair-traditioneel. De democratisctie 

houding schaal is in het bijznnder jnteressant vanwege 

zijn factor-lading op beide dimension. 

(c) Onder "meetniveau" moat in dit verband due warden 

verstaan: uitbreiding van de operationalisatie van een 

begrip dat slechts nominaal wordt aungegeven door 

middel van een schaal-naam. 

Hierbij spelen dus geen overwegingen een rol die zijn 

afgeleid uit een ideaal-typisch model. 

II Toevoeginq van nieuwe schalen 

Van deze nieuwe schalen wordt - min of meer - verwacht dat 

zb tot het progressief-conservatief domein behoren, ofwei 

dat het op zijn minst interessant is no te gaan, hoe ze 

zich binnen dit domein gedragen^. 
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a) Damocratisch ethos. In verschillende studies is gevon- 

den dat de reacties von mensen op alqemene principes 

vaak anders is - en dus inconsistent ten opzichte 

daarvan - d3n ten aanzien van specifieke beleidspunten 

of toepassinqen van daze principes. Dit geldt in het 

bijzonder voor democretische principes en hun toepas- 
1 5 sing . Mede gezien de bijzondere plaats van de 

'Uemocratische houding' schaal (zie boven) leek het 

interessant een poging te ondernemen een dergelijke 

houding op abstracter niveau te rneten en zijn plaats 

binnen het domein te bezien. 

b) Misbruik sociale wetqevinq. Is het zo dat de perceptie - 

het vermoeden van - de mate van misbruik van sociale 

voorzieningen samenhangt met de algnmene orientatie ten 

aanzien van Bociaal-economische gelijkheid? Hen zou dit 

verwachten op grond van de stellingname van politieke 

partijen in deze kwestie en op grond van de overweging 

dat diegenen die Oberhaupt kritisch staan tegenover 

nivellerende maatregelen meer geneigd zullen zijn op 

mogelijke nadelen en misbruik te wijzen dan zij die er 

achter staan. Dit kan worden getoetst door middel van 

de mogelijke constructie van etui 5-itom schaal. 

c) Houding ten aanzien van verlieslijderide bedriiven. 

Het is magelijk dat er een schaal bestaat die egalitaire 

vs. inegalitaira acties, in een dergelijke situatie te 

nemen, van elkaar onderscheidt; bijv. niet per9oneel 

ontslaan of lonen verlagen, maar directie ontslaan en 

tijdelijke overheidssteun. In dat geval kan men een 

samenhang met de links-rechts dimensie verwachten. 

d) Alqemene rechten. De vier items t.a.v. de rechten van 

iedereen er financieel niet op achteruit te gaan, 

volledige antplooiing, zo veel onderwijs te volgen als 

men wil en comfortabel te wonen, discrimeneren niet zo 
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goed. Bestaat er een schaal, dan heeft die, zeker ge— 

ziEn de laatste drie i'tems, egalitaire implicatie3 die 

een samenhang met links—rBchts doen vermoeden. 

e) Houding tan aanzien van de overheid. De houding t.a.v. 

de overheid — in termen van het vrije ondernemerschap 

versus overheidsingrijpen - wordt op abstract niveau 

gemeten door de 1iberalisme —dimensie . 

Uithet eerdere onderzoek bleek dot er praktisch geen 

samenhang is tussen deze dimensie en de links-rechts 

dimensie, diB grotendeels gebaseerd is op opinies over 

concrete overheidsmaatregelen met een egnlieerend 

effect. Het zelfde geldt voor een algemene uitspraak 

als "de staat bemoeit zich met teveel dingen". Hier 

wordt een poging gedaan het beeld von de overheid wat 

nauwkeuriger te moten om nogmaals no tu gaan of — 

zoals men zou verwachten — de houding t.a.v. de over— 

heid "als zodanig" een plaats heeft binnon de links- 

rechts dimensie. (Het gaot hier overigena om een 

perceptie van de rol van de (bestaande) overheid; 

niet dus om wet de overheid zou behoren te doen, of te 

laten.) 

f) Houding ten aanzien van het huwejilk. Binnen de 

libertair—traditioneel dimensie spelen houdingen op het 

gebied van huwelijk, gezin en sexualiteit een belang- 

rijke rol, zoals "morela vrijzinnigheid", "gBzins- 

traditionalisme", "autoritaire ouders-kind relotie". 

Hier wordt een poging gedaan door middel van de 

constructie van een Bchaal de houding t.a.v. het 

huwelijk "als zodanig" te meten. Verwacht mag warden 

dat een positieve houding t.a.v. het huwelijk zal 

samenhangen met de andere schalen op de libertair- 

traditioneel dimensie, al was het alleen maar omdat 

het huwelijk als een "traditionele" instelling 
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beschouwd kan worden. Het is echter ook mogelijk dat 

hat huwelijk ean dusdanig algemeen geacceptaerde 

installing is dat de houding ertegenover geen noemens- 

waardigB samenhang vertoont met houdingen tBn aanzien 

van gedragingen binnen het huwelijk of gerelateerd aan 

het huwelijk. 

g) Houding t.a.v. hat milieu. Er is een zekere discussia 

over de vraag of de milieu—problematiek binnen het 

traditionele links-rechts/progressiet'-conservatief kader 

past. Dit kan nu getBSt worden aan de hand van een 

(mogelijke) schaal. 

111 Validering van dimensies van progressiviteit en 

conservatisms. 

In het oorspronkelijke onderzoek werden op abstract niveau 

de dimensies conservatisme, socialisme en liberalisms ge- 

vonden! op idBologisch niveau de links-rechts en libertair- 

traditioneel dimensies. Deze dimensies werden qevalideerd 

aan de hand van zelfbeschrijvingen van de respondenten in 

tBrmen ,/an progressief-conservatief en links-rechts, en 

... i 16 
aan de hand van partijvoorkeur 

Verdere validering van de dimensies lijkt mogelijk volgens 

(a) de intBrpretatie ervan in termen van de onderliggende 

waarden vriiheid en gelijkheid en (b) via Bpecifiekere 

zelfbeschrijvingen in ideologische termen, met name 

liberaal, socialistisch en traditioneel, alsmede in 

religieuze termen (Rooms-katholiek, Protestant). 

Hoewel de onderliggende waarden-orientatie niet los gezren 

kan worden van het terrein van toepassing van deze waarden 

(sociaal-economisch vs. niet-econoinisch) is een validering 

volgens olgemene vragen naar het belang van de waarden 

vrijheid en gelijkheid wellicht ten dele mogelijk. 
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Een verdeiB validering van de dimenaiea in ideologische 

termen kan wellicht pleats vinden door de respondenten voor 

wie hun ideologie sen grote betekenis heeft be onderscheiden 

van hen voor wie de ideologie een geringa betekenis heeft: 

verachillen tussen de positiea van de eerste groep 

• ideologues1 op verschillende ideologiache dimenaiea zullen 

groter zijn dan die voor de tweede groep. 

Theorievorminq: Type-2 replikatie 

Inleidinq 

Zoals in het voorafgaande artikel uiteengezet (Middendorp, 

1976a) zijn er ook hier twee baaisvormen van replikatie: 

het verbeteren van het meetniveau van belangrijke varia- 

belen in de oorspronkelijke analyse, en het invoernn van 

nieuwe variabelen waarvan, evEinEena op basis von de 

oorspronkelijke analyse, verwacht mag worden dot ze in 

het nieuwe ontwerp van bElang zullen blijken te zijn. 

Vooral in het eerste geval gaat de vergelijkingsmogelijk- 

heid tussen het oude en het nieuwe onderzoek nu een grate 

rol spelen voor wet betreft de evaluatie der resultaten: 

niet alleen worden bepaalde variabelen beter gemeten, er 

is ook een ti i dsverschil tuasen beide studies. Het is moge- 

lijk dat bepaalde relaties in de tijd starker of zwekker 

worden - bij identieke metingen - en dat dus een verandering 

in een relatie niet of niet geheel kan worden toegeschreven 

aan een verbeterde meting van £6n of nicer variabelen. 

dm hierover een uitspraak te kunnen doen zal men dus 

allereerst de oorspronkelijke analyse moeten herhalen. 

Om een inzicht te geven in de vraag welke variabelen in 

de oorspronkelijke analyse belangrijk bleken te zijn, moot 

deze hieronder in grote lijnen worden geschetst. 
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Van meet af aan stand de relatie tussen saciale klasse en 
1 7 

de links-rechts dimensie centraal . Pogingen am deze 

relatie te interpreteren af te verklaren daar middel van de 

canstructie van enkele causale madellen leverden echter 

wainig resultaten ap. 

Wei leidden deze pagingen tat de identificatie van een 

aantal determinanten van links-rechts idealagie. Deze 

determinanten verklaren tszamen echter nag geen 25 $ van 

de variantie zudat pagingen het ineetniveau van dit type 

variabelen te verbeteren en andere determinanten te vinden 

alleszins gerechtvaardigd lijken. Dit is het eerate type 

van 1belangrij ke1 variabelen uit het oorspronkelijke ontwerp. 

Het tweede type wardt gevonden daar variabelen die de 

relatie tussen saciale klasse en links-rechts zauden kunnen 

specificeren. Tenslatte zijn er variabelen die deze relatie 

anderdrukken (suppressors). Tot de belangrijkste onderdruk- 

kende variabelen behoort de libertair-traditioneel dimensie 

die, hoewel positief gerelateerd atm links—rechts,een tegen— 

gestelde relatie tot sociale klasse vertocmt. Deze relatie 

kon wel enigszins warden geinterpreteerd; de hierbij 

betrokken variabelen vormen het vierde type 1belangrijke' 

variabelen. 

I Verbetering van het meetniveau van enkele links-rechts 

determinanten 

a) Dptimisme-pessimisme. Algemeen optimisme-pessimisme, 

hoewel zeer zwak gemeten, nml. door tniddel van 2 items, 

bleek tot de belangrijkste determinanten van links- 

rechts te behoren. In het nieuwe ontwerp wardt daarom 

gepoogd deze variabele veel beter te meten op basis van 

13 items met betrokking tot onder meer verwachtxngen 

ten aanzien van vrije tijd, werkeloosheid, leuk werk, 

vooruit komen door Bigen inspanning, de toekomst xn het 

algemeen , zeden en de maatschappij in het algemeen. 
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Exploratief wordt bezien in hoeverre sen optimrsme- 

pessimisme mBting mBt betrekking tot da situatie m 

het jaar 2000 als detsrminant van links-rachts optreedt. 

b) Tevredenheid met levensomstandiqheden. Hier wordt de 

oorspronkelijke meting vsrvangen door een nieuwe En 

uitgebreidere, beataande uit 18 items m.b.t. onder meer 

werk En beroep, welvaart, inkomen, sociale verzBkeringen, 

belastingen, alsmede de woning, gezondheid, huwelijk en 

gszin en opleidingskensen. 

Exploratief wordt nagegaan in hoeverre tneer diffuse en 

algemene satisfactiB-vragen (die ten dele opgevat kunnen 

worden ala indicatoren voor neuroticisme) met linke- 

rechts ideologie samenhangen, zoala vrogen naur zorgen 

an angsten en gevoelens van zinlooeheid en eenzaamheid. 

c) 
Pnlitieke socialisatie. In het oorspronkelijke onderzoek 

bieek de partijkeus van de vader een belangrijke deter¬ 

minant. Thans zal worden gepoogd het 'politiBke klimaat' 

in het ouderlijk gezin nader te bepalen via odditionele 

vragan .naar de ideologie van de vader, het praten er- 

over thuis, de stabiliteit van de partij-keuze en de 

politieke intereBse van de vader in het algemeen. 

II Mnneliike additionele links-rechts determinanten 

Hier zal exploratief worden nagegaan in hoeverre het maat- 

schappij-beeld een rol speelt: de perceptie van (vs. nor¬ 

mative opvattingen ten aanzien van) politieke machtsver- 

houdingen en maatschappelijke tegenstellingen; gevoelensa 

van vervreemding van het politieke partij-aysteem en poli- 

tieel 'efficacy' op lokaal en nationaal niveau. 
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III Specificerende variabelen en suppressors 

a) Klasse-bewust ziin. Daze variabele werd in het oarspronke— 

lijke onderzaek zeer oppervlakkig gemeten, maar bleek 

niettemin een stark specificerend affect te vertonen: 

voor personen zander klassebewustzijn bleek geen relatie 

tuasen sociale klasse en links-rschts te beataan terwijl 

voor de hoogate vorm - dear gemeten - de sterkte van de 

relatie bijna vardubbelde. In het nieuwe ontwerp wordt 

gepoogd klassebewustzijn te meten via 7 vragen naar de 

communicatie-patronen aver de eigen klessepositie, het 

effect van klassepositie op maotschappijbeeld en 

politieke voorkeur, en de perceptie van het effekt van 

de klasae-positie van de ouders op de eigen maatschap- 

pelijke positie. 

b) Politieke interease bleek zowel een specificerende 

variabele van de relatie tussen sociale klasse en 

links-rechts als een suppressor van deze relatie: 

voor arbeiders heeft politieke interesse een veel 

aterker effect op links-rechts (in de linkse richting) 

dan voor de hogere klassen. Voor diegenen met een 

zwakke politieke interesse is er ook een wat zwakkere 

relatie tussen sociale klasse en links-rechts. Bovendien 

leidt politieke interesse op zichzelf wel tot een linkse- 

re ideologie, maar zijn arbeiders in het algemeen 

minder geinteresseerd dan de hogere klassen: vandaar 

het zwakke suppressor-effect. 

Politieke interesse werd oorspronkelijk gemeten via een 

4 - tal vragen, voornamelijk naar media-consumptie in 

de politieke sfeer. In het nieuwe onderzoek wordt deze 

variabele op analogs wijze, maar uitgebreider gemeten 

door, zo mogelijk, 14 vragen. 
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Exploratief zal warden nagegaan in hoeverre politieke 

participatie een soortgelijk effect ala politieke 

interesse heeft op de relatie tussen sociale klasse 

en Xinks-rechts. Politieke participatie kan worden 

gelndiceerd door middel van maximaal 7 vragen. 

IV Variabelen die de relatie tussen sociale klasse en 

libertair-traditioneel ten dele interpreteren 

1) Anomia. In het oorspronkelijke onderzoek werd er enige 

indicatie voor gevonden dat anomie, als gevolg van een 

lage opleiding, via persoonlijkheidsveriabelen als 

autoritarisme en dogmatisms, tot traditionalisms leidt. 

De meting van anomia wordt in het nieuwe onderzoek 

sterk uitgebreid en wel met 14 items, o.m. met betrek— 

king tot politieke vervreemding. 

2) Politieke kennis. Deze variabelo interpreteert de 

relatie tussen sociale klasse en libertair-traditioneel 

eveneens ten dele, maar werd in het eerste onderzoek 

zwak gemeten d.m.v. 2 items. De meting xb thans uitge— 

breid met 7 vragen naar de regeringspartij en eri eeri 

3-tal ministers. 

V Rest-variabelen 

1) Politiserinq. Elders18 is gesuggereerd dat de politise- 

ring van de jaren '60 mede ten grondslag kan hebben 

gelegen aan het ontstaan van dimensies van ideologische 

tegenstellingen. Politisering is vooralsnog een wat 

vaag bBgrip, maar wordt in de nieuwe studie vooral 

geoperationaliseerd in termen van stemmotivatie en 

stembeslissing: de mate van overtuiging van de politieke 

keuze, het tijdstip van besluitvorming en verBchillende 

vormeri van motivatie. 
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Het is nu mogelijk am hypothesen te toetsen naar het 

effect van politisering op ideologische posities en 

de ideologische structuur. 

2) Partii beald; niet alleen de stemmotivatie kan 

'politiceren1, ook het partijbeeld kan veranderen. 

Voor de verschillende grotere partijen (en partijcom- 

binaties) kunnen wij nu nagaan (aan de hand van 11 items) 

hoe het beeld in de loop der tijd (eventueel) is 

verschoven. 

Slotbeschouwinq 

1° Zoals al eerder gesteld.werd in dit artikel de opzet 

van een replikatie beschreven; het is geen verslag van 

de feitelijke uitvoering ervan. Hier en daar is al aan- 

gegeven dat zich daarbij een aantal problemen kan 

voordoen, zoals de vergelijkbaarheid van de resultaten 

van de schaalanalyses met die uit het eerder onderzoek 

en de vergelijkbaarheid van het gedrag van aldus gemeten 

identieke variabelen op de verschillende tijdstippen. 

Pas als beide vergelijkingBn mogelijk zijn kan men de 

resultaten van de replikatie evalueren in termen van 

verbeterde meetinstrumenten. Ue resultaten van de con- 

structie van nieuwe meetinstrumenten moeten overigens 

nog worden afgewacht. 

kader van de 

nitie is Dnt- 

wikkeld in termen van een ideaal-typisch model vfifirdat 

tot operationalisatie daarvan werd overgegaan. Niet voor 

alle begrippen is dit noodzakelijk, zoals bijvoorbeeld 

voor bepaalde attituden binnen het progressief-conser- 

vatief domein. Voor andere daarentegen lijkt het wel 

wenselijk dergelijke modellen te ontwikkelen alvorens 

2 Voor geen enkel begrip geldt dat in het 

replikatie allereerst een nominale defi 
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in verder onderzoek tot uitbreiding of wijziging van de 

operationalisatie over te gaan, bijvoorbeeld het 

*Democratisch ethos1, de houding t.a.v. het huwelijk, 

neuroticisme, varvreemding, politieel efficacy, klasse- 

bewuatzijn, anomie en politieering. 

3° Bovengeschetste replikatie-opzet kwam tot stand in het 

kader van een trendonderzoek. Bit houdt in dat praktisch 

alle 1nieuwe' vragen afkomstig zijn uit ander onderzoek, 
1 9 

en wel aen 15-tal studies in het 5teinmetzarchief . Een 

uitzondering wordt gevormd door de 'Democratisch ethos', 

'Misbruik sociale wetten', 'Rechten', en 'Klassebewust— 

zijn' sets van vragen, alsmede enkele politieke kennis- 

vragen. De replikatie is daarom niet optimaal te noemen. 

4° De replikatie biedt mogelijkheden tot theorievormirig in 

engere zin doordat op bepaalde ponton het formulereri en 

toetsen van hypothesen voor de hand ligt. 

5° De mogelijkheden tot een min of meer systematische repli¬ 

katie zoals in dit artikel geochetst, worden voornamelijk 

bepaald door de uitgebreidheid en systematiek van de 

oorspronkelijke analyse. Is deze analyse nist een min of 

meer afgerond geheei waarin een zekere lijn valt te onder— 

kennen, dan wordt (systemotische) replikatie bemoeilijkt 

of zelfs onmogelijk. Dit is met name het geval indien 

de uitgangsstudie niet gecentreerd is rond 66n bepaald 

thema en de daaropvolgende analyses (door verschillende 

onderzoekers die waren betrokken bij de opzet van de 

studie} een fragmentarisch karakter dragen. Wanneer vanuit 

een dergelijk etartpunt tot een replikatie-opzet wordt 

besloten (door weer een andere groep van onderzoekers), 

dan kan een geheBl andere opzet worden verwacht dan in 

dit artikel werd oangegeven. In een volgend artikel zal 

een dergelijke vorm van replikatie worden geillostreerd 

aan de hand van een verslag van de opzet van het 

Nationals Kiezersonderzoek 1977. 
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No ten : 

1 C.P.Middendorp, Over de techniek der (partible) repli- 
katie, Methoden en Data Nieuwsbrief, 1976a, a, 50-56. 

HBt woord 'techniek( in de titel dient te warden ver- 

vangen door 'methode'. 

2 Voor da betekenis van deze typen van analyse, zie 
C.P.Middendorp, Progressiveness and Conservatism (diss.), 

1976,: 17-21. 

3 Binnen Type—1 analyse kunnen wel nieuwe sub—dimensies 

worden onderscheiden en de meting van subdimensies kan 

warden verbetard. Men kan hier ook denken aan de verbe— 

taring van de directs operationalisatie van een concep— 

tueel model, of aan een nieuwe operationalisatie daarvan. 

Zie Middendorp, 1976: 15-16. 

4 Zie Middendorp, 1976: 126-129 

5 Voor meer infarmatie over de studies, zie de Catalogue 

and Guide van het Steinmetzarchief. 

6 Zie R.J. Mokken, A Theory and Procedure of Seale Analysis 
with Applications in Political Research; Den Haag, Mouton 

1970. 

7 Zie Middendorp, 1976: 129 - Table 5.3 

8 Idem: 133-134 

9 Zie A. Hoogerwerf, Protestantisme en Progressivite.it; 

Boon, MeppBl, 1964. 

10 De zogenaamde 'schaalbaarheid' van een item is geen 

abaoluut gegaven zodra men werkt met meerdere 'pogingen' 

tot het schalen van items, en een keuze uit een aantal 

mogelijke schalen kan maken. 

11 Voor alle resultaten, zie Middendorp, 1976, Appendix 3. 

12 Zie C.P. Middendorp, Culturele Veranderingen in Nederland 

1965-1970; in Intermediair, 1974; 10,11:1-9. 

13 Zie Middendorp, 1976: 15-16. 

14 Zie Middendorp, 1976: 175-177. 

15 Idem: 43-45. 

1 6 Idem : 161 en 19B. 
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17 Zie Middendorp, 1976 225-226 

18 C.P. Middendorp, Politiaering en ideologies Beleid 
Maatschappij,1975, 2, 7-8, 183-190. 

19 Voor een ov/erzicht daarvan, zie het Sociaal en 
Cultureel Rapport 1976; p. 227 en dB Catalogue and 
Guide van het Steinmetzarchief. 
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