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Introductie

Hoewel de meeste Nederlanders menen dat het klimaat ten aanzien van
etnische minderheden de afgelopen tien jaar sterk is verslechterd,1 blijkt uit
een aantal empirische studies dat Nederlanders zich nauwelijks negatiever
uitlaten tegenover etnische minderheden en asielzoekers dan in de jaren ne-
gentig van de vorige eeuw (Gijsberts, 2005; Coenders et al., 2006). Ook
internationaal (trend)onderzoek waarin Nederland is opgenomen lijkt dat te
bevestigen (Coenders et al., 2005). De houding tegenover migranten en etni-
sche minderheden blijkt al veel langere tijd beduidend minder positief te zijn
dan algemeen werd voorgesteld (Coenders e.a., 2006: 105). Eén groep lijkt
daarop een uitzondering te vormen: gegevens van het SCP en het NIPO laten
zien dat de reacties op sommige uitspraken betreffende moslims negatiever zijn
geworden (Gijsberts, 2005; NIPO, 2005).

In veel onderzoek naar de houding tegenover etnische minderheden en
moslims wordt de Sociale Identiteit Theorie toegepast, waarmee wordt ge-
refereerd aan het belang van de houding tegenover de eigen groep (Brown,
2000). Tot op heden is echter onderbelicht gebleven in hoeverre er door de tijd
veranderingen zijn opgetreden in het samengaan van een negatieve houding
ten aanzien van minderheden en een positieve houding ten aanzien van de
eigen, etnische groep. Bovendien is het bestaande Nederlandse onderzoek naar
veranderingen in de houding ten aanzien van etnische minderheden met name
gebaseerd op de herhaalde metingen die in Culturele Veranderingen van het
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) zijn opgenomen (Gijsberts & Dagevos,
2004; Gijsberts, 2005; Coenders et al., 2006; Jaspers, 2008). Het betreft hier
metingen van gedragsintenties ten aanzien van etnische minderheden: etnische
discriminatie (aan wie geeft men de voorkeur bij toewijzen van een woning) en
etnische distantie (of men buren wenst te weigeren van een ander ras).

In deze studie boeken we op deze punten vooruitgang. Terwijl het be-
staande onderzoek gebruikmaakt van herhaalde metingen in cross-sectionele
studies, worden in dit onderzoek veranderingen in etnocentrische reacties
bestudeerd met een panel design – wat ook in de internationale literatuur
een zeldzaamheid is. Met dit design is het mogelijk meer inzicht te krijgen in de
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veranderingen die zich op individueel niveau door de tijd hebben voorgedaan.
Als er zich op macroniveau stabiliteit voordoet, kan er immers op microniveau
veel veranderd zijn; cross-sectioneel onderzoek geeft daarover geen uitsluitsel.

Begrensd door de gegevens uit 1995 beschikken we over een beperkt aantal
etnocentrische reacties. We hanteren de term etnocentrische reacties als over-
koepelende term voor uiteenlopende negatieve reacties tegenover out-groups
en positieve reacties tegenover de eigen groep. Specifiek richten we ons in deze
bijdrage op veranderingen in ‘ervaren culturele etnische dreiging’, ‘de houding
tegenover moslims’ en ‘de houding tegenover Nederland’, zowel ‘patriottisme’
(vaderlandsliefde) als ‘chauvinisme’ (attitude van nationale superioriteit). Het
zijn attituden die steeds centraler zijn komen te staan in de wetenschappelijke
en maatschappelijke discussie. De data bieden echter niet de mogelijkheid een
vergelijking te maken met etnocentrische reacties waarvoor dit minder geldt,
bijvoorbeeld ervaren economische dreiging van migranten (Stephan & Renfro,
2002; Scheepers et al., 2002). Door ons te richten op etnocentrische reacties die
weinig zijn bestudeerd door de tijd heen en door het gelijktijdig bestuderen van
veranderingen in de houding tegenover out-groups en de ingroup, geven we
meer inzicht in de dynamiek van interetnische attituden.

In deze bijdrage onderzoeken we niet alleen in hoeverre zich veranderingen
hebben voorgedaan in etnocentrische reacties, maar ook of er zich onderschei-
den ontwikkelingen hebben voorgedaan in verschillende sociale categorieën.
Het is daarbij de vraag of – zoals theoretisch wordt verondersteld – een
verandering in omstandigheden, bijvoorbeeld een toename van het percentage
allochtonen in de buurt waar men woont, inderdaad resulteert in een veran-
derde houding ten aanzien van etnische minderheden. Onze verwachtingen
baseren we op de bij dit onderwerp veel toegepaste etnische competitietheorie
(Gijsberts et al., 2004).

Stabiliteit van etnocentrische houding?

In onderzoek naar de verandering en stabiliteit van attituden zijn er drie
tegenstrijdige benaderingen. De eerste benadering stelt dat de houding ge-
durende iemands levensloop stabiel is (Glenn, 1980; Miller & Sears, 1986;
Inglehart, 1990; Heath & Martin, 1996). De tweede benadering veronderstelt
dat het grootste deel van de bevolking helemaal geen houding heeft, waardoor
we ook geen veranderingen kunnen bestuderen (Converse, 1964), en de derde,
situationele benadering, posteert dat attituden veranderlijk zijn en worden
beı̈nvloed door de omgeving (Billiet et al., 2004; Jaspers, 2008).

De eerste benadering, met de nadruk op de stabiliteit van attitudes, heeft
een sterke traditie in onderzoek naar politieke opvattingen (Glenn, 1980;
Bohner & Wänke, 2002). Volgens deze onderzoeksrichting worden politieke
opvattingen met name gevormd tijdens de socialisatiefase, die ruwweg samen-
valt met de adolescentie. De opvattingen die in deze periode gevormd zijn,
worden stabiel geacht gedurende de levensloop (e.g. Inglehart, 1990; Alwin &
Krosnick, 1991). Zelfs over een tijdspanne van vijftig jaar, zijn politieke
oriëntaties redelijk stabiel gebleken (Alwin et al., 1990). Het gaat hierbij echter
om een algemene oriëntatie, niet om de houding ten aanzien van een specifiek
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onderwerp. Op basis van deze benadering zouden we kunnen verwachten dat
attitudes stabiel zijn (H1: Stabiliteitshypothese).

Van de tweede school is met name Converse (1964) de representant, met het
centrale idee dat de meeste mensen eigenlijk geen mening hebben, en maar wat
invullen als ze een vragenlijst krijgen voorgelegd. Hoewel veel respondenten
vragen onbeantwoord laten en bijvoorbeeld een neutrale middencategorie
kiezen, suggereert psychologisch onderzoek dat mensen niet at random van
het ene uiterste naar het andere gaan in hun attitudes tegenover een bepaald
onderwerp, maar dat ze een bandbreedte hebben van acceptabele posities op
een schaal (Wilson & Hodges, 1992). We laten laatstgenoemde benadering in
deze studie verder buiten beschouwing.

De derde, situationele benadering gaat juist uit van veranderlijkheid van de
houding, en gaat er ook van uit dat er individuele of contextuele omstandig-
heden zijn aan te wijzen die de oorzaak zijn van deze veranderingen. Veel
onderzoek naar de oorzaken van een negatieve houding naar minderheden
besteedt aandacht aan de context waarin mensen zich bevinden (Coser, 1956;
Olzak, 1992; Gijsberts et al., 2004). Het impliciete idee is dan ook dat deze
negatieve houding tegenover minderheden niet vastliggen, maar dat ze kunnen
variëren naargelang de situatie waarin men verkeert. Derhalve worden deze
theorieën wel aangeduid als situationele theorieën. Een voorbeeld van een
dergelijke theorie is de etnische competitietheorie. Deze veronderstelt dat
verschillen in competitieve omstandigheden leiden tot verschillen in de mate
waarin mensen zich bedreigd voelen door etnische outgroups, en daardoor ook
in de mate waarin negatieve uitlatingen over etnische minderheden worden
onderschreven (Gijsberts et al., 2004; Coenders & Scheepers, 2008). De as-
sumptie van deze theorie is dat sterkere competitie om schaarse goederen
tussen autochtonen en allochtonen leidt tot sterkere identificatie met de eigen
groep en sterkere contra-identificatie met out-groups. Objectieve, actuele
competitie leidt tot een ervaring van dreiging van etnische minderheden, wat
zou leiden tot etnocentrische reacties. In deze studie onderzoeken we of
veranderingen in situaties waarin mensen verkeren inderdaad samengaan
met veranderingen in etnocentrische reacties. Wij onderscheiden daarbij ver-
anderingen op landelijk niveau, die van invloed kunnen zijn op de houding van
alle Nederlanders en veranderingen op ‘groepsniveau’ – wijk, opleidingsniveau
en sociale klasse – die van invloed kunnen zijn op de houding van de leden van
de betreffende ‘groep’.

Van de economische naar de culturele verklaringen

In recent empirisch onderzoek is de verklaring van etnocentrische reacties
verschoven van louter een economische aangelegenheid naar een culturele
kwestie. De redenering is dat ‘traditionele waarden’ zoals onderschreven door
moslim minderheden, zouden botsen met westerse ‘progressieve waarden’
(Sniderman et al., 2003; Parekh, 2007). In deze onderzoeken wordt geposteerd
dat met name deze culturele verschillen van belang zijn geworden in de mate
dat autochtonen een bedreiging zijn gaan ervaren van etnische minderheden
(Sniderman et al., 2004; Lubbers & Güveli, 2007).
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De voor de hand liggende verklaring van deze verschuiving schuilt in de
toegenomen spanningen tussen de westerse wereld en de islamitische na de
aanslagen van 11 september 2001. Zo stelt Parekh (2007) dat ervaren culturele
dreiging van etnische minderheden sinds de aanslagen in de Verenigde Staten
nauwelijks los gezien kan worden van de relatie tussen autochtonen en mos-
lims. Voor de Nederlandse situatie geldt dat de gegroeide moslimgemeenschap,
samen met de opkomst van Fortuyn (2001/2) en de moord op Theo van Gogh
(2004) de aandacht voor dit waardeconflict onder autochtonen heeft versterkt.
Ook uitspraken van politici als minster van justitie Donner (2006) – dat als de
meerderheid dat wenste, morgen in Nederland de sharia kon worden inge-
voerd – hebben de verschillen in opvattingen tussen met name moslimmigran-
ten en autochtonen mogelijk zichtbaarder gemaakt, de verschillen in opvat-
tingen waren er immers ook al voor 2001.

Sniderman en Hagendoorn (2007) verwijzen in hun studie specifiek naar de
verschillen in de houding van moslims en de houding van autochtonen ten
aanzien van waarden als (homo)seksualiteit en de positie van vrouwen. Ook
Duyvendak (2007) noemt in zijn reactie op de positieve toekomstvisie van
Parekh (2007) dat de botsing in visies tussen moslims en autochtonen over met
name (homo)seksualiteit door hem onbesproken blijven. Tussen moslims en
autochtone Nederlanders zou er dan een daadwerkelijk waardeconflict bestaan
(Sniderman & Hagendoorn, 2007). Gezien deze ontwikkelingen, verwachten
wij dat Nederlanders in 2006 een sterkere culturele dreiging van etnische
minderheden ervaren dan in 1995 (H2: Sterkere culturele dreiging hypothese).
Daarnaast formuleren wij de hypothese dat Nederlanders in 2006 een nega-
tievere houding hebben ten opzichte van moslims dan in 1995 (H3: Negatievere
moslim houding hypothese). Omdat in de discussie omtrent culturele botsingen
vaak wordt gewezen op verschillen tussen moslims en niet-moslims, verwach-
ten we tevens dat er een positieve samenhang bestaat tussen de verandering in
ervaren etnische dreiging en de verandering in de houding ten aanzien van
moslims (H4: Samenhangende verandering hypothese). Mensen die sterker
veranderd zijn in hun ervaren etnische dreiging zullen ook sterker veranderd
zijn in hun houding tegenover moslims.

Veranderde houding tegenover Nederland?

In eerder onderzoek is herhaaldelijk aangetoond dat een negatieve houding ten
aanzien van een andere etnische groep samenhangt met een positieve houding
ten aanzien van de eigen etnische groep (Eisinga & Scheepers, 1989; Coenders,
2001; Gijsberts et al., 2004). Hoewel veel studies in de sociaalpsychologie
kanttekeningen zetten bij deze als vanzelfsprekend veronderstelde relatie
(Brown, 2000; Verkuyten, 2007), laat empirisch onderzoek waarin gebruik
wordt gemaakt van survey experimenten zien dat deze relatie ook stand houdt
in Nederland (Sniderman et al., 2004). Zo blijken Nederlanders die herinnerd
worden aan hun nationale identiteit, sterker in te stemmen met de uitspraak
dat het nieuwe immigranten moeilijker moet worden gemaakt om Nederland
binnen te komen. Dezelfde studie laat zien dat naarmate Nederlanders meer
waarde hechten aan hun eigen nationale identiteit, zij ook meer dreiging
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ervaren van etnische minderheden. Om meer inzicht te krijgen in de mate
waarin de positieve houding aan de negatieve houding gerelateerd is, onder-
zoeken we of er samenhangende veranderingen hebben plaatsgevonden.

In het maatschappelijk debat is sinds 2000 – met het verschijnen van Paul
Scheffers’ opiniestuk over het zogeheten multiculturele drama – naast de
toegenomen aandacht voor integratie van etnische minderheden, meer aan-
dacht gekomen voor de Nederlandse identiteit (WRR, 2007). Volgens Scheffer
(2000) is een uitgedragen nationale Nederlandse identiteit een noodzakelijke
voorwaarde voor de succesvolle integratie van etnische minderheden, een idee
dat duidelijk heeft postgevat. Zo gaf de regering de commissie-Van Oostrom
opdracht een historische canon van Nederland samen te stellen, bedoeld om
op school een gemeenschappelijke identiteit te bevorderen. In deze studie
onderzoeken wij of deze nieuwe politieke en maatschappelijke aandacht voor
de nationale identiteit, ook een positievere houding ten aanzien van Nederland
heeft opgeleverd onder het Nederlandse publiek. In het onderzoek naar een
nationalistische houding wordt onderscheid gemaakt tussen patriottisme en
chauvinisme (Coenders, 2001). Patriottisme behelst de trots op het eigen land,
en is in principe geen ongezond verschijnsel. Volgens Adorno et al. (1969) uit
dit patriottisme zich op een kritische manier, en kan de patriot de waarden van
andere naties of culturen wel degelijk appreciëren. Chauvinisme is de schade-
lijker variant van patriottisme, en kenmerkt zich door een blinde en kritiekloze
verering van de eigen natie en nationaliteit. In lijn met het onderscheid dat in
de literatuur op het terrein van nationalisme wordt gemaakt (Dekker et al.,
2003), verwachten we dat Nederlanders zowel patriottischer, trotser op hun
land, als chauvinistischer zijn geworden (H5: Positieve ingroup houding hypo-
these). Tevens verwachten we dat een toename van culturele etnische dreiging
en een toename van de negatieve houding ten aanzien van moslims gepaard
gaan met een positievere houding ten aanzien van Nederland (H4: Samen-
hangende verandering hypothese).

Veranderde houding tegenover verschillende groepen

Vanuit de invalshoek dat attituden beı̈nvloed worden door de omgeving waar-
in men leeft, hebben we de verwachting opgesteld over veranderingen onder de
hele Nederlandse bevolking. Internationale en nationale gebeurtenissen zou-
den immers op iedereen in een samenleving invloed hebben. In de literatuur
wordt naar deze effecten vaak verwezen als periode-effecten. De etnische
competitietheorie voorspelt echter ook dat individuele omstandigheden een
etnocentrische houding verklaren, wat betekent dat veranderingen hierin con-
sequenties hebben voor de houding die men aanneemt.

Competitie doet zich op verschillende terreinen voor, uiteraard zijn hierbij
de beschikbare banen van belang, maar leden van verschillende groepen met
hetzelfde opleidingsniveau leveren ook strijd om dezelfde huizen, en bijvoor-
beeld de scholing van hun kinderen (Tolsma et al., 2007). In de literatuur is de
sterkte van de competitie vaak gebaseerd op de sterkte van de economische
onzekerheid en de mate waarin men van doen heeft met etnische out-groups.
In Nederland gelden beide aspecten sterker voor de lagere sociale klassen en
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voor mensen met een lagere opleiding dan voor de hogere sociale klassen en de
mensen met een hogere opleiding. Onderzoek laat zien dat lager opgeleiden
inderdaad meer competitie ervaren op de arbeidsmarkt dan hoger opgeleiden
(Gijsberts et al., 2004). Bovendien is de verwachting dat de woonomgeving een
rol speelt, waarbij meer leden van etnische out-groups in de buurt waar men
woont, zou leiden tot een sterkere competitie ervaring.

Wanneer de verandering in de competitieve omstandigheden voor bepaalde
groepen sterker is, zou dit moeten resulteren in een sterker veranderde hou-
ding. Wat betreft de competitie tussen opleidingscategorieën is opleidings-
mobiliteit van de allochtone beroepsbevolking een mooie maat om de toege-
nomen competitie te specificeren. Wanneer allochtonen in sterke mate tot een
bepaald opleidingsniveau gaan behoren, neemt de etnische dreiging voor
autochtonen met datzelfde opleidingsniveau toe. Trends in opleidingsmobili-
teit over cohorten laten zien dat de opwaartse mobiliteit van allochtonen het
sterkst was op de middelbare opleidingsniveaus (Tolsma et al., 2007). We
verwachten dan ook dat tussen 1995 en 2006, onder autochtone Nederlanders
met een mbo-opleiding, de etnocentrische reacties het sterkst zijn toegenomen
(H6: Opleidings hypothese).

Een andere wijziging van competitieve omstandigheden doet zich voor
wanneer mensen zelf sociaaleconomisch mobiel zijn. Wanneer mensen veran-
deren van sociale positie, omdat ze bijvoorbeeld werkloos geraken, of omdat
ze een stap naar beneden moeten doen op de beroepsladder, zou dat con-
sequenties hebben voor de mate waarin zij competitie van etnische minder-
heden ervaren. Zij komen in nieuwe posities waarin zij ofwel sterker blootge-
steld zijn aan economische onzekerheid, of meer met allochtonen in aanraking
komen, waardoor de competitieniveaus hoger worden. We verwachten dat een
verandering naar een economisch minder gunstige sociale positie resulteert in
een sterkere toename van etnocentrische reacties dan de gemiddelde toename
(H7: Neerwaartse beroepsladder hypothese).

Naast veronderstellingen over beroepsmobiliteit verwachten we dat veran-
dering van de woonomgeving consequenties heeft voor etnocentrische reacties.
Zoals vaak is bestudeerd, wordt op basis van de etnische competitietheorie
verwacht dat de verkleuring van een buurt invloed heeft op de reacties tegen-
over allochtonen; de toename van het aandeel allochtonen in een buurt leidt
tot sterkere etnocentrische reacties (Gijsberts, 2005; Tolsma et al., 2008). We
verwachten dan dat onder respondenten die het percentage allochtonen in hun
buurt sterker hebben zien toenemen, de etnocentrische reacties het sterkst zijn
gestegen (H8: Stijgend percentage allochtonen hypothese). Eerder onderzoek
heeft aangetoond dat dergelijke omgevingseffecten niet bijzonder sterk zijn
(Wagner et al., 2003; Gijsberts, 2005). Een mogelijke verklaring voor het
zwakke effect zou gelegen kunnen zijn in de stijgende contactmogelijkheden
die een toename van het aandeel etnische minderheden in de omgeving biedt.
De contacttheorie stelt dat contact tussen leden van verschillende groepen tot
een minder negatieve houding leidt (Allport, 1954; Pettigrew & Tropp,
2006).Staat niet in lit.lijst

Er is echter nog een mogelijke verklaring voor het dikwijls zwakke effect
van het percentage minderheden in de wijk. Respondenten met een negatieve
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houding tegenover minderheden kunnen ook verhuizen naar een buurt met
minder allochtonen (Tolsma et al., 2008; Wagner et al., 2003). Voor dit proces
van selectieve migratie wordt in onderzoek naar de effecten van buurtkenmer-
ken niet altijd gecontroleerd. Om te bepalen of de mechanismen van de
etnische competitietheorie (of de contacttheorie) aan het werk zijn, is het
belangrijk om te weten of de gerapporteerde houding voorafging aan de
aanwezigheid van etnische minderheden in de buurt, of onder invloed daarvan
is gevormd. We moeten dan ook controleren voor selectieve migratie uit een
buurt met veel allochtonen. Met betrekking tot selectieve migratie verwachten
we dat respondenten die na 1995 zijn verhuisd naar een buurt met minder
allochtonen een sterkere etnocentrische reactie hadden in 1995, dan de andere
respondenten die in 1995 meededen aan het onderzoek (H9: Selectieve mobi-
liteit hypothese).

Data en meetinstrumenten

In 1995 deden ruim 2000 respondenten mee aan het onderzoek Sociaal Cultu-
rele Ontwikkelingen in Nederland. De respons van deze survey lag niet erg
hoog, namelijk op 41%, maar is wel vergelijkbaar met de responspercentages
van andere Nederlandse surveys. Aan het eind van de enquête werd in 1995
gevraagd of men in de toekomst opnieuw benaderd zou mogen worden voor
vervolgonderzoek. Niet minder dan 95% van de respondenten ging daarmee
akkoord. Na 1995 zijn de respondenten niet meer benaderd totdat we in 2006
het huidige onderzoek hebben opgestart. Eerst hebben we via de (online)
telefoonboeken gecontroleerd of een respondent daarin was opgenomen en
nog altijd op hetzelfde adres woonde. Voor 41% van de respondenten bleek dit
het geval te zijn. De overige adressen konden we alleen controleren met behulp
van de gemeentelijke basisadministratie. Van de 1935 respondenten wisten we
van 1502 respondenten een adres te traceren, van wie we er 1446 konden
benaderen. Van deze respondenten heeft 58,6% positief gereageerd op ons
verzoek om de opgestuurde schriftelijke vragenlijst te retourneren. We hebben
de respondenten uit het onderzoek gelaten, indien er een verschil bleek te
bestaan tussen het opgegeven geboortejaar en het in 1995 genoteerde geboor-
tejaar, wat resulteerde in een dataset van 809 respondenten. Het onderzoek
betreffende etnische minderheden in 1995 was onder een toevallige subset
gehouden, slechts een deel van de toenmalige respondenten kreeg vragen over
de etnische minderheden voorgelegd.2 Zodoende kunnen we voor dit onder-
zoek slechts gebruikmaken van 400 respondenten die zowel in 1995 als in 2006
vragen hebben beantwoord over de multiculturele samenleving.

We verwachten niet dat deze subset van respondenten een representatieve
groep Nederlanders vormt. Desondanks wijken de 400 respondenten niet af
van de totale set van oorspronkelijke respondenten uit 1995 betreffende hun
politieke voorkeur, religie en urbanisatiegraad uit 1995. Wel is gebleken dat
zowel de laagst als de hoogst opgeleiden ondervertegenwoordigd zijn in de
groep die in 2006 opnieuw meewerkte; de hoger opgeleiden omdat we hen
vanwege hun grotere mobiliteit moeilijker konden traceren; de lager opgelei-
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den omdat zij minder vaak een vragenlijst in 2006 terugstuurden. Ook in de
houding waarin we geı̈nteresseerd zijn zien we weinig significante verschillen
tussen de panelrespondenten en de respondenten die niet hebben meegewerkt.
Alleen op het item dat ‘moslims gemakkelijk naar geweld grijpen om hun
problemen op te lossen’ vinden we een significant verschil. Respondenten die
het in 1995 daarmee helemaal eens waren, werkten minder vaak mee met ons
onderzoek in 2006.

Afhankelijke variabelen

De houding tegenover moslims is gemeten met twee 5-puntsschaal stellingen.
Deze zijn uiteraard in 1995 en 2006 op identieke wijze aan respondenten
voorgelegd. Het betreft de uitspraken ‘Moslims grijpen gemakkelijk naar
geweld om hun problemen op te lossen’ en ‘Islamitische vrouwen die een
hoofddoek dragen passen zich niet aan onze samenleving aan’. We hanteren
het gemiddelde op deze twee uitspraken om attituden ten aanzien van moslims
te meten. De betrouwbaarheid van de schaal met slechts twee items is goed te
noemen, de Cronbach’s alfa is namelijk 0,70.

Twee andere uitspraken betreffen ‘Het samenleven met etnische minder-
heden gaat ten koste van onze eigen cultuur’ en ‘Nederlandse waarden en
normen mogen niet verloren gaan in de multiculturele samenleving’. Beide
uitspraken nemen we op als metingen van ervaren culturele etnische dreiging.
De betrouwbaarheid ligt met twee items echter op de grens van het aanvaard-
bare, de Cronbach’s alfa is namelijk 0,52. De geconstrueerde schalen ‘houding
ten aanzien van moslims’ en ‘culturele etnische dreiging’ correleren 0,53 in
1995 en 0,61 in 2006.

De positieve houding tegenover Nederland is in de SOCON-rondes (Sociaal-
Culturele Ontwikkelingen in Nederland) van 2006 en 1995 met drie items
gemeten. Hoewel deze items in eerder onderzoek vaak samen zijn genomen
tot één schaal, is de betrouwbaarheid van de schaal aan de lage kant. Volgens
Dekker et al. (2003) verwijst een item als ‘In het algemeen gesproken is
Nederland een beter land dan de meeste andere landen’ naar een chauvinis-
tische houding, waar een uitspraak als ‘Ik ben er trots op om Nederlander te
zijn’ patriottisme (national pride) meet. Het item ‘Iedere Nederlander dient de
nodige eerbied in acht te nemen tegenover onze nationale symbolen, zoals de
vlag en het volkslied’ is opgenomen in een schaal van patriottisme. De
Cronbach’s alfa van deze schaal van patriottisme met twee items is 0,67. Alle
geconstrueerde schalen zijn gemiddelden van de oorspronkelijke items, en
derhalve 5-puntsschalen.

De modellering van deze items en de onderlinge relaties zijn getoetst met
behulp van LISREL en leveren uiteindelijk een model met een redelijke
passendheid op. We toetsen verschillende modellen met telkens andere aan-
tallen schalen. Het model waar we onderscheid maken naar de vier schalen van
culturele dreiging, een negatieve houding naar moslims, patriottisme en chau-
vinisme, past beter dan het onderscheiden van alleen een negatieve houding
naar out-groups en een positieve houding naar de ingroup. In appendix 1
geven we de passendheid van verschillende modellen weer. Het best passende
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model is het model waarin de vier verschillende attituden worden onderschei-
den

Afbeelding niet beschikbaar

Figuur 1. LISREL-model met autoregressie van etnocentrische reacties in 2006 op 1995.

Vervolgens hebben we getoetst in hoeverre er sprake is van stabiliteit van de
houding tussen 1995 en 2006. De resultaten van deze toetsing zijn te vinden in
figuur 1. De mate waarin de houding in 1995 de houding in 2006 beı̈nvloedt,
geeft aan hoe groot de stabiliteit van de houding is. Overigens gaat het dan om
de stabiliteit in relatieve zin, of de positie van respondenten binnen de popu-
latie overeenkomt in 1995 en 2006. Absoluut is het mogelijk dat alle respon-
denten exact een punt zijn opgeschoven op de gebruikte schalen. De weergave
van het geselecteerde model in figuur 1 laat zien dat de stabiliteitsparameter
het grootste is voor de schaal van patriottisme (B = 0,90) en ervaren culturele
dreiging (0,88). Voor de schaal van de houding tegenover moslims is de
parameter iets lager (B = 0,77). Het laagst is de parameter voor de meting
van chauvinisme (B = 0,33). Dat is deels toe te schrijven aan het gebruik van
slechts één item voor deze schaal, maar deels kan de betekenis van het idee zijn
veranderd dat Nederland een beter land is dan andere landen. De stabiliteits-
hypothese, waarin we formuleerden stabiliteit in de houding te verwachten, kan
op grond van deze resultaten niet worden verworpen. Naast de stabiliteits-
parameters blijkt er alleen een additionele invloed van patriottisme in 1995 op
chauvinisme in 2006 te bestaan. Dit houdt in dat – ongeacht hun chauvinisme
in 1995 – des te patriottischer men was in 1995, des te chauvinistischer men is
2006.

Onafhankelijke variabelen

Voor het bepalen van het opleidingsniveau is gevraagd naar de hoogst afge-
ronde opleiding. Vooral voor jongeren zien we in 2006 een stijging van het
opleidingsniveau, zoals verwacht.

Voor het onderzoeken van de invloed van de veranderingen in sociale
positie, maken we gebruik van de beroepsprestige index. Deze wordt door
onderzoekers toegevoegd op basis van het coderen van de beroepen naar CBS-
beroepsclassificaties. Er zit altijd een codeuronbetrouwbaarheid in het toe-
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kennen van deze scores, hoewel de controle van de classificatie in 2006 aangaf
dat de vier codeurs van de 809 respondenten in hoge mate consistent waren. In
dit onderzoek maken we gebruik van de zogeheten ISEI-beroepsstatusscores
(International Socio-Economic Index for all Occupations; Ganzeboom &
Treiman, 1996). Voor niet-werkzame respondenten gebruikten we de informa-
tie over hun laatste baan. Aan respondenten die nooit een beroep hadden (met
name huisvrouwen) hebben we het gemiddelde toegekend, waarvoor we con-
troleren in de analyses met een additionele dummy. We zouden ook willen
toetsen of mensen die werkloos waren of zijn geworden sterkere etnocentrische
reacties laten zien. Het percentage werklozen in 2006 lag op slechts 3,3%. In
onze data is in 2006 1,5% werkloos, oftewel twaalf respondenten. Deze groep
achten we te klein om uitspraken over te doen.

We nemen het percentage niet-westerse allochtonen van de viercijferige
postcode waar men woont. We gebruiken de kerncijfers viercijferige postcodes
van het CBS die het dichtst bij onze meetmomenten liggen; de situatie van 1
januari 1995 en 1 januari 2007. Van de 809 respondenten is 16,3% naar een
ander viercijferig postcode gebied verhuisd. Omdat viercijferige postcodege-
bieden redelijk groot zijn, onderschatten we daarmee de verandering van de
omgeving waarin mensen wonen; in totaal is namelijk 25,8% van onze res-
pondenten verhuisd. Een groot deel van de verhuizingen vindt dus plaats
binnen het viercijferige postcodegebied. Het percentage niet-westerse alloch-
tonen in het postcodegebied lag in 1995 op gemiddeld 4,2%. In 2006 is dit
verdubbeld naar 8,5%. Het minimum is in 2006 nog altijd de afwezigheid van
niet-westerse allochtonen in het postcodegebied. Het maximum is gestegen van
52% in 1995 naar 84% in 2006. Voor de respondenten die verhuisd zijn geldt
dat het percentage allochtonen sterker is gestegen dan voor hen die niet
verhuisden, maar dat kan worden toegeschreven aan de bevinding dat stede-
lingen vaker verhuizen dan mensen buiten de steden. Van de verhuizers (naar
een ander viercijferig postcodegebied) is 20% naar een gebied gegaan met
minder allochtonen dan waarin zij woonden in 1995. Voor deze groep nemen
we een dummy op in de analyses.

Ten slotte nemen we ter controle kerkbezoek, geslacht en leeftijd op. De
veranderingen in kerkbezoek zijn gebaseerd op het verschil in kerkbezoek
tussen 1995 en 2006, gemeten in vier categorieën; ‘nooit’, ‘zelden’, ‘eens per
maand’ en ‘wekelijks’. De respondenten gaan in 2006 gemiddeld minder naar
de kerk dan in 1995. Het grootste deel van de respondenten is echter stabiel in
het kerkbezoek (68,4%). De verdeling man/vrouw is nagenoeg gelijk: 51%
versus 49%. De jongste respondenten waren in 2006 29 jaar oud; de oudste 81.

Resultaten

We beginnen onze resultaten met de beschrijving in hoeverre er verschillen zijn
tussen de respondenten in hun houding van 2006 en 1995. Vervolgens splitsen
we dat uit naar de relevante sociale categorieën, om ten slotte de houding van
2006 te modelleren op basis van de theoretisch relevant geachte kenmerken en
de houding van 1995.
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Tabel 1. Gemiddelden en verandering in 2006 in vergelijking met 1995 in het onderschrijven van de
negatieve houding tegenover moslims, ervaren culturele etnische dreiging, patriottisme en chauvi-
nisme onder SOCON-panelrespondenten.

gemiddelde
1995

s.d. 1995 gemiddelde
2006

s.d. 2006 verandering
2006-1995

negatieve houding t.o.v.
moslims

2,83 0,86 3,14 0,95 + 0,30**

ervaren culturele etnische
dreiging

3,15 0,65 3,58 0,74 + 0,43**

patriottisme 3,67 0,89 3,76 0,72 + 0,09*
chauvinisme 3,60 0,99 3,31 0,91 – 0,29**

Alle schalen hebben een bereik van minimum 1 tot maximum 5.
Bron: SOCON-panel 1995-2006

In tabel 1 zijn de verschillen in houding ten opzichte van moslims en ervaren
culturele etnische dreiging voor 1995 en 2006 weergegeven. Voor beide schalen
zien we dat de instemming tussen 1995 en 2006 is toegenomen. De responden-
ten van ons panel stemmen sterker in met de negatieve uitspraken over
moslims in 2006 dan in 1995 en zijn gemiddeld 0,30 opgeschoven op de 5-
puntsschaal. De verschuiving op de ervaren culturele etnische dreiging schaal
is nog sterker, ondanks dat het gemiddelde op deze schaal in 1995 al hoger lag
dan schaal met de negatieve houding naar moslims (3,15 respectievelijk 2,83).
De panelrespondenten stegen in hun gemiddelde van 3,15 naar 3,58; een
stijging van 0,43. Met deze bevindingen kunnen we de Sterkere culturele
dreiging hypothese en de Negatievere moslim houding hypothese niet verwerpen.
De patriottische houding van de onderzochte respondenten is in overeenkom-
stige richting veranderd, zij het veel minder geprononceerd. Ook hier geldt dat
respondenten al bijzonder patriottisch waren. Het gemiddelde op de schaal
steeg van 3,67 naar 3,76; een nog net significante verandering van 0,09. We
verwachtten ook een toename in chauvinisme tussen 1995 en 2006. De uit-
spraak waarmee we chauvinisme trachtten te meten kon in 2006 echter op
beduidend minder instemming rekenen (–0,29) dan in 1995. Voor de Positie-
vere ingroup houding hypothese, vinden we dus maar gedeeltelijk bevestiging.

Samenhangende veranderingen?

Onze samenhangende veranderingen hypothesen luidden dat veranderingen in
culturele etnische dreiging samengaan met veranderingen in de negatieve hou-
ding tegenover moslims. En dat de veranderingen in deze houding ook samen-
gaan met sterkere veranderingen in de positieve houding tegenover de ingroup.
We hebben onderzocht in hoeverre een verandering in de ene houding corre-
leert met een verandering in de andere houding (tabel 2). Naarmate respon-
denten sterker zijn veranderd in het ervaren van een culturele dreiging, zijn zij
ook sterker veranderd in hun negatieve houding tegenover moslims (r = 0,34).
Onze bevindingen laten echter zien dat veranderingen in patriottisme niet
significant correleren met veranderingen in de houding tegenover moslims en
de ervaren culturele etnische dreiging. Wel blijkt dat veranderingen in ervaren
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etnische dreiging, moslim stereotypen en chauvinisme onderling correleren.
Veranderingen in patriottisme correleren positief met veranderingen in chau-
vinisme (r = 0,21). Onze samenhangende veranderingen hypothese wordt
grotendeels bevestigd door deze gegevens.

Tabel 2. Correlaties tussen veranderingen in het onderschijven van de negatieve houding tegenover
moslims, ervaren culturele etnische dreiging, patriottisme en chauvinisme.

D moslim houding D culturele dreiging D patriottisme D chauvinisme

D moslim houding 1
D culturele dreiging 0,34** 1
D patriottisme 0,07 0,06 1
D chauvinisme 0,18** 0,16** 0,21** 1

Bron: SOCON-panel 1995-2006

Verschillen tussen opleidingscategorieën

Wanneer we bekijken in hoeverre de veranderingen in de etnocentrische hou-
ding zich hebben voorgedaan voor de afzonderlijke opleidingscategorieën, dan
valt op dat de verschillen niet bijzonder groot zijn (zie tabel 3a). Op de schalen
voor negatieve moslim houding en ervaren culturele etnische dreiging zijn er
geen significante verschillen in de waargenomen verandering tussen de oplei-
dingscategorieën. Toch is het opvallend dat de mbo-opgeleiden (en havo/vwo-
opgeleiden) niet significant zijn veranderd in hun negatieve houding tegenover
moslims (respectievelijk +0,11 en +0,24), terwijl deze verandering onder de
andere opleidingscategorieën wel significant is. Dit is bovendien in tegen-
spraak met onze opleidingshypothese dat met name onder mbo-ers de houding
tegenover etnische minderheden en moslims negatiever zou zijn geworden,
vanwege de sterkst gestegen competitie in deze groep. Alleen op de patriot-
tisme schaal vinden we dat er een opleidingscategorie is die afwijkt van de

Tabel 3a. Gemiddelde in etnocentrische reactie en verandering per opleidingscategorie in 2006.

2006

opleiding

moslim houding ervaren culturele etni-

sche dreiging

patriottisme chauvinisme

lo/lbo/mavo 3,51 a +0,33** 3,83 a +0,42** 4,00 a –0,04 3,46 a –0,42**
mbo 3,25 b +0,11 3,68 b +0,35** 3,78 b +0,14 3,35 a,b –0,30*
havo/vwo 3,20 b +0,24 3,62 b +0,43** 3,84 b, c –0,03 3,31 a,b –0,41*
hbo/wo 2,84 c +0,38** 3,37 c +0,48** 3,51 c

+0,23** 3,15 b –0,14
totaal 3,19 +0,30** 3,62 +0,43** 3,77 +0,09* 3,31 –0,29**

* p 5 0,10; * p 5 0,05; ** p 5 0,01; vetgedrukt = significante afwijking van de gemiddelde
verandering.
a/b/c geven aan in hoeverre categorieën van elkaar afwijken op de betreffende houding.
Bron: SOCON-panel 1995-2006
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gemiddelde verandering. Terwijl de laagst opgeleiden minder patriottisch
werden (–0,04), gaven hbo- en wo-opgeleiden in 2006 juist veel sterker aan
dat zij trots zijn op Nederland dan in 1995 (+0,23). De chauvinistische hou-
ding is met name minder sterk geworden onder de lager opgeleiden (–0,42). Er
is ook een afname onder de hoogst opgeleiden, hoewel die minder sterk is (–
0,14). In tabel 3a zijn tevens de verschillen tussen de opleidingscategorieën in
hun houding van 2006 weergegeven. Het patroon is duidelijk: hoger opge-
leiden hebben minder sterke etnocentrische reacties dan de lager opgeleiden.

De verschillen in de houding tussen beroepsstatusgroepen lijken grotendeels
op de opleidingsverschillen, maar zijn minder geprononceerd (tabel 3b). De
lage en hoge beroepsstatusgroepen verschillen nauwelijks in de mate van
verandering in hun attituden. We zien alleen dat onder de respondenten met
de hogere beroepsstatus patriottisme sterker is toegenomen dan gemiddeld,
terwijl de positie op de chauvinisme schaal minder sterk is afgenomen onder de
hogere statusgroepen dan gemiddeld – overeenkomstig de bevindingen onder
de hoogst opgeleiden.

Respondenten die veranderd zijn in hun beroepsstatus wijken niet signifi-
cant af in hun veranderde houding van de gemiddelde verandering, wat in
tegenspraak is met onze Neerwaartse beroepsladder hypothese. We vinden
slechts dat respondenten die zijn gestegen in hun beroepsstatus wat minder
sterk zijn veranderd in hun chauvinistische houding. Mensen die zijn gedaald,
verschillen niet van het gemiddelde, noch van de respondenten met een stabiel
lage beroepsstatus noch van respondenten met een stabiel hoge beroepsstatus.

Tabel 3b. Gemiddelde in etnocentrische reactie en verandering per statusgroep in 2006.

moslim houding ervaren culturele

etnische dreiging

patriottisme chauvinisme

lage ISEI in
1995 en
2006

3,44 a +0,26** 3,78 a +0,45** 3,90 a –0,01 3,38 a –0,51**

gedaalde
ISEI

3,14 a +0,28** 3,63 a +0,49** 3,75 a +0,02 3,31 a –0,33**

gestegen
ISEI

3,13 a +0,26* 3,51 a,b +0,26* 3,58 a, b +0,14 3,31 a
–0,05

hoge ISEI
in 1995 en
2006

2,95 b +0,35** 3,47 b +0,42** 3,69 b +0,23** 3,24 a –0,15

totaal 3,19 +0,30** 3,62 +0,43** 3,77 +0,09* 3,31 –0,29**

* p 5 0,10; * p 5 0,05; ** p 5 0,01; vetgedrukt = significante afwijking van de gemiddelde
verandering.
a/b geven aan in hoeverre categorieën van elkaar afwijken op de betreffende houding.
Bron: SOCON-panel 1995-2006

We formuleerden de hypothese dat een grotere stijging van het percentage
allochtonen in de buurt een sterkere verandering in etnocentrische reacties
teweeg zou brengen. De resultaten laten echter zien dat het percentage alloch-
tonen nauwelijks gerelateerd is aan de onderscheiden attituden en de verande-
ringen hierin. We constateren dat er geen significante verschillen zijn in de
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veranderingen in de houding tussen de postcodegebieden ingedeeld naar het
percentage allochtonen (zie appendix 2). Bovendien vroegen we ons af of
respondenten die zijn verhuisd naar een gebied met minder allochtonen al
een negatievere houding hadden in 1995. We zetten deze groep verhuizers af
tegen verhuizers naar een buurt met meer allochtonen, tegen de respondenten
die niet zijn verhuisd maar wel een grote stijging van het percentage allochto-
nen in hun buurt hebben gezien, en tegen alle respondenten (zie tabel 3c). We
vinden geen ondersteuning voor onze selectieve mobiliteit hypothese dat met
name respondenten die al negatief waren in 1995, zijn verhuisd naar buurten
met minder allochtonen. De houding van deze respondenten in 1995 wijkt
namelijk niet af van de gemiddelde houding uit 1995. Hoewel zij fors meer
dreiging zijn gaan ervaren van minderheden (+0,62), is de afwijking van de
gemiddelde stijging (+0,43) niet significant.

Respondenten die tussen 1995 en 2006 zijn verhuisd naar een buurt met
meer allochtonen waren in 1995 significant positiever in hun houding tegen-
over moslims, ervoeren minder culturele dreiging en waren minder patriot-
tisch. In hun verandering van de houding wijkt de groep echter niet af van de
gemiddelde verandering.

De groep respondenten die tussen 1995 en 2006 niet verhuisde, maar wel het
percentage allochtonen in hun buurt zag toenemen met meer dan tien procent-
punten is sterker dan gemiddeld negatiever geworden tegenover moslims. De
autochtone respondenten die hun buurt het sterkst zagen verkleuren zijn
echter niet sterker veranderd dan gemiddeld in hun ervaren dreiging, of in
hun patriottische of chauvinistische houding. Betreffende deze laatste twee
aspecten zien we zelfs dat zij de uitspraken minder sterk zijn gaan onder-
schrijven dan gemiddeld, hoewel de afwijking niet significant is. Vooralsnog
verwerpen we de stijgend percentage allochtonen hypothese niet.

Tabel 3c. Gemiddelde in etnocentrische reactie in 1995 en verandering in 2006 naar mensen die
verhuisd zijn naar een buurt met meer en minder allochtonen.

moslim houding
in 1995, en D in
2006

ervaren culturele
etnische dreiging in
1995 en D in 2006

patriottisme in
1995 en D in
2006

chauvinisme in
1995 en D in
2006

verhuisd naar een
buurt met minder al-
lochtonen

2,88 a +0,29* 3,07 a, b +0,62* 4,00 a –0,08 3,77 a –0,17

verhuisd naar een
buurt met meer al-
lochtonen

2,23 a +0,47* 2,67 b +0,53** 3,23 b
+0,33* 3,33 a –0,47*

stijging van percen-
tage allochtonen met
meer dan 10 procent-
punten

2,61 a
+0,67** 3,29 a +0,55** 4,07 a –0,14 3,79 a –0,53*

alle respondenten 2,84 +0,30** 3,15 +0,43** 3,66 +0,09* 3,61 –0,29**

* p 5 0,10; * p 5 0,05; ** p 5 0,01; vetgedrukt = significante afwijking van de gemiddelde
verandering.
a/b geven aan in hoeverre categorieën van elkaar afwijken op de betreffende houding.
Bron: SOCON-panel 1995-2006
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In de hiervoor beschreven absolute veranderingen naar sociale categorieën
hebben we geen rekening gehouden met de ‘aanvangswaarde’ van de verande-
ring. De descriptieve tabellen geven de gevonden verandering binnen de
groepen weer. Maar de bevinding dat de hoger opgeleiden een grotere stijging
hebben laten zien in hun patriottische houding zou kunnen worden verklaard
door hun lagere score in 1995. Ze hadden met andere woorden meer ruimte op
de schaal om te veranderen. Lager opgeleiden positioneerden zich in 1995 al
sterk richting de maximale waarde op de schaal, waardoor hun mogelijke
absolute stijging kleiner was. Bovendien zijn de beschrijvende kenmerken
bivariaat van aard. Voor het testen van onze hypothesen hebben we een
structureel model met het programma LISREL geschat, waarin we de houding
laten afhangen van de houding van 1995 en van zowel het opleidingsniveau,
het beroepsprestige als het percentage allochtonen in de buurt, naast de
controlekenmerken 1995 en 2006. In het model is tevens de invloed van de
structurele kenmerken uit 1995 op dezelfde kenmerken in 2006 gemodelleerd.
Daaruit blijkt dat de stabiliteitsparameter voor het opleidingsniveau het
hoogst is (B = 0,92); zoals verwacht is het opleidingsniveau uit 1995 een
bijzonder goede voorspeller van het opleidingsniveau in 2006. Voor het per-
centage allochtonen in de buurt (B = 0,77) en kerkbezoek (B = 0,75) is de
stabiliteitsparameter nagenoeg gelijk. De beroepsstatus blijkt sterker te varië-
ren tussen de jaren; de stabiliteitsparameter bedraagt B = 0,57.

In tabel 4 zijn de resultaten weergegeven van het LISREL-model waarin
alle attituden gelijktijdig zijn geschat. De attituden van 1995 zijn geregresseerd
op het opleidingsniveau, de beroepsstatus en het percentage allochtonen, en de
attituden van 2006 zijn teruggevoerd op de attituden van 1995, het opleidings-
niveau en het percentage allochtonen uit zowel 1995 als 2006. Bovendien is een
dummy opgenomen of men is verhuisd naar een buurt met minder allochtonen
en is gecontroleerd voor het geslacht, leeftijd en kerkbezoek van de respon-
denten.

We bekijken eerst de invloed van de structurele kenmerken van 1995 op de
houding van 1995, weergegeven in de eerste vijf kolommen. De negatieve
houding tegenover moslims in 1995 wordt met name beı̈nvloed door het
opleidingsniveau uit 1995 (B = –0,41). Datzelfde geldt voor de andere atti-
tuden uit 1995, hoewel het in minder sterke mate geldt voor de chauvinistische
uitspraak in 1995 (B = –0,21). Opleiding is in de verklaring van alle vier de
attituden in 1995 de sterkste predictor. De beroepsstatus van respondenten
blijkt naast het opleidingsniveau geen invloed te hebben gehad op de attituden
in 1995. Tot eenzelfde conclusie komen we wanneer het percentage allochto-
nen in 1995 bekijken. Het percentage allochtonen in 1995 blijkt op geen van de
attituden uit 1995 een significante invloed te hebben. We hadden verwacht dat
met name de mensen die verhuisd zijn naar een buurt met minder allochtonen
al etnocentrischer waren in 1995. We vinden hiervoor echter geen ondersteu-
ning. Respondenten die na 1995 zijn verhuisd naar buurten met minder
allochtonen weken in 1995 niet af van de andere respondenten.
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Tabel 4. Resultaten (Bèta’s) van longitudinaal LISREL-model waarin gelijktijdig de invloed van
structurele kenmerken op de attituden van 1995 en 2006 zijn geschat alsook de invloed van de
attituden van 1995 op de attituden van 2006.

negatieve
moslim
houding
1995

culturele
dreiging
1995

patriot
tisme
1995

chauvinis-
me 1995

negatieve
moslim
houding
2006

culturele
dreiging
2006

patriottis-
me 2006

chau-
vinisme
2006

moslim
houding 1995

0,80**

culturele
dreiging 1995

0,99**

patriottisme
1995

0,94** 0,17**

chauvinisme
1995

0,34**

opleiding
1995

–0,41** –0,48** –
0,40**

–0,21* 0,17* 0,29* 0,14* –0,03

opleiding
2006

–0,16* –0,09 –0,07 –0,03

beroepsstatus
1995

–0,04 –0,01 0,04 –0,05 0,00 –0,06 –0,03 –0,04

beroepsstatus
2006

–0,06 –0,01 0,03 0,08

%
allochtonen
1995

–0,05 0,01 0,01 0,05 0,02 –0,02 0,03 0,11

%
allochtonen
2006

–0,01 0,03 0,01 –0,06

verhuisd naar
buurt met
minder
allochtonen

0,01 –0,04 0,06 –0,01 –0,02 0,05 –0,09 –0,03

kerkbezoek
1995

0,06 0,13* 0,19** 0,06 0,01 –0,04 –0,04 0,01

kerkbezoek
2006

–0,06 –0,00 –0,01 –0,09

leeftijd 0,10* 0,08 0,25** 0,11* –0,06 –0,04 0,02 –0,06

man 0,22** 0,17** 0,02 –0,02 –0,02 –0,05 0,03 0,03

R2 0,27 0,30 0,30 0,08 0,62 0,91 0,84 0,20

* p 5 0,10; * p 5 0,05; ** p 5 0,01; RMSEA = 0,056

De attituden van 2006 worden vrijwel alleen beı̈nvloed door de attituden uit
1995 (kolommen 6 tot en met 9 in tabel 4). Respondenten die het in 1995
sterker eens zijn met de verschillende indicatoren van etnocentrisme, onder-
schrijven ook in 2006 de etnocentrismeschalen sterker. Dit effect is bijzonder
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sterk voor de cultureel-etnische dreiging, waarvan de parameter zo goed als
gelijk aan 1 wordt geschat. Hoewel het gemiddelde is gestegen, is de volgorde
die respondenten op de schaal innamen in 1995 vrijwel identiek aan die in
2006. Respondenten die in 1995 minder dreiging ervoeren, deden dat ook
minder in 2006. Er is dus zowel sprake van verandering als van stabiliteit.

We vinden verder alleen een additionele invloed van het opleidingsniveau,
waarbij de invloed van het opleidingsniveau van 2006 op de negatieve houding
naar moslims klein en negatief is (voor de andere schalen in dezelfde richting
maar niet significant), terwijl het additionele directe effect van het opleidings-
niveau van 1995 op culturele dreiging positief is (voor de andere schalen in
dezelfde richting maar niet significant). Een gestegen opleidingniveau in 2006
leidt tot een minder sterke negatieve houding ten aanzien van moslims in 2006.
Daarnaast leidt een hogere opleiding in 1995 – gecontroleerd voor het indirecte
effect via de houding in 1995 – tot een wat sterker ervaren dreiging in 2006.
Daaruit leiden we af dat hoger opgeleiden tussen 1995 en 2006 wat sterker zijn
gestegen in ervaren dreiging van minderheden dan lager opgeleiden – gecon-
troleerd voor hun houding in 1995. We hebben dit resultaat nader bestudeerd
door de analyses een keer uit te voeren voor respondenten die veranderd zijn
van opleidingsniveau en voor respondenten die stabiel zijn gebleven in hun
opleidingsniveau. Daaruit kwam naar voren dat er onder de respondenten die
stabiel waren in hun opleidingsniveau inderdaad een klein positief additioneel
direct effect is van opleiding op de attituden in 2006, met name op culturele
dreiging en patriottisme. Daarmee zien we bevestigd dat de hoger opgeleiden
een wat sterkere verandering hebben doorgemaakt, waarmee we de geformu-
leerde opleidingshypothese niet kunnen verwerpen. De overige hypothesen
over veranderingen moeten we verwerpen. We vinden geen bewijs dat bepaalde
categorieën een hogere score hebben in 2006, anders dan voorspeld op basis
van hun vorige houding. Veranderingen in status en buurt blijken geen
additionele invloed te hebben.

Conclusies en discussie

Onze onderzoeksgegevens laten zien dat respondenten, elf jaar nadat zij voor
het eerst hadden meegedaan aan ons onderzoek, etnocentrischer zijn. Anno
2006 ervaren zij meer culturele dreiging van etnische minderheden en vertonen
zij een beduidend negatievere houding tegenover moslims dan in 1995. De
onderzochte groep blijkt tevens patriottischer te zijn geworden, alhoewel deze
verandering minder geprononceerd is. De mate van chauvinisme is onder de
panelrespondenten afgenomen. Ondanks enige selectiviteit bij de uitval in ons
panel, denken we dat we kunnen concluderen dat Nederlanders redelijk sterk
zijn veranderd in hun attituden. Toch zijn de veranderingen in patriottisme
niet gerelateerd aan veranderingen in een negatieve houding naar out-groups;
als het één gestegen is, dan hoeft de andere houding niet mee veranderd te zijn.
Chauvinisme – gemeten met de uitspraak dat Nederland een beter land is dan
de meeste andere landen – is gedaald, maar de veranderingen in attituden
tegenover out-groups en veranderingen in chauvinisme blijken wel aan elkaar
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gerelateerd te zijn. Het onderzoek wijst dus uit dat meer van een ‘gezonde’
vorm van nationalisme, zoals in de literatuur vaak naar patriottisme wordt
verwezen, niet automatisch leidt tot meer uitsluiting. De scheidslijn is echter
dun, want juist zij die in 1995 al patriottischer waren, blijken in 2006 in
sterkere mate chauvinistisch te zijn. Een deel van de mensen die in 1995
Nederland een beter land vonden dan andere landen vindt dat in 2006 echter
veel minder sterk. Een reden zou kunnen zijn dat zij Nederland waardeerden
om zijn tolerant geachte klimaat maar dat in 2006 in mindere mate in Neder-
land herkenden. Deze redenering volgend, vonden patriotten Nederland des-
tijds om andere redenen een beter land dan andere landen.

De veranderingen die zich voorgedaan hebben blijken zich redelijk consis-
tent over de verschillende lagen van de bevolking te hebben voltrokken. We
vinden enig bewijs voor een sterkere verandering onder hoger opgeleiden. Wat
betreft patriottisme, zijn het met name de hoogst opgeleiden die het sterkst zijn
veranderd naar een meer vaderlandslievende houding. De hoger opgeleiden
zijn eveneens het minst sterk gedaald in chauvinisme en zijn het sterkst meer
etnische culturele dreiging gaan ervaren. Omdat de hoogst opgeleiden die we
niet hebben kunnen traceren in 1995 niet verschilden in hun etnocentrische
reactie van de hoogst opgeleiden van wie we wel een adres wisten te achter-
halen, lijken onze bevindingen robuust. De bevindingen zijn echter niet in
overeenstemming met onze opgestelde verwachtingen. Op basis van de etni-
sche competitietheorie hadden we verwacht dat met name autochtonen met
maximaal een mbo-opleiding in 2006 een sterker etnocentrische reactie zouden
laten zien dan in 1995. De groep respondenten met dit opleidingsniveau is
echter eerder minder sterk veranderd dan het gemiddelde in de onderzoekspo-
pulatie, zowel in hun houding tegenover etnische minderheden en moslims als
in hun patriottische houding. De etnische competitietheorie kunnen we even-
min bevestigen voor onze verwachtingen over veranderingen in beroepsstatus
en veranderingen in het percentage allochtonen in de buurt. Evenmin is ge-
bleken dat de verhuizers naar buurten met minder allochtonen al een negatie-
vere houding tegenover etnische minderheden hadden in 1995. Wel hebben we
bewijs gevonden dat de respondenten die naar buurten zijn verhuisd met meer
allochtonen al positiever tegenover moslims stonden in 1995 en destijds ook
minder dreiging ervoeren van etnische minderheden.

Onze bevindingen laten dus zowel veranderingen in attituden als stabiliteit
in afstanden tussen mensen zien. De veranderingen wijzen op een periode-
effect, waarbij nagenoeg de hele bevolking een verandering doormaakt naar
sterker etnocentrische reacties. De houding is onderhevig aan invloeden van
buitenaf, en dat geldt voor alle van de door ons onderscheiden groepen. Deze
bevindingen spreken in het voordeel van de theoretische benadering die stelt
dat attituden veranderlijk zijn. Toch vinden we geen bewijs dat veranderingen
in specifiek situationele omstandigheden van individuen of groepen tot een
additionele verandering in houding leidt. Er is ook sprake van stabiliteit van de
houding. De relatieve verschillen tussen mensen met sterkere en minder sterke
etnocentrische reacties zijn ongeveer gelijk gebleven. Hoewel vrijwel iedereen
etnocentrischer geworden is, kunnen we toch stellen dat mensen die vroeger
minder etnocentrisch waren, ook in 2006 minder sterk etnocentrische reacties
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laten zien. Dit sluit aan bij de verwachtingen vanuit de benadering dat men na
de socialisatiefase stabiel blijft in attituden.

Onze dataset is klein, met slechts 400 respondenten aan wie in 1995 hun
etnocentrische houding was gevraagd. Het aantal respondenten dat veranderd
is wat betreft structurele kenmerken is derhalve nog kleiner (bijvoorbeeld een
verandering in beroepsprestige), waardoor kleinere effecten al snel niet signi-
ficant zijn. We vinden dus weinig bewijs voor de invloed van veranderende
situationele omstandigheden, maar denken dat het goed zou zijn deze hypo-
thesen te toetsen op grotere paneldata bestanden.

Onze bevindingen laten zien dat de veranderingen in de houding naar
moslims zich onder alle lagen van de bevolking heeft voltrokken. Ook de
ervaren culturele dreiging van etnische minderheden is onder alle lagen van de
samenleving gestegen, maar de stijging bleek iets sterker onder de hoogst
opgeleiden. De verandering in de nationalistische houding is selectiever. Met
name de hoger opgeleiden onderschrijven in 2006 sterker de positieve kanten
van Nederland, en vertonen minder daling in chauvinisme. De recente aan-
dacht voor het verstevigen van de Nederlandse identiteit lijkt juist onder de
hoger opgeleiden te hebben geresoneerd. Waar zij in 1995 wellicht nog de
norm ervoeren dat het niet juist was te onderschrijven om trots op Nederland
te zijn, lijkt dat in 2006 ook onder deze groep verleden tijd. Een negatieve
verklaring waarom deze stijging zich minder sterk heeft voorgedaan onder
lager opgeleiden zou zijn dat door de maatschappelijke en demografische
veranderingen lager opgeleiden minder trots zijn geworden op Nederland en
dat zij de gepercipieerde achteruitgang van Nederland toeschrijven aan out-
groups. Een positieve verklaring zou kunnen zijn dat juist de lager opgeleiden
vaker contact hebben gekregen met leden van etnische minderheden, omdat zij
in situaties verkeren met meer contactmogelijkheden, en dat dit een buffer
vormt tegen snel veranderende etnocentrische reacties. Het is opvallend dat
hoger en lager opgeleiden meer op elkaar zijn gaan lijken in een nationalis-
tische houding tussen 1995 en 2006.

Noten

* Eva Jaspers is universitair docent sociologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Corres-
pondentie: e.jaspers@maw.ru.nl
Marieke van Londen is universitair docent methoden van sociaalwetenschappelijk onderzoek
aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Correspondentie: m.vanlonden@maw.ru.nl
Marcel Lubbers is universitair hoofddocent sociologie aan de Universiteit Utrecht. Corres-
pondentie: m.lubbers@uur.nl.

1. Uit onze dataverzameling onder 1200 Nederlanders blijkt dat zij menen dat Nederlanders
negatiever zijn gaan denken over etnische minderheden, zowel over een periode van de
afgelopen vijftien jaar, de afgelopen zeven jaar en de afgelopen twee jaar.

2. Deze subset bestond uit 42,3% van de respondenten uit 1995. De medewerking aan het panel
in 2006 onder deze subset was net wat groter dan onder de groep respondenten die in 1995
geen vragen over minderheden kreeg voorgelegd.
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Appendix 1. Maten van passendheid op basis van LISREL-modellen

RMSEA w2-toets vrijheidsgraden p

model met 1 factor voor etnocentrisme 0,094 616,14 76 0,00
model met 1 factor voor positieve in-group en
1 factor voor negatieve out-group

0,057 256,92 73 0,00

model met 2 factoren positieve in-group en 1 voor
negatieve out-group

0,053 231,29 70 0,00

model met 1 factor positieve in-group en 2 voor
negatieve out-group

0,056 240,71 68 0,00

model met 4 factoren 0,051 192,97 62 0,00
model met 4 factoren, error-correlatie tussen item-
waarden

0,049 177,42 61 0,00

Appendix 2. Relaties (Psi’s) tussen de attituden op basis van
meetmodel (figuur 1), waarbij een effect van de houding 1995 op de
houding in 2006 is gemodelleerd

moslim
houding

ervaren culturele
etnische dreiging

patriottisme chauvinisme

1995 2006 1995 2006 1995 2006 1995 2006

moslim houding 1,00 0,41
ervaren culturele etnische
dreiging

0,88 0,36 1,00 0,22

patriottisme 0,52 0,09 0,53 0,15 1,00 0,19
chauvinisme 0,18 0,14 0,23 0,10 0,37 0,23 1,00 0,82

Appendix 3. Gemiddelde in etnocentrische reactie en verandering
naar percentage allochtonen in de buurt 2006

moslim houding ervaren culturele etnische
dreiging

patriottisme chauvinisme

5 5% allochtonen 3,30 a +0,26** 3,69 a +0,47** 3,81 a +0,04 3,28 a –0,27**
5-10% allochtonen 3,14 a,b +0,28** 3,59 a,b +0,38** 3,75 a +0,15* 3,33 a –0,33**
10-20% allochtonen 2,96 b +0,37** 3,43 b +0,37** 3,66 a +0,18* 3,37 a –0,18
4 20% allochtonen 3,14 a,b +0,41** 3,66 a +0,46** 3,78 a +0,09 3,33 a –0,43**
totaal 3,19 +0,30** 3,62 +0,43** 3,77 +0,09* 3,31 –0,29**

* p 5 0,10; * p 5 0,05; ** p 5 0,01= significante afwijking van de gemiddelde verandering.
a/b/geven aan in hoeverre categorieën van elkaar afwijken op de betreffende houding.
Bron: SOCON-panel 1995-2006
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