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I

VOORWOORD

De doelstellingen en achtergronden van dit proefschrift zijn in het eer-

ste inleidende hoofdstuk weergegeven. Dit voorwoord heeft dan ook uit-

sluitend het karakter van 'acknowledgements'.

Want hoewel het schrijven van dit proefschrift niet die kwelling is ge-

weest waarvan in sommige voorwoorden van proefschriften melding wordt

gemaakt - het uitgebreid in kaart brengen van een bepaald probleemgebied

is alles bij elkaar genomen een plezierige activiteit gebleken - toch is

de hulp en aanmoediging van anderen onmisbaar geweest.

De beide promotoren Prof. Stouthard en Prof. Bijnen hebben steeds snel,

stimulerend en positief-kritisch gereageerd op de diverse concepthoofd-

stukken. C. de Graaf heeft alles wat hem in eerste aanleg niet duidelijk

was, op mijn conto geschreven. En gelijk had hij steeds.

Meer in algemene zin is de vakgroep Statistiek en Methoden en Technieken

van Onderzoek onder voorzitterschap van Prof. Stouthard voor mij zeer

belangrijk geweest. Gedurende vele jaren ben ik als lid van deze vak-

groep student-assistent en medewerker van Prof. Segers geweest; in menig

opzicht heeft hij mij het vak geleerd. Met diverse (ex)leden en studen-

ten van deze vakgroep heb ik in het verleden samengewerkt aan het onder-

werp van dit proefschrift: E. Bijnen, J. van Berkel, N. Cobben, C. de

Graaf, P. Hamers, A. Heinen, en R. Luijkx. Hun verdiensten zijn via li-

teratuurvermelding en voetnoten in de onderhavige tekst naar voren ge-

bracht. Andere leden van de vakgroep waren regelmatig bereid naar ad hoc

problemen te luisteren: M. Berger, M. Croon, J. Fabert, C. de Graaf, F.

Heunks en Th. van der Net.
Reeds lange tijd heb ik ook samen kunnen werken met M. van der Walle van

de afdeling Verwerking; het door hem geschreven programma LCAG is voor
vrijwel elke bladzijde van dit proefschrift relevant. F. Hummelman van

dezelfde afdeling Verwerking loste niet alleen vele ad hoc problemen

voor mij op, hij vervaardigde bovendien het programma DESMAT. Verdere

programma-technische bijstand hebben R. Luijkx en P. Rens (Rekencentrum

KHT) geleverd.

Subfaculteitsbestuurders en -beheerders kunnen vele maatregelen nemen om

onderzoek te stimuleren of juist te belemmeren. Uitdrukkelijk moet ge-
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zegd worden dat J. van Tuijl, secretaris van de Subfaculteit Sociaal-

Culturele Wetenschappen, voor mij in menig opzicht een stimulans is ge-

weest.

Tot slot kan iedere lezer constateren dat de typografische verzorging

van dit proefschrift optimaal is; A. Meeder zal wat dit betreft niet ge-

makkelijk ge8venaard worden; R. van Delft verzorgde de grafieken.

Tilburg, november 1984
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Hoofdstuk 1. INLEIDING

1.1. Achtergrond en opzet

Het surveyonderzoek, het type onderzoek waarbij op min of meer gestan-

daardiseerde wijze een grote groep (aselect gekozen) respondenten onder-

vraagd wordt, is vaak en van diverse kanten bekritiseerd.

Soms richt de kritiek zich louter op het onzorgvuldig uitvoeren van de

surveyprocedures. Men heeft aanmerkingen op de wijze waarop in sommige

onderzoekingen steekproeven zijn getrokken. Men verwijt onderzoekers dat

ze te weinig rekening houden met de vaak hoge nonresponse percentages.

Men wijst er expliciet op dat de resultaten mede afhankelijk kunnen zijn

van de gekozen vraagformulering of van het type interviewers dat ge-

bruikt wordt.

Anderen wijzen het surveyonderzoek vrijwel volledig af omdat in dit on-

derzoeksontwerp zoveel oncontroleerbare storende factoren kunnen optre-

den dat het doen van uitspraken over causale relaties tussen variabelen

nauwelijks verantwoord is, zeker niet in vergelijking met de mogelijkhe-

den die alternatieve (quasi)experimentele opzetten bieden.

Vanuit zeer verschillende invalshoeken is ook betoogd dat surveyonder-

zoekingen onvoldoende mogelijkheden bieden tot sociologische theorievor-

ming en -toetsing. Men beweert dat er noodzakelijkerwijs een verwarring

ontstaat tussen wat mensen zeggen en wat ze doen. Men vindt het survey-

onderzoek ook ongeschikt omdat het atomistisch en statisch van aard is;

het houdt geen rekening met relaties tussen mensen en doet geen recht

aan het verloop van sociale processen.

Tenslotte wijst men het surveyonderzoek ook af omdat bij de analyse van

surveygegevens de 'mens' verdwijnt en zijn plaats ingenomen wordt door

'factoren', 'variabelen'; de eenzijdige gerichtheid op causale relaties

tussen variabelen verwaarloost de sociale context waarin het handelen

'begrijpelijk' wordt.
1)

Zonder op al deze punten van kritiek verder rechtstreeks in te gaan, kan

toch opgemerkt worden dat het resultaat van de discussies positief te

noemen is, hoe eenzijdig de ingenomen standpunten soms ook waren.

Het surveyonderzoek is zeer zeker zijn monopoliepositie kwijt geraakt.
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Onderzoekers hebben meer oog gekregen voor andere vormen van onderzoek.

Maar tegelijkertijd worden ook de voordelen en unieke mogelijkheden van

het surveyonderzoek beter onderkend,  zeker wat betreft het verkrijgen

van gedetailleerde en systematische informatie van grote groepen perso-

nen.

Velen zijn er ook toe aangespoord pogingen in het werk te stellen om de

praktische en meer fundamentele problemen van het surveyonderzoek min-

stens gedeeltelijk te ondervangen door veranderingen en verbeteringen

aan te brengen in onderzoeksopzet, wijzen van dataverzameling en analy-
seprocedures.

De hierna volgende hoofdstukken zijn juist met deze doelstelling voor

ogen geschreven: een bijdrage te leveren tot een adequater gebruik van

surveymethoden. Daarbij staat vooral centraal het doorbreken van het

statische karakter van het eenmalige surveyonderzoek. Door surveyonder-
zoekingen over hetzelfde onderwerp een aantal malen te herhalen in de

tijd, al dan niet bij dezelfde respondenten, ontstaat een veel betere

mogelijkheid sociale processen in hun verloop te volgen. Bovendien bie-

den dergelijke herhaalde onderzoekingen een unieke gelegenheid de onbe-
trouwbaarheid van surveymetingen na te gaan en daar eventueel in de ana-

lysefase voor te corrigeren.

Met het bovenstaande als achtergrond zal een uiteenzetting gegeven wor-

den van panel-, cohort- en trendonderzoek. Daarbij zal zowel aandacht

geschonken worden aan het aspect van onderzoeksontwerp, als aan speci-

fieke analyseproblemen.

Het is echter geenszins de bedoeling een compleet overzicht te geven van

alle mogelijke analysetechnieken. In dit opzicht zijn er drastische be-

perkingen aangebracht.  Zo wordt  er van uitgegaan dat de variabelen

slechts op nominaal niveau gemeten zijn. Hiermee wordt niet geimpliceerd

dat sociologisch relevante variabelen zelden of nooit van intervalniveau

zijn of dat technieken die vooral geschikt zijn om intervalvariabelen te

analyseren,  gebaseerd zijn op assumpties die bij voorbaat onhoudbaar

zijn binnen sociologisch onderzoek.

Er zijn echter talrijke onderzoeksvragen die analyses van gegevens van

nominaal meetniveau vereisen, terwijl overzichten over 'dynamische' ana-

lysetechnieken voor dergelijke gegevens vrij schaars zijn i.t.t. litera-
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tuur die uitgaat van variabelen gemeten op intervalniveau. 2)

Als analysetechniek wordt alleen het loglineaire model behandeld waarbij

meest aannemelijke schattingen gehanteerd worden. Hoewel er op diverse

plaatsen naar andere methoden wordt verwezen, is deze beperking aange-

bracht omdat hiermee een zeer grote verscheidenheid aan problemen binnen

6&n consistent kader behandeld kan worden.

De analyse van variabelen van ordinaal meetniveau, bestaande uit enkele

categoriein, komt, behalve in het vijfde hoofdstuk, slechts zijdelings

ter sprake. In de literatuur over loglineaire analyses wordt vaak verwe-

zen naar mogelijkheden rekening te houden met het ordinale meetniveau

van de variabelen, maar in feite veronderstellen deze dan vrijwel altijd

intervalschalen, nl. kennis van de verhoudingen van de afstanden tussen

de categoriein (b.v. Fienberg, 1977, par. 4.4 'using information about

ordered categories').

Terwille van de duidelijkheid is bij sommige voorbeelden en toepassingen

gebruik gemaakt van dichotome variabelen. Nadrukkelijk moet gezegd wor-

den dat de hier gehanteerde technieken alle zonder meer van toepassing

zijn op polytomieon. Waar dit complicaties oplevert, is dit aangegeven.

De hoofdstukken over panel-, cohort- en trendonderzoek worden voorafge-

gaan door enkele 'inleidingen'. In paragraaf 1.2 van dit hoofdstuk wordt

op zeer beperkte schaal aandacht geschonken aan secundaire analyse. Ge-

bruik maken van herhaalde metingen m.b.v. surveyonderzoek betekent im-

mers meestal gebruik maken van door anderen verzameld materiaal.

Daarbij spelen twee hoofdvragen een rol: waar kun je dit materiaal vin-

den en: welke bijzondere moeilijkheden levert het gebruik van door ande-

ren verzameld materiaal op. Deze paragraaf zal daarom ook beknopt worden

gehouden  omdat  het  standpunt  ingenomen wordt  dat  de basisproblemen

m.b.t. geldigheid en betrouwbaarheid van de gegevens voor de 'primaire'

en 'secundaire' onderzoeker niet wezenlijk verschillend zijn.

Hoofdstuk 2 geeft een algemene inleiding in het loglineaire model. Er

wordt een uiteenzetting gegeven van de basisbegrippen, de notatie wordt

vastgelegd en er worden enkele problemen aan de orde gesteld waarmee

onderzoekers in de praktijk van het onderzoek te maken krijgen.

Hoofdstuk 3 introduceert latente-klasse-analyse (LCA - latent class ana-

lysis). Met name wordt uitvoerig ingegaan op een door Goodman ontwikkeld

algoritme ter evaluatie van LCA-modellen. Dit algoritme is in feite een
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variant van een algemeen algoritme ter bepaling van de parameters van

loglineaire modellen met zgn. latente, niet-rechtstreeks gemeten varia-

belen. Een nadere uitwerking van dit algoritme verschaft de mogelijkheid

zeer complexe causale modellen op te stellen die met veel vrucht toege-

past kunnen worden bij onderzoek met herhaalde metingen.

De wijze waarop herhaalde metingen d.m.v. surveyonderzoekingen gerang-

schikt kunnen worden tot verschillende onderzoeksontwerpen, komt in de

hoofdstukken 4, 5 en 6 aan bod.

In hoofdstuk 4 staat panelonderzoek centraal. Het gaat daarbij om her-

haalde metingen in de meest strikte zin: op verschillende tijdstippen

worden steeds dezelfde respondenten ondervraagd. Hierdoor kunnen niet

alleen nettoveranderingen bestudeerd worden, maar ook de (individuele)

brutoveranderingen. Na uitvoerig aandacht besteed te hebben aan typische

problemen van panelonderzoek, mede in vergelijking met het trendonder-

zoek, komen loglineaire analyses van panelgegevens aan de orde. Daarbij

komen zowel een aantal 'ad hoc'-vragen over (sociale) verandering aan

bod, als analyses gebaseerd op quasi-experimentele opzetten en analyses

met behulp van een expliciet causaal model. Bovendien zal veel aandacht

geschonken worden  aan  het  uiteenrafelen van  'echte'  verandering en

'schijnbare' verandering als gevolg van onbetrouwbaarheid in de metin-

gen.

Hoofdstuk 5 gaat over trendonderzoek. Herhaalde metingen hebben vaak

betrekking op dezelfde theoretische onderzoekseenheid (b.v. de Neder-

landse bevolking van 18 jaar en ouder), maar vinden plaats bij verschil-

lende concrete onderzoekseenheden. Anders gezegd: op de verschillende

tijdstippen worden verschillende personen ondervraagd. Dergelijke gege-

vens vormen een 'tijdreeks' die geanalyseerd kan worden ter bepaling van

de nettoveranderingen. In dit hoofdstuk zullen we kort ingaan op enkele

sterke en zwakke kanten van trendonderzoek als een specifiek onderzoeks-

ontwerp. Daarna zal aangegeven worden op welke wijze dergelijke gegevens

m.b.v. loglineaire modellen geanalyseerd kunnen worden,  zowel wat be-

treft de veranderingen in 66n kenmerk als in meer kenmerken en zowel op

'manifest' als op 'latent' niveau.

Hoofdstuk 6 behandelt cohortonderzoek. Indien men surveygegevens voor

verschillende tijdstippen (al dan niet afkomstig van dezelfde responden-

ten), indeelt naar leeftijdscategorie2n, ontstaat in principe de moge-

lijkheid sociale verandering te bestuderen vanuit de optiek van opeen-
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volgende generaties of cohorten, vanuit de optiek van 'ouder worden' en

vanuit de effecten van de verschillende gebeurtenissen die zich tildens

of tussen de onderzoeksperioden voordoen. Vanwege de ingewikkeldheid van

deze problematiek zal uitgebreid aandacht geschonken worden aan het on-

derzoeksontwerp dat aan cohortanalyse ten grondslag ligt. Van hieruit

zal dan aangegeven worden hoe cohortgegevens m.b.v. loglineaire modellen

geanalyseerd kunnen worden.

De drie hier behandelde onderzoeksontwerpen vormen geen uitputtend en

wederzijds uitsluitend categorieinsysteem. Data uit panelonderzoek kun-

nen als trendgegevens gehanteerd worden, met veronachtzaming van de in-

formatie over de (individuele) brutoveranderingen; cohortgegevens kunnen

afkomstig zijn uit trend- of uit panelonderzoek; het ene type onderzoek

is vanuit bepaalde gezichtspunten te beschouwen als een onderdeel van

het andere type. Bezwaarlijk is dit niet. Deze drie nauw op elkaar be-

trokken onderzoeksontwerpen bieden goede aanknopingspunten om herhaalde

metingen systematisch te ordenen en zodoende meer zicht te krijgen op

processen van sociale verandering.

1.2. Secundaire analyse

Goede, systematische inleidingen in secundaire analyse zijn er niet of

nauwelijks. Het meest uitgebreid is Hyman (1972), maar dit is zeer anek-

dotisch van opzet en biedt geen systematische codificatie van de 'prin-

ciples,  procedures and potentialities' van secundaire analyse. Andere

behandelingen van dit onderwerp, b.v. Klingemann und Mochmann (1975),

Friedrichs (1973, par. 5.12), Beker (1981), beperken zich voornamelijk

tot een opsomming van de voordelen van secundaire boven primaire analy-

se,  tot het aangeven van allerlei mogelijke definities van secundaire

analyse  en  tot  het  behandelen van de belangrijkste  data-archieven.

Uiteraard is dit alles van groot belang. En misschien beperkt men zich

ook hiertoe omdat de algemene methodische principes van secundaire ana-

lyse niet principieel anders zijn dan die van primaire analyse. Maar dat

neemt niet weg dat er behoefte bestaat aan een systematische uiteenzet-

ting van de toepassing van deze principes op het gebied van de secun-

daire analyse.
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Hieronder zal een korte opsomming gegeven worden van een aantal metho-

disch-technische problemen waar de potentifle gebruiker van secundaire

surveygegevens rekening mee moet houden. Deze opsomming is zeker niet de

gewenste systematische codificatie. Verder zal de behandeling vrij ab-

stract zijn. Wie concrete voorbeelden zoekt, kan daarvoor zeer goed te-

recht bij Hyman (1972).

De vraag of onder secundaire analyse verstaan moet worden de analyse van

allerlei soorten 'available data'  (Riley, 1963, hfdst. 5), zoals ook

dagboeken, brieven etc., is in het kader van dit boek niet van belang.

We beperken ons tot de (her)analyse van gegevens van surveyonderzoekin-

gen die in het verleden gehouden zijn, met het doel inzicht te krijgen

in processen van sociale verandering. Daarbij is het irrelevant of de

onderzoeker dit al dan niet doet in combinatie met eigen, primair onder-

zoek ((parti5le) replicatie - Middendorp, 1976a). Ook lijkt het al te

dogmatisch de analyse van 'administratief' materiaal dat via ondervra-

ging op survey-achtige wijze verzameld is, zoals gegevens van volkstel-

lingen, niet tot de secundaire analyse te rekenen. Verder verstaan we

onder secundaire analyse ook de analyse van gepubliceerde surveygegevens

waarbil de onderzoeker niet de oorspronkelijke dataset tot zijn beschik-

king heeft, b.v.  omdat het oorspronkelijke materiaal vernietigd is of

slechts via (te) hoge kosten toegankelijk te maken is. Uiteraard zijn de

moeilijkheden en gevaren groter en de mogelijkheden tot analyse geringer

voor degenen die geen toegang hebben tot de oorspronkelijke gegevens dan

voor hen die hier wel over beschikken.

De eisen die de 'secundaire' onderzoeker aan zijn materiaal stelt, zijn

aanvankelijk vrij hoog.  Hij heeft doorgaans een duidelijk idee welke

veranderingsprocessen hij wil onderzoeken, m.a.w. wat zijn centrale va-

riabelen zijn, en hieruit kan hij meestal wel afleiden welke indicatoren

in beginsel voor hem van belang zijn. Verder zal hij een bepaalde perio-

de. voor ogen hebben waarover hij de veranderingen wil bestuderen en

eveneens met welke frequentie en regelmaat hij zijn metingen gespreid

wil zien over die periode. Dergelijke expliciet gemaakte verwachtingen

vormen het startpunt voor het bronnenonderzoek.

Allereerst zal daarbij de onderzoeker ervaren dat er onvoldoende infor-

matie is m. b. t. de door hem gewenste variabelen. Vrijwel zeker zal er zo

een 'verschraling' in zijn begrippen optreden. Hij wil b.v. het ver-



7

schijnsel  religiositeit onderzoeken en komt uiteindelijk terecht bij

'indirecte'  indicatoren als 'behoren bij een kerkgenootschap' of 'fre-

quentie kerkbezoek'. Bovendien loopt hij het risico dat in de door hem

bedoelde onderzoeksperiode  in het begin over 'kerkgenootschap' informa-

tie aanwezig is en later over 'frequentie kerkbezoek'.

Ook zal het nog al eens voorkomen dat de gegevens niet de hele gewenste

periode bestrijken of dat ze minder talrijk of minder regelmatig zijn

dan de onderzoeker gewenst acht.

Het vinden van de juiste indicatoren op de juiste tijdstippen is als

regel geen routinewerk, maar vergt veel creativiteit en theoretisch in-

zicht van de kant van de onderzoeker. Deze heeft het in zekere zin moei-

li jker  dan  de ' primaire' onderzoeker;   hi j  moet  het  zien te stellen  met

hetgeen voorhanden is.

Daarbij  kan  hij soms gebruik maken  van een aantal ' indirecte' indicato-

ren die ieder op zich weliswaar onvolkomenheden bevatten, maar in sa-

menhang met elkaar een redelijk sluitend en overtuigend geheel van in-

zichten kunnen opleveren.

Het werk van de 'secundaire'  onderzoeker wordt verder nog bemoeilijkt

doordat de gegevens die hij in slagorde heeft gebracht om er zijn onder-

zoeksprobleem mee te lijf te gaan, afkomstig kunnen zijn van surveyon-

derzoekingen die op vele punten onvergelijkbaar zijn, o.a. m. b. t. de

onderzoekselementen, operationele definities en uitgevoerde analyses.

Zo kunnen surveyonderzoekingen weliswaar de gewenste indicatoren bevat-

ten, maar de populaties waarop de surveyonderzoekingen betrekking heb-

ben, kunnen van onderzoek tot onderzoek sterk verschillen. Het kan gaan

om zeer verschillende groepen als autobezitters, werklozen, t.v.-kijkers

etc.

Ook kunnen de verschillen subtieler en minder doorzichtig zijn. Zo heb-

ben   misschien   wel alle onderzoekingen betrekking   op ' laagste inkomens-

groepen'  of op de 'potenti5le beroepsbevolking', maar daarmee is nog

niet gegeven dat in elk onderzoek deze begrippen op dezelfde wijze ge-

operationaliseerd zijn. Ook moet men er rekening mee houden dat 'dezelf-

de' populatie, b.v. de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder, zich

in de loop der tijd wijzigt onder invloed van demografische processen

als migratie en mortaliteit.

In hoeverre dergelijke verschillen gegeven de vraagstelling van het on-
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derzoek relevant zijn en in hoeverre men hiervoor kan corrigeren door

b.v. herweging is voor elk secundair onderzoek steeds weer problema-
tisch.

Daar komt nog bij dat zelfs wanneer de populaties in principe gelijk of

minstens vergelijkbaar zijn, de feitelijk onderzochte groepen personen

nog van elkaar kunnen verschillen t.g.v. afwijkende steekproefprocedu-

res.  Zo zullen oudere onderzoekingen vooral gebruik maken van quota-

steekproeven, meer recente vrijwel uitsluitend van waarschijnlijkheids-

steekproeven. Deze laatste kunnen weer in diverse vormen voorkomen: sys-

tematische  steekproeven,  clustersteekproeven,  gestratificeerde  steek-

proeven etc. Afhankelijk van het steekproefontwerp kunnen bepaalde groe-

pen uit de populatie over- of ondervertegenwoordigd zijn, hetgeen niet

altijd hersteld is (of zelfs te herstellen is) via herwegingsprocedures.

Tenslotte kunnen de onderzoekselementen van de diverse onderzoekingen

nog van elkaar verschillen, zelfs bij gelijke populaties en identieke

steekproefprocedures, door een verschillende behandeling van de nonres-

ponse.

Het aantal onderzoekselementen dat niet bereikt wordt of weigert mee te

doen, bedraagt nog al eens 30% of meer van het oorspronkelijke bestand.

Soms accepteert men eenvoudigweg een weigering of een onbereikbaar zijn

na een eerste bezoek; soms doet men uitgebreide pogingen zoveel mogelijk

non-respondenten alsnog in het onderzoek te betrekken; soms vervangt men

weigeraars door 'gelijke' respondenten (b.v. buren) die wel mee willen

doen; soms herweegt men bepaalde categorie2n ter correctie van de non-

response. Het is duidelijk dat al deze verschillende benaderingen tot

verschillen in uiteindelijk onderzochte groepen kunnen leiden.

De tot nu toe besproken bronnen van onvergelijkbaarheid tussen de onder-
zoekingen, hadden te maken met het onderzoekselement. Maar ook wat be-

treft de variabelen en dan met name wat betreft de instrumentele reali-

sering van een variabele (De Groot, 1961, par. 6.2.1) in de verschillen-

de onderzoekingen, is er veelal sprake van onvergelijkbaarheid, zelfs

wanneer we er gemakshalve van uitgaan dat het steeds om dezelfde indica-

toren gaat.

Het gaat dan om de wijzen waarop de vragen opgesteld en gehanteerd zijn

om de gewenste informatie te krijgen. De vragen kunnen de ene keer via

schriftelijke ondervraging gesteld zijn, de andere keer door middel van
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interviewers in een mondeling vraaggesprek. Soms is er sprake van een

open vraag, soms van een gesloten. Ook wanneer steeds gesloten vragen

zijn gebruikt, kunnen de precieze vraagformuleringen en/of de omschrij-

vingen van de categoriedn over de onderzoekingen heen nog vari@ren. Ook

hoeft de context van de desbetreffende vraag in de vragenlijst niet

steeds dezelfde te zijn. Zo ook kunnen de condities waaronder het inter-

view afgenomen wordt, van elkaar verschillen vanwege de plaats van het

interview (b.v. thuis of op het werk), de aan- of afwezigheid van der-

den, het type interviewer dat de gegevens verzameld heeft etc.

Al dit soort variaties kan in principe de uitkomsten beInvloeden en we

beschikken zeer zeker nog niet over een theorie van het interviewproces

die hierover eenduidige informatie verschaft.

1 Ook tijdens de coderingsfase kunnen er verschillen zijn opgetreden tus-

sen de diverse surveyonderzoekingen. Codeurs kunnen zeer verschillende

instructies gekregen hebben over hetgeen ze moeten coderen in onduide-

lijke gevallen. Dit probleem zal vooral (maar zeker niet uitsluitend)

spelen bij open vragen, waar weliswaar een hoge codeur-betrouwbaarheid

bereikt kan worden binnen 66n onderzoek, &6n groep codeurs, maar waarbij

er eigenlijk geen enkele garantie is dat ook tussen onderzoekingen, tus-

sen groepen codeurs dezelfde betrouwbaarheid bestaat.

Tenslotte kunnen ook de analyses  die de verschillende 'primaire' onder-

zoekers uitgevoerd hebben, bronnen van onvergelijkbaarheid zijn.

In een aantal gevallen zal de 'secundaire' onderzoeker gebruik maken van

door de 'primaire' onderzoekers ontworpen indices of schalen. Wanneer in

de verschillende onderzoekingen niet dezelfde procedures zijn gehan-

teerd, zijn de gegevens in dit opzicht niet zonder meer vergelijkbaar.

Vooral de 'secundaire' onderzoeker die niet de beschikking heeft over de

oorspronkelijke gegevens, maar zich tevreden moet stellen met gepubli-

ceerde data, is in dit opzicht kwetsbaar. Hij is al volstrekt afhanke-

lijk van eenvoudige zaken als het categoriseren van variabelen, de zeer

verschillende wijzen waarop b.v.  'hoog'  en 'laag' gedefinieerd kunnen

zijn, etc.

Wellicht het meest knellende punt bij al deze problemen is de onwetend-

heid van de 'secundaire'  onderzoeker.  De 'primaire'  onderzoeker kent

zijn onderzoek door en door. Hij is op de hoogte van de precieze opera-
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tionaliseringen van zijn variabelen, het type interviewers dat gebruikt

is, de codeerinstructies die gegeven zijn etc. De 'secundaire' onderzoe-

ker daarentegen is vaak al zeer gelukkig als hij de precieze vraagformu-

lering op het spoor is gekomen, of de beschikking heeft over een duide-

lijk codeboek. Zonder behoorlijke kennis van de vele bronnen van onver-

gelijkbaarheid is uiteraard een gefundeerde evaluatie van de eventuele

consequenties onmogelijk.

Wel gaat de toekomst er steeds rooskleuriger uit zien. De grote data-

archieven, waar onderzoekers toegang hebben tot de oorspronkelijke gege-

vens van de meest uiteenlopende surveyonderzoekingen, zorgen voor een

steeds betere (en gestandaardiseerde) documentatie.

Een opsomming te geven van al deze archieven valt ver buiten het kader

van deze inleiding. We volstaan met enkele grote archieven. Voor Neder-

land is er o.a. het Steinmetzarchief te Amsterdam (Middendorp, 1976b,

1977, 1978, Nederhof, 1982); in Keulen is er het 'Zentralarchiv'; het

oudste archief in de Verenigde Staten is het Roper Center; verder zijn

daar het NORC (Chicago) en het ICPSR (University of Michigan). Uitge-
breidere opsommingen van archieven kunnen gevonden worden in de in het

begin van par.  1.2 genoemde literatuur en eveneens in Hakim (1982),

Raben en Marks (1980), Rokkan (1970) en Scheuch (1973).

Tot slot van deze paragraaf moeten misschien enkele beelden terug op hun

voetstuk geplaatst worden waar ze via de laatste pagina's van afgestoten

zijn. De lezer heeft wellicht, ten onrechte, de indruk gekregen dat het

bij secundaire analyse louter 'kommer en kwel' is.

Meer in de trant van Hyman (1972) hadden we deze paragraaf ook kunnen

beginnen met te wijzen op de zeer grote, unieke mogelijkheden die de

opgeslagen surveyonderzoekingen ons bieden. Nooit eerder in de geschie-

denis heeft de mens de gelegenheid gehad sociale veranderingen zo gede-
tailleerd, zo nauwgezet en op zo vele gebieden te bestuderen als nu mo-

gelijk is. De informatie is zo overstelpend groot dat het voornaamste

probleem lijkt te zijn: hoe vind ik mijn kroonjuwelen temidden van die

enorme berg schatten.

Gelukkig worden de contacten tussen de data-archieven steeds intensie-

ver, en wordt het zo steeds eenvoudiger door verregaand geautomatiseerde

zoeksystemen de relevante gegevens, waar ook ter wereld opgeslagen, te

vinden. Gezien de enorme mogelijkheden zijn de eerder genoemde beper-
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kingen van secundair belang.

Uiteraard zijn hiermee niet alle moeilijkheden van tafel. Wel worden ze

in een juister perspectief geplaatst: ze vormen een uitdaging voor de

creatieve onderzoeker om desondanks op een solide empirische basis in-
zicht te verschaffen in processen van sociale verandering.

Noten

1) De hierboven geformuleerde kritiek is door zo velen op zo veel ver-
schillende wijzen geformuleerd dat het aanduiden van literatuur nood-

zakelijkerwijs vrij willekeurig is. Om enigszins de richting aan te

geven (waarbij afgezien wordt van methodologische of wetenschapsfilo-

sofische werken): Blumer (1956), Boudon (1981), Cicourel (1964), Cook

and Campbell (1979),  Dijkstra en Van der Zouwen (1982), Deutscher
(1973),  Glaser and Strauss (1967),  Hyman (1954),  Nederhof (1981),

Phillips (1971), Schuman en Presser (1981).

2) Sommige recente behandelingen van longitudinaal onderzoek geven reeds

in de titel aan dat ze zich beperken tot variabelen van intervalni-

veau, b.v. Kessler and Greenberg (1981), Visser (1982). Anderen pre-

senteren algemenere overzichten; daarbij behandelen zij echter toch

vrijwel uitsluitend 'kwantitatieve' variabelen, b.v. Goldstein

(1979), Nesselroade and Baltes (1979). De literatuur over tijdreek-

sen, ook wanneer ze expliciet gericht is op de sociale wetenschappen,

beperkt zich eveneens tot dergelijke variabelen, b.v. Gottman (1981),

McCleary and Hay (1980).
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Hoofdstuk 2. LOGLINEAIRE ANALYSE VAN GEGEVENS VAN NOMINAAL MEETNIVEAU

2.1. Inleiding

Het doel van loglineaire analyse is inzicht te krijgen in de relaties

tussen polytome variabelen zoals vastgelegd in een multivariate frequen-

tieverdeling. 1)

Tot in het begin van de jaren zeventig werden frequentietabellen voorna-

melijk geanalyseerd met behulp van de door Lazarsfeld ontwikkelde 'ela-

boratieprocedures' (Lazarsfeld, 1955, Hyman, 1955, Rosenberg, 1968, Ha-

genaars, 1980a).

Hierin is, zeker wat betreft onderzoekers van sociologische huize, voor-

al verandering gekomen door het werk van L. Goodman (Goodman 1972a,

1972b,  1973a). Daarin werden de mogelijkheden van loglineaire analyse

van frequentietabellen uiteengezet. Het zo snel populair worden van het

loglineaire model kan zeker niet alleen toegeschreven worden aan de mo-

degevoeligheid van onderzoekers, maar is vooral ook veroorzaakt door

tekortkorningen van de oudere procedures voor tabelanalyse.

Indien men de relatie tussen twee variabelen, b.v. godsdienst en stemge-

drag, wil bestuderen in samenhang met drie andere getrichotomiseerde

variabelen, b.v. aard van de opleiding, inkomen en milieu van herkomst,
ontstaan er 33 = 27 subgroepen, gevormd door de combinaties van alle

categoriefn van deze laatste variabelen. Het is uiteraard geen gemakke-
lijke opgave de 27 samenhangen tussen godsdienst en stemgedrag systema-

tisch te beschrijven en te verklaren vanuit de mogelijke effecten van de

overige variabelen. Bovendien treden er extra complicaties op wanneer de

steekproef niet zeer groot is en/of de variabelen een redelijke mate van

samenhang vertonen. Immers, in die gevallen zullen diverse subtabellen

slechts zeer kleine aantallen bevatten waardoor toevalsfluctuaties een

grote rol kunnen gaan spelen. Dit alles vraagt om een geformaliseerde

aanpak die binnen de 'elaboratieprocedures' als zodanig niet voorhanden

is.

Het gebruik van regressieanalyse biedt in vele opzichten ook geen uit-

komst.  Het  'standaardmodel',  waarin  lineaire verbanden verondersteld
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worden tussen variabelen gemeten op intervalniveau, waarin aangenomen

wordt dat er geen interactie-effecten zijn en waarin een aantal strikte

assumpties over de storingsterm het gebruik van de gewone-kleinste-kwa-

draten-schatters moeten rechtvaardigen, is vrijwel niet toepasbaar op
frequentietabellen. Wel kan dit standaardmodel op diverse punten aange-
past worden. Een polytome, onafhankelijke variabele met K categorie&n

kan in het model opgenomen worden via K-1 'dummy'-variabelen; met inter-

actie-effecten kan rekening gehouden worden door produkten van dummy-va-
riabelen te construeren;  polytome dfhankelijke variabelen kunnen met

behulp van gewogen-kleinste-kwadraten-schattingen en multivariate proce-

dures in de analyses opgenomen worden. (Voor een overzicht van deze mo-

gelijkheden, zie o.a. Johnston, 1972, Holm, 1979, Bock, 1975.)

Onderzoekers zijn echter weinig vertrouwd met deze varianten. De litera-

tuur op dit gebied is ook niet erg gemakkelijk toegankelijk. In de stan-

daardprogrammatuur is er vaak geen plaats voor ingeruimd. Bovendien zijn

de uitkomsten van dergelijke analyses soms moeilijk te interpreteren,

zoals gestandaardiseerde effecten van dummy-variabelen of diverse multi-

variate coiffici2nten. ('It is a little clumsy to express multivariate

notions verbally', Kerlinger en Pedhazur, 1973, blz. 352.)

Ook blijven er nog enkele belangrijke problemen over (Cox, 1977, par.

2.2). Zo kunnen er 'onmogelijke' geschatte waarden voor de afhankelijke

variabele voorkomen. B.v. wanneer de afhankelijke variabele stemgedrag

een dichotomie is met als waarden 0 = links, 1 = rechts stemgedrag, kun-

nen de geschatte waarden voor deze variabele kleiner dan 0 of groter dan

1 zijn. Voor bepaalde categorieAn zou dan b.v. voorspeld worden dat 115%

rechts stemt.  Binnen het loglineaire model, vanwege de logaritmische

transformatie, treedt deze moeilijkheid niet op.

Het wellicht belangrijkste probleem vloeit voort uit het feit dat bij

regressieanalyse de statistische  toetsingstheorie gebaseerd is op de

normale verdeling.  In ieder geval wordt verondersteld dat de verdeling

van de afhankelijke variabele binnen categoriedn van de onafhankelijke

variabelen bij benadering normaal is. Dit is voor de variabelen waarmee

men bij tabelanalyse te maken heeft, vrijwel altijd een irre5le assump-

tie.

De meest aannemelijke schatters (maximum likelihood estimators) voor de

parameters van het loglineaire model en de statistische toetsingsgroot-
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heden ter evaluatie van het model kunnen onder veel minder stringente

condities gevonden worden.

Het is slechts nodig dat de gegevens tot stand zijn gekomen volgens de

multinomiale dan wel de produktmultinomiale verdeling. De data volgen

een multinomiale verdeling wanneer er sprake is van een enkelvoudig ase-

lecte steekproef met een tevoren vastgestelde steekproefomvang uit een

populatie die opgedeeld kan worden in K uitputtende en wederzijds uit-

sluitende categorie5n, gevormd door alle combinaties van de categorie8n

van de onderzoeksvariabelen.

Wanneer men te maken heeft met een gestratificeerde steekproef, waarbij

het aantal te trekken elementen per stratum van tevoren vastligt en er

per stratum een enkelvoudig aselecte steekproef getrokken wordt, komen

de gegevens tot stand volgens de produktmultinomiale verdeling. Men moet

er in zijn model dan wel rekening mee houden dat de frequentieverdeling

van de stratificatie-variabelen vast staat, niet 'random' is. In par.

2.5 zal aangegeven worden hoe dit dient te gebeuren.

Behalve de twee bovengenoemde theoretische verdelingen wordt meestal nog

een derde genoemd, nl. de Poissonverdeling (o.a. Bishop e.a., 1975, blz.

62). Deze verdeling is van toepassing wanneer gedurende een bepaalde

periode waarnemingen worden gedaan zonder kennis vooraf van het totale

aantal waarnemingen. Deze verdeling is vooral statistisch-theoretisch

van belang, en is voor surveygegevens minder vaak van toepassing dan de

beide andere. 2)

In dit hoofdstuk zal uiteraard geen volledig overzicht gegeven worden
3)van alle mogelijkheden en beperkingen van loglineaire analyse. Die

onderdelen die voor de analyse van surveygegevens het meest relevant

zijn, zullen de meeste aandacht krijgen. Daarbij zal ook de interpreta-
tie van de parameters van het model uitgebreid aan bod komen.

2.2. Basisbegrippen en notatie

Bij wijze van illustratie zal gebruik gemaakt worden van de (fictieve)

gegevens in tabel 2.1. De geobserveerde frequenties in deze tabel worden

aangeduid met f, waarbij geldt dat:4)
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ABCD ABCDf =f = NP (2.1)
ijkl ijk£ ijkZ '

ABCDN is het aantal steekproefelementen en p de geobserveerde proportieijld
onderzoekselementen die behoort tot categorie i van variabele A, j van

variabele B, k van variabele C bn Z van variabele D. Met H geven we kan-

sen in de populatie aan,  zodat H omschreven kan worden als de kansABCD
ijkt

dat in de populatie een willekeurig element behoort tot A = i, B = j, C

=kin D= 1.

Met behulp hiervan kan de verwachte frequentie F gedefinieerd worden:

F    - FABCD = NHABCD (2.2)ijld ijkt i jk£'

F geeft dus de frequenties weer zoals ze in de steekproef aangetroffen

zouden worden indien de steekproef een exacte weerspiegeling zou zijn

van de populatie, dus zonder 'steekproeffluctuaties'.
.

De (meest aannemelijke)schatter voor H duiden we aan met H zodat voor
A

F geldt (in vanzelfsprekende notatie):

-ABCD  ABCD= NII (2.3)Fijld - Fijkt ijkt

In deze paragraaf zullen we de aandacht richten op de tabel AB (tabel

2.2), die een zgn. marginale tabel van de oorspronkelijke tabel ABCD is,

verkregen door sommatie over k en 1:

K   L
f  = fAB = fABCD =  E E f BCD (2.4)i j i j i» k=l 1=1 ijkt

Het model voor loglineaire analyse houdt in dat de frequenties van een

dergelijke tabel geschreven worden als het produkt van een aantal ef-

fectparameters.

Er is dus sprake van een multiplicatief model. Binnen zo'n model nemen

verhoudingen tussen kansen een belangrijke plaats in i.t.t. een additief

model waar verschillen tussen kansen centraal staan.

Volgens tabel 2.2 is de kans dat een willekeurig gekozen onderzoeksele-

ment lid is van een kerkgenootschap: 0,527 en de kans dat hij geen lid

is: 0,473. De kans dat iemand lid is, is dus iets groter dan de kans dat

hij geen lid is. Deze ongelijkheid van kansen kan men uitdrukken via een
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Tabel 2.1. Relatie tussen vier variabelen; fictieve gegevens: Hagenaars

en Heinen, 1980, tabel 2.

A B C D frequentie A B C D frequentie----        ----

1  1  1  1       15                 2 1 1  1       35

1112 16  2112 9

1121 30  2121 58

1122  5 21 22  3

1 1 3  1       50                2 1 3 1 127

1132 27  2132 20
1211 18  2211 21

1 2 1  2       50                2 2 1  2       47

1221 51  2221 40
1222 14  2222 4

1231 31  2231 30

1232 29  2232 20

Subtotaal 336 Totaal 750

A-Leeftijd (1 = jong; 2 = oud);

B-Lid kerkgenootschap (1 = lid; 2 = geen lid);

C-Politieke voorkeur (1 = links; 2 = rechts; 3 = christelijke partijen);

D-Gaan stemmen (1 = wel; 2 = niet).

Tabel 2.2. Leeftijd (A) en Kerkgenootschap (B); gegevens: tabel 2.1.

B-Lid kerkgenootschap

1. wel lid 2. geen lid totaal

1. jong 143 (42,6%) 193 (57,4%) 336 (100%)

A-Leeftijd 2. oud 252 (60,9%) 162 (39,1%) 414 (100%)

totaal 395 (52,7%) 355 (47,3%) 750 (100%)
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kansverhouding   ( ' odds') : hoeveel keer groter   is   de   kans dat iemand   lid

is dan de kans dat hij geen lid is: 0,527/0,473 = (395/750)/(355/750) =

395/355 = 1,113. (Omgekeerd is dan uiteraard de kans dat iemand geen lid

is 1/1,113 = 355/395 = 0,898 keer zo groot als de kans dat iemand wel

lid is.)

Kansverhoudingen kunnen ook conditioneel berekend worden, b.v. in dit

geval afzonderlijk voor jong en oud. De verhouding lid/geen lid is bij

jongeren 143/193 = 0,741 en bij de ouderen 252/162 = 1,556. Bij de jon-

geren is er dus sprake van een overwicht van de niet-leden; bij de oude-

ren is er een overwicht van de leden.

De mate waarin deze conditionele kansverhoudingen van elkaar afwijken,

kan uitgedrukt worden in een zgn. relatieve kansverhouding ('odds ra-

tio'): 0,741/1,556 = (143/193)/(252/162) = 0,476. Het 'overwicht' van de

leden op de niet-leden is onder jongeren nog niet de helft van dit over-

wicht bij de ouderen.

De relatieve kansverhouding is gelijk aan een bekende associatiemaat,

nl. a ('cross-product ratio', Bishop e.a., 1975, par. 11.2.2):

a= (2.5)f11.   51 - fll / f12 = fll f22ifffff
12    22    21    22    12  21

Indien de conditionele kansverhoudingen gelijk zijn en er dus sprake is

van statistische onafhankelijkheid, geldt a=1, zoals ook a=1 statis-

tische onafhankelijkheid impliceert.

Verder is a symmetrisch in die zin dat dezelfde waarde 0,476 verkregen

zou   zi jn indien we uitgegaan waren  van  de ( conditionele) kansverhoudin-

gen jong/oud (voor leden en niet-leden), zoals blijkt uit (2.5).

Van belang is ook nog dat de waarde van a niet verandert wanneer men

bepaalde rijen en/of kolommen met een willekeurige factor over- of on-

dervertegenwoordigt.

Uitbreidingen naar drie of meer variabelen liggen voor de hand. Stel dat

de relatie tussen leeftijd en kerkgenootschap bestudeerd wordt binnen

categorie5n van de dichotome variabele C. De mate waarin de relatieve

kansverhouding voor C=1 afwijkt van de relatieve kansverhouding voor C

= 2, wordt uitgedrukt via de hogere orde relatieve kansverhouding a':
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a, =
fl„  221     ,     212  222

- (2.6)
flll f221 f122 f212

121 211 122 212 f121 f211 f112 f222

Zoals uit (2.6) blijkt, is ook deze hogere orde relatieve kansverhouding

symmetrisch:  welke  twee  variabelen men ook als uitgangspunt  neemt,

steeds wordt dezelfde waarde voor a' gevonden.

Naast kansverhoudingen neemt het geometrisch gemiddelde in een multipli-

catief model een belangrijke plaats in. Zoals het rekenkundig gemiddelde

het 'natuurlijke' gemiddelde is in een additief model, zo is het geome-

trisch gemiddelde dit binnen een multiplicatief model (Hagenaars en Hei-

nen, 1980, blz. 188-190).

De formule voor het geometrisch gemiddelde luidt (waarbij H voorzien van
een subscript het produktteken is):

  N fN

 12  X       = \ /H  Xi -      (X )(X )...(XN) (2.7)geom.       V  i= 1

Een multiplicatief model kan in additieve vorm weergegeven worden door

logaritmen te nemen. Binnen dit loglineaire model speelt het rekenkundig

gemiddelde van de logaritmen van een aantal waarden een belangrijke rol.

Dit rekenkundig gemiddelde is gelijk aan de logaritme van het geome-

trisch gemiddelde:

N

,NN'  N 1/N 1-1E  ln Xiln i
- ln\/ H  X. = ln ( H  Xi)    = N (2.8)

geom V i=1
+

i=1

waarbij ln de natuurlijke logaritme is, gebaseerd op het grondtal e.

Loglineaire analyses kunnen zowel gebruikt worden voor gegevens waarbij

onderscheid gemaakt wordt tussen afhankelijke en onafhankelijke variabe-

len, als voor situaties waarbij de variabelen van gelijk (causaal) ni-

veau zijn.

In het eerste geval zullen de betreffende loglineaire modellen aangeduid

worden met de term effectmodel, in het tweede geval met de term frequen-
tiemodel. Zowel het effectmodel als het frequentiemodel kan verzadigd of
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onverzadigd zijn. In een verzadigd model is het aantal (onafhankelijk)

te schatten parameters gelijk aan het aantal bekenden; in een onverza-

digd model zijn er meer bekenden dan onbekenden. Onverzadigde modellen

hebben vrijheidsgraden waardoor nagegaan kan worden of het opgestelde

model houdbaar is, gegeven de steekproefuitkomsten.

Bij de weergave van deze modellen zal de notatie van Goodman (1972a,

1972b, 1973a) gehanteerd worden.

2.3. Het verzadigde frequentiemodel voor dichotome varlabelen

Het loglineaire model kan het meest eenvoudig uiteengezet worden in het

geval alle variabelen dichotoom zijn. Bij wijze van illustratie zullen

de gegevens in tabel 2.3 gebruikt worden, waarin een frequentieverdeling

voor drie dichotome variabelen is weergegeven. Uitbreidingen naar een

willekeurig aantal dichotome variabelen zullen kort vermeld worden.

Het verzadigde model voor tabel 2.3 wordt als volgt weergegeven:

FABC = n TA TB TC TAB TAC  BC  ABC (2.9)ijk i  j  k  ij  ik Tjk Tijk'

of in loglineaire vorm:

ABC A B C AB AC BC ABC
Gijk =0+A i+A j+A k+ Aij + Aik + Ajk + Aijk' (2.10)

waarbij

ABC
Gi:kC -  1. 4 ,  8  -  l. 4, Ai -  l. Ti, Ai  -  1.,i:, 'i:  = ln r etc.

ijk

Zoals ook bij variantieanalyse het geval is, worden de effecten meestal

in afwijkingen van het (geometrisch of rekenkundig) gemiddelde weergege-
ven. Dit houdt in dat de loglineaire parameters over elk subscript tot5)

0 sommeren en dat de parameters van het multiplicatieve model vermenig-
vuldigd over elk willekeurig subscript gelijk aan 1 zijn. Voor (2.9) en

(2.10) geldt dan o.a.
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I A I TAB =   TAB =1    I  ABC
JK

ABC ABC

initi =  1      ini  ij    j=i ij i=ITijk =j:11.ijk =k lrijk = 1

(2.11)

J K
E AA = O   AAB =   AAB = 0  AABC= I XABC = E XABC= 0

i=1 i=1 j=1 i=1 j=1 k=1ij      ij ijk ijk ijk

Omdat het in dit geval om dichotome variabelen gaat, kunnen de restric-

ties in (2.11) ook als volgt weergegeven worden:

'2 - 1/Tl   '12 - 4: - 1/,22 - 1/'ll

T ABC  =  T
ABC ABC ABC

ABC = 1/TABC = 1/TABC = 1/TABC= T
= T222 = 1/r112 121 211 221 212 122 111

(2.12)

A     A  ,AB ,AB AB AB
X 2 = - A l   A 1 2 = ' 2 1      22      1 1

= -X =-A

x ABC = AABC = AABC = XABC = - XABC = - XABC = - AABC = - AABC
112 121 211 222 221 212 122 111

Tabel 2.3. Relatie tussen drie dichotome variabelen; gegevens: tabel

2.1.

A B C frequentie A B C frequentie---         ---

1 1 1    95 2 1 1 220

1 1 2    48       2 1 2    32

1 2 1 100 2 2 1    91
122 93  222 72

Subtotaal 336 Totaal 750

A-Leeftijd (1 = jong; 2 = oud);
B-Lid kerkgenootschap (1 = lid; 2 = geen lid);
C-Gaan stemmen (1  = wel;  2 = niet) .
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Volgens (2.9) en (2.10) is de grootte van (de logaritme van) de celfre-
quenties afhankelijk  van een constante factor  (n  resp.  e),  van  de  waar-

den van de afzonderlijke variabelen A, B en C, van de waarden van de

gecombineerde variabelen AB, AC en BC en tenslotte nog van de waarden

van de gecombineerde variabele ABC.

Naar analogie van variantieanalyse zou men kunnen spreken van een 'over-

all'-effect,  van drie hoofdeffecten,  drie  interactie-effecten en 66n

tweede orde interactie-effect.

Nader inzicht in de betekenis van de parameters kan verkregen worden

door de wijze waarop de effecten berekend worden, in beschouwing te

nemen. Daartoe is het allereerst nodig de schatters F voor F te vinden,
.

resp. G voor G. In een verzadigd model geldt dat de meest aannemelijke

schatters voor de verwachte frequenties de geobserveerde frequenties

zijn: 6)

-ABC ABC -ABC ABCF =f (2.13)ijk ijk   Gijk =  ijk'

waarbij

-ABC = ln
 ABC

ABC - ln fABC.G
ijk ijk en

 ijk
-

ijk

Door de geobserveerde frequenties in te vullen in (2.9) en (2.10) en

gebruik te maken van de restricties zoals deels aangegeven in (2.12)

kunnen voor tabel 2.3 schattingen voor de effecten gevonden worden. Deze

zijn vermeld in tabel 2.4. Als hulp bij de bespreking van de betekenis

van de parameters worden de formules voor enkele effecten weergegeven.

Strikt genomen zouden de effecten aangeduid moeten worden als n, r  etc.

Omwille van een eenvoudige notatie zullen we dit niet doen. Algemene

formules voor modellen met een onbeperkt aantal dichotome variabelen

zijn o.a. te vinden in Bishop e.a. (1975, par. 2.5.1).
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,8/2 2  2                                                        22  2
n=\/HIIH f 0=1/8 [I I E g   ]

Vijk i j kijk ijk

.8/2  2  f 1 2 2

'  -V" 'I flJIS AA = 1/8 [E I (gljk- 2jk l
j k 2jk jk

(2.14)
18/2 f f '      2

TAB =  / H   1lk   22k
11 \/ f f

A  = 1/8 [I((gllk+ 22k)-( 121  21k  l
v k 12k 2lk                         k

1 8/f      f         f      f
T ABC  J  /     1 1 1 2 2 1 122 212    ABC

111  V f    f    'f f Alll = 1/8[(( 111  221+ 122+ 212  -
121 211 112 222

(g  +g   +g   +g   ))1
121 211 112 222

Het 'overall'-effect n resp. 0 geeft het 'gemiddeld' niveau van de fre-

quenties in tabel 2.3 weer: het geometrisch gemiddelde is 81,408 en het

rekenkundig gemiddelde van de logaritmen van de frequenties 4,399.

Dit effect is slechts een weerspiegeling van de omvang van de steek-

proef.

Ook in het geval van een willekeurig aantal variabelen met een willekeu-

rig aantal categoriedn hebben n resp. 0 steeds de betekenis van en zijn

te berekenen als 'gemiddelde' celfrequentie.

Tabel 2.4. Het verzadigde model voor tabel 2.3.

Effect van:          T            A          A/sx

'overall' 81,408 4,399

A   =   1 0,991 -0,009 -0,208

B   =   1 0,925 -0,078 -1,865

C   =   1 1,443 0,366 8,721

AB  = 11 0,905 -0,100 -2,376

AC  =  11 0,837 -0,178 -4,227

BC  =  11 1,331 0,286 6,812

ABC = 111 0,875 -0,134 -3,182

SA  =  0,042
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De &6n-variabele parameter rl resp. AA geeft aan in welke mate Fljk
resp. Gljk afwijkt van hetgeen op grond van het 'overall'-effect, op

grond van het 'gemiddelde' niveau van de frequenties, verwacht kan wor-

den.  Het is een scheefheidsmaat voor variabele A.  Zoals uit (2.14)
blijkt  is (r )2 het geometrisch gemiddelde van de vier conditionele

kansverhoudingen fljk/f2jk en geeft dus aan hoe groot het overwicht is

van categorie 1 van variabele A op categorie 2 van A, (geometrisch) ge-

middeld binnen categorie5n van de gecombineerde variabele BC.

Het is in termen van Davis (1974) een 'partial skew': een maat die weer-

geeft hoe scheef A verdeeld is gemiddeld binnen categorie5n van B. Het

is  dus  zeer wel mogelijk  dat rl kleiner  is  dan 1, terwijl  toch de margi-
nale frequentie Fl++ groter is dan F24+0 lets dergelijks zien we

voor Tl in tabel 2.4. Deze is kleiner dan 1, wijst dus op een 'gemid-

deld' lagere frequentie voor B=1 dan voor B=2, terwijl uit tabel 2.2

blijkt dat er voor de hele onderzoeksgroep iets meer leden (B = 1) zijn

dan niet-leden (B = 2).

In het algemeen geldt dat de waarden voor de parameters kunnen verande-

ren door toevoeging of weglating van variabelen. Zo is b.v. r1, berekend

onder het verzadigde model voor tabel 2.2, wel 'positief' en gelijk aan

1,036. Later in par. 2.7 komen we hier nog op terug bij de bespreking

van het 'collapsibility'-theorema.
A

Op overeenkomstige wijze is 2Xl te interpreteren, nl. als de grootte van

het  overwicht  van  A =  1  op  A = 2, uitgedrukt  als het verschil  ljk -
g2 jk' (rekenkundig) gemiddeld binnen de categorie8n van de gecombineerde

variabele BC.

T  en A  zijn niet weergegeven in tabel 2.4. Zij kunnen berekend worden

m.b.v. de restricties zoals aangegeven in (2.12). Hun betekenis volgt

onmiddellijk uit het bovenstaande. Dit geldt ook voor de overige 66n-

variabele effecten. Deze hebben betekenissen die volstrekt analoog zijn

aan die van ·r  en X .
Uitbreidingen naar een willekeurig aantal variabelen liggen ook voor de

hand. Zo is in het geval van vijf dichotome variabelen (  )2 gelijk aan

het geometrisch gemiddelde van de 16 conditionele kansverhoudingen

F     /F
1 jktm 2 jklm'
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Om inzicht te krijgen in de relaties tussen variabelen zijn de tot nu

toe besproken parameters van geen belang. De twee-variabelen effecten
ABzijn dit wel. Nemen we bij wijze van voorbeeld r . In het verzadigd
11

model (2.9) geeft dit effect allereerst aan in welke mate de frequentie

Fllk afwijkt van hetgeen verwacht kan worden op grond van het 'overall'-

effect en de effecten T A en TB. In tabel 2.4 wordt voor TAB de waarde
1     1-                           11

0,905 gevonden. Mede ook op grond van (2.12) kan men dus stellen dat de

combinaties AB = 11 (jong en lid) en AB = 22 (oud en geen lid) minder

vaak voorkomen en de combinaties AB = 12 (oud en lid) en AB = 21 (jong

en geen lid) juist vaker voorkomen dan men op grond van het 'overall'-

effect en de partidle 'scheefheden' van A en B zou verwachten, althans,

zo blijkt uit (2.14), 'gemiddeld' binnen categorie5n van C.
AB 4

(T 11)
is gelijk  aan de relatieve kansverhouding  (a)  voor AB, zoals  die

'gemiddeld' binnen categoriedn van C voorkomt en geeft dus aan in hoe-

verre de verhouding leden/niet-leden onder jongeren afwijkt van die van

ouderen, 'gemiddeld' onder stemmers en niet-stemmers (dan wel vanwege de

symmetrie,  de verhouding jong/oud onder leden afwijkt van die onder

niet-leden, 'gemiddeld' voor stemmers en niet-stemmers).

Duiden we de twee conditionele effecten voor AB binnen categorie5n van C
AB/C AB/C AB

aan als: Ill 1 en
T dan geldt dat het partidle effect T gelijk is11 2                                     11

aan het 'gemiddelde' van de conditionele effecten. In formule, met ana-

loge resultaten voor de loglineaire parameter:

,2 /               \
TAB = \ /TAB/C TAB/C
11     111 11 2

(2.15)

WAB = 1/2(XAB/C + AAB/C)
11        11 1 11 2

De niet besproken twee-variabelen effecten hebben wederom voor de hand

liggende, analoge interpretaties.

Uitbreidingen naar een willekeurig aantal dichotome variabelen volgen

eveneens uit het bovenstaande. Men berekent b.v. in het geval van 5 va-
AB/CDE

riabelen 8 conditionele effecten T . Het geometrisch gemiddelde van11   lam
ABde 8 gevonden waarden is gelijk aan T - waarbij elke conditionele para-
11'

meter gelijk is aan de vierde-machtswortel van de relatieve kansverhou-

ding in de desbetreffende subtabel.
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AB/C .AB/CDe mate waarin de twee conditionele effecten T resp. A van el-
11 k 11 k

ABCkaar afwijken, wordt weergegeven door het drie-variabelen effect T
111

ABC
en X Zoals uit (2.14) blijkt, is dit effect direct gerelateerd aan111'

de in (2.6) weergegeven hogere orde relatieve kansverhouding a'.

Mede vanwege de symmetrie in deze parameter geldt dan:

ABC 2 AB/C AB/C
AC/B  AC/B =  BC/A = TBC/A

(Tlll)  = T11 1/r11 2 = I11 1/T11 2   '11 1 11 2
(2.16)

ABC AB/C
AB/C   XAC/B - AAC/B = ABC/A - ABC/A21111 = All 1 -All 2=  11 1 11 2 11 1 11 2

AB AC
Tll' Tll etc. zijn maten die we kunnen beschouwen als (parti le) samen-

ABC
hangsmaten; Tlll geeft aan wat we gewoonlijk bij regressieanalyse of bij

de 'elaboratieprocedures'  aanduiden met interactie: de relatie tussen

twee variabelen is in de ene categorie van een derde variabele anders
ABC

dan in een andere categorie van deze variabele. Indien Tijk = 1, voor

alle waarden i,j en k, is er dus geen interactie, d.w. z. is er geen in-

teractie binnen het gepostuleerde multiplicatieve model. Het betekent
AB/Cdat de conditionele effecten T voor alle waarden van k aan elkaar
ij k AC/B

gelijk zijn (evenals alle effecten T voor alle waarden van j en alle
BC/A ik j

effecten T voor alle waarden van i).
jk i ABC

Men mag o.g.v. Tijk = 1 niet concluderen dat voor elke willekeurige con-

ditionele samenhangsmaat AB geldt dat deze dezelfde waarde heeft voor
ABC

elke categorie van C. Zo impliceert T 111 = 1, behoudens zeer speciale

gevallen,  zeker niet dat ook de waarden van regressiecodfficiinten of

procentuele verschillen (d), gehanteerd als maat voor het effect van A

op B, voor alle categoriefn van C identiek zijn. In tegenstelling tot

hetgeen door sommige onderzoekers verondersteld werd, kunnen loglineaire

modellen dus niet zonder meer gebruikt worden om na te gaan of het nood-

zakelijk is bij regressieanalyses interactietermen op te nemen.

Vanuit de hier gevolgde systematiek kunnen de effectparameters voor een

willekeurig aantal dichotome variabelen berekend en gelnterpreteerd wor-

den. Elk partieel effect is te berekenen als het geometrisch gemiddelde

van alle conditionele effecten, en elk (gekwadrateerd) hogere orde ef-

fect is te defini8ren in termen van afwijkingen van de (lagere orde)

conditionele effecten van elkaar.
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Bij de interpretatie van de grootte van al deze effecten is het goed

enkele ankerpunten voor ogen te houden. Indien een T-parameter geen in-

vloed uitoefent, is de waarde ervan gelijk aan 1; voor een A-parameter

is de overeenkomstige waarde 0. Het maximale 'positieve' effect is zowel

voor T  als  voor  X:  t=. Het maximale 'negatieve' effect   is  voor  T:  0  en

voor  X:   -o.
De waarden voor A zijn dus symmetrisch gelegen rond de waarde 0. Hier-

door kunnen positieve en negatieve effecten qua sterkte direct vergele-
ken worden. Daar staat tegenover dat de interpretatie moet geschieden in

termen van logaritmen van frequenties.

De T-parameters zijn gemakkelijker te interpreteren nl. rechtstreeks in

termen van (verhoudingen tussen) frequenties, maar de waarden ervan zijn

asymmetrisch gelegen rond 1, de waarde voor 'geen effect'. Men went

slechts moeizaam aan het feit dat een effect van 0,4 even sterk is, zij

het in een andere richting, als een effect ter grootte van 2,5.

In feite zijn de zojuist aangegeven maximale waarden slechts limieten

die wel benaderd maar niet bereikt kunnen worden. Immers, de maximale

waarden worden 'bereikt' wanneer 66n of meer celfrequenties 0 zijn, zo-

als blijkt uit (2.14). Maar in dat geval zijn niet alle effecten te be-

palen, aangezien delen door 0 en de logaritme van 0 niet gedefinieerde

operaties zijn.

In het algemeen geldt trouwens zowel voor verzadigde als onverzadigde
.

modellen, dat geen der geschatte verwachte frequenties F gelijk mag zijn

aan 0. Mocht dit toch het geval zijn dan vermeerdert men soms alle cel-

frequenties met 0,5 (zie ook voetnoot 6).

Tabel 2.4 bevat tenslotte een laatste kolom die nog niet aan de orde is

geweest, nl. een kolom waarin de zgn. gestandaardiseerde effecten ver-

meld zijn.  Schattingen (voor grote steekproeven) van de variantie van

de X-parameters in een verzadigd model voor (vier) dichotome variabelen

kunnen m.b.v. de volgende formule verkregen worden (zie o.a. Goodman,

1972b):

2222
I X I I (1/f    )ijkt

I 2=i j k t (2.17)
1               2

16



27

Alle A-parameters in een dergelijk model hebben dezelfde variantie. On-

der de hypothese dat een bepaald loglineair effect gelijk is aan 0 in de
.

populatie, volgt het gestandaardiseerde effect A/sx (asymptotisch) de

standaardnormale verdeling en kan dus zo op significantie getoetst wor-

den. (Alle relevante effecten in tabel 2.4 (vanaf de rij AB) zijn signi-

ficant.) Met het nodige voorbehoud kunnen deze gestandaardiseerde effec-

ten gebruikt worden om een eenvoudiger model, een model met minder ef-

fecten, op te stellen. In par. 2.6 wordt hier nog op teruggekomen.

2.4. Het verzadigde frequentiemodel voor polytome variabelen

De algemene principes van loglineaire analyse zoals ze tot nu toe uit-

eengezet zijn, veranderen niet wanneer de variabelen drie categorie5n of

meer hebben in plaats van twee. Wel zijn de effectparameters minder een-

voudig te interpreteren.

Nemen we als uitgangspunt het verzadigde model in (2.9) resp. (2.10),

waarbij er nu echter I categoriedn zijn voor variabele A, J categorie5n

voor B en K categorie'6n voor C. De effecten worden weer in afwijkingen
van het gemiddelde weergegeven (verg. (2.11)). Nu geeft &6n waarde niet

meer alle benodigde informatie. Er zijn b.v. I-1 onafhankelijke parame-

ters Ti en (I-1)(J-1) onafhankelijke parameters T .
In het algemeen geldt dat het aantal vrijheidsgraden voor een bepaalde

parameter gelijk is aan het produkt van het aantal-categorie n-min-66n

van de variabelen die als superscript in de parameter voorkomen.

De interpretatie van de effecten kan het beste aan de hand van enkele

formules geschieden.
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IJK/         i                           ijk
S I E g

n= /IIHN f e=ijk
\/ i j k ijk IJK

JK ,        1
\ /H H f E E g

A  jkijk A   j k ijk

Ti
= A = -en                       i    JK

(2.18)

1 K -
\/H f E g

TAB =   k
ijk AAB =k ijk _e -AA-AB

ij      A B ij K i      j
n Ti r j

TABC =
fijk

AABC = -8-AA-AB-AC-AAB-AAC-ABC
ijk A B C AB AC BC ijk    ijk    i  j  k  ij  ik  jk

n Ti rj rk Tij tik Tjk

Het 'overall'-effect n resp. 0 geeft, zoals verwacht, het 'gemiddelde'

niveau van de celfrequenties weer.

Ter bepaling van het &6n-variabele effect van A gaat men eerst na hoe

groot de frequentie van A=i 'gemiddeld' is binnen categoriefn van de

overige variabelen en vervolgens hoeveel deze 'gemiddelde'  frequentie

afwijkt van hetgeen op grond van het 'overall'-effect verwacht kon wor-

den. T  kan direct herleid worden tot een grootheid die aangeeft hoeveel

hoger de frequentie voor A=i 'gemiddeld' genomen is ten opzichte van

de overige categorieon van A, 'gemiddeld' binnen de categorie8n van de
overige variabelen (Hagenaars en Heinen,  1980,  noot 8).  In deze zin

is T  een 'partial skew'.
De betekenis van de overige 6&n-variabele effecten, ook voor het geval

er meer dan drie variabelen in het geding zijn, volgt onmiddellijk uit

de hierboven gegeven omschrijvingen.

De twee-variabelen effecten, ook voor een model met meer dan drie varia-
belen, kunnen verduidelijkt worden aan de hand van de formule voor TAB.

ij
Men bepaalt eerst hoe groot de frequentie voor A=i e n B=j is, 'ge-

middeld'  binnen categorieAn van de overige variabelen; vervolgens gaat
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men na hoeveel deze 'gemiddelde' frequentie afwijkt van hetgeen verwacht

kon worden op basis van het 'overall'-effect en de beide 66n-variabele
AB

effecten A en B. T heeft dus te maken met de (partidle) samenhang tus-
ij

sen de variabelen A en B.
ABCHet drie-variabelen effect T tenslotte geeft aan in hoeverre de fre-
ijk

quentie fijk groter is dan op basis van alle overige lagere orde effec-

ten verwacht mocht worden, onder invloed dus van het feit dat de condi-

tionele samenhangen tussen twee variabelen niet gelijk zijn voor alle

categoriein van de derde variabele.

Uiteraard zet deze systematiek zich voort wanneer er meer dan drie va-

riabelen in het spel zijn. Algemene formules voor het berekenen van alle

effecten voor een willekeurig aantal polytome variabelen in een verza-

digd model kunnen o.a. gevonden worden in Bishop e.a. (1975) en Haberman

(1978). Tevens zijn daar de formules voor de varianties van de effecten

te vinden. Hoewel de varianties in het geval van een verzadigd model

eenvoudig te berekenen zijn, zijn ze niet meer gelijk voor alle effecten

en hebben ze een iets gecompliceerdere vorm dan de formule voor dichoto-

me variabelen in (2.17).

Diverse auteurs, o.a. Davis (1974), Reynolds (1977), Hagenaars en Heinen

(1980), hebben geprobeerd de parameters van het verzadigde model voor

b.v. een IxJxK-tabel inzichtelijker te maken door een dergelijke tabel

op te splitsen in een aantal b2*2-tabellen, hetzij door categorie5n weg

te laten, hetzij door categorieZn op bepaalde wijzen te combineren. De

parameters voor de IxJxK-tabel zijn dan eenvoudige functies van de para-
meters van de diverse 2*2x2-tabellen. Hoewel deze exercities interessant

zijn, kunnen ze niet verhullen dat de parameters voor polytome variabe-

len een toch wat moeizame interpretatie hebben.

Mede daarom zijn er door diverse auteurs maten ontwikkeld die op meer

eenvoudige wijzen de relaties tussen variabelen binnen het loglineaire

model proberen weer te geven. In par. 2.9 komen we hier nog op terug.

Is het beschrijven van de samenhangen in de data m.b.v. de (loglineaire)

parameters dus niet eenvoudig, het toetsen van de aan- of afwezigheid

van bepaalde (partiile) verbanden is voor polytome variabelen niet inge-

wikkelder dan voor dichtomiein, zoals uit de hierna volgende uiteenzet-

ting over onverzadigde modellen zal blijken.



30

2.5. Onverzadigde frequentiemodellen

In verzadigde modellen worden geen hypothesen ten aanzien van de data

opgesteld. De gegevens worden exact beschreven in termen van een aantal

effecten. In onverzadigde modellen worden wel verwachtingen ten aanzien

van de data uitgesproken: men legt a priori restricties op aan de effec-

ten (buiten de gebruikelijke restricties zoals vermeld in (2.11)).

Deze restricties kunnen vele vormen aannemen. Soms wil men binnen 66n

effect restricties aanbrengen. In het in hfdst. 4 te behandelen symme-
AB ABtriemodel komt b.v. de restrictie voor: Tij = Tji. Soms stelt men be-

AB AC
paalde effecten gelijk aan elkaar: Tij = Tik. In een enkel geval zal men

een vermoeden hebben over de preciese sterkte van een effect.  Maar

meestal zullen de restricties de vorm hebben van: een bepaald effect is
AB

afwezig, b.v. Tij = 1.

Een onverzadigd model wordt hibrarchisch genoemd indien de restricties

slechts betrekking hebben op de afwezigheid van effecten en indien bo-

vendien geldt dat wanneer een bepaald effect afwezig is b.v. T , alle
hogere orde effecten waarin het superscript van het weggelaten effect

AB
voorkomt, eveneens afwezig zijn dus b.v. ook zij; of andersom geformu-
leerd: indien  bovendien  geldt  dat  wanneer  een  hogere  orde  effect

ABC
b.v.  Tijk'  niet a priori gelijk  aan  1 wordt gesteld, alle lagere  orde
effecten bestaande uit de combinaties van het superscript van het hogere

orde effect (hier: ABC)  eveneens in het model opgenomen worden,  dus

ook 'A, t. 'C, Tij, 'ik, tk.
Modellen die hier niet aan voldoen worden niet-hiirarchisch genoemd. Het

onderscheid in hifrarchische en niet-hi8rarchische modellen is met name

van belang voor de keuze van de procedure om de geschatte verwachte fre-
.

quenties F te vinden. In een onverzadigd model geldt niet meer dat de

geobserveerde frequentie f de meest aannemelijke schatter van F is.

Aan de hand van tabel 2.2 kan een eenvoudig voorbeeld gegeven worden van

een hiirarchisch model. Stel dat een onderzoeker de hypothese wil toet-

sen dat in deze tabel leeftijd en kerkgenootschap onafhankelijk van el-

kaar zijn. Zoals  we  gezien hebben, impliceert  dit: a=l e n  dus

ook: T = 1- We stellen nu het volgende model op:
AB
ij
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Fi; = 11 'i 4
(2.19)

GM- et AA +4

De geschatte verwachte frequenties voor dit model hebben een vertrouwde

vorm:

;AB = fAB fAB/N (2.20)ij  i+ +j

AB  AB ABUit (2.20) volgt  dat  F B  -  fit  en  F+j  =  f+j: de marginale geobserveerde

frequenties voor A en voor B worden door het onafhankelijkheidsmodel

exact gereproduceerd.

Voor hi5rarchische modellen geldt steeds: het opnemen van een bepaalde

parameter  in het  model  impliceert  dat de  overeenkomstige marginale

frequentie door het model exact gereproduceerd wordt.

Men kan onverzadigde hidrarchische modellen interpreteren als modellen

waarbij men er van uitgaat dat de informatie die verschaft wordt door

bepaalde marginale frequenties in combinatie met de door het model gelm-

pliceerde assumpties (de a priori restricties), voldoende is om alle

geobserveerde frequenties te beschrijven. De te reproduceren marginalen

vormen de 'sufficient statistics' voor het schatten van de parameters

van een bepaald model (Mood e.a.,  1974, blz. 300, Bishop e.a., 1975,

blz. 64).

Vandaar duidt men hiirarchische modellen wel aan m.b.v. de gereprodu-

ceerde marginale frequenties. Het model in (2.19) geeft men dan weer

als {·A,B}  en het verzadigde model voor tabel 2.2 als  {AB}.
Dit reproduceren van marginale frequenties is van bijzonder belang in-

dien er sprake is van een gestratificeerde steekproef. De frequentiever
deling van de stratificatievariabelen ligt immers vast vanuit het onder-

zoeksontwerp,   is   niet ' random' .   In het model moet hiermee rekening   ge-
houden worden door in ieder geval deze frequentieverdeling exact te re-

produceren. Stel dat in een model met vier variabelen A, B, C en D de

gecombineerde variabele AB de stratificatievariabele is, dan moet elk

model in ieder geval de verdeling AB reproduceren en moeten in elk model
AB A B        7)

de parameters Tij' Ti en T  (en n) opgenomen worden.

Schattingen voor de effecten van het model (2.19) kunnen verkregen wor-
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den door in de eerder gegeven formules zoals (2.14) en (2.18) de geob-

serveerde frequenties te vervangen door de geschatte verwachte frequen-
.

ties F.

Voordat men hiertoe over gaat, zal men echter eerst een indruk willen

hebben van de houdbaarheid van het model. Berekening van de effecten

heeft immers weinig zin indien het model verworpen zou moeten worden.

Onverzadigde modellen kunnen op de gebruikelijke manier getoetst worden

door confrontatie van de verkregen frequenties f en de geschatte ver-
-

wachte frequenties  F m.b.v. Pearsons-x 2  of   de ' (log)aannemelijkheids-
ratio L, hieronder weergegeven voor twee variabelen:

2                      AB  _  ;AB) 2/;AB1pearson-X  =E I [(f
i j

(2.21)
ij    ij    ij

(log)aannemelijkheidsratio  L=2 E E [fAB ln(fAB/;AB) 1
ij ij     ij  ij

2
Beide  grootheden  benaderen  asymptotisch  de X -verdeling. Het  aantal

vrijheidsgraden wordt bepaald door het aantal onafhankelijk te schatten

parameters af te trekken van het aantal celfrequenties. Of anders ge-

zegd: het aantal vrijheidsgraden is gelijk aan het aantal apriori res-

tricties.
AB

In model (2.19) wordt de restrictie T = 1 aangebracht. Omdat A en B in
ij

tabel 2.2 dichotomie@n zijn,  is het aantal onafhankelijk te schatten
AB

waarden voor T · (I-1)(J-1) = 1, zodat het aantal vrijheidsgraden 1 is.il'        2Voor tabel 2.2 geldt: X  = 24,9 en L = 25,1 zodat het onafhankelijk-
ABheidsmodel verworpen moet worden. De hypothese dat T in de populatie
ij

gelijk aan 1 is, kan dus niet gehandhaafd worden.

2
Pearson-X     en   de ( log)aannemelijkheidsratio L zullen meestal ongeveer

dezelfde numerieke waarde hebben. In het geval de data volstrekt niet

passen bij het model, kan men grotere verschillen verwachten.
2

In zekere zin is het logisch L de voorkeur te geven boven Pearson-x .

Aanwending van het principe van de grootste aannemelijkheid ter bereke-
A

ning van F  houdt in dat de verschillen tussen de geschatte en de geob-

serveerde frequenties geminimaliseerd worden in termen van de toetsings-

grootheid L. Minimaliseren in termen van pearson-%2 kan tot enigszins

andere schattingen voor F leiden. L hoort dus bij het gekozen schat-

tingsprincipe.
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Daar komt nog bij dat L uiteengelegd kan worden in een aantal componen-
ten die ieder op zich toegerekend kunnen worden aan verschillende effec-

ten, submodellen of subgroepen. Met name bij het zoeken naar een pas-

send, spaarzaam model speelt dit een grote rol, zoals we verderop nog
zullen zien. Een dergelijke partitionering is bij Pearson-x2 slechts bij

benadering mogelijk.

Interessant  is  ook de stellingname van Williams  (1976),  die mede  om his-
2

torische redenen de voorkeur geeft aan L: Pearson-x  werd ontwikkeld als

benadering voor de lastig uit te rekenen L. Aangezien dit soort reken-

problemen niet meer relevant is en de benadering van L alleen in het
A A

geval /F - f /<F (voor alle i en j) adequaat is, is er geen redenij    ij     ij
2

meer Pearson-x te gebruiken, zeker niet gelet op de bovengenoemde theo-
retische voordelen van L.

Voor de praktijk van het onderzoek is met name van belang in hoeverre
beide toetsingsgrootheden onder aanname van de nulhypothese de theoreti-

2
sche X -verdeling benaderen in het geval van kleine steekproeven en een

groot aantal cellen.

Fienberg (1980,  appendix IV),  zich vooral baserend op het werk van

Larntz (1978) en Margolin en Light (1974), concludeert dat de benadering
2van de theoretische verdeling door Pearson-x  vrij goed is, zelfs bij

minimale geschatte verwachte frequenties van 1, maar dat L bij kleine

aantallen de kans op een type I fout onderschat en dus een te hoge waar-

de geeft.  (Voor soortgelijke conclusies,  zie verder Milligan,  1980,

Lawal, 1984 en ook Haberman, 1978, par. 5.3).

Zeer definitieve resultaten kunnen niet gegeven worden.  Bovenstaande

conclusies berusten in hoofdzaak op simulaties die slechts een zeer be-

perkt aantal 'soorten tabellen' als uitgangspunt hebben kunnen nemen.

Daarom zal hier verder toch de voorkeur gegeven worden aan L boven
2

Pearson-X    (en  zal soms alleen L vermeld worden). Indien de waarden  van
2

L en Pearson-x  relevante verschillen vertonen zal dit in ieder geval

aangegeven worden.

Tabel 2.2 kan ook gebruikt worden om een niet-hi5rarchisch model te la-

ten zien, dat in latere hoofdstukken nog terug zal komen. In tabel 2.2

blijkt de kans dat een jongere lid is van een kerkgenootschap ongeveer

gelijk te zijn aan de kans dat een oudere geen lid is (0,426 vs. 0,391).
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Men zou de hypothese kunnen opstellen dat deze conditionele kansen in de

populatie gelijk zijn. Hoewel dit misschien niet onmiddellijk duidelijk

is, kan men deze hypothese toetsen m.b.v. het volgende model:

FAB     A ABi j  =  n  T i  Tij
(2.22)

1- , +4+ 1
Bewezen kan worden (o.a. met behulp van Fienberg, 1978 of Magidson e.a.,

1981) dat de geschatte verwachte frequenties als volgt bepaald kunnen

worden:

.

Fll = (fl+)(fll + f22)/N

F12 = (fl+)(f12 + f21)/N
(2.23)

A

F21 = (f2+)(f12 + f21)/N

F22 = (f2+)(fll + f22)/N

Uit (2.23) kan afgeleid worden dat de marginale frequentie voor A exact

gereproduceerd  wordt: Fi+ = fi+. Ondanks  het  voorkomen  van  het  ef-

fect TAB wordt in dit niet-hi'Prarchisch model de frequentie f  echter

niet exact gereproduceerd. Tevens kan m.b.v. (2.23) aangetoond worden

dat de geschatte verwachte frequenties voldoen aan de hypothese van ge-

lijke conditionele kansen:
Fll/Fl+ = F22/F2+0

2
Beide toetsingsgrootheden L en Pearson-x  zijn gelijk aan 0,90, hetgeen

met 1 vrijheidsgraad geen significante waarde is: p = 0,34. De hypothese

kan dus gehandhaafd worden (ware het niet dat deze achteraf, na inspec-

tie van  de  data tot stand gekomen  is!).

Voor de twee hierboven behandelde onverzadigde modellen was het mogelijk

66n exacte formule ('closed form expression' ) te geven voor de bereke-

ning van de geschatte verwachte frequenties F. Voor alle modellen waar-
voor er dergelijke directe schattingen van F zijn, bestaan ook directe

formules ('closed form expressions') voor de berekening van de varian-
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ties van de effecten (zie Bishop e.a., 1975 en Fienberg, 1977).

Voor een groot aantal onverzadigde modellen bestaan er echter geen di-
-

recte formules voor de berekening van F en daarmee ook niet voor de va-

rianties van de effecten. In die gevallen moeten de geschatte verwachte

frequenties iteratief gevonden worden. Aangezien deze iteratieve proce-

dures ook gebruikt kunnen worden in het geval er wel directe schattingen

bestaan, worden in de standaardprogrammatuur voor loglineaire modellen

uitsluitend iteratieve procedures gehanteerd.

De meest gebruikte iteratieve methode is vermoedelijk de 'iterative pro-

portional  fitting'-procedure  (Goodman,  diverse  artikelen,  Fienberg,

1977, Bishop e.a.,  1975). Aangezien enige elementaire kennis van deze

procedure in het volgende hoofdstuk verondersteld wordt, zullen we deze

zeer kort beschrijven (voor drie variabelen).

Uitgangspunt is de tabel ABC, waarvoor het model van 'geen drie-variabe-

len interactie' opgesteld wordt, d.w. z. het model {AB,AC,BC} .
 ABCDe procedure start met beginwaarden voor F Deze kunnen vrij wille-
ijk'

keurig gekozen worden, zij het met de beperking dat effecten die niet in
LABChet model zijn opgenomen, ook niet in de beginschattingen F (0) mogen
ijk

voorkomen. Meestal zet men in het begin alle geschatte verwachte fre-

quenties op 1:

;ABC(0) = 1, voor alle i, j en k
ilk (2.24)

Vervolgens worden deze schattingen voor de verwachte frequenties aange-
past aan de exact te reproduceren geobserveerde marginale frequenties

AB, AC, BC:
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-ABC
(0)

;ABC(1) = Filk    fABC
ijk ;ABC

ij-1-

(0)
ij+

-ABC
F   (1)

;ABC(2) - . ilk fABC (2.25)
ijk

 ABC(1)     i+k
i+k

-ABC

;ABC(3) - Filk(2  fABC
ijk ;ABC

+jk
(2)

+jk

Met deze drie stappen is de eerste cyclus van de iteratieve procedure

bedindigd. Indien er voor de verwachte frequenties van een bepaald model

directe schattingen bepaald kunnen worden, worden deze gevonden via de

stappen in &6n iteratie. Indien dit niet het geval is, zoals in boven-

staand model,  doen bepaalde stappen de gelijkheden van voorafgaande

stappen deels weer teniet. Het is in dat geval nodig de schattingen van

de laatste stap weer als beginschatters van een volgende cyclus te ge-

bruiken, en dit alsmaar te herhalen tot de uitkomsten convergeren. Com-

puterprogramma's die gebruik maken van deze procedure zijn over het al-

gemeen zeer gebruikersvriendelijk. Men hoeft slechts aan te geven welke

marginale frequenties door het desbetreffende model exact gereproduceerd

moeten worden.

Daar staan echter twee duidelijke nadelen tegenover. Op de eerste plaats

moet er steeds sprake zijn van een hi rarchisch model. Dat dit een se-

rieuze beperking is, blijkt ook wel uit het feit dat in Bishop e.a.

(1975, b.v. hfdst. 6), Duncan (1975a), Magidson e.a. (1981) en bij vele

andere auteurs 'trues' te vinden zijn om een niet-hi&rarchisch model zo

om te zetten dat een hi rarchisch model ontstaat waarvan de parameters

wel geschat kunnen worden m.b.v. deze iteratieve procedure. Hoewel ze

vaak zeer inventief zijn, missen deze trucs toch de eenvoud en de hel-

derheid van een rechtstreekse oplossing die wel mogelijk is via een an-

dere iteratieve procedure,  die hieronder besproken wordt.  (Weliswaar

bestaat er een algemenere ('generalized') variant van de 'iterative pro-
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portional fitting'-procedure (Darroch en Ratcliff, 1972), maar dit algo-

ritme is niet standaard in computerprogramma's beschikbaar en verloopt

veelal zeer traag.)

Een tweede nadeel van de 'iterative proportional fitting'-procedure is

dat niet vanzelf, als een nevenprodukt van de berekeningen, de varian-

ties van de schattingen van de effectparameters gevonden worden (hetgeen

wederom wel het geval is in de andere iteratieve procedure).

Het gevolg hiervan is dat een programma als ECTA waarin de 'iterative

proportional fitting'-procedure wordt gebruikt, voor alle modellen de

varianties van de effecten weergeeft als de varianties van de desbetref-

fende effecten in het verzadigde model. Deze kunnen bij benadering als

bovengrenzen van de feitelijke variantieschattingen beschouwd worden.

Ook in het programma voor loglineaire modellen in BMDP, dat eveneens

gebruik maakt van de 'iterative proportional fitting' procedure, worden

bovenschattingen gehanteerd voor de varianties, en wel voor die modellen
A

die geen directe oplossing ('closed form expression') hebben voor F. Men

voegt aan een dergelijk model zoveel parameters toe dat een zo verwant

mogelijk model ontstaat, waarvoor de varianties wel direct berekend kun-

nen worden. Ook deze varianties zijn bovengrenzen, zij het in het alge-

meen wel lager dan die van het verzadigde model.

Haberman is een van de belangrijkste voorstanders van een andere itera-

tieve procedure gebaseerd op Newton-Raphson-methoden. Hij past deze me-

thode o.a. toe in het programma FREQ (Haberman, 1979). Uitgebreide ver-

gelijkingen van beide procedures kunnen gevonden worden in Bishop e.a.

(1975, par. 3.5) en Haberman (1978, par. 3.4) (met overigens voorspelba-

re eindbeoordelingen).

Het meest belangrijke voordeel van de Newton-Raphson-procedure is de

bruikbaarheid voor hi&rarchische &n niet-hiZrarchische modellen, en in

het algemeen het grote gemak waarmee allerlei soorten restricties in de

modellen aangebracht kunnen worden. Verder worden als een nevenprodukt
8)van de berekeningen de varianties van de effecten geleverd.

Een belangrijk nadeel voor de gebruiker van programma's die Newton-

Raphson-procedures hanteren,    is   dat de invoer veel ingewikkelder   is.

Soms zijn er echter voorzieningen getroffen (zoals bij MULTIQUAL en

GLIM) om het de gebruiker wat gemakkelijker te maken.

De moeilijkheid met deze procedure (maar tevens de oorzaak van de grote

flexibiliteit)  is dat gewerkt wordt met een zgn.  'design matrix' die
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door de gebruiker ingevoerd moet worden.

Evers en Namboodiri (1978) geven een uitgebreide bespreking van het wer-

ken met een 'design matrix' en Haberman (1978, 1979) geeft talloze toe-

passingen ervan. Terwijl het hanteren van een 'design matrix' in lineai-

re modellen als regressieanalyse en variantieanalyse een standaardge-

bruik is, kwam men het tot voor kort in de 'loglineaire literatuur'

vrijwel niet tegen. Daarom zal hier z66r kort aangegeven worden wat er-

mee bedoeld wordt. Uitgangspunt is een verzadigd loglineair model voor

twee trichotome variabelen:

AB A    B    AB
Gij =e+Xi + Aj + Aij (2.26)

Dit model is in termen van matrixalgebra uit te drukken als:

G = X &, (2.27)

waarbij X de zgn. 'design matrix' is.

Uitgeschreven ziet het model er als volgt uit:

---     ---

Gll        1  1  0  1  0  1  0  0  0        8

G12   1 1 0 0 1 0 1 0 0   AlA

613        1  1  0-1-1-1-1  0  0        X 2
A

B
G          1  0  1  1  0  0  0  1  0        Al21

B

G    =    1  0  1  0  1  0  0  0  1   .    X2            (2.28)22

G23        1  0 1-1-1 0  0 -1 -1        X
AB
11

G31        1 -1 -1 1  0 -1 0 -1  0        AAB
12

G
32        1-1-1  0  1  0-1  0-1        X

AB
21

G33        1 -1 -1 -1 -1 1 1  1  1       AAB
22

---     ---

Bij wijze van voorbeeld: de vergelijking voor Gll kan gevonden worden

door de eerste rij van X te vermenigvuldigen met de effecten X:
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Gll = (1)et(1)Af'·(O)1 -1-(1)A +(O)A;+(1)1*·(O)Af:+(O)A +(O)AA:2

Gll=et A A+A B+A A B1    1    11'

En de vergelijking voor G is dan:
13

G13 - (1)8+(1)A +(0)A +(-1)(A )+(-1)128+(-1)1 +(-1)A +(0)A +(0)A 

G13 - , +A: - ( ' : + A:) - (':: + *12) .e+A: +A: + '13.

In (2.28) is de tot nu toe gebruikte 'effect coding' gehanteerd waarbij

de som van de effecten 0 is. Het is echter zeer eenvoudig door aanpas-

sing van de matrix X andere parametriseringen toe te passen (zie voet-

noot 5). Ook kan men aangeven welke effecten weggelaten zouden moeten

worden in het model of welke effecten aan elkaar gelijk zouden moeten

zijn. Kortom, onverzadigde modellen kunnen gemakkelijk gedefinieerd wor-

den met behulp van de 'design matrix' X.

2.6. Toetsing en aanpassing van onverzadigde modellen

In de vorige paragraaf was het uitgangspunt dat een onderzoeker over een

onderzoekshypothese beschikte die vertaald kon worden in een onverzadigd

loglineair model.  De behandelde toetsingsprocedure gaf de onderzoeker

informatie over de houdbaarheid van zijn hypothese.

In het geval de hypothese verworpen moet worden, zal de onderzoeker ver-

der willen zoeken naar een model dat wel 'past' bij zijn gegevens. Ook

zal het vaak gebeuren dat men weliswaar enig idee heeft over de te ver-

wachten relaties tussen de variabelen, maar tegelijkertijd niet verbaasd

zou zijn over uitkomsten die in een andere richting wijzen, zodat men

diverse modellen met elkaar zal willen vergelijken.

Diverse auteurs hebben uitgebreide richtlijnen gegeven hoe men dergelij-

ke exploraties van de data kan ondernemen (Goodman, 197 la, 1973c, Fien-

berg, 1977, Bishop e.a., 1975, blz. 165-175, Payne, 1977, Benedetti en

Brown, 1978, Aitkin, 1980). De procedures komen neer op (mengvormen van)

voorwaartse en achterwaartse selectie.
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Bij voorwaartse selectie begint men met een zeer eenvoudig model, een

model met zeer weinig parameters (b.v. een model waarin alle variabelen

onafhankelijk van elkaar zijn). Bij verwerping van dit model probeert
men door successieve toevoeging van parameters een model te vinden dat

zo weinig mogelijk extra parameters heeft maar niet verworpen hoeft te

worden. Bij de achterwaartse selectie start men met het verzadigde model

en probeert door weglating van zoveel mogelijk effecten een nog 'pas-

send', spaarzaam model te vinden.

Voor zover men denkt met behulp van dergelijke procedures inderdaad het

juiste model te kunnen vinden, d.w. z. het model dat de data gegenereerd

heeft, kan men bedrogen uitkomen. Vrijwel altijd zullen er diverse mo-

dellen zijn met een goede 'fit' en het model dat het beste 'past' hoeft

niet noodzakelijkerwijs het juiste model te zijn.

Bovendien worden bij deze procedures vele toetsen gebruikt, die niet

onafhankelijk van elkaar zijn en ook nog ex post facto, na inspectie van

de data,  toegepast worden. (Aitkin presenteert 'a formal simultaneous

test (that) may be applied to the entire model selection procedure, in-

cluding the  testing of models chosen after inspection of the data'

(Aitkin, 1980, blz. 173). Doorgaans echter zijn de hierbij gehanteerde

kansen op een type I fout zeer hoog.)

Voor zover men slechts de pretentie heeft al zoekende 66n of meer spaar-

zame modellen te vinden die niet verworpen zouden hoeven te worden bij a

priori toetsing en die als uitgangspunt kunnen dienen voor toetsing aan

nieuw te verzamelen materiaal, kunnen dergelijke explorerende procedures

waardevolle inzichten bieden.

Voor het vinden van dergelijke spaarzame modellen kan de onderzoeker een

aantal statistische hulpmiddelen gebruiken waarvan we de belangrijkste

kort zullen behandelen. (Uitgebreide behandelingen worden gegeven door

Bishop e.a. (1975) en Haberman (1978).)

In het geval van achterwaartse selectie spelen de gestandaardiseerde
-

effecten A/sk (= z) een grote rol. Het ligt immers voor de hand dat men

bij het zoeken naar een eenvoudiger model die effecten weglaat die in

het minder spaarzame model niet significant zijn. In Goodman (1964a,

1964b) worden diverse problemen behandeld die hieraan verbonden zijn,

zoals het uitvoeren van een aantal toetsen met name in de vorm van 'post

hoc comparisons'.
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A

Bij voorwaartse selectie staan de residuen (fi-Fi) centraal. Hoewel het

nog al wat inzicht en praktijkervaring vraagt, kan een zorgvuldige be-

studering van deze residuen, vooral van het patroon + en -, zeer behulp-
zaam zijn bij het vinden van noodzakelijk op te nemen additionele effec-
ten.

Meestal zal men niet met de residuen (fi-Fi) als zodanig werken. De
meest voorkomende variant is het gestandaardiseerde residu

(fi-;i) 1'6 i.

Alleen indien het aantal vrijheidsgraden voor het desbetreffende model

ongeveer gelilk is aan het aantal celfrequenties (hetgeen meestal niet

het geval is) heeft deze grootheid bij benadering een standaardnormale

verdeling.

Haberman (1978, blz. 78/79) deelt de residuen door hun standaarddevia-

tie. Deze residuen worden (merkwaardig genoeg) niet aangeduid met de

term gestandaardiseerde residuen, maar staan als aangepaste ('adjusted')

residuen bekend.  Deze volgen wel bij benadering een standaardnormale

verdeling indien het model geldig is in de populatie, waarbij de benade-

ring vermoedelijk adequaat is indien elke Fi groter is dan 25 (Haberman,

1978, blz. 79).

Bij de keuze tussen diverse modellen zijn conditionele toetsen van be-

lang ter beantwoording van de vraag of de data beter 'passen' bij het

ene model dan bij het andere. Nemen we als voorbeeld drie hibrarchische,

onverzadigde modellen voor een tabel ABC:

model 1: {A,B,C} Fijk = n Ti Tj rk

model   2:    {A B,C}                                 F
.A B C A B

ijk = n ti Tj Tk Tij (2.29)

model 3: {AB,AC,BC} Fijk - n Ti Tj rk rij Tik Tjk
A B C AB AC BC

De drie modellen in (2.29) zijn genesteld in die zin dat model 2 slechts

effecten bevat die ook in model 3 voorkomen, en model 1 slechts effecten

bevat die ook in model 2 zitten. Model 1 is een beperkt model ten op-

zichte van het uitgebreide model 2 en dit model 2 is op zijn beurt een

beperkt model ten opzichte van het uitgebreide model 3.

Indien modellen op deze wijze hilrarchisch genesteld zijn, kunnen ze ten

opzichte van elkaar getoetst worden met behulp van de conditionele toet-
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singsgrootheid
Lb/ in formule voor 2 variabelen:U'

Lb/u = L b-L u=2 I E [fij ln(Fil-u/Fij--1,)1
ij

(2.30)

df    = df  - dfu'b/u     b

waarbij het subscript b verwijst naar het beperkte en u naar het uitge-

breide model. 9)

Indien het uitgebreide model geldig is in de populatie, heeft Lb/u
2asymptotisch een X -verdeling. Uitgaande van de juistheid van het uitge-

breide model toetst de conditionele toetsingsgrootheid Lb/u de hypothese

dat in de populatie het beperkte model geldig is, m.a.w. dat voor de

verwachte frequenties F geldt: Fb = Fu, en geeft Lb/u antwoord op de

vraag of de verschillen in geschatte verwachte waarden voor het beperkte

en het uitgebreide model, Fb en Fu' beschouwd mogen worden als steek-
proefvariaties. Het is zo een toets op het significant zijn van 'wegge-

laten' effecten.

Nemen we de modellen in (2.29). Stel dat model 3 geldig is in de popula-

tie. L2/3 kan dan beschouwd worden als een toets van de hypothese dat in
AC BC

de populatie voor model 3 geldt: Tik = Tjk = 1. Aangezien een toets van

een bepaalde hypothese binnen een beperkt model,  (asymptotisch)  meer

onderscheidend venmogen heeft dan een toets voor dezelfde hypothese bin-

nen een uitgebreider model (Goodman,  1981) , zullen dergelijke conditio-

nele  toetsen  (asymptotisch)  meer onderscheidend  vermogen hebben dan

'overeenkomstige' niet-conditionele toetsen.

Een ander voordeel van conditionele toetsing is dat de benadering door
2

een conditionele toets van de theoretische X -verdeling onder vrij alge-

mene voorwaarden bevredigend genoemd kan worden, zelfs in gevallen waar

de benadering door de niet-conditionele toetsen slecht is (Haberman,

1978, hfdst. 5). Dit zou van belang kunnen zijn wanneer men vrij geringe

celfrequenties heeft.

Nauw verband met dit alles houdt het zgn. partitioneren van L. Ll voor

model 1 in (2.29) kan geschreven worden als:

Ll = (Ll - L2) + (L2 - L)) + L3
(2.31)
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De mate waarin de geschatte verwachte frequenties voor model 1 afwijken

van de geobserveerde frequenties, weergegeven door Ll, kan uiteen gelegd

worden in een aantal componenten, waarbij Ll - L2 = Ll/2 aangeeft in

welke mate een (significant) beter resultaat verkregen wordt door toe-
AB

voeging van T aan model 1, waarbij L2 - L3 = L2/3
weergeeft in hoever-

ij
AC BCre vervolgens toevoeging van de effectparameters z en T zin heeft en
ik     jkwaarbij tenslotte L3 gebruikt kan worden om na te gaan of model 3 accer

ABC
tabel is en dus r gemist kan worden.

ijk
Goodman (197 lb) en Bishop e.a. (1975, par. 4.6) geven uitgebreide regels

voor het gebruik van dergelijke partitioneringen bij het stapsgewijze

opsporen van een spaarzaam model dat niet verworpen hoeft te worden.

Tenslotte behandelen Bishop e.a. (1975, hfdst. 9) vele praktische aspek-

ten van dergelijke exploraties, waaronder ook het vaak veronachtzaamde

probleem  van  een te goede   ' fit'   d.w. z. het opnemen  van  te veel parame-

ters in het model. Juist omdat men voortdurend dezelfde data gebruikt

zowel om hypothesen te formuleren als om de hypothesen te toetsen, loopt

men het risico dat bepaalde (hogere orde) effecten nog slechts steek-

proefvariatie 'verklaren' in plaats van systematische variatie.

Behalve als toetsingsgrootheid wordt L ook wel gebruik als een beschrij-

vende maat die aangeeft hoe goed een bepaald model bij de data past, dan

wel in hoeverre het ene model beter past dan het andere. Redenen hier-
voor zijn dat bij explorerende analyses toetsingsprocedures strikt geno-

men niet gerechtvaardigd zijn en het gebruik ervan vaak niet zinnig is.

Zo hangen toetsingsuitkomsten (te) sterk af van de grootte van de steek-

proef. Bij zeer kleine steekproeven is vrijwel geen enkel effect signi-

ficant; maar vooral: bij zeer grote steekproeven zullen alle modellen,

behalve het verzadigde model,  verworpen moeten worden, hoe gering de

effecten daarin ook zijn.

Indien men de L-waarden voor verschillende modellen met elkaar verge-

lijkt, zullen in het algemeen de modellen met meer parameters een lagere

L-waarde hebben dan modellen die spaarzamer zijn. (Indien de modellen

genesteld zijn, geldt uiteraard noodzakelijkerwijs: Lb ) Lu.)

Vandaar drukt men de grootte van L wel uit in verhouding tot het aantal

gebruikte parameters in het model, of anders gezegd: in verhouding tot

het aantal vrijheidsgraden:
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F = L/df. (2.32)

Indien het model geldig is in de populatie zal F ongeveer 1 zijn, aange-

zien de verwachte waarde voor L het aantal vrijheidsgraden is. Een model

dat deze waarde dichter benadert dan een ander model, geniet daarom de

voorkeur. 10)

Een andere beschrijvende maat relateert expliciet twee (genestelde) mo-

dellen aan elkaar. L wordt daarbij opgevat als een soort maat voor 'on-

verklaarde variantie'. L geeft immers aan in welke mate de geschatte

verwachte frequenties afwijken van de geobserveerde. (Op andersoortige

maten voor (on)verklaarde variantie komen we later nog kort terug.)

Goodman (1972a, b) heeft zo enkele maten ontwikkeld die een zeer zwakke

analogie vertonen met parti5le en multipele correlaties (zie ook Stout-

hard, 1974). De algemene vorm van deze maten is:

R' = (Lb - Lu)/Lb (2.33)

Hoge waarden voor R' (b.v. 0,80 - Zahn en Fein, 1979) duiden er op dat

de effecten die aan het uitgebreide model zijn toegevoegd ten opzichte

van het beperkte model, een behoorlijk deel (80%) van die 'variantie'

voor hun rekening nemen die door het beperkte model onverklaard werd

gelaten.

In dergelijke gevallen kiest men voor het uitgebreide model. Bij lage

waarden van R' hebben, uit oogpunt van spaarzaamheid, de beperkte model-

len de voorkeur.

Om dit aspect, de spaarzaamheid van een model, te benadrukken bevelen

Bonett en Bentler (1983) in een voortreffelijk overzichtsartikel, twee

varianten van R' aan, waarvan de meest bruikbare lijkt te zijn:
11)

L L Lbb6  =  (-- 1_)/- - (Fb - Fu)/Fb
(2.34)

df    df   dfb u b

Meestal zal 6 veel kleiner zijn dan R', in elk geval geldt 6 < R'.
A

In tegenstelling tot R' kan 6 negatief zijn, nl. wanneer de verbetering

in aanpassing niet evenredig is aan het verlies aan vrijheidsgraden.

6 kan zo ook in waarde afnemen in gevallen waar dat voor R' niet moge-

lijk is. Nemen we de drie modellen in (2.29). R' zal voor de vergelij-
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king van model 1 met 3 altijd groter zijn dan (of minstens gelijk zijn

aan) R' voor de vergelijking van model 1 met 2. Voor de overeenkomsti-

ge 6-waarden geldt dit niet. Het is dus mogelijk dat op basis van R' een
ander model gekozen zal worden dan op basis van 6.12)

Twee andere suggesties van Bonett en Bentler (1983) zijn nog de moeite

van het vermelden waard. Zo onderstrepen zij allereerst het belang van

het herhalen van de analyses bij een nieuwe, onafhankelijke steekproef

of bij een aselect gekozen deel van de oorspronkelijke steekproef dat

juist voor dit doel apart gehouden is. Bij deze herhaling zouden zowel

de toetsende als de beschrijvende maten vergeleken moeten worden. Daar-

bij kan men een zwakke vorm van vergelijking hanteren waarbij alleen

verondersteld wordt dat de modellen in de beide vergelijkingsgroepen

dezelfde structuur hebben, d.w. z. dat dezelfde restricties ten aanzien

van de effecten gelden. Maar ook kan men sterkere vormen van vergelij-

king toepassen waarbij men aanneemt dat alle in het model opgenomen ef-

fecten in beide groepen dezelfde waarde hebben. Bonett en Bentler geven

enkele voor de hand liggende indices met behulp waarvan deze vergelij-

kingen gemaakt kunnen worden.

Op de tweede plaats benadrukken Bonett en Bentler, sterker dan gebruike-

lijk is, het belang van type II fouten, het ten onrechte accepteren van

de nulhypothese. Juist omdat bij loglineaire analyse vaak de onverzadig-

de modellen de onderzoekshypothesen van de onderzoeker weerspiegelen, en

men dus op zoek is naar confirmatie van een model, verdient het risico

van het ten onrechte accepteren van de onderzoekshypothesen de volle

aandacht.

De kans op een type II fout is een functie van de kans op een type I

fout (het ten onrechte verwerpen van de nulhypothese), van het aantal

vrijheidsgraden, van de mate van effect ('effect size') en van de steek-

proefomvang (Bonett en Bentler, 1983, Cohen, 1977, Milligan, 1980).

Hoe groter de steekproefomvang is, des te groter is het onderscheidend

vermogen van een toets (en dus per definitie des te kleiner de kans op

type II fout). De grootte van de steekproef ligt echter meestal vast

vanuit de praktische omstandigheden.

Het onderscheidend vermogen van de L-toets neemt ceteris paribus af met

een toename van het aantal vrijheidsgraden. Maar vrijheidsgraden kunnen

door de onderzoeker niet willekeurig bepaald worden. Theoretische over-
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wegingen bepalen de aard van het model en daarmee het aantal vrijheids-

graden.  Wel zou de onderzoeker waar mogelijk conditionele toetsen de

voorkeur kunnen geven. Deze hebben, zoals eerder opgemerkt is, meer on-

derscheidend vermogen (en veelal minder vrijheidsgraden).

Het eenvoudigst kan de onderzoeker controle uitoefenen over de kans op

type I fout. Het verdient aanbeveling, juist in die gevallen waarin de

onderzoeker dat model toetst dat het meest overeenkomt met zijn theore-
tische verwachtingen, een wat hoger niveau voor deze kans te hanteren

dan de gebruikelijke 0,01 of 0,05, b.v. 0,10.

Voor de (achteraf) berekening van het onderscheidend vermogen moet de

(geschatte) waarde van de mate van effect vastgesteld worden. Cohen

(1977,  blz.  9)  omschrijft  'effect size'  als de mate waarin een ver-

schijnsel aanwezig is in de populatie of de mate waarin de nulhypothese

fout is. In de nulhypothese wordt b.v. verondersteld dat twee proporties

aan elkaar gelijk zijn, of dat een bepaald effect afwezig is. De 'effect

size' geeft dan aan in welke mate de twee proporties van elkaar afwijken

in de populatie, of hoe groot de parameter die verondersteld werd geen

effect uit te oefenen, in feite hiervan afwijkt in de populatie.
2Voor de berekening van het onderscheidend vermogen van de X -toets defi-

nioren Bonett en Bentler (in navolging van een oudere editie van Cohen,

1977) 'effect size' e als:

m  (p   _ p  )2
li    Oie= E (2.35)

i-1    Poi

waarbij m = aantal cellen

POi = de proportie in cel i volgens de nulhypothese HQ

Pli = de proportie in cel i volgens de alternatieve hypothese Hl

2
Deze maat is gebaseerd op de Pearson-x . Bonett en Bentler definidren

een analoge maat, gebaseerd op L. Deze wordt bij hen eveneens aangeduid

met e.

m

e' =2  E  [P   ln(P  /P )] (2.36)
li     li  Oi

i=1
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Wanneer in (2.35 en 2.36) de P's geschat worden m.b.v. steekproefgege-
2vens, geldt: e=X/N resp. e' = L/N; e e n e' geven aan in welke mate,

onafhankelijk van de steekproefomvang, de 'frequenties' onder de nulhy-

pothese afwijken van de 'frequenties' onder de alternatieve hypothese.

Indien de frequenties betrekking hebben op een Ix J-tabel, HO de hypothe-
se van statistische onafhankelijkheid is en Hl de geobserveerde frequen-

ties  oplevert,  is le gelijk  aan de associatiemaat  0  (=  /23).
De maten e en e'  kunnen zowel bij conditionele als niet-conditionele

toetsing gebruikt worden om achteraf, na acceptatie  van  H , bij benade-

ring een schatting te krijgen van de kans op een type II fout. PO wordt

geschat m. b.v. de geschatte verwachte frequenties voor het beperkte mo-

del: Fb/N; Pl wordt geschat m.b.v. F /N of in het geval van niet-condi-U
tionele toetsing m.b.v. f/N.

Cohen (1977) geeft tabellen voor het onderscheidend vermogen van
2

een X -toets, gegeven de gekozen kans op een type I fout, het aantal

vrijheidsgraden, de steekproefomvang en de 'effect size' w (= /e).

De berekening van het onderscheidend vermogen van een toets is met name

van belang indien e hoge waarden aanneemt. Immers, lage waarden voor e

duiden erop dat de verschillen tussen het beperkte model en het uitge-

breide  (c.q. het verzadigde) model slechts gering en wellicht ' inhoude-

lijk' irrelevant zijn.

De interpretatie van een en ander is weinig gecompliceerd. Nemen we als

uitgangspunt de drie modellen in (2.29). Stel dat model 3 een acceptabel

model is en dat de waarde van de conditionele toetsingsgrootheid L2/3

niet tot verwerping van model 2 leidt. In het geval alle variabelen tri-

chotoom zijn, heeft L2/3 acht vrijheidsgraden. Verder nemen we willekeu-

rig aan dat N = 100, de kans op type I fout a = 0,10 en w = /e = 0,30.

Op grond van tabel 7.3.36 in Cohen (1977) kan het onderscheidend vermo-

gen bij benadering geschat worden op 0,66. Als de properties in de popu-

latie zijn zoals geschat volgens het uitgebreide model 3, of volgens

elke andere configuratie van proporties die een 'effect size' oplevert

van w = 0,30, dan is de kans op het verwerpen van het beperkte model 2

gelijk aan 0,66. Met andere woorden de kans op een type II fout is 0,34.

Een dergelijke hoge kans zou zeker twijfels oproepen aan de juistheid

van de beslissing om model 2 als het 'juiste' model te accepteren!

De resultaten die Bonett en Bentler in dit verband vermelden, moeten

zeker ook als een aansporing opgevat worden, om meer aandacht aan type
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II fouten te schenken bij exploratieve analyses. In dat kader zou ook

aandacht besteed moeten worden aan de door Saris e.a. (Saris e.a., 1984,

Saris en Stronkhorst, 1984, hfdst. 11) ontwikkelde procedures voor de

toetsing van Lisrelmodellen waarbij de beslissing een bepaald model te

verwerpen of te aanvaarden niet alleen genomen wordt op grond van de

gevonden overschrijdingskans a maar ook op basis van het onderscheidend

vermogen van de toets, gegeven een bepaalde veronderstelde grootte van

de weggelaten effecten.

2.7. Het 'collapsibility'-theorema

Multivariate analyses zijn met name noodzakelijk omdat door de introduc-

tie van nieuwe variabelen reeds gevonden samenhangen kunnen veranderen.

Zo kan de relatie tussen de variabelen A en B, vastgesteld binnen de

tabel AB, schijnsamenhang blijken te zijn na constanthouding van C in de

tabel ABC.

Met name wanneer het expliciete doel van het onderzoek is te komen tot

causale uitspraken, moet men hiermee rekening houden.  Blalock (1964)

besteedt dan ook uitgebreid aandacht aan de vraag wat er gebeurt met
correlatie- en regressieco8fficiinten, wanneer men variabelen die wel
c.q. niet samenhangen met de afhankelijke en/of onafhankelijke variabe-
len, aan de regressievergelijkingen toevoegt.

Ook voor loglineaire modellen is de vraag van belang in hoeverre conclu-
sies over (de sterkte van) de verschillende effecten zouden kunnen vet»
anderen wanneer men meer variabelen in de analyse betrekt, tabellen van

hogere orde analyseert. Of van de andere kant bekeken: wanneer kan het

veronachtzamen van bepaalde variabelen en het analyseren van tabellen
van een (te) lage orde tot verkeerde conclusies leiden?

Voor hi5rarchische modellen kunnen dergelijke vragen beantwoord worden

m.b.v. het 'collapsibility'-theorema (Bishop e.a., 1975, blz. 47).
Nemen we als vertrekpunt de tabel ABCDEF met zes variabelen. Deze zes

variabelen worden in drie groepen verdeeld:

1) de variabelen waarover men wenst te sommeren, b.v. A en B;
2) de variabelen die binnen het hi8rarchische zes-variabelen model onaf-

hankelijk zijn van de variabelen uit de eerste groep, b.v. C en D;
binnen dit uitgebreide model geldt dus in ieder geval:



49

AC AD BC BD
T i k=  Tit  =  T jk  =  T j l  =  1;

3) de resterende variabelen, hier: E en F. Voor E en F geldt dus dat ze

in het zes-variabelen model samenhangen met Bf A df B Bf beide; over

de relaties tussen de variabelen uit de tweede en de derde groep wor-

den geen uitspraken gedaan.

Het  ' collapsibility'-theorema houdt  nu  in  dat ten aanzien  van  die  para-
meters waarin als superscript variabelen van de tweede groep voorkomen,

gesommeerd kan worden over variabelen uit de eerste groep. Dit is echter

niet het geval voor die parameters die uitsluitend superscripten van de

derde groep bevatten.
CD CE CF DE DFVoor de parameters ·rkt'  Tkin'  Tkn'  rim'  Tin  en alle hogere orde effecten

CEFwaarin het superscript C of D voorkomt zoals rkmn' maakt het niets uit
of men deze bepaalt via de tabel ABCDEF dan wel de tabel CDEF. De para-

EF
meter T zal echter in de tabel CDEF andere waarden aannemen dan in demn
tabel ABCDEF.

De hierboven gegeven indeling in drie groepen variabelen gaat uit van de

waarden van de tweede (en hogere) orde parameters. Soortgelijke resulta-

ten voor derde orde effecten en (hogere) kunnen verkregen worden door

gecombineerde variabelen te defini8ren (b.v. Z, de gecombineerde varia-

bele CD) en vervolgens op de 'normale' wijze het theorema toe te passen.

Tot slot zij nog uitdrukkelijk vermeld dat dit theorema betrekking heeft

op de waarden van de ongestandaardiseerde effecten en niet op de schat-

tingen voor de varianties van de effecten. Deze laatste zullen doorgaans

wel een andere waarde aannemen.

2.8. Het effectmodel

In de voorafgaande paragrafen is uitgegaan van het frequentiemodel, een

loglineair model voor de analyse van variabelen die van gelijk 'causaal

niveau' zijn. Toch zal vaak - ook bij de toepassing van het frequentie-

model, zij het dan impliciet - het onderscheid in afhankelijke en onaf-

hankelijke variabelen een rol spelen bij de interpretatie van de uit-

komsten.

Deze (impliciete) voorkeur om variabelen causaal te ordenen kan expli-

ciet tot uitdrukking gebracht worden in effectmodellen. In deze modellen
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fungeren niet de celfrequenties als de te verklaren grootheden, maar de

(conditionele) kansverhoudingen voor de afhankelijke variabelen. Aange-

zien de logaritme van zo'n kansverhouding aangeduid wordt met de term

'logit', worden deze modellen ook 'logit'modellen genoemd.

Effectmodellen kunen gehanteerd worden &n als 'varianten op het multipe-

le regressiemodel' Sn als 'varianten op het padanalysemodel' (Goodman,

1972a, 1973b). Beide zullen hier behandeld worden.

Omdat de analyse van een polytome afhankelijke variabele gecompliceerder

is dan van een dichotome afhankelijke variabele, zullen effectmodellen

onderscheiden worden naar het aantal categoriein van de afhankelijke

variabele. Verder zal de uiteenzetting van het effectmodel aanmerkelijk

korter zijn dan van het frequentiemodel. De reden hiervan is dat het

effectmodel geformuleerd kan worden als een frequentiemodel, zodat alles

wat eerder opgemerkt werd over modelaanpassing etc. ook van toepassing

is op effectmodellen.

2.8.1. Variant op het multipele regressiemodel; dichotome afhankelijke

variabele

Gebruiken we als voorbeeld tabel 2.3 waarin de relatie weergegeven wordt

tussen de variabelen leeftijd (A), kerkgenootschap (B) en stemgedrag

(C). Het al dan niet gaan stemmen beschouwen we als de afhankelijke va-

riabele. De onderzoeksvraag luidt in hoeverre de kans om te gaan stem-

men,  of beter: de kansverhouding wel-stemmen/niet-stemmen afhangt van

leeftijd en kerkgenootschap en dus anders is bij jongeren dan bij oude-

ren en anders is bij leden van een kerkgenootschap dan bij niet-leden.

De conditionele kansverhoudingen worden als volgt weergegeven (in ge-
dachten houdend dat geldt HAC/HAC = FAC/FAC etc.):

11 12 11  12

ABC
;ABC fABC

RABc = Fill    ABC =  ill   WABC =  ill
ij    FABC ' ij

;ABC '
ij fABC

ij2 ij2 ij2

(2.37)

-           -       -           -       -           -

0ABC ABC ;ABC  ABC . ABC ABC= ln 0 = ln 0 = ln w
ij        ij  ' ij i j     '  P i j                  i j
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Boven de afhankelijke variabele wordt in deze notatie een streepje ge-

zet.  Soms woEdt de afhankelijke variabele voorzien van het subscript

1/2, b.v. 0 om aan te duiden dat het gaat om de conditionele kans-
ABC
ijl/2

verhouding van categorie 1 ten opzichte van 2. Maar meestal laten we dit

weg omdat dit bij een dichotome afhankelijke variabele (bij conventie)

altijd zo is.

Het verzadigd effectmodel voor de variabelen in tabel 3 is dan:

-    -   -   -    -

ABC C AC BC ABC
Rij  - Y  Yi  Y j  Yij

-    -     -     -      -                   
          (2.38)

ABC C AC BC ABC
*ij -8  +B i +B j + Bij '

Meestal worden ook de effectparameters uitgedrukt in termen van afwij-

kingen van het gemiddelde zodat de 'logit'-parameters B over elk sub-

script tot 0 sommeren en de parameters van het multiplicatieve effectmo-

del, y, vermenigvuldigd over elk willekeurig subscript 1 zijn.

Voor  het  verzadigde model  zijn de geobserveerde kansverhoudingen w
A .

resp. 0 de meest aannemelijke schatters n resp. 0 voor 0 resp. 0.

Schattingen voor de effecten kunnen verkregen worden door in de eerder

genoemde iteratieve procedures ofwel de kansverhoudingen in te voeren en

het verzadigde effectmodel  { AB} te specificeren, ofwel de oorspronkeli j-
ke frequenties zelf te gebruiken en het verzadigde frequentiemo-

del  { ABC} te specificeren. Er bestaat namelijk een direct verband13)

tussen de parameters van beide typen modellen:

ABC A  B AB C AC BC ABC
ABC = fijl - n Ti T.1 zil Tl Til Til Till

(2.39)toij   fABC  n rA B AB C AC BC _ABC
ij2 i Tj Tij T2 'i2 'j2 'ij2

Omdat de afhankelijke variabele C een dichotomie is kan (2.39) herschre-

ven worden als:

wAB2 = (TC)2(TAC)2(TBC 2(TABC 2 = yC  AE  BC ABC
(2.40)

ij      1    il    jl ijl Yi Yj Yij

De parameters voor het verzadigde effectmodel kunnen geschat worden door

in het verzadigde frequentiemodel de  'overeenkomstige'  parameters te
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2kwadrateren resp. te verdubbelen: y=T resp. B = 2X. De uitkomsten in

tabel 2.4 kunnen gebruikt worden om de parameters van het effectmodel

voor tabel 2.3 te vinden (waarbij de waarden voor de gestandaardiseerde

effecten natuurlijk gelijk zijn voor beide modellen).

De interpretatie van de parameters in (2.38) kan hier gemakkelijk van

afgeleid worden. Het 'overall' effect yc _is de kansverhouding  voor  C,
AC

'gemiddeld' binnen categorie n van AB; Yi  geeft weer hoeveel de kane-

verhouding voor C i n d e categorie A=i 'gemiddeld' binnen categoriedn

van B afwijkt ten opzichte van de 2gemiddelde' kansverhouding;  de mate
AC/Bwaarin de conditionele parameter  Y i ·i n d e categorie B=j afwijkt  van

AC J  ABEde  waarde  van Yi wordt uitgedrukt  via  Yij   .

Uiteraard is het ook mogelijk onverzadigde effectmodellen op te stellen:

-    -   -

ABC C  BC
Rij  = Y Yj (2.41)

Toegepast op tabel 2.3 zou (2.41) inhouden dat kerkgenootschap recht-

streeks van invloed is op stemgedrag, maar dat leeftijd met constanthou-

ding van kerkgenootschap geen eigen directe invloed uitoefent op stemge-

drag.

In deze formulering wordt niets gezegd over de relatie leeftijd-kerkge-

nootschap.  In effectmodellen zoals (2.38 en 2.41) worden de relaties

tussen de onafhankelijke variabelen niet nader bepaald, of liever: ze

worden als gegeven aangenomen.  (Vandaar dat Goodman de hantering van

deze modellen ook betitelt als 'modified multiple regression approach':

in multipele regressie worden de relaties tussen de onafhankelijke va-

riabelen ook niet nader geanalyseerd maar worden de correlaties tussen

deze variabelen zonder meer als gegeven aangenomen.)

Dit is van groot belang voor de keuze van het frequentiemodel dat men

moet gebruiken om de parameters in (2.41) te schatten. Men zou wellicht

kunnen denken dat hiervoor  het f requentiemodel  { BC} gehanteerd  kan  wor-
den. De (gekwadrateerde) parameters in dit model zijn echter niet gelijk

aan de parameters  in  (2.41). Het frequentiemodel  { BC} vooronderstelt  dat

de variabele A 'gemiddeld' over de categorie8n van BC uniform verdeeld

is en dat A en B onafhankelijk van elkaar zijn, 'gemiddeld' over de ca-

tegoriedn van C. Dit zijn assumpties die niet overeenkomen met hetgeen

(2.41) impliceert.
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Schattingen voor de parameters in (2.41) moeten bepaald worden via het

frequentiemodel {AB,BC} , waarin de relatie  A-B als gegeven beschouwd

wordt
(fi 

wordt  door het model exact gereproduceerd) en waarin verder

alleen een direct verband_verondersteld wordt tussen B en C. Voor dit
C 2 BC BC 2model is: YC = (Il)  en y   = (rjt) . Dit geldt algemeen: steeds kunnen

de effecten y geschat worden m.b.v. een frequentiemodel waarin behalve

de overeenkomstige parameters van het effectmodel ook al die parameters

zijn opgenomen die nodig zijn om de (multivariate) frequentieverdeling

van de onafhankelijke variabelen exact te reproduceren.
2De toetsingsgrootheden L en X  zijn voor het effectmodel en het overeen-

komstige frequentiemodel gelijk, evenals het aantal vrijheidsgraden.

2.8.2. Variant op het multipele regressiemodel;  polytome afhankelijke

variabele

Zoals uit de omschrijving van de betekenis van de parameters in de vori-

ge subparagraaf afgeleid kan worden, vormen polytome onafhankelijke va-

riabelen geen probleem,  althans geen groter probleem dan bij frequen-

tiemodellen. Wel lijkt het 'logit'model per definitie uit te gaan van

een dichotome afhankelijke variabele. Toch zullen polytome afhankelijke

variabelen frequent voorkomen.

Stel dat in het voorbeeld van de vorige subparagraaf de afhankelijke

variabele stemgedrag aangeeft op welke partij men gestemd heeft, inge-

deeld in 7 categorieZn. Men zou een effectmodel kunnen formuleren waar-

bij leeftijd geen en kerkgenootschap wel een directe relatie heeft met

stemgedrag:

-       -      -

ABC C     BC
9                             k 0 k' (2.42)ijk/k' = Yk/k' Yjk/k' '

Voor 7 categorie2n kunnen 21 kansverhoudingen opgesteld worden, waarvan

er hoogstens 7-1 = 6 onafhankelijk van elkaar zijn. Men zou zes aparte

analyses kunnen uitvoeren, C=1 t.o.v. C=2, 1 t.0.V. 3 etc. tot en

met 1 t.o.v. 7, af 1 t.o.v. 2, 2 t.o.v. 3 etc. tot en met 6 t.o.v. 7.

Omdat dergelijke kansverhoudingen asymptotisch onafhankelijk van elkaar
zijn, kan het model in totaliteit ge8valueerd worden door de afzonder-
lijke L-waarden (en de vrijheidsgraden) bij elkaar op te tellen (Fien-
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berg, 1980, par. 6.6).

Hetzelfde resultaat kan verkregen worden door het frequentiemo-

del  {AB,BC}   'in zijn geheel' te hanteren. Dit model geeft dezelfde  L-

waarde ten vrijheidsgraden) en verder geldt
BC      BC BC BC BC. BC BC BC BCb.v. yjl/2 = Tjl/Tj2' Yjl/3 = Tjl/Tj3 en i.h.a. yjk/k' = Tjk/Tjk' ,

Het is mogelijk bij de afzonderlijke analyses (per kansverhouding k/k')

in het ene geval een beperkter model op te stellen dan in het andere

geval. Men kan b.v. van mening zijn dat kerkgenootschap wul een rol

speelt bij de keuze tussen 6*n van de confessionele partijen en 66n van

de 'niet-confessionele' partijen maar dat kerkgenootschap irrelevant is

bij de keuze tussen louter niet-confessionele partijen.

Gegeven de relatie tussen de parameters van het effectmodel en het over-

eenkomstig frequentiemodel, houdt een dergelijk vermoeden in dat binnen

het  overeenkomstige  frequentiemodel  bepaalde r-parameters  aan  elkaar

gelijk moeten zijn nl. die parameters die betrekking hebben op de rela-

tie tussen kerkgenootschap en de niet-confessionele partijen;  in pro-

gramma's die gebruik maken van Newton-Raphson-procedures zijn dit een-

voudig aan te brengen restricties.

Fienberg (1980, par. 6.6) vermeldt ook nog de mogelijkheid gebruik te

maken van zgn. 'continuation ratios'. Deze zijn vooral toepasbaar wan-

neer de afhankelijke polytome variabele van ordinaal meetniveau is. Men

definieert dan als volgt opeenvolgende kansverhoudingen voor de afhanke-

lijke variabele C: categorie 1 vs. 2 t/m 7, categorie 2 vs. 3 t/m 7,

categorie 3 vs. 4 t/m 7 etc. Deze kansverhoudingen zijn asymptotisch

onafhankelijk van elkaar en de resultaten van de afzonderlijke analyses

kunnen samengenomen worden om tot 66n eindevaluatie te komen. Vanwege

het sommeren van frequenties is het niet mogelijk een dergelijk model te

vertalen in een gewoon loglineair (frequentie)model.

Overigens zijn er voor de analyse van gegevens van ordinaal meetniveau

diverse modellen ontwikkeld die te beschouwen zijn als gewone loglineai-

re modellen,  zij het met lineaire restricties t.a.v. de (loglineaire)

effecten (zie o.a. Haberman, 1979). Op het einde van dit hoofdstuk en

bij de behandeling van panelanalyse (hfdst. 4) komen we hier nog kort op

terug.  In hoofdstuk 5 (trendonderzoek) worden diverse voorbeelden van

deze werkwijze gegeven.
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2.8.3. Variant op het padanalysemodel

Stel dat men ten aanzien van de gegevens in tabel 2.1 het volgende cau-

sale model in gedachten heeft (waarbij een 'knooppunt' in figuur 2.1 een

interactie-effect tussen de verbonden variabelen weergeeft) :

Figuur 2.1. Paddiagram voor gegevens in tabel 2.1.

Kerkgenootschap

B

Leeftijd A \, C Politieke voorkeur

V
D

Stemgedrag

Men zou variable D stemgedrag als de afhankelijke variabele kunnen be-

schouwen en leeftijd, kerkgenootschap en politieke voorkeur als de onaf-

hankelijke. Figuur 2.1  suggereert dan een 'logit'model dat overeenkomt

met het frequentiemodel { ABC,ABD,CD} .   In dit model wordt echter   geen
rekening gehouden met de veronderstelde relaties tussen de onafhankelij-

ke variabelen A, B en C. Figuur 2.1 impliceert nl. dat er geen direct

verband is tussen A en C in de tabel ABC wanneer B constant gehouden
AC

wordt* T   = 1-
ij

Figuur 2.1 geeft niet aan dat er geen verband is tussen A en C in de

tabel ABCD, waarbij B in D constant gehouden worden: het frequentiemo-

del  { ABD,CD}   is  hier  niet van toepassing.  D is immers volgens  fig.   2.1

causaal afhankelijk van A, B en C en kan dus niet de relatie A-C causaal

bepalen. Het is dus niet zinvol D constant te houden ter bepaling van

(de afwezigheid van) het effect A-C; verder volgt uit toepassing van het

'collapsibility'-theorema dat constanthouding van D ook tot verkeerde

conclusies zal leiden (zoals hieronder nader aangegeven zal worden).

Uitgaande   van het adagium dat hetgeen causaal ' later'   komt het causaal
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'voorafgaande' niet kan bepalen, moet een dergelijk causaal model staps-

gewijs benaderd worden (zoals ook bij de conventionele padanalyse het

geval is). In tabel 2.5 is een en ander bijeengezet.

Tabel 2.5. Uitkomsten 'padanalysemodel' voor tabel 2.1 en figuur 2.1.

Tabel Geobserv. Frequentie- Effectmodel L    df. p
frequenties model

---

ABCD AB B ABAB f
{ AB}

Hl   R i  -Y   Y i
0     0  --

ij++

-     -     -

ABCD ABC C    BCABC f { AB, BC} 3,44  4 0,487ijk+ H2 nijk/k'=Yk/k'Yjk/k'

ABCD
t"BC,ABD,CD    »3 »i  -D=YD,f,  , 6,  D

4,41  6 0,621ABCD  f
ijld

*

H : H  n H  n H  7,85 10 0,643

Vooraan in het causale diagram staat de relatie A-B. De grootte van dit

effect moet in principe vastgesteld worden binnen de tabel AB, zonder

constanthouding van de overige variabelen. Voor deze tabel AB is het

verzadigde model van toepassing.

Daarna volgen de relaties tussen A, B en C. Voor de frequenties van de

tabel ABC moet gelden dat het partidle effect van A op C afwezig is. Dit

blijkt een zeer goed houdbare hypothese. Daarbij is aangenomen dat voor

elke kansverhouding van de trichotome variabele C het model onder H2

geldt, zodat de effecten bepaald kunnen worden m.b.v. het overeenkomsti-

ge   frequentiemodel  { AB,BC} . Verder geldt   dat   in dit model de parame-
AB

ter T dezelfde waarde heeft als in het verzadigde model voor de tabel
ij

AB. Dit volgt uit het 'collapsibility'-theorema.

Tenslotte zijn er de relaties tussen A, B, C en D. Deze worden weergege-

ven in H3• Ook deze hypothese kan gehandhaafd worden. In dit model zijn

uitdrukkelijk alle effecten m.b.t. A, B en C opgenomen. Weglating van

b.v. de parameter T zou nu impliceren dat er geen verband is tussen AAC
ik

en Cmet B bn D constant. Uit het 'collapsibility'-theorema volgt ech-
ter, gegeven fig. 2.1, dat, wanneer voor de tabel ABCD geldt: TAk = 1,
dit niet meer zal gelden na sommatie over D voor de tabel ABC. Of omge-
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AC
keerd: wanneer T = 1 in de tabel ABC, zal dit niet meer het geval zijn

ik
in de tabel ABCD.

Volgens Goodman (1973b) kan men het model in totaliteit (H ) evalueren

door de afzonderlijke L-waarden op te tellen, evenals het aantal vrij-
heidsgraden. Dit is dan een toets op het gelijktijdig houdbaar zijn van

*
de afzonderlijke hypothesen. In dit geval is er geen reden H  te verwer-

pen. De geschatte verwachte frequenties voor het hele model (die ook
*

gebruikt kunnen worden om L  te berekenen) kunnen als volgt bepaald wor-

den:

r    - ;   Fijk Fijkt
(2.43)ijkt i j f    f     '

ij   ijk

A

waarbij Fij de geschatte verwachte frequenties zijn onder Hl' Fijk idem

onder H2 en F idem onder H3.ijkt
De effectparameters voor het gehele model kunnen berekend worden met

.*
behulp van F  of met behulp van de geschatte verwachte frequenties voor

elk model  afzonderlijk,  met  gelijk resultaat  (Hagenaars  en Heinen,

1980).

De formule (2.43) kan wellicht inzichtelijker worden weergegeven in pro-

porties of kansen (Hagenaars en Heinen, 1980), waarbij er aan herinnerd
ABC LABCD

wordt dat voor H2 (in tabel 2.5) geldt F:C = f
ABCD i.]+ ij+ en voor H3: Fijk+ =

f      en waarbij een streepje boven het superscript verwijst naar con-ijk+ -ABC
ditionele kansen, zodat b.v. H de geschatte conditionele kans is op Cijk
=k, gegeven A=i e n B=j:

-

-*         -    11111 11-lk&. = i;    5,11& 5»lk: = AAB iIABC  ABCDH =H (2.44)ijke ij P ij A    A        ij  ijk  ijkEij  Pijk
ij+  ijk+

De geschatte kans dat een willekeurig onderzoekselement behoort tot A =
*

i, B=j,C=k e n D= £ indien H  geldig is in de populatie, is gelijk

aan de geschatte kans dat, onder aanname van Hl' iemand behoort tot A =

i en B = j; vermenigvuldigd met de geschatte conditionele kans dat hij,

onder aanname van H2, behoort tot C = k, gegeven dat hij behoort tot A =

i en B = j; vermenigvuldigd met de geschatte conditionele kans dat hij,

onder aanname van H3, behoort tot D = £, gegeven dat hij behoort tot A =

i,B=j e n C=k.
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Een effectmodel in de 'padanalyse-variant'  is dus een stelsel gewone

'logit'modellen, die op hun beurt weer beschouwd kunnen worden als equi-

valent met frequentiemodellen. Hetgeen voor deze laatste opgemerkt is,
*

geldt dus ook hier weer.  Zo kan men diverse genestelde hypothesen H

opstellen  en  (conditioneel)  toetsen waardoor restricties binnen een

stelsel 'logit'modellen getoetst kunnen worden. Dus een gelijktijdige

toetsing van diverse restricties voor diverse (sub)modellen is zo moge-

lijk.

De analogie met padanalyse mag overigens niet te ver doorgevoerd worden.

(Zie voor een discussie o.a. Fienberg, 1977, Brier, 1978.) Het belang-

rijkste onderscheid is wel dat het bij loglineaire modellen niet moge-
lijk is samenhangen tussen variabelen uiteen te leggen in directe, indi-

recte en schijn'effecten',  waarbij de indirecte effecten het produkt

zijn van de afzonderlijke directe effecten. Dit is bij padanalyse moge-

lijk omdat dezelfde (intervenibrende) variabele optreedt als afhankelij-

ke en onafhankelijke variabele. Bij 'logit'modellen echter is de afhan-

kelijke 'variabele' een kansverhouding die niet als onafhankelijke 'va-

riabele' in andere vergelijkingen terugkomt.

Er heerst ook enige verwarring m.b.t. het gebruik van loglineaire model-

len voor niet-recursieve modellen. Goodman (1973a) benadrukt nogal dat

deze 'modified path analysis approach' ook gebruikt kan worden, i.t.t.

de klassieke padanalyse, voor causale modellen die niet-recursief zijn,

waarin  dus ' loops' of terugkoppelingen voorkomen.  Hi j baseert  deze  moge-

lijkheid v.poral -op het feit dat de y-parameters symmetrisch zijn in de
AB BA

zin van Yi  = Yj (zoals uit (2.39 en 2.40)) afgeleid kan worden.

Symmetrie in de parameters wil echter alleen zeggen dat wanneer men het

effect van A op B zou bepalen, men hetzelfde resultaat zou krijgen als

voor het effect van B op A. Dat is iets anders dan in 6&n niet-recursief

model zowel het effect van A op B als het effect van B op A schatten.

Bovendien is het in veel niet-recursieve modellen onduidelijk (ook in de

door Goodman gegeven voorbeelden)  welke frequentietabel gebruikt zou

moeten worden om een bepaald effect te berekenen. Dit blijkt dan toch

weer samen te hangen met het interpreteren in 66n bepaalde richting van

de 'dubbele' pijl tussen b.v. A en B. (Voor verdere discussie zie Hage-

naars en Heinen, 1980 en Kiiveri en Speed, 1982 en ook par. 4.6.3.)
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2.9. Problemen; uitbreidingen; alternatieven

Het meest hardnekkige probleem inherent aan elke vorm van tabelanalyse

is het probleem van te kleine aantallen. Een onderzoeksvraag m.b.t. ze-

ven trichotome variabelen houdt de analyse in van een tabel met 2187

cellen. Tenzij men beschikt over een zeer grote steekproef en/of de va-

riabelen vrijwel onafhankelijk van elkaar zijn, zullen vele cellen een

zeer gering aantal onderzoekselementen bevatten. Hierdoor loopt men het

gevaar dat de (asymptotische)  toetsingsprocedures niet meer adequaat
2zijn. De benadering van de theoretische X -verdeling door de toetsings-

2
grootheden Pearson-x  en L is dan twijfelachtig, evenals de benadering

van  de  standaardnormale verdeling door de gestandaardiseerde  effec-
.

ten X/sx en de aangepaste residuen.

In het geval van te kleine aantallen gaat men vaak over tot het samen-

voegen van categorie8n van variabelen. Dat hierdoor de onderzoeksconclu-

sies meestal belnvloed worden, moge duidelijk zijn (Bishop e.a., 1975,

Reynolds, 1977).

Behalve het probleem van te kleine aantallen is er soms ook het probleem

van te grote aantallen, aangezien bij zeer grote N een model dat onge-

veer geldig is, maar niet helemSAl exact, vrijwel zeker verworpen zal

worden (Bishop e.a., 1975, par. 9.6). Eerder is hierover al opgemerkt

dat men dan de toetsingsgrootheid L, of varianten hiervan, als beschrij-

vingsmaat kan hanteren. Tevens is het in die gevallen zinvol naar de
grootte van de effecten te kijken. Indien toevoeging van effecten welis-
waar een significante verbetering van het model geeft, maar de waarden

van deze toegevoegde parameters nauwelijks afwijken van de situatie van

'geen effect' kan men ze beter weglaten.

Andere problemen hebben meer te maken met de aard van de modellen zelf.

Zo zullen sommigen weinig vertrouwd zijn met een multiplicatief model.

Hoewel het in laatste instantie een kwestie van 'smaak' lijkt te zijn of

men effecten uit wil drukken als verschillen of als verhoudingen van

proporties, een feit is dat de meeste modellen die de onderzoeker han-

teert, additieve modellen zijn (verg. regressieanalyse en variantieana-

lyse). Bovendien blijkt  dat het weergeven van effecten in termen  van

b.v. verhoudingen van verhoudingen moeizamer verloopt dan in termen van
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verschillen tussen verschillen.

Er zijn alternatieve vormen van tabelanalyse die uitgaan van een addi-

tief model. (Diverse alternatieven, ook niet-additieve, worden besproken

in  Bishop  e.a., 1975, hfdst.   10.) De meest bekende hiervan is wellicht

de benadering ontwikkeld door Grizzle, Starmer en Koch gebaseerd op een

gewogen regressieprocedure (Grizzle,  Starmer en Koch,  1969, Swafford,

1980, Reynolds, 1977). Een andere mogelijkheid is gebruik te maken van

'linear flow graphs, d systems' ontwikkeld door Davis (1975a, 1978) en

gebaseerd op d, het procentuele verschil. Hoewel het, zeker in het geval

van de GSK-benadering, om een zeer uitgewerkte procedure gaat, is toch

het bereik en de flexibiliteit van de loglineaire modellen wat groter

(met name wat betreft analyses van modellen waarin latente variabelen

voorkomen).

Bovendien behouden additieve modellen altijd de door Cox (1977, blz.

17/18) gelmpliceerde moeilijkheid dat met name voor de extreme waarden

(proporties kleiner dan 0,20 of groter dan 0,80) verschillen tussen pro-

porties niet goed vergeleken kunnen worden met verschillen in de 'mid-

den-range' (rond 0,50).

Een andere benadering van tabelanalyse is zeker ook nog vermeldenswaard,

nl. een procedure ontwikkeld door Ku en Kullback die gebaseerd is op

begrippen uit de informatietheorie (Ku en Kullback, 1968, Gokhale en

Kullback,  1978).  Uitgangspunt voor deze analyses is de entropie, een

maat voor 'kwalitatieve' variantie. Op deze maat zullen we hieronder nog

terugkomen. Het is vermoedelijk vooral de onbekendheid met deze maat die

(sociologische) onderzoekers ervan weerhouden heeft deze benadering toe

te passen. 14)

Tenslotte zijn er ook problemen verbonden aan het gebruik van polytome

variabelen. Niet alleen levert de interpretatie van de parameters moei-

lijkheden op, maar ook zijn er verscheidene parameters nodig om het ef-

fect van 66n bepaalde variabele weer te geven.

Ofschoon dit laatste min of meer inherent is aan het werken met nominale

data - men moet steeds per categorie en per combinatie van categoriein

beschrijven hoe de effecten zijn - heeft men toch vaak behoefte aan 66n

maat die uitdrukt of er samenhang is en zo ja, hoe sterk deze dan is.

In diverse artikelen zijn pogingen ondernomen om dergelijke maten te

construeren waarbij expliciet verwezen wordt naar loglineaire modellen
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(o.a. Magidson, 1981, Haberman, 1982, Lammerts van Bueren, 1982, Panne-

koek, 1983, Kawasaki, 1982, Kawasaki en Zimmermann, 1981).

Magidson en Haberman gaan als volgt te werk (daarbij ook puttend uit

Light en Margolin,  1971). Allereerst defini5ren zij een maat voor de

15)variantie van een variabele van nominaal meetniveau. Daarvoor zijn de

twee meest gebruikte maten: H, de mate van entropie, ontleend aan werk

van Shannon, en C, de mate van concentratie, een door Gini ontwikkelde

index. De definities hiervan zijn voor de variabele A met I categorie2n,

geformuleerd  in  termen  van  de  waargenomen  proporties p  (Haberman,

1982):

I

H(A) = -I  Pi log Pi (2.45)
i=1

I
2C(A)=1-  I

Pi (2.46)
i= 1

Met name Magidson geeft een uitgebreide interpretatie van beide maten.

Hier is vooral van belang dat deze variantiematen voor 66n variabele

eenvoudig uitgebreid kunnen worden tot variantiematen voor meer variabe-

len tegelijkertijd door deze variabelen te beschouwen als 66n (gecombi-

neerde)  variabele.  Bovendien kunnen conditionele varianties berekend

worden, zodat nagegaan kan worden in hoeverre de variantie van A (gemid-

deld) binnen categorieAn van B kleiner is dan zonder constanthouding van

B, m.a.w. in hoeverre er samenhang is tussen A en B. Daarmee is de moge-

lijkheid gegeven maten te ontwikkelen die analoog zijn aan partiAle en

multipele correlatieco5ffici8nten (en die dan soms weer gelijk blijken

te zijn aan bestaande associatiematen, b.v. uitgaande van verg. (2.46),

T van Goodman en Kruskal (1954) - zie ook Bishop e. a., 1975, blz. 390).

Door in de formules (2.45 en 2.46) in plaats van de geobserveerde pro-

porties de onder een bepaald loglineair model geschatte verwachte pro-

porties  in te vullen,  kan men binnen het gekozen loglineaire model

m.b.v. de op basis van (2.45) of (2.46) ontwikkelde parti6le en multipe-

le associatiematen bepalen in welke mate de variabelen samenhangen.

Wel dient men goed voor ogen te houden dat deze samenhangsmaten niet

zonder meer passen bij het loglineaire model. Dit kan verduidelijkt wor-

den aan de hand van een drie-variabelen model. Stel dat voor de tabel
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ABC het model { AB,AC,BC} geldt. De afwezigheid  van de derde orde inter-

actie wijst erop dat de relatie tussen b.v. A en B voor alle categoriein

van C gelijk is, althans, zoals we eerder opgemerkt hebben, voor wat
AB ABbetreft de parameters T en X Berekent men voor elke categorie van C
ij     ij'

de samenhang A-B, gebaseerd op (2.45) of (2.46) - zie ook Hays, 1971,
blz. 751 - dan zullen i.h.a. deze conditionele samenhangsmaten nfet ge-

lijk zijn aan elkaar.

Dit is wel het geval voor de benadering die Kawasaki en Zimmermann ont-

wikkelden (Kawasaki, 1982, Kawasaki en Zimmermann, 1981). In feite komen

hun voorstellen neer op het berekenen van willekeurige associatiematen,
-

b.v. r of $, niet op de geschatte verwachte frequenties F, maar op de

effectparameters zelf. In het hierboven vermelde model voor drie varia-

belen vervangen zij ter bepaling van de relatie A-B, eerst de frequen-

ties F   door de parameters r  , die uiteraard voor elke categorie van C

gelijk zijn. Vervolgens worden deze parameters opgeteld en wordt elke
AB

parameter r door deze som gedeeld. op deze 'component probabilities'
ij

worden dan associatiematen berekend. Voor elke associatiemaat A-B geldt

uiteraard dat deze nu wel voor elke categorie van C gelijk is.

De aldus verkregen directe verbinding tussen loglineaire modellen en

associatiematen is echter slechts schijn. Tenzij de gekozen associatie-

maat precies past bij het loglineaire model (b.v. de 'cross-product ra-

tio'), zijn de verwachte frequenties en de grootte van de associatie-

maten voor het model dat ten grondslag ligt aan de gekozen maat, in het

algemeen anders dan voor het loglineaire model. Ter verduidelijking: de

hierboven vermelde 'd-systems' (Davis, 1975a, 1978) zullen in het alge-

meen onder de hypothese dat de relatie A-B gelijk is voor elke categorie

van C, andere geschatte verwachte frequenties produceren dan het 'over-

eenkomstige' loglineaire model { AB,AC,BC} . De waarden  van de procentuele

verschillen d, zullen binnen het 'd-system model' doorgaans dus ook an-

ders zijn dan voor de 'component probabilities'. Immers multiplicatieve

parameters leggen verhoudingen tussen proporties vast, d-waarden en 'd-

systems'  verschillen tussen proporties. Het gebruik van een bepaalde

maat in een 'vreemd' model, impliceert in feite dat men tegenstrijdige

assumpties t.a.v. de onderliggende structuur van de data hanteert.

Hoewel beide bovenstaande benaderingen soms nuttige aanvullingen kunnen

geven, zou toch voor de sterkte van de samenhangen binnen een loglineair

model vooral gekeken moeten worden naar de effectparameters van dat log-
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lineaire model zelf. De behoefte aan 66n samenvattende maat voor het

effect van een variabele, zou men ook kunnen bevredigen m. b.v. een maat

die het maximale verschil weergeeft tussen de parameters of een maat die

het gemiddelde niveau van de absolute effecten weergeeft:

T*             max                               *
Tmax = Tmin Amax =

A
max

-A (2.47)min

I

, I/In                                                      i
I /X /
iT   =\/H T' X = (2.48)gem  v i i gem      I

waarbij: Ti - Ti als ti 2 1

.r  i    =   -     a l s    T i
<1

De maat in (2.47) heeft als belangrijk nadeel dat een enkele 'uitschie-

ter'  grote invloed heeft.  (2.48) heeft als belangrijkste nadeel dat,

zeker bij zeer grote tabellen, de kans bestaat dat een aantal effecten

aan elkaar gelijk zal zijn en in de buurt zal liggen van 'geen effect';

daardoor neemt r een tamelijk lage waarde aan, wellicht ondanks het
gem

bestaan van enkele grote, systematische verschillen in de data.

Het grootste voordeel van deze maten is uiteraard dat ze precies aan-

sluiten bij het loglineaire model dat gekozen is.
16)

Tot slot van dit hoofdstuk moet er nogmaals op gewezen worden dat het-

geen hier behandeld is, slechts een onderdeel vormt van wat met logli-

neaire analyses mogelijk is. Er zijn diverse uitbreidingen mogelijk. Zo

kan men in loglineaire analyses ook niet-rechtstreeks gemeten, latente

variabelen opnemen. Dit is het onderwerp van het volgende hoofdstuk.

Een andere belangrijke mogelijkheid is het analyseren van tabellen met

zgn. apriori of structurele 'nul-frequenties'. Soms kunnen bepaalde com-

binaties van categorieZn van variabelen logischerwijs niet voorkomen, of

wil men in de analyse bepaalde cellen buiten beschouwing laten. In o.a.

Goodman (1968), Bishop e.a. (1975) en Haberman (1978,  1979) zijn vele

toepassingen te vinden; in de hoofdstukken 4 en 6 maken we hier gebruik

van.

Diverse ontwikkelingen zijn er ook op het gebied van de loglineaire ana-

lyse van gecategoriseerde gegevens van ordinaal (lees: interval-) meet-



64

niveau. Bijzondere aandacht is daarbij besteed aan de analyse van vier-
kante Ix I-tabellen (mobiliteits-, ' turnover' tabellen),    maar    ook    meer
algemene analyses van multivariate tabellen met diverse 'ordinale' (af-

hankelijke en/of onafhankelijke) variabelen zijn gepresenteerd. In dit

verband moet zeker ook een door Goodman ontwikkelde 'variant', het log-

multiplicatieve model, genoemd worden.

Overzichten en toepassingen van deze ordinale analyses zijn o.a. te vin-

den bij Agresti (1983), Bishop e.a. (1975), Clogg (1982a, 1982b), Duncan

(1979a), Goodman (1972c, 1979a, 1981, 1983), Haberman (1978, 1979).

Uitbreidingen van loglineaire modellen waarbij variabelen van elk ge-

wenst meetniveau in de analyse betrokken kunnen worden, ook continue

variabelen,  zijn eveneens voorhanden.  Informatie hierover is o.a.  te

vinden in Bishop e.a.  (1975),  Haberman (1978,  1979),  Cox (1977)  en

Nelder (1974).

Noten

1) Voor diverse onderdelen van dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van
Hagenaars en Heinen (1980).

2) Uiteraard worden in de praktijk van het surveyonderzoek nog vele

andere wijzen van steekproeftrekken gebruikt,  zoals clustersteek-

proeven, meertrapssteekproeven etc. (Bijnen, 1980). Strikt genomen
zouden in dergelijke gevallen de statistische schattings- en toet-

singsprocedures aangepast moeten worden. Dat dit vanwege de te grote

complexiteit meestal niet gebeurd, is een constatering die op gelij-

ke wijze geldt voor toepassingen van b.v. regressieanalyse. Het ligt

voor de hand te veronderstellen dat ook bij loglineaire analyse deze

veronachtzaming van complexere wijzen van steekproeftrekken leidt
2tot onderschatting van de standaardfouten en te grote X -waarden.

Men zal in het algemeen 'te snel'  tot significante resultaten be-

sluiten.

3) Het wellicht meest fundamentele werk m.b.t. loglineaire analyse is

Haberman (1974a). Zeer uitgebreid en gemakkelijker toegankelijk zijn

Bishop e.a. (1975), Haberman (1978 en 1979) en Goodman (1978).
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Meer  op  inleidend  niveau  zijn  Fienberg  (1980),  Upton  (1978),

Reynolds  (1977),  Knoke  en Burke  (1980)  en Hagenaars  en Heinen

(1980); zie verder ook Lammers (1984).

ABCD4)  De dubbele notatie   in   (2.1) nl. fijkt en fijkjl' is gekozen omdat

superscripten vooral in formules moeilijk te hanteren zijn.

5) Andere parametriseringen van de effecten zijn mogelijk. Soms ligt

het gegeven de onderzoeksdoelstellingen meer voor de hand naar ana-

logie met regressieanalyse de effecten voor 66n der categoriefn een

arbitraire waarde te geven (meestal 1 c. q. 0). Een voorbeeld hiervan

wordt gegeven door Magidson  (1982). In andere situaties  is  het  ge-

bruik van orthogonale polynomen weer aan te bevelen. Uitgebreide

besprekingen en toepassingen van de verschillende mogelijkheden zijn

te vinden bij Evers en Namboodiri (1978), Haberman (1978, 1979),

Kerlinger en Pedhazur (1973) en Long (1984).

6) Gart en Zweifel (1967) bevelen een 'correctie' aan: F=f+ 0,5;
A

Hauck e.a. (1982) laten zien dat soms F=f+ 0,25 beter is; Cox
-

beveelt voor bepaalde gevallen F=f- 0,25 aan (Cox, 1977, par.

3.2, 3.5, 6.2, 6.3). Voor kleine tabellen met hoge celfrequenties

zijn dergelijke correcties echter te verwaarlozen en voor grote ta-

bellen met geringe celfrequenties kan er een vrije grote vertekening

optreden. In dit verband moeten ook nog de door Bishop e.a. bespro-

ken ontwikkelingen genoemd worden waarbij men gebruik maakt van

'pseudo-Bayes estimates of cell probabilities'  (Bishop e.a., 1975,

hfdst. 12 en Smith, 1976; zie echter ook Hauck e.a., 1982).

7) Het bepalen van de varianties van de schattingen van deze 'gefixeer-
de' parameters is uiteraard zinloos.

8) Als ander belangrijk voordeel van de Newton-Raphson-procedure wordt

wel  genoemd  het  feit  dat  deze  procedure minder iteraties nodig

heeft,  i.h.a. veel sneller convergeert dan de 'iterative propor-

tional fitting'-procedure. Daar staat echter tegenover dat wanneer

directe schattingen voor de parameters van een model mogelijk zijn,

laatstgenoemde  procedure  in  66n  cyclus  klaar  is  en de  Newton-
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Raphson-procedure niet. Bovendien vergen bij de Newton-Raphson-pro-

cedure grote modellen met veel variabelen z&er veel rekentijd per
iteratie,  zodat de totale benodigde rekentijd vaak veel groter is

dan bij de 'iterative proportional fitting'-procedure.

9) In ieder geval voor hiirarchische modellen (en niet-hiararchische

modellen die tot een hiirarchisch model 'omgewerkt' kunnen worden)

kan de conditionele toetsingsgrootheid in een vorm weergegeven wor-

den die meer verwant is aan de niet-conditionele toetsingsgrootheid

(Bishop e.a., 1975, blz. 127):
A

L=2 I E [Fij-u ln(Fij-u/Fij-b)1'
ij

10) Deze F is vergelijkbaar met de F die gangbaar is bij regressie- of

variantieanalyse (Haberman, 1978, blz. 17, Goodman, 197 la, 1975) en

volgt bij benadering een F-verdeling met als vrijheidsgraden: in de
teller: 'df.' zoals gebruikt in verg. (2.32) en in de noemer: M. F

als beschrijvende maat,  evenals de hieronder te behandelen maten

R', 6 en 6, zijn,  zij het veelal in een andere notatie, al eerder

voorgesteld ter evaluatie van de 'passendheid' van de klassieke li-

neaire modellen, zoals factoranalysemodellen; zie b.v. de overzich-
ten in Bentler en Bonett (1980), Carmines en McIver (1981) en Saris

e.a. (1984).

11) De andere maat is: 6 = (Fb - Fu)/(Fb - 1). 6 kan groter zijn dan 1,
-

i.t.t. 6; 6 bereikt de waarde 1 als in het uitgebreide model geldt:A

Lu = dfu; 6 en R' zijn 1 wanneer het uitgebreide model perfect bij
- -

de data past; 6 tenslotte is een monotone functie van 6, waarbij 6
A

meestal waarden heeft die dichter bij R' liggen dan voor 6 het geval
is (Bonett en Bentler, 1983, blz. 158).

12) Er zijn nog minstens twee andere maten ter beschrijving van de 'fit'

van een model in gebruik. Allereerst zijn er maten voor de 'effect
2size', e'  en e, die L resp. X  'corrigeren' voor de steekproefom-

vang. Deze worden hieronder (verg. (2.35) en (2.36)) besproken. Ver-
-

der is er de 'index of dissimilarity': 8= ( Z/f-F/)/2N (°·a· Pullum,

1977, blz. 122, hoewel met onjuiste formule). Deze index & geeft aan

hoe groot de minimale proportie onderzoekselementen is die in de
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tabel met de waargenomen (of de geschatte verwachte) frequenties zou

moeten veranderen om exacte gelijkheid te bereiken tussen waargeno-

men en geschatte verwachte frequenties. Ondanks deze eenvoudige en

aansprekende interpretatie zal A verder niet gebruikt worden omdat

er geen direct verband bestaat met de toetsingsgrootheden van het

loglineaire model.

13) Indien men in de standaardprogrammatuur (b.v. ECTA) de kansverhou-

dingen rechtstreeks invoert,  worden de effecten correct geschat,

maar niet de varianties van de effecten en de toetsingsgrootheden L

en X 2.

14) Een in het bovenstaande niet vermeld alternatief is 'prediction ana-

lysis'  (Hildebrand, e.a.,  1975, 1977). De uitgangspunten van deze

benadering zijn zeer aantrekkelijk, de mate van uitwerking is bevre-

digend, maar het nut voor de sociaal-wetenschappelijke onderzoeks-

praktijk is nog onvoldoende duidelijk.

Naast deze in zekere zin 'traditionele' technieken, heeft zich een

onderling sterk verwante familie van technieken ontwikkeld onder

trefwoorden als 'correspondentie-analyse' en 'homogeniteitsanalyse'.

Vanwege de geheel eigen achtergrond van deze methoden zijn we er

hier niet op ingegaan. Uitvoerige informatie over deze belangwekken-

de 'stroming'  is o.a.  te vinden in Caillez en Pages (1976), Gifi

(1981), De Leeuw (1973).

15) In het onderstaande gaat het om de variantie van een bepaalde (nomi-

nale) variabele. De maten zoals R'  in (2.33) worden ook wel be-

schouwd als variantiematen. Het betreft dan echter de 'variantie'

van de afhankelijke  'variabele'  in de  zin van:  de te verklaren

grootheid in loglineaire analyse, m.a.w. de 'variantie' van de fre-

quenties. Een model verklaart 100% van de 'variantie' in de zin van

R', wanneer verwachte en geobserveerde frequenties aan elkaar gelijk

zijn. Dit kan heel goed een model zijn waarin alle variabelen vol-

strekt onafhankelijk van elkaar zijn, dus niets van elkaars varian-
tie verklaren.
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16) Clogg (1979, app. E) stelt nog genormeerde ·r-parameters voor met een

range van +1 tot -1. Hij maakt daarbij voor dichotome variabelen
44

gebruik van de gelijkheid: (Yule's) Q = (T -1)/(T +1). In plaats van

de door hem voorgestelde uitbreiding naar polytome variabelen zou
*

men in deze gelijkheid ook T of r kunnen hanteren.max gem
Het moge overigens duidelijk zijn dat voor deze genormeerde parame-
ters de in het begin van dit hoofdstuk aangegeven betekenis van

de T-parameters niet meer van geldig is.
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Hoofdstuk 3. LATENTE-KLASSE-ANALYSE: LOGLINEAIRE MODELLEN MET LATENTE

VARIABELEN

3.1. Inleiding

Onderzoekers zijn zich doorgaans terdege bewust van de vaak grote kloof

die er bestaat tussen de theoretische begrippen die zij hanteren, en de

operationaliseringen van deze begrippen (Blalock, 1968a, 1982). Er zijn

diverse strategiebn ontwikkeld om deze kloof zo goed mogelijk te dich-

ten; een daarvan is het opstellen van een analysemodel waarin expliciet

rekening wordt gehouden met diverse bronnen van onbetrouwbaarheid en

ongeldigheid.

Dergelijke analysemodellen zijn het verst ontwikkeld voor het geval de

onderzoeker getnteresseerd is in lineaire verbanden tussen variabelen

die gemeten zijn op intervalniveau. Allerlei varianten van factoranalyse

en meer in het algemeen structurele modellen met latente, niet-recht-

streeks gemeten variabelen, bieden een flexibel kader voor de bestude-

ring en correctie van onbetrouwbaarheid en ongeldigheid van de metingen

(JBreskog en SBrbom,  1979,  Saris,  z.j., Verschuren,  1980,  Zeller en

Carmines, 1980).

Vergelijkbare mogelijkheden voor de analyse van variabelen die gemeten

zijn op nominaal niveau, zijn echter ook aanwezig in de door Haberman en

Goodman ontwikkelde loglineaire modellen met latente variabelen (Haber-
man, 1976, 1977, 1979, Goodman, 1974a, 1974b, Clogg, 198 la, Hagenaars,

1976). Hoewel deze modellen nog maar weinig toegepast worden, zijn, zo-

als Haberman (1979, blz. 541) opmerkt, de basisidee8n ervan vrij oud.

Naast biometrische literatuur (m. b.t.  het tellen van genen,  zie o.a.

Ceppellini  e.a.,  1955) zijn vooral Lazarsfelds publicaties over latente-

klasse-analyse relevant (Lazars feld, 1950a, 195Ob). Verder moeten zeker

ook Wiggins' latente waarschijnlijkheidsmodellen genoemd worden

(Wiggins, 1955).1)

Dat er vrij weinig toepassingen van latente-klasse-analyse te vinden

zijn, komt wellicht doordat de door Lazarsfeld (en anderen in zijn voet-

spoor) ontwikkelde methoden ter bepaling van de parameters in het model

een zekere mate van willekeur en gebrek aan flexibiliteit bezitten. De



70

procedures die Haberman en Goodman voorstellen, zijn efficidnter, maken

gebruik van alle informatie in de data en kunnen vrij eenvoudig voor

zeer uiteenlopende modellen gebruikt worden. 2)

In de volgende paragrafen zal dit gelllustreerd worden aan de hand van

gegevens uit een eenmalig surveyonderzoek.  In de hoofdstukken 4 en 6

komen de mogelijkheden en complicaties van toepassingen op gegevens uit

herhaalde surveyonderzoekingen aan bod.

Allereerst zal het klassieke latente-klasse-analysemodel besproken wor-

den. In dit model is er sprake van slechts 6dn latente, polytome varia-

bele en enkele manifeste, rechtstreeks gemeten, polytome variabelen. Dit

model,  zoals ook vrijwel alle verder nog te behandelen modellen, zal
zowel weergegeven worden via de gebruikelijke parameters van het laten-
te-klasse-analysemodel, als in termen van het loglineaire model.

Aan de hand van dit klassieke model zullen de algoritmes van Haberman en

Goodman uiteengezet worden. Daarna zal aangetoond worden dat deze algo-
ritmes op zeer eenvoudige wijze gehanteerd kunnen worden om de parame-

ters te schatten van een groot aantal varianten en uitbreidingen van het

klassieke model. Daarbij zal ook gebruik gemaakt worden van een simpele

uitbreiding van Goodmans algoritme, waardoor de toepassingsmogelijkheden

van dit algoritme nog aanzienlijk zijn toegenomen (Hagenaars e.a., 1980,

Hagenaars,  1984).3  Men zou naar analogie van Goodmans 'modified mul-

tiple regression approach' en 'modified path analysis approach' kunnen

spreken van een 'modified Lisrel approach'.

3.2. Latente-klasse-analyse; modellen met 66n latente variabele

3.2.1. Het basismodel

Uitgangspunt voor de analyse is de multivariate frequentieverdeling van

een aantal polytome, manifeste variabelen, b.v. A, B, C en D.

Aangenomen wordt dat er een polytome, latente variabele X bestaat die de

relaties tussen de manifeste variabelen geheel  'verklaart',  zoals in

fig. 3.1 weergegeven is.
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Figuur 3.1. Model voor latente-klasse-analyse met 66n latente variabele.

A

-- BX

D

Ter bepaling van de gedachtengang zou men zich X kunnen voorstellen als

de theoretische variabele 'politieke voorkeur' en de vier manifeste va-

riabelen als de indicatoren van deze theoretische variabele.  Daarbij

hoeft er geen '6dn-op-664-relatie te zijn tussen de categoriedn van de

latente en die van de manifeste variabelen. De latente variabele zou

kunnen bestaan uit 1 = links, 2= rechts, 3 = christen-democratisch,

terwijl A en B ieder vijftien categorie5n hebben die de partij weergeven

waarop men bij de laatste twee verkiezingen gestemd heeft, en C en D

dichotome variabelen zijn die aangeven of men voor of tegen plaatsing

van kernwapens resp. voor of tegen nationalisatie van banken is.

Essentieel voor het model is dat er bij constanthouding van de latente

variabele geen samenhang is tussen de manifeste variabelen. De gevonden

samenhangen in de tabellen AB, AC etc. zijn volgens dit model schijnsa-

menhangen. Deze zgn. assumptie van lokale onafhankelijkheid houdt in dat

voor degenen die tot dezelfde categorie van X behoren de kans op A=i

onafhankelijk is van de kans op B= j, op C=k etc. De notatie van

Goodman (1974a,  1974b)  volgend kunnen de basisvergelijkingen van het

model als volgt weergegeven worden:

T
ABCD ABCDXH      =I H (3.1)ijkt t=l ijkgt

waarbij,

- - - -   -

ABCDX    X AX BX CX DX X  ABCDXH       =H  H    H    H    H=H H (3.2)
i jk£ t t  it  jt kt Zt t     i jklt
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De notatie is dezelfde als in hoofdstuk 1, zij het dat X latent, niet
ABCD

rechtstreeks waarneembaar is. H geeft de kans aan dat in de popula-
ijkt

tie een onderzoekselement op de gecombineerde variabele ABCD (i,j,k,£)
ABCDXscoort; Hijkt t is de vergelijkbare kans op de score (i,j,k,t,t) op de

variabele ABCDX en HX de vergelijkbare kans op X = t. H  is een condi-

tionele kans: de kans dat een element in de populatie A=i scoort, ge-

geven dat zijn score op X gelijk aan t is. De overige conditionele kan-

sen in (3.2) hebben gelijksoortige betekenissen.

Vergelijking (3.1) impliceert dat de onderzoekselementen ingedeeld kun-

nen worden in T uitputtende en elkaar wederzijds uitsluitende latente

klassen. Via vergelijking (3.1) wordt het 'bestaan' van de latente va-

riabele X gepostuleerd.

Vergelijking (3.2) geeft de assumptie van lokale onafhankelijkheid weer:

binnen de klasse t van X wordt de (conditionele) kans op score

(i,j,k,£) voor de gecombineerde variabele ABCD gevonden door vermenig-

vuldiging van de (conditionele) kansen op A=i,B=j,C=k e n D= £ .

Dit model en de daarin vervatte 'onafhankelijkheidsassumpties' (Kiiveri

en Speed, 1982) kunnen op equivalente wijze weergegeven worden via het

loglineaire model:

ABCDX A B C D X A X B X C X D X
Fijklt = n ·ri T j -rk Ti ·rt Tit T jt Tkt Tit

(3.3)
ABCDX

A    B + AC+AD    X
AX BX CX    DXG =9+A +A +A +A +A +A +Aijket i jkg t    it    jt    kt    Et

In dit loglineaire model  { AX, BX,CX,DX} wordt op gelijke wijze   als   in
(3.2) de assumptie van lokale onafhankelijkheid naar voren gebracht.

ABCDX ABCDXin (3.3) is dan ook identiek aan NII uit (3.2).i jk£ t i jk£ t

3.2.2. Meest aannemelijke schatters; Haberman/Goodman-procedures

Indien X geen latente variabele was, zouden de parameters van het model

in (3.3), en dus ook van het model in (3.2), op de gebruikelijke wijze

geschat kunnen worden met behulp van de geobserveerde frequen-
ABCDX , ABCDXties fijklt (c.q. de geobserveerde proporties

PijkIt) en de door het

model gelmpliceerde assumpties. Nu echter X latent is, is er een pro-

bleem van 'missing data': de respondenten zijn a.h.w. niet in staat om
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direct informatie te verschaffen m.b.t. hun score op X en f is geen
ABCDX
ijkit

geobserveerde frequentie.

Haberman (1979, blz. 543) geeft echter aan dat toch de gebruikelijke

meest aannemelijke schattingsprocedures van toepassing zijn, zij het dan
ABCDX

dat de niet-geobserveerde frequenties f vervangen worden door de
i jIC£ t
-ABCDX

geschatte verwachte conditionele waarden f gegeven de geobserveer-ijket'ABCD
de frequenties f . waarbijijkl '

-ABCDX ABCDX  ABCD ABCD -ABCDX BCDf      = (F /F     ) f - H      fA                 (3.4)ijlat i jldt ijkt ijkt ijldt ijk£
ofwel

 ABCDX -ABCDX -ABCD ABCD -ABCDX  ABCDp    - (Hijldt/Hijkt) P =H (3.5)i jklt ijld ijlat Pijkl

In (3.5) is H de geschatte conditionele kans dat een onderzoeksele-
 ABCDX
i jk£ t

ment  in de populatie tot X= t behoort, gegeven dat zijn score op

ABCD (i,j,k,£) is. Merk verder op dat op grond van (3.4) geldt:
-ABCDX ABCD
fijk£+ =  fijld '                                                            -                                    -
Indien het model geldig is, zijn de frequenties f c. q. de proporties p,

de meest aannemelijke schatters voor de niet-geobserveerde frequenties

f, c.q. proporties p.

De in het vorige hoofdstuk genoemde Newton/Raphson-procedure en de 'ite-

rative proportional fitting'-procedure moeten nu dusdanig gewijzigd wor-

den dat met (3.4) rekening wordt gehouden.

Haberman (1979) gaat uitvoerig in op de Newton/Raphson-procedure of lie-

ver een variant hiervan, nl. Fishers 'scoring'-algoritme (en presenteert

in appendix A2 een hierop gebaseerd computerprogramma LAT).

De voordelen van deze schattingsprocedure zijn dezelfde als in het gewo-

ne geval van een loglineair model zonder latente variabelen: de schat-

tingen voor de varianties van de effecten zijn een nevenprodukt van de

berekeningen en restricties op de parameters kunnen direct aangebracht

worden. Nadelen zijn dat de 'design matrix' die opgesteld moet worden,
in het geval van latente variabelen extra omvangrijk is en vooral dat nu

de eindresultaten van de iteratieve procedure in vrij sterke mate afhan-

kelijk zijn van de waarden waarmee de procedure gestart wordt, met name

in die zin dat  veelal geen  convergentie van  uitkomsten bereikt wordt,
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wanneer de beginschattingen niet zeer dicht in de buurt van de eindor
lossing liggen.

Wijziging van de 'iterative proportional fitting'-procedure komt neer op

toepassing van het EM-algoritme, een algoritme dat in het algemeen ge-

hanteerd kan worden om in geval van ontbrekende gegevens meest aanneme-

lijke schattingen te vinden (in par. 4.2 wordt het dan ook gebruikt om

voor nonresponse te corrigeren). Het is een uitermate trefzeker algo-

ritme dat onder zeer algemene condities de meest aannemelijke schattin-

gen produceert en veel minder afhankelijk is van de adequaatheid van de

beginschattingen. Juist vanwege deze trefzekerheid zal aan dit algo-4)

ritme de voorkeur gegeven worden boven de Newton/Raphson-procedure.

Het EM-algoritme is een iteratieve procedure waarbij elke iteratie uit

twee stappen bestaat. In de E-stap worden de 'Expected sufficient sta-

tistics'  (in dit geval: bepaalde marginale frequenties f)  berekend op

grond van de in de vorige iteratie bepaalde schattingen voor de parame-

ters van het model. In de M-stap wordt de aannemelijkheidsfunctie ge-

.ilaximaliseerd via nieuwe schattingen voor de parameters, gebaseerd op de

laatst verkregen waarden voor de 'sufficient statistics'  (Kiiveri en

Speed, 1982, blz. 265). Haberman (1979) geeft ook aan hoe dit algoritme

concreet verloopt voor het loglineaire basismodel (3.3); Goodman (1974a,

1974b) presenteert hetzelfde algoritme, maar dan verwoord in termen van

het latente-klasse-analysemodel (3.2). Een en ander zal hieronder nader

uitgewerkt worden.

Zoals Haberman (1979,  blz.  545)  aangeeft,  start de procedure om de

schattingen  te  vinden  voor  de  parameters  in  (3.3)  met  schattingen
_ABCDX

voor F
ijket'

In tegenstelling tot hetgeen gebruikelijk is bij de gewone 'iterative

proportional  fitting'-procedure,  mogen niet  alle geschatte verwachte

frequenties in eerste instantie op 1 worden gezet. De procedure zou op

deze waarden blijven 'hangen'. Men neemt beginschattingen die aan het

model (3.3) voldoen. Dit kan bereikt worden door 'willekeurige' waarden

toe te kennen aan de parameters van (3.3), zij het dat men de gebruike-

lijke restricties (2.11) in aanmerking moet nemen.

Deze startwaarden worden gebruikt om in de E-stap m.b.v. (3.4) f te be-

rekenen. Aan de hand van ;ABCDX worden de 'sufficient statistics' voor
i jklt
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het model in verg. (3.3) bepaald nl. de door het model exact te reprodu-
 AX  -BX  CX  DXceren marginale frequenties fit' f jt' fkt' flt'

LABCDXIn de M-stap worden de geschatte verwachte frequenties Fijklt verbeterd

door deze achtereenvolgens aan te passen aan f , f , -f  en f . De 8+-
stap is dus identiek aan hetgeen geschiedt bij 66n bepaalde cyclus van

de 'iterative proportional fitting'-procedure in het geval van een log-

lineair model zonder latente variabelen.

De resultaten van de M-stap kunnen in de volgende iteratie weer gebruikt
.

worden om de schattingen f te verbeteren etc.

Dit wordt voortgezet totdat de uitkomsten van de opeenvolgende iteraties

convergeren. In het algemeen zijn vrij veel iteraties vereist, veel meer

dan bij loglineaire modellen zonder latente variabelen. Haberman (1976)

vermeldt de precieze condities voor convergentie.

Bij de uiteenzetting van bovenstaand algoritme merkt Haberman op dat dit

algoritme overeenstemt met dat van Goodman (1974a, 1974b), 'although the

equivalence may not be immediately apparent to many readers' (Haberman,

1979,  blz. 545). Aangezien Haberman het verder  bij deze laconieke opmer-

king laat, zal hieronder Goodmans algoritme zo uiteengezet worden dat de

equivalentie wel duidelijk is (zie ook Kiiveri en Speed, 1982, blz. 266,

Haberman, 1979, exercise 10.1).

Het algoritme start met willekeurige waarden voor de parameters in

(3.2), zij het dat men er rekening mee moet houden dat deze parameters

kansen zijn en dat in het algemeen de extreme waarden 0 en 1 vermeden
moeten worden.

Met behulp van deze waarden berekent men op grond van (3.2) en (3.1)
ABCDX ABCD

schattingen voor H
ijklt en

H ijkt. Uiteraard voldoen deze beginschattin-
-ABCDX

gen H aan het model en ze zouden vermenigvuldigd met de steekproef-i jk£ t
 ABCDXomvang N ook gebruikt kunnen worden als startwaarden voor i jklt in de

hierboven genoemde procedure.

Hoewel Goodman deze notatie niet gebruikt en dit ook niet als zodanig
-ABCDX

expliciet stelt, wordt in zijn procedure vervolgens de proportie p
ijktt

berekend via (3.5). Daarmee is de E-stap afgesloten.
 ABCDXIn de »stap worden vervolgens de schattingen nijlat verbeterd door aan-

passing aan de te reproduceren marginalen p. Daartoe vervangt Goodman de

schattingen voor de parameters in (3.2) uit de vorige stap door nieuwe
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waarden, via de- formules (3.6) (waarbij in de door hem gepresenteerde
-ABCDX ABCD  ABCDXformules (Rijklt  ijkt) vervangen is door Pijktt   

-X
I J K L

-ABCDX

Itt - ill 111 k l £11 Pill"t

It  -   (  :      :      :     ;i=:) ti  (3.6)

j=l k=l £=1

 RX  =  (   I      K     L    -ABCOX) tix
jt    Pijket ti=1 k=l £=l

en soortgelijke formules voor de overige conditionele kansen.

Via de geschatte parameters uit (3.6) worden verbeterde schattingen
-ABCDX
H      berekend:
i jkit

IiABCDX = 1 X AAX ABX AEX ADX (3.7)i jk£ t t it j t  kt tt

 ABCDX
Deze nieuwe schattin en Mijklt worden in de volgende E-stap weer ge-

bruikt om via (3.5) p te berekenen etc. totdat de uitkomsten converge-
ren.

 ABCDX
Dat inderdaad in de M-stap de schattingen H door aanpassing aan deijkgt
te reproduceren marginalen p  verbeterd worden via (3.6), kan als volgt

aangetoond worden, voor Ht = pt.
Uit elementaire regels van de waarschijnlijkheidsleer volgt:

J K L              -
AX ABCDX = NX HAX (3.8)H    =I Z E Rit          i jlat t  it

jk£

Vervangen we de kansen in (3.8) door de (overeenkomstige) geschatte kan-

sen van (3.7) en substitueren we vervolgens deze geschatte kansen m.b.v.

de gelijkheden in (3.6), dan blijkt dat de nieuwe geschatte kans HABCDX
ijkit

in (3.7) aangepast is, via (3.6), aan de laatst berekende, te reproduce-
A

ren marginale p:
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I AX=IEEII =M R-ABCDX 79
it                       i jkgt t  it

j k£
-ABCDX -ABCDX -ABCDX

= (E I Z I n )(SIED )/E E E I Pijklt (3.9)
ijktt i jklti j k£ j k Z i j k t

 ABCDX=III    Pijklt
jk£
-AX

= Pit'

Aangezien hier uitsluitend Goodmans algoritme gebruikt zal worden vanwe-

ge enkele voordelen die in par. 3.2.4 ter sprake zullen komen, zullen we

ingaan op enige praktische aspekten van dit algoritme.

De einduitkomsten van (3.6) zijn de meest aannemelijke schattingen voor

de parameters van (3.2) of zgn. 'terminal maxima' waarbij 66n of meer

van de parameters 0 of 1 zijn (Goodman, 1974a). Indien nl. tijdens de

iteraties een bepaalde parameter 1 of 0 wordt, blijft deze waarde behou-

den tijdens alle volgende iteraties. Men heeft dan een meest aannemelij-

ke schatting van de parameters verkregen onder de conditie dat de desbe-
treffende parameter in de populatie 0 of 1 is. (Overigens kan men hier

ook bewust gebruik van maken zoals in par. 3.2.4 aangegeven zal worden.)

In een hoogst enkel geval kan er sprake zijn van een niet-optimale uit-

komst in de zin dat men een lokaal maximum van de aannemelijkheidsfunc-
tie bereikt heeft. Ofschoon in verreweg de meeste gevallen lokale maxima

vermeden worden, wordt toch aanbevolen de procedure te herhalen met an-

dere startwaarden.  Indien men verschillende uitkomsten krijgt, is de

uitkomst met de laagste waarde voor de toetsingsgrootheid L (die in

3.2.5. besproken zal worden) de gezochte meest aannemelijke schatting.

Mochten verschillende uitkomsten dezelfde L-waarde opleveren, dan is er

sprake van een identificeerbaarheidsprobleem. Er bestaat blijkbaar geen

unieke schatting voor alle parameters.  In par.  3.2.5 komen we hierop

terug.

Zoals eerder opgemerkt is, worden de beginschatters willekeurig gekozen.

Rekening houdend met het feit dat het om kansen gaat, kunnen de begin-

schattingen overigens zelfs 'at random' bepaald worden. Men kan uiter-

aard waarden kiezen die zo dicht mogelijk bij de veronderstelde waarden

liggen. Het benodigde aantal iteraties wordt hierdoor meestal niet of

nauwelijks beinvloed. Wel vermijdt men soms zo in bepaalde gevallen een

lokaal maximum. In dit en latere hoofdstukken zullen we daar enkele
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voorbeelden van tegenkomen. Een ruwe benadering van de conditionele kan-

sen in de zin van: 'hoog' = 0,8 en 'laag' = 0,2, is dan voldoende om het

lokale maximum te vermijden.

Het is uitermate belangrijk dat tijdens de iteraties de parameters waar

nodig tot 1 blijven sommeren en niet door afronden of afkappen van ge-

tallen een som krijgen die groter of kleiner is dan 1. Vanwege het grote

aantal iteraties dat meestal nodig is, kunnen er anders grote problemen

ontstaan (zie Formann, 1978, en Goodmans reactie, 1979b). Het door Clogg

ontworpen programma MLLSA (Clogg, 198 la) herschaalt na elke cyclus de

parameters zodat aan deze voorwaarde voldaan is, evenals het door de
5)                                    ·auteur en anderen ontworpen programma LCAG.

Een belangrijk voordeel van Goodmans algoritme is dat er geen 'onmoge-
lijke' waarden gevonden kunnen worden,   d.w. z. geen geschatte kansen  gro-

ter dan 1 of kleiner dan 0. Zeer veel andere schattingsmethoden voor de

parameters van het latente-klasse-analysemodel, die in noot 2 vermeld

zijn, kampen wel met dit probleem.

Het wellicht belangrijkste voordeel tenslotte van Goodmans versie van

het EM-algoritme is dat op vrij eenvoudige wijze allerlei restricties

aan het model opgelegd kunnen worden. Dit zal besproken worden na de

presentatie van een toepassing van het basismodel.

3.2.3. Toepassing

De diverse modellen die in dit hoofdstuk nog aan bod komen, zullen toe-

gepast worden op gegevens uit het onderzoek 'Political Action', een in-

ternationaal  vergelijkend  onderzoek  dat  gehouden is  in acht  landen

(Barnes en Kaase e.a., 1979). De uitgekozen gegevens hebben betrekking

op de vraag welke kwesties door 'de politiek' besproken worden, m.a.w.

op de politieke agenda staan. Aan de respondenten is onder andere ge-
vraagd of zij vonden dat de regering verantwoordelijkheid moet nemen ten

aanzien van een aantal  zaken waaronder gelijke rechten voor man en

vrouw, opleiding, gezondheidszorg en gelijke rechten voor minderheids-

groepen. De twee items m.b. t. 'gelijke rechten' zijn meer idedle kwes-

ties waarvoor, naar verwacht, de taken van de overheid meer omstreden

zijn dan voor de meer materi5le kwesties 'onderwijs' en 'medische zorg'.

Deze laatste twee zijn een vanzelfsprekende zaak geworden in het taken-
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pakket van de overheid in de moderne verzorgingsstaat.

In deze paragraaf zal gebruik gemaakt worden van de gegevens voor Neder-

land, zoals vermeld in tabel 3.1. De gegevens voor de overige landen

komen later aan bod. De keuze van de vier landen berust met name op het

feit dat voor deze vier landen het item 'gelijke rechten voor minder-

heidsgroepen'  op dezelfde wijze vertaald is in 'gelijke rechten voor

gastarbeiders'. 6)

Verondersteld wordt dat voor Nederland de vier manifeste variabelen A,

B, C en D in tabel 3.1 beschouwd kunnen worden als indicatoren van &6n

onderliggende latente, dichotome variabele X. De ene latente klasse be-

staat dan uit voorstanders van een ruime overheidstaak, de andere klasse

uit mensen die voor de overheid een meer beperkte taak zien weggelegd.

De uitkomsten in termen van de parameters van het latente-klasse-model

(3.2) zijn weergegeven in tabel 3.2. Hoewel de uitkomsten van de L-toets

bij deze tabel vermeld zijn, zullen we daar nu geen aandacht aan schen-

ken maar er in par. 3.2.5 op terugkomen.

Zoals ook bij factoranalyse het geval is, wordt de betekenis van de la-

tente variabele afgeleid uit de relaties die deze heeft met de manifeste

variabelen. Voor alle items geldt dat de kans om 1 te scoren, d.w. z. de

betreffende kwestie een essenti5le verantwoordelijkheid van de regering

te vinden, voor latente klasse 1 groter is dan voor latente klasse 2

(0,404 vs. 0,168, 0,951 vs. 0,468, 0,851 vs. 0,351 en 0,465 vs. 0,120).

In klasse 1 bevinden zich blijkbaar de voorstanders van een ruime taak

voor de overheid en in klasse 2 de voorstanders van een beperktere
taak.7  Latente klasse 1 omvat daarbij 41% van de onderzoeksgroep en

latente klasse 2 59%.

Zowel binnen klasse 1 als binnen klasse 2 zijn verder de kansen om de

materi8le items B en C (onderwijs en medische zorg) een essenti@le ver-

antwoordelijkheid van de regering te vinden (score 1) veel groter dan de

kansen om de idedle items A en D (gelijke rechten voor man en vrouw en

voor gastarbeiders) als zodanig te beschouwen. Dit houdt nauw verband

met het feit dat de marginale verdelingen van de manifeste variabelen

van elkaar afwijken in die zin dat op A en D slechts 21% van de respon-

denten 1 scoort en op B en C 67% resp. 56%. Voor de relaties tussen X en

de manifeste variabelen zijn deze verschillen verder weinig relevant.
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Tabel 3.1. Agenda items Political Action - onderzoek 1974.

A B C D Neder- Oosten- Duits- Zwitser- Duits- Zwitser-
----

land rijk land land land 2 land 2

1 1 1 1      59        52         107       40 416 119
1 1 1 2      56        63         141       35          123       28
1 1 2 1      14         2          12        8           92       56
1 1 2 2      36        12          24       15           26       25
1 2 1 1       7        10          10        9          133       68
1 2 1 2      15        26          45       20           69       26
1 2 2 1       4         6           8        4          159       84
1 2 2 2      23        22          45       23           85       54
2 1 1 1      75        54          73       27           52       18
2 1 1 2 161 181 316       78           46       15
2 1 2 1      22         8          17       12           18       18
2 1 2 2 115        73         107       73           24        9
2 2 1 1       8        29          21       15           27       17
2 2 1 2      68 147 185       73           32        6
2 2 2 1      22        17           11       18           54       32
2222 123 204 303 173           69       48

808 906 1425 623 1425 623

Verantwoordelijkheid van de regering m.b.t.:

A-  garanderen gelijke rechten voor mannen en vrouwen

B-  zorgen voor goed onderwijs

C-  zorgen voor goede medische verzorging

D-  zorgen voor gelijke rechten voor gastarbeiders

Voor de eerste vier datasets geldt voor alle variabelen

1 = essenti8le verantwoordelijkheid van de regering

2 = geen essentifle verantwoordelijkheid van de regering (een belangrij-

ke, enige Bf geen verantwoordelijkheid)

Voor Duitsland 2 en Zwitserland 2 geldt:

A en D: 1 = een essenti6le of belangrijke verantwoordelijkheid

2 = enige of geen verantwoordelijkheid

B en C: 1 = essenti8le verantwoordelijkheid van de regering

2  = geen essenti5le verantwoordelijkheid  van de regering  (een

belangrijke, enige of geen verantwoordelijkheid).
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Tabel 3.2. Basismodel voor latente-klasse-analyse; gegevens;  tabel 3.1

Nederland.

latente
.. -AX  BX -Ex  DX

klasse Xt   H         H            H            H            Hit           jt kt tt

12 12 12 12

1        0,410  0,404 0,596  0,951 0,049  0,851 0,149  0,465 0,535

2        0,590  0,168 0,832  0,468 0,532  0,351 0,649  0,120 0,880

L = 13,99 df. =6   p= 0,03

De sterkte van het verband X- , X-B etc. kan berekend worden m.b.v. de
  AX            AX         BX -BX

verschillen Hll  - H12'  Rll  - H12 etc., zoals hierboven impliciet gedaan

werd. Maar uiteraard kan men ook gebruik maken van de parameters van het

equivalente loglineaire model, A , ABX etc.8) Deze parameters kunnen op
11

de gebruikelijke wijze bepaald worden m.b.v. de geschatte verwachte fre-
LABCDX -ABCDX

quenties F = NII dan wel m.b.v. de uitkomsten in tabel 3.2 (opijklt ijk£t'
basis van het 'collapsibility'-theorema, par. 2.7).

Figuur 3.2. Loglineaire effecten (X) voor het basismodel latente-klasse-

analyse; gegevens tabel 3.1 Nederland.

AX
A          T   = 1,35411

0,303

0,772 B rBX = 2,165
11

X - 0,590

-C r   = 1,802
CX
11

0,464

DX
D          111 = 1,590
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De bij de pijlen vermelde getallen in fig.  3.2 zijn de waarden voor

de X-parameters. Vanwege de eenvoudigere interpretatie zijn ook

de ·[-parameters vermeld. Conform een causale interpretatie van de effec-

ten  in  fig.   3.2  zou men  ook de paEameters  van_ het effectmodel kunnen
AX AX AX AX 2

hanteren. Deze zijn te vinden via: 8 1= 2All' 7 1= (Ill)  etc.

De effecten van de latentevariabele X op de vier manifeste variabelen

zijn zeer aanzienlijk. Het effect op B (onderwijs) is het grootst. Dit

wordt mede veroorzaakt door het feit dat,  zoals in tabel 3.2 blijkt,

binnen latente klasse 1 de variabele B zeer scheef verdeeld is. Dan

volgt C (medische verzorging), daarna D (gastarbeiders) en het geringste

e ffect heeft  X  op A (mail/vrouw).  In  deze zin heeft het onderscheid  tus-
sen latente klasse 1 en klasse 2 meer te maken met de materi8le items B

en C, dan met de ideZle items A en D.

3.2.4. Modellen met restricties

Binnen Goodmans algoritme kunnen op zeer eenvoudige wijze restricties

aangebracht worden ten aanzien van de parameters van het model. Met be-

hulp van deze restricties kan het basismodel omgezet worden in een groot

aantal  verschillende  hi5rarchische  en  niet-hiZrarchische  loglineaire

modellen. De parameters van hi5rarchische modellen kunnen ook bepaald

worden via Habermans versie van het EM-algoritme. De niet-hi6rarchische

modellen moeten echter weer - voor zover mogelijk - via trucs benaderd

worden. Vandaar dat Goodmans versie de voorkeur geniet.

In deze subparagraaf zal voornamelijk aangegeven worden hoe de restric-

ties binnen Goodmans algoritme aangebracht moeten worden. Toepassingen

ervan komen vanaf par. 3.3 uitgebreid aan bod.

Allereerst kunnen de restricties betrekking hebben op de verdeling van

de latente variabele x, d.w. z. op de parameters H . In elke iteratiecy-
clus worden via (3.6) alle schattingen voor de parameters van het model

zonder restricties berekend. Alvorens deze schattingen in (3.7) gebruikt

worden om een verbeterde schatting HABCDX te vinden, worden de restric-
ijkt t

ties aangebracht. De schattingen voor NX m8t restricties mogen niet al
t                   -

in (3.6) gebruikt worden om de conditionele kansen H etc. te bereke-AX
it
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nen. Zou men dit toch doen, dan voldoet het algoritme niet meer vanzelf

aan de eis dat alle parameters waar nodig tot 1 sommeren en binnen de

range 0-1 liggen.

De restricties op H  kunnen van driebrlei aard zijn. In een enkel geval

zal men een precies idee hebben van de omvang H  van een bepaalde laten-

te klasse, b.v. op grond van onderzoek bij vergelijkbare populaties. In

(3.7) worden dan deze veronderstelde waarden ingevuld. Daarbij zal het

soms nodig zijn de overgebleven, niet-gefixeerde waarden te herschalen
-V

zodat voldaan wordt aan de eis: I H  = 1.
Op de tweede plaats is het mogelijk dat men veronderstelt dat bepaalde

latente klassen even omvangrijk zijn. Men neemt dan het rekenkundig ge-
-X

middelde van de schattingen Ht uit (3.6) die aan elkaar gelijk moeten

worden gesteld, en hanteert deze waarde in (3.7). Goodman (1974a) be-

spreekt een extreem geval waarbij alle latente klassen even omvangrijk

zijn, en dus H  = 1/T. Soms kunnen de latente klassen beschouwd worden
als de combinaties van de categorieln van twee of meer latente variabe-

len, zodat b.v. per definitie geldt: HX E HYZ. Een mogelijke hypothese,
t    rs

met name relevant voor panelonderzoekingen, zou dan kunnen zijn dat de

tabel met de bivariate frequentieverdeling van de latente variabelen Y
YZen  Z  symmetrisch  is.  Dit  impliceert  de  gelijkheid: HYZ = H   (par.

rs sr
6.4.3).

In het geval van meer dan 66n latente variabele zijn tenslotte ook res-

tricties op H  mogelijk die in andere besprekingen van dit algoritme

(Goodman,  1974a, 1974b, 198la) niet aangegeven worden. Men zouClogg,

b.v. kunnen veronderstellen dat de latente variabelen Y en Z onafhanke-

lijk van elkaar zijn.  Een dergelijke restrictie kan niet weergegeven

worden m.b.v. gelijkheden tussen de parameters H . In het programma LCAG

(i. t.t.  bijv. MLLSA) kan men voor de latente variabelen elk gewenst

hiZrarchisch loglineair model definiiren,  ook modellen waarvoor geen

'closed form expressions' voor de schattingen van de parameters bestaan
A -

en/of waarin de geschatte verwachte frequenties F (c.q. II) bepaald moe-
ten worden in twee of meer stappen volgens Goodmans variant op het pad-

analysemodel (par. 2.8.3).9)

Restricties op de conditionele kansen H etc. kunnen twee vormen aanne-AX
it

men: men geeft conditionele kansen a priori een vaste waarde, dan wel

men stelt conditionele kansen aan elkaar gelijk.
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De conditionele kansen met een gefixeerde waarde behoeven niet via (3.6)

berekend te worden. Men kan deze waarden zonder meer in (3.7) invullen.

Wel moeten dan soms andere conditionele kansen herschaald worden om waar

nodig, sommatie tot 1 te garanderen.

Gefixeerde conditionele kansen kunnen b.v. gewenst zijn in het geval men

vermoedt dat er een groep respondenten bestaat die zo maar wat zegt,

voor wie elk antwoord even waarschijnlijk is. Men zou dan een extra la-

tente klasse s toe kunnen voegen waarvoor geldt:   = 1/I, Il  = 1/J
etc.; of, rekening houdend met de populariteit van bepaalde standpunten

zou men kunnen veronderstellen dat
geldt:   TI   =  pi,   II   = p 

etc.

De meest voorkomende gefixeerde waarden zijn vermoedelijk 0 en 1. Met

behulp hiervan kan men tot uitdrukking brengen dat een bepaalde manifes-

te variabele perfect samenhangt met een latente variabele. Deze restric-

tie kan het eenvoudigst aangebracht worden via de beginschattingen. In

de hele verdere procedure blijven de extreme waarden 0 en 1 gehandhaafd.

Goodman (1974a, 1974b, 1979c) geeft diverse voorbeelden van het gebruik

van deze zgn. 'quasi-latent structure models'.

Het gelijkmaken van bepaalde conditionele kansen aan elkaar gebeurt door

van de schattingen die voor die kansen berekend zijn in (3.6), het gewo-

gen  rekenkundig  gemiddelde  te  bepalen,  waarbij  de weging geschiedt

m. b.v. H . de geschatte omvang van de latente klassen waarop de condi-t'

tionele kansen betrekking hebben.

Gelijkheden tussen conditionele kansen zijn met name nodig om in een

model met meer dan 66n latente variabele aan te geven dat de kans op een

score voor een bepaalde manifeste variabele slechts van de waarde van

66n latente variabele afhangt en dus binnen een bepaalde categorie van

deze latente variabele constant is, ongeacht de score op de andere la-

tente variabelen.

Verder hanteert men gelijke kansen om te bereiken dat de kansen op een

' overeenkomstige'    of ' goede' score_op   eeg bepa-filde variabele   voor   alle
latente klassen gelijk zijn, b.v. IIAX = I X = r»

11    22    33'
Ook kan men m.b.v. dergelijke gelijkheden uitdrukken dat binnen een of

meer latente klassen indicatoren
equivalent    zijn,     b.v.    via    I]    =    Il ,

voor i = j.

Met behulp van deze restricties kan een vrijwel onbeperkte variUteit aan

modellen geformuleerd worden, die overigens ook alle uitgedrukt kunnen

worden in de vorm van een (niet)hi6rarchisch loglineair model (al dan



85

niet met zgn. apriori nullen).

Goodman (1974a, 1974b) duidt vele toepassingsmogelijkheden aan; Clogg is

uitermate inventief in het feitelijk gebruik van deze modellen voor in-

houdelijke probleemstellingen (Clogg, 1979, 1980, 198lb). In Hagenaars

e.a. (1980) worden illustraties gegeven van de extra mogelijkheden van

het programma LCAG.

In par. 3.3 en volgende van dit hoofdstuk zal aangetoond worden dat er

inderdaad sprake is van een 'modified Lisrel approach'.

3.2.5. Identificeerbaarheid, toetsing en aanpassing van modellen

Niet in alle gevallen kunnen de parameters van een loglineair model met

latente variabelen uniek bepaald worden. Soms laat het stelsel vergelij-

kingen (3.1) en (3.2) c.q. (3.3) voor enkele of alle parameters meer dan

66n oplossing toe; men verkrijgt diverse schattingen voor de parameters
ZABCDdie toch alle dezelfde geschatte verwachte frequenties F opleveren
ijk£

(en dus ook dezelfde waarde voor de toetsingsgrootheid L en Pearson-
2

X )·

Het identificeerbaarheidsprobleem wordt uitvoerig behandeld door Goodman

(1974b). Een noodzakelijk voorwaarde voor identificeerbaarheid is uiter-

aard dat het aantal onafhankelijk te schatten parameters niet groter is

dan het aantal onafhankelijke bekenden, de geobserveerde celfrequenties.

Voor zeer veel modellen waarin aan deze voorwaarde voldaan is, geldt

toch dat de parameters niet uniek bepaald kunnen worden. Een voldoende

voorwaarde voor lokale identificeerbaarheid wordt aangegeven door Good-

man (1974b). Daarbij wordt nagegaan of in de omgeving ('neighbourhood')

van de gevonden oplossing nog andere oplossingen verkregen kunnen worden
 ABCDdie tot dezelfde geschatte kansen H leiden.
ijkt

Of aan deze voldoende voorwaarde voldaan is, kan niet eenvoudig 'met de

hand' nagegaan worden. Sommige programma's, zoals Cloggs MLLSA gaan voor

de gebruiker na of aan de voldoende voerwaarde voldaan is. Een andere

wijze om de identificeerbaarheid van een bepaald model te onderzoeken,

is het hanteren van verschillende beginschattingen voor de parameters.

Indien het model niet  identificeerbaar is,  zullen, naar de ervaring

leert, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de verschil-

lende beginschattingen leiden tot verschillende eindschattingen voor de
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parameters die echter alle wel dezelfde schattingen HABCD opleveren.
ijkl

Indien een model niet identificeerbaar is, kan het soms identificeerbaar

gemaakt worden door het aanbrengen van bepaalde restricties. Het omge-

keerde is echter ook mogelijk: een identificeerbaar model is na het in-

voeren van bepaalde restricties niet meer identificeerbaar. Beide situa-

ties zullen we verderop nog tegenkomen (zie ook Goodman, 1974b).

Indien een model identificeerbaar is, kan het getoetst worden m.b.v.
2

pearson-x  of de (log)aannemelijkheidsratio L. Op de gebruikelijke wijze

worden daarbij de geschatte verwachte frequenties F   = NHABCD
ijkl

gecon-

ABCD ABCDfronteerd met de geobserveerde frequenties fijkt = NPijkt'
Bij de keuze tussen beide toetsingsgrootheden spelen dezelfde overwegin-

gen een rol als vermeld onder verg. (2.21), blz. 31/32.

Het aantal vrijheidsgraden van een identificeerbaar model is gelijk aan

het  aantal  onafhankelijke  bekenden min het  aantal onafhankelijk  te

schatten parameters. Voor het basismodel in par. 3.2.3, zowel in termen

van de parameters in (3.2) als in (3.3), leidt dit tot het volgende re-

sultaat. Het aantal onafhankelijke te schatten kansen HX bedraagt, zon-

der verdere restricties, T-1. Het aantal onafhankelijk te schatten con-

ditionele kansen voor A is T(I-1), voor B is dit T(J-1) etc., ervan uit-

gaande dat er verder geen restricties zijn aangebracht. Voor het model

in tabel 3.2 moesten dus in totaal 9 parameters geschat worden.

Het aantal bekenden,  het aantal onafhankelijk waargenomen proporties

bedraagt IJKL-1, in het geval van tabel 3.1 (Nederland) dus 15. Het aan-

tal vrijheidsgraden bij tabel 3.2 is derhalve 15 -9=6.

In termen van het loglineaire model gaan we uit van IJKL onafhankelijke

bekenden, aangezien bij de te schatten parameters gewoonlijk het 'over-
all'-effect meegerekend wordt; in dit geval dus 16. Het aantal onafhan-

kelijk te schatten parameters bedraagt 10, omdat er verder geen extra

restricties zijn aangebracht: het 'overall'-effect, 5 56n-variabele ef-

fecten (nl. voor A, B, C, D en X) en 4 twee-variabelen effecten (nl.

voor AX, BX, CX en DX). Ook deze wijze van berekening leidt dus tot 16 -

10 = 6 vrijheidsgraden.

Aangezien er zoals in het vorige hoofdstuk betoogd is, meestal meer re-

denen aanwezig zijn om het onbetrouwbaarheidsniveau te verhogen tot 0,10

in plaats van de gebruikelijke 0,05 te verlagen tot 0,01, luidt de con-
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clusie voor tabel 3.2 dat het model verworpen moet worden.

Bij het opsporen van een goed passend model, staan de onderzoeker de-

zelfde hulpmiddelen ter beschikking als in het geval van loglineaire

modellen zonder latente variabelen (par. 2.6).

Ook hier kunnen in principe gestandaardiseerde effectparameters en ge-

standaardiseerde en aangepaste residuen berekend worden. Ook in dit ge-

val zijn voor hiirarchisch geordende modellen conditionele toetsen moge-
A

lijk. Eveneens zijn beschrijvende maten zoals 6 in (2.34) zinvol te ge-

bruiken en is de gepresenteerde procedure ter bepaling van het onder-

scheidend vermogen van een toets van toepassing.

Wel is dan de keuze van Goodmans algoritme een iets minder gelukkige.

Via deze procedure worden immers niet vanzelf de varianties en covarian-

ties van de schattingen berekend. Daardoor beschikt men b.v. bij gebruik

van LCAG niet over de gestandaardiseerde effectparameters en niet over

de aangepaste (wel de gestandaardiseerde) residuen. Via het door Haber-

man (1979) beschreven programma LAT, gebaseerd op Newton/Raphson-proce-

dures, worden deze wel berekend.

3.2.6. Samenhang tussen latente en externe variabelen; latente scores

Stel dat de toetsingsuitkomst bij tabel 3.2 gunstiger zou zijn geweest

zodat de veronderstellingen omtrent de latente variabele ' regeringsver-

antwoordelijkheid' gehandhaafd hadden kunnen worden.

Op grond van de uitkomsten in tabel 3.2 zou men dan mogen concluderen,

zoals hierboven reeds aangegeven is, dat 41% van de mensen voorstander

is van een relatief ruime taak voor de overheid en 59% voorstander van

een beperktere taak. Een logisch vervolg van de analyse zou zijn na te

gaan hoe de latente variabele gerelateerd is aan andere externe (buiten

het model gehouden) variabelen m. a.w. in hoeverre de verdeling van X

afhangt van de scores op andere variabelen, in hoeverre b.v. jongeren of

mensen met een linkse politieke voorkeur een grotere kans hebben in la-

tente klasse 1 terecht te komen dan ouderen of mensen met een rechtse

politieke voorkeur.

Dergelijke onderzoeksvragen kunnen in principe op twee manieren beant-

woord worden. Op de eerste plaats kan men op basis van de scores op de
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-

manifeste variabelen A t/m D een voorspelde latente score X berekenen en
10)deze vervolgens relateren aan de scores op de externe variabelen.

Zoals uiteengezet zal worden, zitten aan deze werkwijze enkele belang-

rijke problemen vast. Vandaar dat een alternatief gepresenteerd wordt
dat deze problemen niet kent. De essentie hiervan is dat de externe va-

riabele in het model opgenomen wordt, intern wordt gemaakt. Wel heeft

deze benadering als nadeel dat ze bij kleine steekproeven niet bruikbaar

is.

De mogelijkheid om met behulp van de scores op de manifeste variabelen

elk individu aan een latente klasse toe te wijzen, m.a.w. aan elk indi-
-

vidu een voorspelde latente score X toe te kennen, heeft altijd al een

rol gespeeld bij latente-klasse-analyse. Lazarsfeld en Henry noemen het
'one of the most valuable aspects of latent structure analysis' (Lazars-

feld en Henry, 1968, blz. 36). Behalve door Lazarsfeld en Henry wordt op
deze mogelijkheid gewezen door Goodman (1974a) en Clogg (198la);   een
recente toepassing is bijv. te vinden in Madden en Dillon (1982).

Uitgangspunt is de conditionele kans dat een individu behoort tot X = t,

gegeven zijn scores op de manifeste variabelen:

ABCDX ABCDX ABCDH       =Hijldt ijklt/Hijkt (3.10)

Gegeven het  scorepatroon op de manifeste variabelen, kan men m.b.v.

(3.10) uitrekenen hoe groot de kans is dat een individu tot een bepaalde

latente klasse behoort. Men wijst het individu vervolgens aan die klasse

t* toe waarvoor deze conditionele kans het grootst is:

-

X = t*, gegeven (i ,j,k,Z) voor ABCD. (3.11)

-

Door de variabele X te relateren aan leeftild, politieke voorkeur etc.

probeert men de relatie van de latente variabele X met leeftijd en poli-

tieke voorkeur vast te stellen.

Aangezien via (3.11) een onderzoekselement toegewezen wordt aan de moda-
le latente klasse gegeven zijn score (i,j,k,t) op ABCD, en er een kans
bestaat dat hij niet tot de modale klasse behoort, is er een kans op een

verkeerde toewijzing, op een misclassificatie. Duiden we de kans op een

ABCD
misclassificatie,  gegeven een bepaald scorepatroon,  aan met E dan

ijkt
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geldt:

EABCD =1- HABCDX (3.12)
ijld ijlat*

De totale kans op een misclassificatie, E, is dan gedefinieerd als:

I J K L
ABCD  ABCDE=I Z I E H E (3.13)
ijkt ijkti j k l

M.b.v. de associatiemaat A relateert Clogg (1981a) E, te interpreteren

als de proportie fouten die men maakt bij het voorspellen van X op basis

van ABCD, aan de voorspellingsfouten die men zou maken indien men alle

onderzoekselementen zonder meer zou toewijzen aan de modale klasse t*

van X:

(1 - H *) - E
A       =                                                  (3.14)
X. ABCD a - 4*)

Zoals Clogg opmerkt past de redenering die aan de associatiemaat X ten

grondslag ligt (Goodman en Kruskal, 1954), precies bij de wijze waar-
-

op X tot stand is gekomen.

Door vanaf verg. (3.10) de populatiegrootheden rechts van het =-teken te

vervangen door de meest aannemelijke schatters, worden voor de diverse

grootheden links van het =-teken de meest aannemelijke schatters gevon-

den (E, E en A).

Bij hantering van deze maten moet men niet de fout maken lage waarden
.

voor E en hoge waarden voor A te beschouwen als aanwijzingen dat het
-

model als zodanig voor de gegevens adequaat is. E en X hebben in feite

niets  van  doen met de houdbaarheid  van een bepaald model (zoals uitge-
drukt via de toetsingsgrootheid L), maar met de sterkte van de relaties

van de manifeste variabelen met de latente. Het is mogelijk dat een mo-

del dat voor een bepaalde dataset verworpen moet worden,  een lagere
.

waarde voor E oplevert dan een model dat wel goed bij de data past.

Met het bovenstaande houden de uiteenzettingen over het schatten van

latente scores altijd op. Maar met name vanwege de overeenkomsten tussen

factoranalyse en latente-klasse-analyse  en de bestaande controverses
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m.b.t. het gebruik van factorscores (niet: componentscores) lijkt het

raadzaam een en ander nog eens nader te bezien. (De vermelde controver-

ses zijn o.a. uitgewerkt in Steiger, 1979a, 1979b, Steiger en SchBne-

mann, 1978 en Saris e.a., 1978.)

Op de eerste plaats kan naar aanleiding van het 'factor indeterminacy'-

probleem de vraag gesteld worden of binnen het model de individuele sco-

res voor X op unieke wijze bepaald zijn. Aan de orde is niet de vraag

naar een unieke of juiste wijze van schatten of voorspellen van de sco-

res op X; het gaat m.a.w. niet om de uniekheid van de voorspelde sco-
- -

res X of de geschatte voorspelde scores X', maar om de uniekheid van de

individuele scores X.

Bij de uiteenzetting van het latente-klasse-analysemodel in het begin

van dit hoofdstuk is n.a.v. vergelijking (3.1) opgemerkt dat hiermee het

bestaan van de latente variabele X gepostuleerd wordt. De meest voor de

hand liggende interpretatie van dit bestaan van de variabele X is dat

m.b.v. betere meetprocedures dan waarover de onderzoeker in een bepaald

geval beschikte, voor elk onderzoekselement de score op de variabele X

in principe geobserveerd had kunnen worden, waarbij X zich dan zou ge-

dragen zoals in het model verondersteld wordt.

De vraag is dan in hoeverre, gegeven dat de scores op X niet geobser-

veerd zijn, in het model de scores op X toch op unieke wijze vastgelegd
-

worden. Deze vraag gaat vooraf aan de vraag naar de adequaatheid van X

als schatter of voorspeller van X. Immers, indien de scores op X binnen
-

het model niet uniek vastliggen, wat is dan de zin van X?
-ABCDXIndien een model identificeerbaar is, kunnen de kansen 11 uniek be-
i jk Zt

paald worden. Deze kansen genereren voor de populatie de multivariate

frequentieverdeling ABCDX. De vraag naar de uniekheid van de individuele

scores op X komt nu neer op de vraag of het wel of niet mogelijk is,
uitgaande van de waargenomen scores op ABCD, aan de onderzoekselementen

verschillende verzamelingen scores op X toe te kennen, dusdanig dat

steeds voor een bepaalde verzameling scores, de multivariate frequentie-

verdeling ABCDX gereproduceerd wordt.

Dat de individuele scores op de latente variabele X in het algemeen niet

uniek bepaald zijn, dat dus verschillende verzamelingen scores mogelijk

zijn, kan op eenvoudige wijze m.b.v.  tabel 3.3 geIllustreerd worden.
Stel dat binnen een bepaald model   {AX, BX } de kansen RABX uniek bepaald

ijt
zijn zoals in tabel 3.3 onder a). Nemen we verder aan dat de gehele po-
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Tabel 3.3. Illustratie niet-identificeerbaarheid latente scores.

a)            X                         b)        X          AXA = 0,347-                                                                                                     11
AB 1 2 Tot. /\--

1 1 0,20 0,05 0,25                A         B     AXB = 0,34711
1 2 0,20 0,20 0,40

2 1 0,05 0,05 0,10

22 0,05 0,20 0,25

Tot. 0,50 0,50 1,00

c) A B Indiv. X-1 X-2 Leeft. A B Indiv. X-1 X-2 Leeft.-- --

1 1:     1     1    2* j 2 1:    14     1    2*    j

2     1    1     j                  15     2    1*    0

3 1 1 j 2 2:    16     1    2*    j
4     1    1     j                 17     2    2     0

5     2    1*    0                   18     2    2     0

1 2:     6     1    2*    j                  19     2    2     0

7 1 2* j    20 2 1* 0

8 1 2* j

9 1 2* j
10     2    1*    0

11     2    1*    o

12     2    1*    0

13     2    1*    0

d)                X-2

1 2 T

X-1 1 3    7     10

2      7    3     10

T     10   10     20
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pulatie uit 20 individuen bestaat. Aangezien de scores op de manifeste

variabelen A en B waarneembaar zijn, kunnen vijf (0,25 x 20) individuen

aangewezen worden die op AB de score (1,1) hebben. Deze zijn in c) aan-

geduid als individu 1 t/m 5. Verder ligt vast via a) dat vier van deze

personen score 1 zullen hebben op X en 66n individu score 2. Maar welke

personen dit zijn, kan niet precies aangegeven worden. Vandaar zijn twee

alternatieven gekozen onder c) aangeduid als X-1 en X-2. Ook aan de per-

sonen 6 t/m 20  zijn op overeenkomstige wijzen alternatieve latente sco-

res toegekend, waarbij X-1 en X-2 zo zijn samengesteld dat ze zo weinig

mogelijk overeenkomen. Beide verzamelingen scores echter, zowel X-1 als

x-2, voldoen aan het model. Ze vertonen onderling een sterk negatieve

(!) samenhang (zie d), maar er is geen enkele reden de een boven de an-

der te prefereren, of boven een van de vele andere mogelijke alternatie-

ven.

Het aantal alternatieve verzamelingen latente scores en de mate waarin

ze elkaar overlappen, hangen af van de mate waarin de manifeste variabe-

len de scores op de latente variabelen vastleggen, m.a.w. van de kans op

misclassificaties E en van de grootte van de associatiemaat A (3.14).

In het meest extreme geval, wanneer een of meer van de manifeste varia-

belen perfect samenhangen met de latente variabele (E = 0),  is er
slechts 66n unieke verzameling scores op X. Maar in feite is er dan ook

geen reden meer latente-klasse-analyse uit te voeren aangezien de laten-

te variabele direct vervangen zou kunnen worden door een of meer mani-

feste variabelen.

De conclusie moet dus luiden dat, evenals factorscores in het 'common

factor'-model, latente-klasse-scores niet uniek vastliggen binnen het

model.

Dit heeft ook consequenties voor de mate waarin de samenhang tussen X en

een externe variabele uniek bepaald is.  Indien onderzoekselementen in

overeenstemming met het model verschillende scores op X kunnen krijgen,

kan ook het verband met een externe variabele, b.v. leeftijd, op ver-

schillende wijzen gestalte krijgen. De grenzen waarbinnen een dergelijke

samenhang tussen X en leeftijd zich zou kunnen bewegen, hangen weer af

van de kans op een misclassificatie E en van de relatie van leeftijd met

de manifeste variabele ABCD.

Enkele zeer voorlopige schattingen van de mogelijke grenzen van een der-

gelijke samenhang doen het venmoeden rijzen dat deze zo ruim zijn dat in
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diverse gevallen de samenhang in ieder geval kan variiren van matig po-

sitief tot matig negatief.

Ter illustratie zijn in tabel 3.3 onder c) aan alle individuen dusdanig

scores op leeftijd toegekend, dat leeftijd en X-1 perfect positief cor-

releren: alle jongeren scoren 1 op X-1 en alle ouderen 2. Het gevolg van

deze wijze van score-toekenning is echter dat X-2 en leeftijd sterk ne-

gatief samenhangen. (Ter bepaling van deze samenhang hoeft men slechts

onder d) X-1 te vervangen door leeftijd.) Nader onderzoek lijkt dringend

geboden.
-

Dat geldt zeker ook voor de consequenties van het hanteren van x als

voorspeller van X. Op de eerste plaats zal een bepaalde voorspellingsme-
-

thode,  indien deze unieke voorspelde scores X oplevert,  in het meest

gunstige geval precies 66n van de mogelijke, toegestane verzamelingen X-

scores aangeven. Maar een dergelijke keuze heeft per definitie een arbi-

trair karakter. Immers, geen van de mogelijke verzamelingen scores X is

de beste.
-

Bovendien is de gekozen verzameling individuele scores X doorgaans niet

gelijk aan een van de toegestane verzamelingen scores X. In tegenstel-

ling tot factoranalyse, waarbij er diverse methoden zijn ontwikkeld om

factorscores te berekenen, wordt bij latente-klasse-analyse altijd ge-

bruik gemaakt van de modale predictie-formule (3.11). De aldus gedefi-
-

nieerde verzameling X-scores voldoet in het algemeen niet aan het LCA-

model ( evenmin trouwens als factorscores   aan het-' common factor' model) .
ABCDX ABCDX _ABCDX

Uitgaande van F kan men m.b.v. (3.11) F vinden; Fijklt enijk£t ijkttABCDX
F      zullen in het algemeen niet identiek zijn. Het meest duidelijkijkgt ABCDXkomt dit als volgt naar voren. De frequenties F zijn dusdanig dat

ijktt
binnen categorie8n van X de manifeste variabelen onafhankelijk van el-

-

kaar zijn. Binnen categorie n van X is dit doorgaans niet het geval.
-

Gelet op de modale predictiewijze van X en uitgaande van positieve ver-

banden tussen dichotome variabelen, zal b.v. het antwoordpatroon AB =
-

(2,2) nagenoeg altijd de score X=2 opleveren. Het gevolg hiervan is
-

dat binnen de categorie X = 1, de combinatie AB = (2,2) bijna niet voor-

komt en dat A en B zodoende in termen van loglineaire effecten binnen de
-

categorie x=1 een vrijwel maximale negatieve samenhang vertonen.
-

In het algemeen kan verwacht worden dat door de wijze waarop x ge-

construeerd wordt,  de manifeste variabelen  verre van onafhankelijk van
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-

elkaar zullen zijn binnen categorie8n van X.
-

Verder zullen de marginale verdelingen van X en X meestal niet overeen-

komen. Dit heeft dan weer tot gevolg dat in een model met twee latente

variabelen Y en Z de sterkte van de samenhang tussen Y en Z zowel onder-

als overschat kan worden wanneer men deze samenhang tracht te bepalen
--

via de relatie tussen Y en Z.

Onderzocht zou moeten worden of het niet mogelijk is de (modale) voor-
spellingsmethode te verbeteren door deze te hanteren onder de additione-

-

le restricties dat de marginale verdelingen van X en x identiek zijn en
-

dat binnen categoriein van X de manifeste variabelen onafhankelijk van

elkaar zijn. Dergelijke voorspelde scores zouden dan in ieder geval (be-

ter) aan het model voldoen.
-

Vanzelfsprekend is ook de samenhang tussen X en een externe variabele

problematisch. Weliswaar is x uniek bepaald, en daarmee ook de samenhang

tussen X en een externe variabele, maar het zal duidelijk zijn dat deze

samenhang zeker niet gezien kan worden als een schatting van de 'echte'

samenhang tussen X en de externe variabele, een samenhang die trouwens

zelf niet uniek vastligt zoals we gezien hebben.

Daarbij moet goed voor ogen gehouden worden dat het bij dit alles niet

gaat om meetonbetrouwbaarheid waarbij samenhangen 'slechts' verzwakt

worden. Cruciaal is immers steeds de kans op een misclassificatie E en

deze is niet random verdeeld over de categorie8n van de manifeste varia-

belen.

Tenslotte is er nog een kleiner additioneel probleem wanneer men in een
-

bepaald (steekproef) onderzoek gebruik maakt van X'. Zoals eerder opge-

merkt is, kan de meest aannemelijke schatter E gevonden worden door in

(3.13) meest aannemelijke schatters in te vullen. Maar het feitelijk

aantal respondenten    dat   men   via  R'   in een bepaalde ' latente' klasse
-ABCD ABCDplaatst, is niet gebaseerd op Nnijkt maar 0-P NPijkt. Het feitelijk aan-

tal misclassificaties kan dus afwijken van E.

De manier om al dit soort problemen te vermijden is het bepalen van de

relaties tussen latente en externe variabele m.b.v. een model waarin de
externe variabele opgenomen is, m.a.w. door de externe variabele intern

te maken.

Beperken we ons tot het klassieke model met 66n latente variabele X en

als externe variabele leeftijd L.
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Figuur 3.3 . Relatie tussen latente variabele X en 'externe' variabele L.

a)                                         b)

-1/A -3 A
L -Ii-X  EL-  B L'-1/- X «:

Mi

9 fC               U/4 \D                    L               D

In fig. 3.3.a) is een (loglineair) model aangegeven waarin de latente

variabele X voorkomt, waarin leeftijd L direct samenhangt met X, maar

waarin geen direct verband bestaat tussen de 'externe' variabele en de

manifeste variabelen A, B, C en D. De manifeste en 'externe' variabelen

zijn alleen aan elkaar gerelateerd via de latente variabele X. Dit model

kan als volgt weergegeven worden:

_ABCDXL ABCDXLAXBXCXDXXL
Fijkltm = 11 Ti Tj Tk Tt rt Tm Tit Tjt Tkt Tlt Ttm (3.15)

XL.
De parameters van het loglineaire model (3.15) (en met name ook Ttm)
kunnen op de gebruikelijke wijze b.v. m.b.v. het EM-algoritme bepaald

worden. In termen van latente-klasse-analyse (en Goodmans algoritme) is

het model in fig. 3.3 onder a) een gewoon basismodel met 66n latente

variabele en vijf manifeste variabelen.

Soms heeft het voordelen, zoals we verderop zullen zien, het model te

herformuleren in de zin van fig. 3.3.b. Daarin komen twee latente varia-
belen L' en X voor en vijf manifeste variabelen A t/m D en L, waarbij L

perfect verbonden is met L'. L en L' zijn dus in feite identiek.

Het aantal latente klassen is nu niet T, maar T)(M. Beschouwen we deze

categoriein als de TxM klassen van de ene gecombineerde latente variabe-

le XL', dan ontstaat er een gewoon latente-klasse-model met 66n latente

variabele en 5 manifeste variabelen, waarbij de volgende restricties

gelden t.a.v. de parameters om het model in overeenstemming te brengen

met het model in fig. 3.3 (dan wel (3.15)):
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LXL'
Hmtm' = 1 als m = m'

= 0 als m 0 mi

 AXL' = HAXL' = = HAXL'
itl it2 itM'

(3.16)
BXL' BXL' BXL'

Hjtl  = H jt2  = "' = H jtM'

-        -

CXL' CXL' 2XL'
nktl  = Mkt2  = "' = MktM'

TIDXL' - HDXL' =     = HDXL'
Etl 1 t2 2 tM'

De eerste restrictie in (3.16) garandeert dat L en L' identiek zijn. De

overige restricties houden in dat de scores op de manifeste variabelen

alleen afhankelijk zijn van X, zodat L'  (en dus L) en de manifeste va-

riabelen onafhankelijk van elkaar zijn binnen categorie8n van X.

De samenhang tussen de latente variabele   X   en  de ' externe' variabele  L

wordt binnen dit model weergegeven via de verdeling van de latente va-
XL'

riabelen, dus via Htm''
Aangezien binnen het programma LCAG (loglineaire) restricties t.a.v. de

XL'parameters  H
tm' aangebracht kunnen worden,   is   het   zo ook mogelilk  een

model op te stellen waarin L' en X onafhankelijk van elkaar zijn waarbij

voor het model (3.15) geldt: rXL = 1.11)
tm

Voor zover dergelijke modellen met manifeste, 'externe' en latente va-

riabelen identificeerbaar zijn, kunnen de samenhangen in de populatie

tussen externe en latente variabelen uniek bepaald worden, evenals de
XL

meest aannemelijke schattingen voor deze samenhangen (b.v. Ttm).

De eerder gesignaleerde problemen verband houdend met het bepalen van de

individuele scores op X, doen zich hier dus niet voor. Wel is het een

probleem dat na toevoeging van externe variabelen aan het model, zonder

vergroting van de steekproefomvang, de geschatte verwachte frequenties

per cel zeer gering kunnen zijn, met alle eerder vermelde problemen.

Vandaar blijft verder onderzoek naar de mate van onbepaaldheid van indi-

viduele latente scores gewenst.
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3.3. Modellen met twee of meer latente variabelen

3.3.1. Gecorreleerde latente variabelen

Zoals reeds eerder opgemerkt is, moet op basis van de uitkomsten in ta-

bel 3.2 het model met 66n dichotome latente variabele verworpen worden

voor de gegevens van Nederland in tabel 3.1. Men zou nu kunnen proberen

of een uitbreiding van het aantal latente klassen (met additionele res-

tricties op de parameters vanwege identificeerbaarheid) w&1 tot bevredi-
gende resultaten leidt. Men postuleert het bestaan van §6n polytome la-

tente variabele, waarvan het aantal categorie n proberenderwijs bepaald

wordt.

Goodman geeft een andere richting aan waarbij weliswaar ook het aantal

latente klassen uitgebreid wordt, maar dan ten gevolge van het feit dat

de categoriein van twee of meer latente variabelen gecombineerd wor-

12)den.

Men zou er van uit kunnen gaan dat de vier indicatoren m.b.t. 'rege-

ringsverantwoordelijkheid' (tabel 3.1) opgevat moeten worden als indica-

toren van twee onderliggende theoretische variabelen. Er is de dichotome

latente variabele Y die betrekking heeft op het feit of men vindt dat de

regering wel of niet een grote verantwoordelijkheid moet dragen t.a.v.

ideile kwesties als gelijke rechten voor mannen en vrouwen (A) en gelij-

ke rechten voor gastarbeiders (D); daarnaast is er de dichotome latente

variabele Z die betrekking heeft op de mening ten aanzien van regerings-

verantwoordelijkheid voor meer materi5le zaken als onderwijs (B) en goe-

de medische verzorging (C). In fig. 3.4 is dit weergegeven.

Figuur 3.4. Model met twee latente variabelen

A

Y

D

B

Z

C
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Het model in fig. 3.4 kan geformuleerd worden als een loglineair model

met twee latente variabelen: {YZ,YA,YD,ZB,ZC} :

FABCDYZ - n TA T: rc TD TY tz TAY TDY TBZ TCZ TYZ (3.17)ijkers ijkirsirlrjsksrs

Formulering als een latente-klasse-model en toepassing van Goodmans al-

goritme houden het volgende in. Men herformuleert het model in fig. 3.4

tot een model met 66n latente variabele X (fig. 3.1). Deze latente va-

riabele X heeft vier categorie@n,  nl.  de.2x2 categorie5n  van  de  gecom-

bineerde variabele YZ.  Behalve de gebruikelijke assumpties worden er

extra restricties aangebracht om ervoor te zorgen dat A en D onafhanke-

lijk zijn van Z indien Y constant wordt gehouden, en B en C onafhanke-

lijk zijn van Y met Z constant:

-      -            -      -

HAYZ   = WAYZ DYZ DYZ
irl ir2 II£ rl   =  Ht r2

(3.18)
-      -           -      -

H BYZ   =  H BYZ CYZ CYZ
jls j2s nkls  =  Hk2 s

De uitkomsten zijn te vinden in tabel 3.4. De loglineaire effecten zijn
-ABCDYZ

vermeld in fig. 3.5; deze kunnen berekend worden op basis van F
ijkgrs'

dan wel rechtstreeks via de uitkomsten in tabel 3.4, gebruik makend van

het 'collapsibility'-theorema.

Rekening houdend met alle aangebrachte restricties moeten er binnen het

latente-klasse-model 11 parameters onafhankelijk geschat worden, zodat

er vier vrijheidsgraden overblijven. Zoals uit de toetsingsuitkomst in

tabel 3.4 blijkt, is er geen reden dit model te verwerpen: de samenhan-

gen tussen de vier manifeste variabelen kunnen op zeer bevredigende wij-
ze verklaard worden vanuit de effecten van twee onderliggende variabe-

len.

Z (regeringsverantwoordelijkheid ten aanzien van materi le zaken) heeft

vrij sterke verbanden met zowel B (onderwijs) als C (goede medische ver-

zorging). De relatie van Y (regeringsverantwoordelijkheid ten aanzien

van idedle zaken) met D (gelijke rechten gastarbeiders) is ongeveer even

sterk als de eerder genoemde verbanden, maar de samenhang tussen Y en A
(gelijke rechten voor man en vrouw) is zwakker, zowel in termen van ver-

schillen tussen de conditionele kansen, als in termen van loglineaire

effecten.
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Tabel 3.4. Model met twee latente variabelen; gegevens tabel 3.1 Neder-

land

Latente

klasse Zrs1 Yz            I AYZ                  A BYZ                ACYZ                    ADYZ
rs irs jrs krs

Xt  Yr Zs 12 12 12 12

111 0,259  0,507 0,493  0,948 0,052  0,852 0,148  0,654 0,346

2   1   2   0,009  0,507 0,493  0,449 0,551  0,327 0,673  0,654 0,346

321 0,176  0,176 0,824  0,948 0,052  0,852 0,148  0,118 0,882

422 0,556  0,176 0,824  0,449 0,551  0,327 0,673  0,118 0,882

L = 5,76 df =4   p= 0,22

Figuur 3.5. Loglineaire effecten voor model in tabel 3.4.

0,393-A TYZ = 3 116
11    '

1.1,6 1  S--,         "  .
TYA = 1 481

0,776

/-/'-B
YD

T   = 1,94111

Z <2

0,619--.c             Z» = 2,17211

ZC
T   = 1,857
11

Interessant is verder de verdeling van de respondenten over de vier la-

tente klassen. Het aantal voorstanders van een ruime overheidsverant-

woordelijkheid ten aanzien van ide5le zaken (Y = 1) bedraagt 27%, maar

ten aanzien van materiale zaken (Z = 1) is dit 44%. Het verband tussen
 YZ  YZ

beide  latente  variabelen  kan  bepaald  worden m.b.v.
Frs = NIIrs. Het

blijkt zeer sterk positief te zijn: AYZ = 1,136. Dit verband is bedui-
11

dend sterker dan de samenhangen tussen de ide8le en materidle manifeste

variabelen,  waar het grootste  effect  is: X = 0,237. De samenhangenBD

11
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tussen de manifeste variabelen worden in zekere zin gecorrigeerd voor

onbetrouwbaarheid in de metingen; er is sprake van 'correction for at-

tenuation'.

De zeer sterke samenhang tussen de latente variabelen wordt met name

veroorzaakt door de geringe frequentie in de klasse YZ = (1,2): er zijn

vrijwel geen onderzoekspersonen die van mening zijn dat de regering een

grote verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van ide8le zaken, maar zich

terughoudender moet opstellen ten aanzien van materiZle zaken. Geformu-

leerd in termen van een cumulatieve (Guttman)schaal: idedle zaken zijn

moeilijker dan materible. In par. 3.5 zal een analyse langs deze lijn

uitgevoerd worden.

3.3.2. Ongecorreleerde latente variabelen

Het (loglineaire)  model met twee latente variabelen (fig. 3.4) heeft

veel overeenkomsten met  een confirmatief  factoranalysemodel,  waarbij

twee gecorreleerde factoren worden verondersteld en bepaalde factorla-

dingen bij voorbaat op 0 gezet zijn. Deze overeenkomsten roepen vanzelf

de vraag op of het ook mogelijk is latente-klasse-modellen op te stellen

waarbij de latente variabelen ongecorreleerd zijn ('orthogonale facto-

ren') en/of alle latente variabelen in principe directe effecten kunnen

uitoefenen op alle manifeste variabelen ('exploratieve factoranalyse').

Onafhankelilkheid van de twee latente variabelen Y en Z in fig. 3.4

houdt in dat voor verg. (3.17) geldt, ofwel toegevoegd moet worden aan

verg. (3.18):

YZ YZ YZ YZT   =1    ofwel    H   =H H (3.19)rs rs rl-  +s

In het loglineaire model (3.17) is {YZ} verdwenen als een van de 'suffi-

cient statistics' en vervangen door {Y} en {Z}.

Goodmans algoritme kan voor dergelijke restricties gehanteerd worden

door na elke M-stap, na de berekeningen vlgs. (3.6) m. b.v. de gebruike-
lijke ' iterative proportional fitting'-procedure de verkregen schattin-
gen Iyz aan te passen aan het model {y,Z}. Deze schattingen worden in

rs

(3.7) ingevuld. (Zie ook voetnoot 9.)

M.b.v. het programma LCAG kunnen de parameters van dit model geschat
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worden voor de gegevens van Nederland in tabel 3.1.
2De waarden voor de toetsingsgrootheden zijn: L = 63,09 en Pearson-X =

59,61. Het aantal vrijheidsgraden lijkt 5 te zijn: vanwege restrictie

(3.19) is er 66n vrijheidsgraad gewonnen ten opzichte van het model met

gecorreleerde dichotome latente variabelen.

Het model is echter niet identificeerbaar. Verschillende beginschattin-

gen geven bij gelijke L-waarde zeer uiteenlopende schattingen voor de

parameters.

Vanwege restrictie (3.19) geldt voor het model in fig. 3.4 dat de gecom-

bineerde variabele YAD onafhankelijk is van de gecombineerde variabele

ZBC. Anders gezegd: de informatie in de tabellen (Y)AD en (Z)BC is samen

met de assumpties van het model voldoende om alle frequenties in de ta-

bel (YZ)ABCD te bepalen. De tabel ABCD bevat niet meer onafhankelijke

informatie dan de tabellen AD en BC. Zoals echter Wiggins reeds aantoon-

de is het niet mogelijk zonder additionele restricties op basis van twee

dichotome manifeste variabelen (A en D) een latente-klasse-analyse uit

te voeren met twee latente klassen (Y = 1, Y = 2) (Wiggins, 1955, 1973

en Hagenaars en Bijnen, 1973). Een dergelijk model heeft meer onbekenden

dan bekenden.

Een mogelijke beperking met behulp waarvan het model wel identificeer-

baar wordt, is de restrictie dat de kans op een 'overeenkomstig' ant-

woord voor elke latente klasse even groot is:

-      -

RAYZ = HAYZ HDYZ = HDYZ
11s 22s Ils 22s

(3.20)-       -

HBYZ = HBYZ II CYZ   =   II CYZ
1rl 2r2 1rl 2r2

In termen van het loglineaire model (3.17) houdt deze restrictie vlg.

verg. (2.22, 2.23) in dat voor dit model, behalve (3.19) ook nog geldt:

A    BCD
Ti= Tj=Tk=TZ=1 (3.21)

De parameters van dit niet-hi5rarchische model kunnen bepaald worden

m.b.v. Goodmans algoritme (via LCAG) of via Newton-Raphson-procedures.

Toepassing op de gegevens voor Nederland levert nog altijd dezelfde L-

waarde op (L = 63,09), maar nu is het model wel identificeerbaar en be-

draagt het aantal vrijheidsgraden 9. Uit deze toetsing en ook uit een13)
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conditionele toetsing t.o.v. het model met gecorreleerde latente varia-

belen blijkt duidelijk dat het model voor deze data verworpen moet wor-
YZden. Erg verwonderlijk is dit natuurlijk niet: A had in het model met
rs

gecorreleerde latente variabelen een zeer hoge waarde.

Het heeft dan ook niet veel zin uitgebreid in te gaan op de gevonden

waarden voor de diverse parameters. We volstaan met de opmerking dat

vrijwel alle waarden beduidend afwijken van hetgeen in het model met

gecorreleerde latente variabelen gevonden werd.

Het is dus zeer wel mogelijk equivalenten van orthogonale factoranalyses

uit te voeren. Ook exploratieve factoranalyses kunnen nagebootst worden.

Men laat binnen het model alle latente variabelen alle manifeste varia-

belen beInvloeden en gebruikt 66n van de aangereikte algoritmes om in

een dergelijk loglineair model met latente variabelen de parameters te

schatten.

In principe zijn er geen bezwaren; praktische moeilijkheden zijn er wel.

Zo heeft het doorgaans weinig zin een dergelijke exploratieve analyse

uit te voeren met slechts enkele manifeste variabelen, b.v. 4. Maar in

het geval van een groot aantal variabelen, b.v. 15 of meer, moet men

over een zeer grote steekproef beschikken omdat anders te veel geschatte

verwachte frequenties een zeer geringe waarde zullen hebben.

Verder is de identificeerbaarheid van dergelijke modellen een probleem.

Het aantal onbekenden is vrij groot. De latente variabelen oefenen niet

alleen directe, partiAle effecten uit op de manifeste variabelen, maar

er kunnen ook interactie-effecten bestaan tussen twee of meer latente

variabelen en een manifeste variabele.

Omwille van de identificeerbaarheid is men veelal gedwongen drie-varia-

belen effecten en hogere bij voorbaat afwezig te veronderstellen. Maar

zelfs dan is het in veel gevallen nodig om verdergaande beperkingen op
te leggen aan de conditionele kansen. 14)

Tenslotte zal men er rekening mee moeten houden dat bij de uitvoering

van dergelijke exploratieve 'factoranalyses' voor het vaststellen van de

relaties tussen de latente variabelen, gesommeerd zal moeten worden over

de manifeste variabelen volgens de principes van Goodmans 'modified path

analysis approach'. B.v. in het geval van twee onafhankelijke latente

variabelen Y en Z en vier manifeste variabelen A, B, C, D, geldt uit-

gaande van de causale structuur van het model, dat Y en Z onafhankelijk
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van elkaar zijn binnen de tabel YZ, en niet binnen de tabel YZABCD met

constanthouding van de manifeste variabelen. M.b.v. LCAG kunnen derge-

lijke stapsgewijze analyses uitgevoerd worden.

3.4. Directe effecten tussen indicatoren; vergelijking met Lisrel

In het begin van dit hoofdstuk is het analyseren m.b.v. loglineaire mo-

dellen met latente variabelen aangeduid met de term 'modified Lisrel

approach'. Inderdaad gaat de analogie met Lisrel vrij ver. In de vooraf-

gaande paragrafen is aangegeven hoe 'factoranalyses' met een of meer

(ongecorreleerde)  'factoren'  uitgevoerd konden worden. In de volgende

paragraaf zal behandeld worden hoe vergelijkende analyses tussen twee of

meer subgroepen of populaties opgezet kunnen worden, waarbij, evenals

bij Lisrel, alle parameters voor de diverse populaties identiek kunnen

zijn, dan wel waarbij enkele of alle parameters van elkaar kunnen afwij-

ken. In de laatste paragraaf komt een uitgebreid causaal model aan de

orde, waarbij een van de variabelen latent is.

Twee mogelijke relevante vergelijkingspunten blijven er dan nog over. Op

de eerste plaats kunnen m. b.v. Lisrel onder bepaalde voorwaarden ook

niet-recursieve modellen, waarbij variabelen elkaar wederzijds beInvloe-

den, geanalyseerd worden. Zoals in par. 2.8.3 opgemerkt werd, is dit

niet mogelijk voor loglineaire modellen.
Het tweede vergelijkingspunt betreft de mogelijkheid via Lisrel modellen

te analyseren waarbij de storings- of toevalstermen behorend bij bepaal-

de endogene manifeste variabelen, met elkaar gecorreleerd zijn.

In feite zijn dergelijke correlaties in verreweg de meeste gevallen te-

kenen van onvermogen om het betreffende model adequaat te specificeren.

Het opgestelde model blijkt in eerste instantie niet te voldoen; een of

meer correlaties tussen de waargenomen (manifeste)  variabelen worden

door het model incorrect gereproduceerd; het loslaten van de assumptie

van ongecorreleerde toevalstermen voor die variabelen waarvoor de corre-

laties incorrect worden geschat, heft de geconstateerde discrepanties

op. Tenzij men echter duidelijk redenen heeft om aan te nemen dat toe-

valstermen gecorreleerd zijn, is dit een louter algebraIsche oplossing

die het opgestelde (meet)model in feite vrij fundamenteel aantast en

uiteindelijk niets anders inhoudt dan: er zijn in het onderzoek 66n of
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meer variabelen vergeten die eigenlijk in het model opgenomen hadden

moeten worden, maar welke dit zijn weten we niet.

Ook in loglineaire modellen kan men dergelijke effecten inbouwen. Hoewel

het niet mogelijk is b.v. in fig. 3.1 gecorreleerde toevalstermen tussen

A en B op te nemen, kan men wel op min of meer equivalente wijze met de

onbekende vergeten variabelen rekening houden door een additioneel, di-

rect effect tussen de indicatoren A en B te veronderstellen.

Ook hier geldt dat men redenen moet hebben voor een dergelijke handel-

wijze. Deze redenen kunnen met name aanwezig zijn in het geval van her-

haalde metingen bij dezelfde onderzoekspersonen, in de vorm van 'test-

retest' -effecten. We zullen  dan  ook de behandeling van directe  ( ' test-
retest'-)effecten tussen indicatoren uitstellen tot hoofdstuk 4 'panel-

onderzoek' (par. 4.2.3 en 4.5.4).

3.5. Vergelijkingen tussen subgroepen

De vraag of de uitkomsten van een latente-klasse-analyse, toegepast op

dezelfde verzameling manifeste variabelen, voor verschillende subgroepen

gelijk zijn, is vrij gecompliceerd.

Zo kan de vraag naar de gelijkheid van uitkomsten betrekking hebben op

slechts 66n bepaalde parameter of alleen maar op de structuur van het

model; maar ook kan een hele groep parameters in het geding zijn (b.v.

alle effecten tussen de latente variabelen) en vanzelfsprekend kan men

ook gelnteresseerd zijn in de totale overeenkomst van de uitkomsten,

voor alle parameters dus.

Hieronder zal nader uitgewerkt worden hoe dergelijke vragen beantwoord

kunnen worden. Daarbij moet het begrip 'subgroep' in ruime zin geInter-

preteerd worden. Er kan onder worden verstaan onafhankelijke aselecte

steekproeven uit verschillende populaties, opdelingen van 66n bepaalde

onderzoeksgroep (man-vrouw, jong-middelbaar-oud etc.), of ook: onafhan-

kelijke steekproeven uit dezelfde populatie op verschillende tijdstip-

pen. (Het is in feite een wat slordig gebruik van de term populatie die

deze onderscheidingen mogelijk maakt.)

De principes van vergelijkende analyses zullen geillustreerd worden aan

de hand van de gegevens in tabel 3.1.

Het model met twee gecorreleerde latente variabelen gaf voor de gegevens
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van Nederland een uitstekende verklaring (tabel 3.4). Maar ook voor Oos-

tenrijk, Duitsland en Zwitserland zijn de uitkomsten voor dit model gun-

stig: Oostenrijk: L = 4,18, Duitsland: L= 7,74 en Zwitserland: 1,53

(ter vergelijking Nederland: L = 5,76). Met vier vrijheidsgraden is de

overschrijdingskans voor elk land (elke subgroep) groter dan 0,10.

Een toets dat voor alle vier landen tegelijkertijd het onderhavige model

met de daarin gepostuleerde onafhankelijkheidsassumpties geldig is, kan

verkregen worden door de gevonden L-waarden en bijbehorende vrijheids-

graden te sommeren: L= 19,21, df. = 16, p= 0,26. De uitkomsten van

deze 'overall'-toets bevestigen de eerder getrokken conclusies voor elk

land afzonderlijk.

Kenmerkend voor de uitkomsten van alle landen is dat de kans op een sco-

re waarbij men v66r een grote regeringsverantwoordelijkheid is m.b.t.

idejle zaken, maar niet m.b.t. materidle zaken (YZ = (1,2)), (vrijwel)

te  verwaarlozen  is:  Nederland:  0,009,  Oostenrijk:  0,029,  Duitsland:

0,018 en Zwitserland: 0,0003.

Y en Z vormen zo een vrijwel perfecte Guttmanschaal: instemming met het

moeilijke item Y (ide@le zaken) impliceert ook instemming met het gemak-

kelijkere item Z (materi5le zaken). Men zou A en D kunnen beschouwen als

indicatoren van de latente variabelen Y, en B en C als indicatoren van

de latente variabele Z waarbij de latente variabelen een perfecte Gutt-

manschaal vormen.

Een nadere toetsing hiervan kan verkregen worden door de eerder uitge-

voerde analyses te herhalen met weglating van de latente klasse YZ =
YZ

(1,2): H12 = 0, inclusief uiteraard alle conditionele kansen en restric-
15)ties die op deze klasse betrekking hebben. In termen van het logli-

neaire model: men past het model in verg. (3.17) toe met dien verstande
ABCDYZ

dat  alle  frequenties F bulten de analyse gehouden worden,  bijijk£12
voorbaat de waarde 0 krijgen.

De uitkomsten geven geen reden de idee5n over een perfecte Guttmanschaal

te verwerpen. Rekening houdend met de vijf vrijheidsgraden zijn de toet-

singsuitkomsten: Nederland: L = 5,80, p = 0,33, Oostenrijk: L = 6,06, p

= 0,30, Duitsland: L = 10,04, p = 0,07, Zwitserland: L = 1,52, p = 0,91

en de 'overall'-toets voor alle vier landen: L = 23,43, df. = 20 en p =

0,27.

Ook de conditionele toetsing van dit model ten opzichte van het model

zonder de restrictie II12 = 0 leidt tot acceptatie van het beperkte mo-
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del. De uitkomsten van deze twee modellen zijn ook vrijwel identiek.

Voor alle landen geldt dat de absolute waarden van de verschillen, afge-
A

rond op twee decimalen, voor bijna alle H-parameters kleiner zijn dan

0,01 met een hoogst enkele uitschieter van 0,03.

Men kan nu de uitkomsten van de vier landen naast elkaar zetten, de ver-

delingen van de latente variabelen vergelijken, alsook de relaties tus-

sen latente en manifeste variabelen. De complicaties die zich hierbij

voordoen, kunnen verduidelijkt worden aan de hand van figuur 3.6.

Figuur 3.6. Relaties tussen latente variabelen (X), manifeste variabelen

(M) en stratificatievariabelen (S).

la. i»»
M lb.  X 'M lc.   X      "M1-                1

S                                  S

2a. 2b.   X        M            2c. X M

»-M s/M             s
De analyse zoals die tot nu toe uitgevoerd is, staat in figuur 3.6 onder

la. De latente variabelen Y en Z worden aangeduid als X, de manifeste

variabelen A t/m D als M en de stratificatievariabele S, op basis waar-

van de subgroepen zijn samengesteld, is in dit geval het land waar men

woont: Nederland, Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland.

Aangezien de analyses voor elk land afzonderlijk uitgevoerd zijn, kunnen

de verdelingen van de latente variabelen van land tot land verschillen.

Er zal m.a.w. samenhang zijn tussen de latente variabele X en de strati-

ficatievariabele S, zoals aangegeven in la. Verder is in de afzonderlij-

ke analyses op geen enkele wijze een restrictie aangebracht in de zin

dat bepaalde conditionele kansen voor alle landen gelijk zouden moeten

zijn. M.a.w. de relaties tussen de latente en de manifeste variabelen

kunnen van land tot land van wisselende sterkte zijn. Vandaar de aanwe-

zigheid in la van een drie-variabelen interactie XSM.

In plaats van vier afzonderlijke analyses uit te voeren was het ook mo-

gelijk geweest in een keer een oplossing voor alle vier landen te vin-

den. Men definieert daartoe (op de wijze van L in fig. 3.3b) een latente

variabele S' die perfect verbonden wordt met de manifeste variabele S.
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Voor de hele onderzoeksgroep uit alle vier landen wordt een model opge-

steld met 3 x 4=1 2 latente klassen. Binnen elke categorie van S', voor

elk land dus, worden die restricties aangebracht die nodig zijn om het

Guttmanmodel te defini8ren. Maar men brengt geen restricties aan tussen

parameters die betrekking hebben op verschillende landen. De uitkomsten

van deze totale analyse zijn identiek aan die van de afzonderlijke ana-

lyses.

Stel nu dat men niet alleen de hypothese wil toetsen dat voor alle vier

landen het Guttmanmodel geldig is, zoals we hierboven gedaan hebben,

maar ook nog de additionele restrictie dat de verdeling van de latente

variabelen in alle vier landen identiek is, m.a.w. dat voor- en teger>-

standers van regeringsverantwoordelijkheid m.b.t.  ide5le en materi6le

zaken in gelijke proporties in de vier landen aanwezig zijn.

Een dergelijke hypothese, weergegeven in 2a (fig. 3.6), kan getoetst

worden door in de hierboven beschreven totale analyse de additionele

restrictie aan te brengen dat S' en X onafhankelijk van elkaar zijn. We

hebben m.a.w. een model met ongecorreleerde latente variabelen.

Het Guttmanmodel met gelijke verdelingen voor YZ (= X) in de verschil-
lende landen blijkt uitstekend te voldoen: L = 30,55, df. = 26, p =
0,25. Conditionele toetsing van de modellen la - 2a, dus van de extra

restrictie dat de verdelingen identiek zijn geeft: L = 7,12, df. = 6, p

= 0,31.

Verschillen in de verdeling van de latente variabele 'regeringsverant-

woordelijkheid' tussen de vier landen mogen dus als steekproefvariaties

beschouwd worden en behoeven geen diepzinnige verklaringen in termen van

verschillen in politieke cultuur etc.

Daarbij moet echter wel aan &6n voorwaarde voldaan zijn die we tot nu

toe gemakshalve maar over het hoofd gezien hebben: de latente variabelen

Y en Z moeten in alle vier landen dezelfde theoretische betekenis heb-

ben. Nu ontlenen latente variabelen hun betekenis aan het opgestelde

model en met name aan de relaties tussen latente en manifeste variabe-

len. Het is dus op zijn minst vervelend wanneer zoals in de modellen la

en 2a de relaties tussen latente en manifeste variabelen in de diverse

landen niet gelijk zijn.

Theoretisch veel beter interpreteerbaar zijn de modellen lc en 2c, waar

de relaties tussen de stratificatievariabele en de manifeste variabelen

of geheel afwezig zijn (2c) of geheel verlopen via de latente variabele
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X (lc). In lc en 2c wordt verondersteld dat de conditionele verdeling

van een manifeste variabele binnen een bepaalde latente klasse voor elk

land gelijk is. Indien men in de totale analyse behalve de 'Guttman-res-

tricties' de additionele restricties aanbrengt dat alle 'overeenkomsti-

ge' conditionele kansen voor alle landen gelijk zijn, blijkt het model

volstrekt niet te voldoen: L = 159,30, df. = 44, p < 0,001. (Voegt men

hier nog de restrictie aan toe dat S' en X onafhankelijk zijn (2c) dan

past het model uiteraard nog slechter: L = 222,82, df. = 50, p < 0,001.)

Gelet op het theoretisch belang van een gelijke relatie tussen manifeste

en latente variabelen voor alle landen is dit een teleurstellend resul-

taat. Het roept twijfels op ten aanzien van de mogelijkheid de latente

variabelen voor alle landen op gelijke wijze te interpreteren. Verder

onderzoek naar de redenen hiervan zal gebruik kunnen maken van de ver-

schillen in uitkomst tussen de modellen la, 2a ten opzichte van lc, 2c.

Verder zullen ook de gestandaardiseerde (of aangepaste) residuen infor-

matie geven met name over de vraag of een bepaald land duidelijk afwijkt

van de rest.

Een mogelijke verklaring voor het falen van lc en 2c, kan ook gevonden

worden m.b.v. lb of 2b. Deze laatste geven modellen weer waarbij welis-

waar de stratificatievariabele directe invloeden uitoefent op de mani-

feste variabelen, maar waarbij er geen drie-variabelen interactie XSM

is, zodat de relatie tussen latente en manifeste variabelen voor elk

land dezelfde is. De (conditionele) kans op een bepaalde score op een

manifeste variabele hangt zowel  af  van  het   land  waar men woont,   van  het-
geen daar gangbaar is, als van de latente klasse waartoe men behoort.

Maar de effecten van X zijn niet afhankelijk van S en vice versa.

De relaties tussen de latente en manifeste variabelen zijn niet meer

gelijk voor alle landen in de zin dat binnen een latente klasse de con-

ditionele verdelingen van een bepaalde variabele voor alle landen iden-

tiek zijn, maar in de zin dat ·r  gelijk is voor elk land zodat
XMS

geldt: T    = 1.tInn

Zodoende ontstaat er in het tot nu toe gehanteerde voorbeeld een 'Gutt-

manmodel' dat identiek is voor alle landen in termen van loglineaire

effecten, niet meer in termen van conditionele kansen. De parameters van

een dergelijk model kunnen (zij het wat moeizaam) bepaald worden via de

aangegeven algoritmes gebruik makend van procedures voor incomplete ta-

bellen met apriori nullen.
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Een dergelijk 'Guttmanmodel' doet in eerste instantie misschien toch ook

wat gecompliceerd en vreemd aan en we zullen daarom ter illustratie van

1b en 2b in fig. 3.6 de gegevens van tabel 3.1 gebruiken en wel de ko-

lommen Duitsland 2 en Zwitserland 2.

De gegevens in deze kolommen hebben betrekking op dezelfde variabelen

als we tot nu toe gebruikt hebben; alleen zijn de ideile items A en D op

andere wijze gedichotomiseerd, zoals onder tabel 3.1 vermeld is. De sco-

res 1 en 2 hebben nu voor alle vier manifeste variabelen ongeveer de

betekenis: onder resp. boven de mediaan. Hiermede is uiteraard het cumu-

latieve karakter van de items teniet gedaan: alle items zijn nu even

moeilijk.

Allereerst werd nagegaan of het model met twee latente variabelen (fig.

3.4) van toepassing was voor deze data. De resultaten waren goed genoeg

om dit model (in feite: model la in fig. 3.6) als uitgangspunt voor ver-

dere analyses te nemen: Duitsland 2: L = 6,47, df. = 4, p = 0,17, Zwit-

serland 2: L = 7,21, df. = 4, p = 0,13 en beide landen: L = 13,67, df. =

8 en p = 0,09.

Zoals hierboven aangegeven  is,   zou  voor een inhoudelijk relevante verge-

lijking van de uitkomsten van beide landen, het meetmodel waarin rela-

ties weergegeven worden tussen manifeste en latente variabelen identiek

moeten zijn. Vandaar dat allereerst geprobeerd werd of het model lc

(fig. 3.6) empirisch houdbaar was. Daartoe werden de parameters van het

loglineaire model { SYZ,YA,YD,ZB,ZC} geschat, waarbij S verwijst  naar  de

stratificatievariabele Duitsland 2 en Zwitserland 2. De benodigde stap-

pen binnen Goodmans algoritme houden in dat een latente variabele S' (=

S) gecre5erd wordt en dat de conditionele verdelingen van de manifeste
AY

variabelen (de conditionele kansen H etc.) voor beide landen gelijkir

worden gemaakt. Dit model moet verworpen worden: L = 35,30, df. = 16, p

= 0,004.

Een mogelijk alternatief is dan model lb. In eerste instantle werd uit-

gegaan  van het model { SYZ,YA,YD,ZB,ZC,SA,SB,SC,SD} .  Via LCAG moeten  de

parameters van een dergelijk model geschat worden door de latente varia-

belen A' (= A), B' (= B), C' (- C), D' (= D) en S' (= S) te crebren en

vervolgens de verdeling van de latente variabelen aan te passen aan het

gepostuleerde model, aangezien de restrictie T = 1 etc. niet weerge-
ASY
inr

geven kan worden in termen van gelijkheden van conditionele kansen. Dit

model blijkt redelijk te voldoen: L = 18,56, df. = 12, p = 0,10.
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Uitgaande van dit model kan de vraag gesteld worden of er geen spaarza-

mere modellen op te stellen zijn, met name wat betreft de relaties S, Y

en Z. De meest voor de hand liggende vereenvoudiging is het weglaten van
SYZ

de drie-variabelen interactie: T = 1; vervolgens kan men zich afvra-nrs
gen of S niet geheel onafhankelijk is van de latente variabelen Y en Z.

In tabel 3.5 zijn de uitkomsten van deze analyses vermeld, waarbij de

meeste modellen stapsgewijs zijn geanalyseerd volgens de principes van

Goodmans variant op de padanalyse, aangezien het ontbreken van relaties

tussen S en de latente variabelen Y en Z zonder constanthouding van de

manifeste variabelen (indicatoren) onderzocht moet worden. Tevens is in

deze tabel ter vergelijking onder 5 het oorspronkelijke model la opgeno-

men.

Op grond van de niet-conditionele L-toets zijn alle modellen acceptabel.

Model 2'  (zo genoemd omdat alle modellen hidrarchisch geordend kunnen

worden behalve 2 t.o.v 2') heeft de gunstigste F-waarde. Elk model is

ook vergeleken met het meest spaarzame model 1, waar S volstrekt onaf-

hankelijk is van Y en Z. In alle gevallen kan o.g.v. de conditionele L-

toets dit meest beperkte model gehandhaafd worden, hoewel model 2' nog

het minst duidelijk.

R' blijkt een zeer misleidende maatstaf te zijn. Uitgaande van R' zou

men voor model 5 kiezen, dat naar alle andere maatstaven gemeten, een
.

van de slechtste keuzes zou zijn. Veel beter voldoet 6. Op grond hier-

van zou men of model 2' kiezen of toch 1.

Gelet op deze wat moeilijke keuze tussen model 1 waar S (Duitsland 2/

Zwitserland 2) de vier indicatoren belnvloedt, maar niet de latente va-

riabelen  (in de tabel  SYZ), en model  2', waar naast de relaties  uit  mo-
del   1,   ook de direct samenhang   S-Z ( eveneens   in de tabel   SYZ) is opgeno-
men, zijn in fig. 3.7 de uitkomsten van beide modellen vermeld.

De uitkomsten in fig. 3.7 zijn niet erg verschillend voor model 1 en

model 2'. De latente variabelen Y (ide5le zaken) en Z (materi5le zaken)

hebben dezelfde grote positieve samenhang in beide modellen. De directe

effecten van de latente op de manifeste variabelen zijn zeer groot (zij

het iets zwakker voor D) en vrijwel identiek voor beide modellen. De

invloeden van S op de manifeste variabelen zijn in model 2' systematisch

iets sterker van in model 1, maar vertonen overigens hetzelfde patroon:

binnen elke latente klasse is de (conditionele) kans op een antwoord in

de richting van 'regeringsverantwoordelijkheid' (score 1) voor Duitsers
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iets groter dan voor Zwitsers. Voor de ide le items A en D is dit ver-

schil zeer gering; voor de materi5le items B en C is het groter.

Tabel 3.5. Modellen met twee latente variabelen en stratificatievariabe-

le S - Duitsland 2 en Zwitserland 2; gegevens: tabel 3.1.

L -L F -F
Model L  df. p  F-L/df. Ll/u df.  p   R'= l1LLu   6=  1  u'F11

1.    { S,YZ}
{SYZ,YA,YD,ZB,ZC,

SA,SB,SC,SD} 22,41 15 0,10  1,49    -    -   -        -           -

2.    { SY,YZ}
{SYZ,YA,YD,ZB,ZC,

SA,SB,SC,SD} 21,29 14 0,10 1,52 1,12  1 0,29 0,05 -0,02

2'. {SZ,YZ}

{SYZ,YA,YD,ZB,ZC,

SA,SB,SC,SD} 20,09 14 0,13 1,44 2,32  1 0,13 0,10 0,03

3. {SY, SZ,YZ}

{SYZ,YA,YD,ZB,ZC,

SA,SB,SC,SD} 20,01 13 0,09 1,54 2,40  2 0,30 0,11 -0,03

4. {SYZ,YA,YD,ZB,ZC,

SA,SB,SC,SD} 18,56 12 0,10 1,55 3,85  3 0,28 0,17 -0,04

5.  {SYZ,SYA,SYD,

SZB,SZC} 13,67  8 0,09 1,71 8,74  7 0,27 0,39 -0,15

Tenslotte is er in model 2' nog het zwakke verband tussen S en Z: wan-

neer Y constant gehouden wordt, is de kans dat een Duitser tot de laten-

te  klasse  'grote  regeringsverantwoordelijkheid voor materi8le zaken'

behoort, iets kleiner dan die kans voor een Zwitser.

Gelet ook op deze laatste zwakke samenhang, zou men toch om redenen van

'spaarzaamheid' de voorkeur moeten geven aan model 1, waarin deze zwakke

samenhang afwezig verondersteld wordt. De proportionele verdeling van

Duitsers en Zwitsers over de latente klassen is volgens dit model ge-

lijk.
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Figuur 3.7. Schattingen voor de loglineaire parameters A model 1 en 2'

(tabel 3.5).

a) model 1 b) model 2'

0,617 A 0,611  A

Y 0,068 1,<i
0,102
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T   = 1,729 T = 2,097 T = 1,173 T = 1,746 T = 2,125 T = 1,27911          11          11            11          11           11

TYA = 1,853 TZC = 2,126 TSC = 1,299  TYA = 1,842 TZC = 2,122 TSC = 1,41611          11           11            11          11           11
YD SA SD YD SA SD

T   = 1,621 T = 1,071 T = 1,011 T = 1,631 T = 1,107 r = 1,03711          11           11            11          11           11
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3.6. Causale modellen met latente variabelen

De modellen besproken in de paragrafen 3.2.6 en 3.5 kunnen opgevat wor-

den als causale modellen waarin de relaties aangegeven worden tussen

'externe' variabelen, latente variabelen en manifeste variabelen (indi-

catoren). In deze paragraaf wordt een uitgewerkt voorbeeld van een der-

gelijk causaal model gepresenteerd, waarvoor de gegevens wederom ont-

leend zijn aan het onderzoek Political Action.

Vooral vanwege de steekproefomvang is gebruik gemaakt van de gegevens

van Duitsland. Deze hebben op dezelfde variabelen betrekking als de ge-

gevens onder de kolom 'Duitsland' in tabel  3.1,   zij het uitgebreid  met

de variabelen religie,  inkomen en partijvoorkeur. Vanwege ontbrekende

gegevens voor deze laatste drie variabelen is de totale steekproefomvang

wat geringer dan in tabel 3.1.
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Verondersteld wordt dat aan de vier variabelen A t/m D in tabel 3.6 het

Guttmarlmodel uit de vorige paragraaf ten grondslag ligt, waarbij de la-
tente variabelen Y en Z een perfecte Guttmanschaal vormen. De gecombi-

neerde variabele YZ zullen we verder aanduiden als X, waarbij de score X

= 1 inhoudt dat men zowel ide5le als materi8le zaken als een essentidle

verantwoordelijkheid van de regering ziet, score 2 aangeeft dat men wel

regeringsverantwoordelijkheid essentieel vindt voor materiale maar niet

voor idedle zaken en score 3 inhoudt dat men een essenti&le regerings-

verantwoordelijkheid afwijst op beide gebieden.

Aangezien in tabel 3.6 een aantal respondenten niet voorkomen die wel in

tabel 3.1 aanwezig waren, is eerst voor deze data de Guttmananalyse uit

de vorige paragraaf herhaald. De uitkomsten zijn vrijwel identiek; de

toetsingsuitkomst is iets gunstiger, hetgeen wellicht toegeschreven kan

worden aan de geringere steekproefomvang: L = 9,14, df. =-5 en p = 0,10.

(In par. 3.5 werd voor Duitsland gevonden: L = 10,04, p = 0,07.)

De latente variabele X 'regeringsverantwoordelijkheid' zal, naar veron-

dersteld wordt, invloed hebben op de partijvoorkeur P: naar mate men

ruimere taken voor de overheid ziet, is men eerder geneigd zijn stem op

links uit te brengen.

Twee andere variabelen zijn nog van belang voor de partijvoorkeur: reli-

gie R en inkomen I: naar mate men godsdienstiger is en naar mate men een

hoger inkomen heeft, is men eerder geneigd rechts te stemmen. De invloed

van deze variabelen kan zowel direct zijn als via X lopen.

Allereerst moet nagegaan worden of de relaties van religie, inkomen en

partijvoorkeur met de vier indicatoren A t/m D geheel via de latente

variabele X verlopen. Dit impliceert ten minste de houdbaarheid van het

volgende loglineaire model: { RIPX,XA,XB,XC,XD} ,  met dien verstande   dat

voor de relaties van X met de indicatoren het Guttmanmodel aangehouden

wordt. De parameters van dit model kunnen via Goodmans algoritme geschat

worden. Daartoe worden op de eerder aangegeven wijze latente variabelen

gecre erd: R', I' en P'. Deze worden via conditionele kansen van 0 en 1

perfect verbonden met R, I en P. Verder worden aan de conditionele kan-

sen voor A t/m D zulke restricties opgelegd dat het Guttmanmodel weerge-

geven wordt en dat de scores op de vier indicatoren alleen afhangen van

X en niet van de overige 'latente' variabelen.
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Tabel 3.6. Agenda items (A, B, C, D), religie (R), inkomen (I) en par-

tilvoorkeur (P); Political Action, onderzoek 1974; Duitsland.

R 1 1 1 1 2 2 2     2

I 1 1 2 2 1 1 2     2

P 1 2 1 2 1 2 1 2 T
A B C D
----

1111 6   15   5   14   18    7   13   16    94

1112 5   21   7   17   22   13   25   18   128

1 1 2 1      2    0 1 2 0 1 4    2    12

1122   0 5 1 2         3         1         3         5         20

1211   1  1 0  1  1  1 2 07
1212   2  8 2  4  4  2 7 5    34

1221   0 2 1 200106
1222   3 3 3 6         8         1         8         6         38

2111   2 9 0 4 16 8   15   10    64

2 1 1 2     15   59  11   32   53   41   33   39   283

2 1 2 1      1    3   0    5    1    0    4    2    16

2 1 2 2 4   12   2   20   15   13   19   12    97

2211   4 4 0 1         4         2         2         3         20

2 2 1 2     10   33   6   17   27   22   23   25   163

2 2 2 1      0    0 1 2         2         1         2         2         10

2 2 2 2     10   44  14   31   44   26   39   41   249

T     65  219  54 160 218 139 200 186 1241

R - Religie (1 = zeer of tamelijk godsdienstig, 2 = een weinig of niet

godsdienstig)

I- Maandelijks gezinsinkomen (1 = < 1500 DM, 2=1 1500 DM)

P - Partijvoorkeur (1 = links (SPD, DKP), 2= midden/rechts (CDU/CSU,

FDP))

A - garanderen van gelijke rechten voor mannen en vrouwen

B - zorgen voor goed onderwijs

C - zorgen voor goede medische verzorging

D - zorgen voor gelijke rechten voor gastarbeiders

A,B,C,D (1 = een essenti5le verantwoordelijkheid van de regering, 2 =

geen essenti&le verantwoordelijkheid van de regering)
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Dit model voldeed uitstekend: L = 102,88, df. = 96 en p = 0,30. Natuur-

lijk is het wel een probleem dat vele geschatte verwachte frequenties
2zeer gering zijn. Het is daarom geruststellend dat Pearson-x  geen erg

afwijkende waarde vertoonde: X 2 = 99,51, p = 0,38.

De schattingen voor de parameters in dit model zijn gebruikt om een meer

spaarzaam model te vinden. Dit leidde tot het model in fig. 3.8: L =

104,39, df. = 106 en p = 0,53 (Pearson-%2 = 100,63, p = 0,63).

Een nog beperkter model is onderzocht waaruit alle effecten van I op P

weggelaten werden vanwege de geringe waarden van deze effecten. Hoewel

dit model niet verworpen hoeft te worden (L = 113,17, df. = 108, p =
2

0,35 en X  = 109,17, p = 0,45), wijzen conditionele toetsingen, evenals
-

de beschrijvende maten F en 6 in de richting van het model in fig. 3.8.

De relaties tussen religie, inkomen en de latente variabele X moeten

onderzocht worden binnen de tabel RIX, aangezien partijvoorkeur van deze

drie variabelen afhankelijk is volgens dit model. (De schattingen voor

de parameters zijn dan ook stapsgewijs bepaald.)

Figuur 3.8. Causaal model voor de gegevens tabel 3.6.

IR PX

  R-

-0,357 T11  = 1,094 ·r  = 0,860 Tll = 1,152

        -0,066  () .P
Tll  = 1,049 T12 = 1,278 T12 = 0,838
IP IX PX

-5
O,090 /  0,048    

 •I «IIi --** ,   = 0,700 ':  = 0,910 ':  = 1,036
--1/---r-A BCD TRIP = 0,936111

*    AIX = -0,151   AIX              IX=  0,245
11             12             X 13 = -0,094

PX PX
APX =  0,035

** A =  0,141 1 = -0,17711             12              13

De twee achtergrondkenmerken religie en inkomen hebben een zwakke samen-

hang: in de lage inkomensgroep zijn er relatief iets meer personen die

zeer of tamelijk godsdienstig zijn, dan in de hoge inkomensgroep.
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Religie heeft geen eigen direct verband met X. Wel hangt gezinsinkomen

direct met X samen. De lagere inkomenscategorie heeft een relatief ster-

kere voorkeur voor de middenpositie: de regering heeft wel een essen-

tiAle verantwoordelijkheid ten aanzien van materiAle, maar niet ten aan-

zien van idedle zaken.  De hogere inkomensgroep daarentegen heeft een

sterkere voorkeur voor de uitersten, en dan met name wat meer voor het

standpunt: essenti@le verantwoordelijkheid op beide gebieden.

Wat de directe effecten op partijvoorkeur betreft, deze zijn veruit het

sterkst voor de variabele religie: zij die zich zeer of tamelijk gods-
dienstig voelen, hebben een veel sterkere voorkeur voor een midden- of

rechtse partij, dan zij die zich minder godsdienstig voelen.

Uit de drie-variabelen interactie  RIP kan afgeleid worden  dat  dit  ver-

band bij de lage inkomensgroep wat sterker is dan bij de hoge inkomens-
RP/I RP/I ARP/I RP/I

categorie (A = -0,423 en T = 0,655 vs.
= -0,291 en Tll 2 =11 1 11 1 11 2

0,748).

De effecten van inkomen zelf op partijvoorkeur zijn verrassend laag.

Onder degenen die zich zeer of tamelijk godsdienstig voelen is het ver-
IP/R IP/Rband vrijwel geheel afwezig (All 1 = -0,018, T 11 1 = 0,982). De samen-

hang is iets sterker onder hen die zich weinig of niet godsdienstig voe-

len:  de lage inkomenscategorie heeft een wat sterkere voorkeur voor
IP/R IP/R

links dan de hogere inkomensklasse (All 2 = 0,114, Tll 2 = 1,121).

Uit de effecten van X op P blijkt dat zij die een grote regeringsverant-

woordelijkheid voorstaan ten aanzien van materille, maar niet van ideAle

zaken (X = 2), een sterkere voorkeur voor een rechtse partij hebben dan

degenen die op X 1 of 3 scoren. De relatief grotere voorkeur voor links

bij de latente klassen 1 en 3, is nog het sterkst bij klasse 1, dus on-

der  degenen  die  voorstander  zijn  van  regeringsverantwoordelijkheid

m.b. t. materi8le Xn ide6le zaken.

De relaties van de latente variabele X met de indicatoren A t/m D, zijn
16)in tabel 3.7 op de 'traditionele' wijze weergegeven.

Latente klasse 2 heeft de geringste omvang. Op grond van de voorafgaande

analyses mag men concluderen dat deze klasse relatief veel personen uit

de lage inkomensklasse bevat en relatief veel personen die rechts stem-

men. lets omvangrijker is latente klasse 1. Hierin zitten relatief veel

personen met een linkse voorkeur en relatief veel personen uit de hoge

inkomensklasse. Latente klasse 3 is verreweg  het grootst. Ten aanzien
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van partijvoorkeur en inkomen neemt deze klasse een tussenpositie in,

hoewel meer in de richting van klasse 1 dan van 2.

Tabel 3.7. Relatie tussen X en A, B, C, D - figuur 3.8.

Latente

klasse                                H            HIYZ         AYZ
 BYZ

-CYZ                              IDYZ
rs irs jrs krs £rs

Xt  Yr Zs 12 12 12 12

111 0,296  0,619 0,381  0,901 0,099  0,890 0,110  0,490 0,510

2   2   1    0,228  0,127 0,873  0,901 0,099  0,890 0,110  0,056 0,944

322 0,476  0,127 0,873  0,216 0,784  0,362 0,638  0,056 0,944

Gelet op de doelstellingen van dit hoofdstuk is bovenstaande uiteenzet-

ting van de onderzoeksresultaten vrij  'droog'  gehouden, zonder verre-

gaande speculaties en interpretaties naar aanleiding van de uitkomsten.

Dergelijke interpretaties zouden in de lijn van Barnes en Kaase (1979)

zeker elementen bevatten van theorievorming rond de begrippen 'materia-

listische en postmaterialistische waarden' en ook zouden dan achter

grondkenmerken zoals opleiding en leeftijd bij de interpretatie betrok-

ken worden.

Toetsing van dergelijke interpretaties zou weer kunnen geschieden aan de

hand van een causaal model zoals het model in fig. 3.8, maar dan uitge-

breid met voornoemde variabelen. Het probleem van te geringe celfrequen-

ties zou dan nog veel sterker spelen, zodat men wellicht gedwongen zou
-

zijn de latente variabele X te vervangen door de voorspelde waarde X'.

Bij wijze van illustratie is voor het model in fig. 3.8 nagegaan wat de
-

consequenties van het gebruik van X' geweest zouden zijn. Daartoe is

uitgegaan van een afzonderlijke analyse van het meetmodel op basis van
-

de tabel ABCD. De kans op een misclassificatie E voor dit model bedroeg

0,20  en  verder  was: X =  0,62.  Vervolgens werd na constructie
X.ABCD

van X, de tabel RIPR' OP esteld.  Om de overeenkomst met de uitgevoerde
-

analyse zo groot mogelijk te maken werd ook voor de tabel RIPX' het mo-

del in fig. 3.8 gehanteerd.

Het meest opvallend is dat weliswaar de richting van de verbanden van de
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latente variabele met inkomen en partijvoorkeur gelijk is gebleven, maar

dat de sterktes van de loglineaire effecten minstens gehalveerd zijn.
-

De marginale verdelingen van X en X' vertonen geen opvallende afwijkin-

gen ondanks de 20% misclassificaties. Wel zijn de conditionele verdelin-

gen van de manifeste variabelen binnen categoriePn van R' veel schever

dan in tabel 3.7. Ook zijn de manifeste variabelen niet meer onafhanke-

lijk van elkaar met X' constant, b<v. voor  ' = 1 bevat de cel AB = 22
geen waarnemingen en 'krijgt' A :/ , de limiet-waarde -. Erg bemoedi-

gend is dit resultaat zeker niet te noemen.

Hiermede zijn de inleidende hoofdstukken afgesloten. Met behulp van log-

lineaire modellen met of zonder latente variabelen, kunnen de relaties

tussen variabelen gemeten op nominaal niveau op velerlei manieren geana-

lyseerd worden. Hoewel alle toepassingen en voorbeelden betrekking had-

den op eenmalige surveygegevens, liggen analoge toepassingen op herhaal-

de surveymetingen voor de hand. Dat zal in de volgende hoofdstukken aan-

getoond worden.

Noten

1) Lazarsfeld ontwikkelde zijn ideeZn omtrent latente-klasse-analyse

waarbij  zowel de latente als de manifeste (rechtstreeks gemeten)

variabelen van nominaal meetniveau zijn, binnen het ruimere kader

van latente-structuur-analyse waarbij de latente en de manifeste

variabelen van nominaal en/of interval meetniveau kunnen zijn. In

feite is factoranalyse een vorm van latente-structuur-analyse, even-

als de zgn. latente-trek-modellen (Mooijaart, 1978, Molenaar, 1982,

Allen en Yen, 1979 en Reiser, 1981).

2) Een overzicht van de 'oudere' oplossingsmethoden is vooral te vinden

in Lazarsfeld en Henry  (1968).  Zie verder ook Stouthard (1965),

Fielding (1977), Mooijaart (1978), Clogg (198la). Het willekeurige

van  deze  oplossingsmethoden  is  vooral  gelegen  in het  feit  dat

slechts gebruik gemaakt wordt van (een aantal) tweede en derde orde

frequenties en niet van de volledige 'cross-classification' van alle
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waargenomen variabelen. Deze werkwijze heeft echter ook voordelen,

nl. wanneer er sprake is van een zeer groot aantal indicatoren voor

een bepaalde latente variabele. Voor de in dat geval te hanteren

schattingsmethoden, zie met name Mooijaart (1978).

3) Bij de ontwikkeling van deze uitbreiding is samengewerkt met P.

Hamers, M. van der Walle, en vooral met A. Heinen.

4) Een uitgebreide bespreking van de zeer vele toepassingsmogelijkheden

van het E»algoritne, zowel in het geval van discrete als van con-

tinue variabelen, gevolgd door een uitvoerige discussie waarin met

name ook vergelijkingen plaatsvinden met Newton-Raphson-procedures,

wordt gegeven door Dempster e.a. (1977). Kiiveri en Speed (1982)

bespreken dit algoritme eveneens in verband met (loglineaire) model-

len met latente variabelen; zie ook Everitt (1984).

5) Het programma LCAG is op basis van het algoritme van Goodman (1974a,

1974b) ontworpen i.s.m. A. Heinen en M. van der Walle. M. van der

Walle heeft het programma is zijn geheel geschreven. Het is te ver-

krijgen via de Afdeling Verwerking, Subfaculteit Sociaal-Culturele

Wetenschappen,  Katholieke  Hogeschool Tilburg.  Zoals verderop ter

sprake zal komen heeft dit programma enkele mogelijkheden die niet

voorkomen in b.v. MLLSA (en evenmin trouwens in Goodmans beschrij-

ving van zijn algoritme).

6) Deze data, evenals alle overige nog te gebruiken gegevens uit Poli-

tical Action in dit boek, zijn verkregen met de hulp van F. Heunks,

die vanuit de Katholieke Hogeschool Tilburg samen met Ph. Stouthard

en C. de Graaf het onderzoek voor Nederland leidde.

7) In het algemeen ligt de betekenis van de 'eerste'  en de 'tweede'

latente klasse niet vast. Afhankelijk van de beginschattingen hadden

de uitkomsten andersom kunnen zijn in die zin dat in tabel 3.2 alle

waarden voor de rij X=1 onder X=2 terecht waren gekomen en vice

versa. Uiteraard zou de interpretatie van de resultaten volstrekt

dezelfde zijn gebleven. Men moet er slechts voor waken niet automa-

tisch X=1 (in de 'output' van b.v. LCAG) te interpreteren in de
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zin van score 1 op de manifeste variabelen. De schattingen in tabel

3.2, zoals alle schattingen voor modellen met latente variabelen in

dit boek, zijn verkregen m.b.v. het programma LCAG.

8) Voor elk latente-klasse-analysemodel dat equivalent is aan een log-

lineair model, kunnen de effecten tussen de variabelen in 'logli-

neaire termen' weergegeven worden. Sommige latente-klasse-modellen

kunnen echter niet in termen van een equivalent loglineair model

geformulserd worgen. Blv. een model waarvoor de restrictie geldt

C it:1  -  lt )  -  C 1,;, - 11: ) is niet formuleerbaar in termen van (res-

tricties op de) loglineaire parameters. De hier behandelde algorit-

mes kunnen in die gevallen ook niet gebruikt worden, evenmin als X

en T als effectmaten. Ook het omgekeerde is uiteraard mogelijk: een

restrictie waarbij het effect van X op A identiek gemaakt wordt aan
AX    BX

het effect van X op B m.b.v. A = A. , voor i = j, maakt het in het
it   _Jt

algemeen onzinnig als effectmaat  ( It  -  I )  etc., te hanteren.  Voor

het klassieke model (3.2), (3.3) waar verder geen restricties zijn

aangebracht,  leidt de basisassumptie van lokale onafhankelijkheid

tot dezelfde resultaten voor een 'additief' en een 'multiplicatief'

model. Zowel in termen van het procentuele verschil d als in termen

van de 'odds-ratio' a zullen de manifeste variabelen onafhankelijk

van  flkaar_ zijn  met  constanthouding  van  X.  Vandaar  dat  hier

an  ( IIAX -  11 )  etc.  8n  AAX etc. als effectmaat gebruikt kunnen  wor-11                  it

den. (Zie ook hetgeen in par. 2.3, blz. 25 en par. 2.9, blz. 61/63

opgemerkt is.)

9) In het programma LCAG kunnen alle parameters zonder de gewenste res-

tricties, eventueel 'at random', ingevoerd worden. Tijdens de eerste

iteratie worden alle gewenste restricties aangebracht.

Indien
11  betrekking heeft op diverse latente variabelen en voor

deze latente variabelen een hi5rarchisch loglineair model gepostu-

leerd wordt (dat eventueel geen 'closed form expressions' voor de

schattingen    kent), worden de waarden  , verkregen   uit    (3.6),

m.b.v. de 'gebruikelijke' 'iterative proportional fitting'-procedure

aangepast aan het veronderstelde model. Op deze wijze voldoen de
_ABCDXschattingen voor Ir jklt bij het begin van de tweede iteratie aan het
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gepostuleerde model. Vanaf de tweede iteratie worden de restricties

voor
nt< aangebracht    via de gebruikeli jke ' iterative proportional

fitting'-procedure,  in overeenstemming met de algemene versie van

het EM-algoritme.

10) X mag niet opgevat worden als de schatter van de 'populatiegroot-
A -

heid' X; vandaar is ook niet de notatie X gehanteerd. X is een 'po-

pulatiegrootheid'  die geschat wordt m.b.v. X'. (Hierbij dient wel

opgemerkt  te worden dat  de  term  populatiegrootheid hier in een

enigszins bijzondere betekenis gebruikt wordt ter aanduiding van de
-

individuele scores X en X.)

11)   De    parameters    van het model   {AX, BX, CX,DX,L } kunnen uiteraard    ook

m.b.v. de door Haberman gepresenteerde variant van het EM-algoritme

geschat worden.

M.b.v. LCAG kunnen de parameters van dit model geschat worden zoals

hierboven aangegeven, uitgaande van fig. 3.3.b, maar ook uitgaande

van fig. 3.3.a. Men beschouwt het model in fig. 3.3.a dan als een

gewoon basismodel met 5 indicatoren, waarbij voor de parameters I X
geldt :   IILX  =   HLX  =   - ,    =  IILX 

lt    2t          mt

12) Het idee om latente klassen op te vatten als combinaties van catego-

rie n van twee of meer variabelen is al vrij oud. Voor een eerste

uitwerking zie Lazarsfeld (1950a) en Wiggins (1955).

13) Een interessante bijkomstigheid is dat de parameters binnen de ta-

bellen YAD en ZBC exact identificeerbaar zijn: er zijn precies even-

veel bekenden als onbekenden. Hierdoor worden de geobserveerde fre-

quentietabellen AD en BC door het model exact gereproduceerd.

Het onderhavige model kan dus ook getoetst worden m.b.v. de manifes-

te    tabel   ABCD   en het model   {AD, BC }. Dit model heeft dezelfde   ver-

wachte frequenties,  9 vrijheidsgraden en dezelfde L-waarde: L =

63,09.

14) Modellen waarbij bepaalde conditionele kansen aan elkaar gelijk wor-

den gesteld, houden veelal niet-hiZrarchische modellen in waarvan de

parameters wel geschat kunnen worden m.b.v. Newton-Raphson-procedu-
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res (b.v. via LAT), maar niet via Habermans versie van het EM-algo-

ritme. Helaas is ook Goodmans algoritme niet in alle gevallen te
AYZ AY

gebruiken Restricties in  de  zin  van X =  0  (terwijl A 00
irs ir

AZ
an X 0 0) kunnen binnen LCAG opgelegd worden door alle manifesteis
variabelen ook latent te maken en perfect te verbinden met de mani-

feste (zoals gebeurd is met de variabele L in fig. 3.3b). Aan de

relaties tussen  de ' latente' variabelen  kan  dan het gewenste hi5rar-
chische model opgelegd worden zo nodig volgens de principes van

Goodmans 'modified path analysis approach'. Het is dan echter niet

meer mogelijk ook nog eens restricties zoals (3.20), (3.21) in te

voeren.

15) Hiermede is in feite via een andere formulering Lazarsfelds versie

van een probabilistische Guttmanschaal, 'latent distance model' ge-

naamd, weergegeven (Lazarsfeld en Henry, 1968, hfdst. 5). Men kan

Lazarsfelds 'latent distance model' opvatten als een model waarbij

elke dichotome manifeste variabele 'behoort' bij een dichotome la-

tente variabele en waarbij alle latente variabelen samen een per-

fecte Guttmanschaal vormen. Assumpties m.b.t. de zgn. 'dubbele mo-

notonie' zoals Mokken (1971) maakt, lijken in dit verband te strikt

en niet noodzakelijk. Ook is dit model flexibeler en realistischer

dan Goodmans schaalmodellen waarbij er schaalbare individuen zijn en

niet-schaalbare (Goodman, 1978, 1979c).

Ofschoon het model hier gepresenteerd is met 2 latente variabelen is

uitbreiding naar een willekeurig aantal mogelijk. Bekend is dat in

het geval al deze latente variabelen slechts direct gerelateerd zijn

aan &60 manifeste variabele, identificatieproblemen ontstaan voor de

parameters die betrekking hebben op het gemakkelijkste en op het

moeilijkste item. Lazarsfeld lost deze moeilijkheid op door voor

deze extreme items bepaalde conditionele kansen aan elkaar gelijk te

stellen. Stel dat Y het moeilijkste latente item is, met indicator

A, en Z het gemakkelijkste item, met indicator F. In de hier gebe-

zigde terminologie maakt Lazarsfeld dan b.v. de assump-

tie: I Y = 11  en IFZ = n z waarbij de score 1 verwijst naar 'in-
11    22     11    22

stemming'.

Het is echter ook mogelijk het identificatieprobleem op te heffen

door zowel voor het gemakkelijkste als het moeilijkste item minstens
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twee indicatoren te kiezen (hetgeen hier in feite het geval is).

De diverse modellen waarin slechts die extra restricties aangebracht

worden die nodig zijn om het identificatieprobleem op te heffen,

zijn daarbij wel gelijk aan elkaar in de zin dat ze dezelfde ge-

schatte verwachte frequenties voor de (gecombineerd) manifeste va-
2

riabelen opleveren en dus ook dezelfde L- en Pearson-x -waarden.

(Zie ook Clogg en Sawyer (1981) voor diverse varianten van het 'la-

tent distance model'.)

Tenslotte is nog vermeldenswaard dat het gebruik van 'random'-begin-

schattingen voor de iteratieve procedure in LCAG in vrij veel geval-

len tot eenzelfde soort lokaal maximum leidde, hetgeen te vermijden

is door beginschattingen te kiezen die het verwachte Guttmanpatroon

weerspiegelen.

16) De uitkomsten in tabel 3.7 zijn gebaseerd op de totale analyse van

het model in fig. 3.8 en niet op de eerder vermelde aparte analyse

op basis van de tabel ABCD. Overigens zijn de verschillen in uitkom-

sten van beide analyses te verwaarlozen.
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Hoofdstuk 4. PANELONDERZOEK

4.1. Inleiding

In de tijd herhaalde surveys kunnen al dan niet betrekking hebben op

steeds dezelfde onderzoekspersonen.  In het eerste geval ontstaat een

panelonderzoek; in het tweede geval is er sprake van een trendonderzoek.

Voor de ontwikkeling van methoden voor de verzameling en analyse van

panelgegevens is het werk van P.F. Lazarsfeld van beslissende betekenis

geweest. Lazarsfeld was een der eersten die een grootscheeps panelonder-

zoek uitvoerde (Lazarsfeld e.a., 1944) en daarbij systematisch de moge-

lijkheden  en  beperkingen van panelanalyse  onderzocht  (Lazarsfeld  en

Fiske, 1938, Lazarsfeld, 1948, Rosenberg e.a., 1951).1)

Lazarsfeld beschrijft de bijzondere mogelijkheden van panelonderzoek,

die ontstaan door het herhaald interviewen van dezelfde personen, vooral

tegen de achtergrond van de tekortkomingen van het survey- en trendon-

derzoek,  waarbij  slechts op &6n moment waarnemingen verricht worden

resp. op meer momenten maar steeds bij verschillende personen.

Panelonderzoek biedt  in vergelijking met deze beide onderzoeksvormen

zeker bepaalde voordelen. Met name sociologen zijn vaak zeer enthousiast

over de mogelijkheden van panelanalyse.  Zoals Davis opmerkt: "If the

sociologist's attitude toward longitudinal research (d.i. trendonderzoek

- J.H.)  is one of religious faith, our feeling toward panels ... ap-

proaches superstitious reverence. If longitudinal studies are Good, pa-

nel studies must be Wonderful" (Davis, 1978, blz. 173).
Meer kritische kanttekeningen zijn gezet door methodologen van psycholo-

gische komaf, die de tekortkomingen van het panelonderzoek benadrukken

ten opzichte van de mogelijkheden van een experimentele opzet.

In dit hoofdstuk zullen zowel de mogelijkheden als de nadelen van panel-

onderzoek belicht worden, waarbij met name het in hoofdstuk 5 te behan-

delen trendonderzoek als vergelijking zal dienen.

Allereerst zullen in par.  4.2 enkele typische panelproblemen aan bod

komen:  mismatchen,  nonresponse,  effecten van herhaald interviewen en

enkele praktische problemen rond de uitvoering van een panelonderzoek.

Vervolgens zullen de belangrijkste loglineaire analyse-instrumenten ge-
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presenteerd worden, te beginnen met methoden om een zgn. 'turnover'tabel

te analyseren. De 'turnover'tabel, waarin voor twee tijdstippen de ver-

anderingen in 66n bepaald kenmerk weergegeven worden, vormt in zekere

zin de kern van panelanalyse. In par. 4.3 zal uitvoerig ingegaan worden

op de loglineaire analyse van een dergelijke tabel.

In de volgende paragraaf 4.4 wordt de analyse uitgebreid naar tabellen

met meer dan twee variabelen. Daarbij zal ingegaan worden op een aantal

typische, frequent voorkomende 'panelvragen' omtrent veranderingen in de

tijd.

Conclusies trekken over omvang en oorzaken van verandering en stabili-

teit is een bijzonder hachelijke onderneming wanneer de metingen niet

geheel betrouwbaar zijn. In panelonderzoek speelt onbetrouwbaarheid der

metingen wellicht een nog grotere storende rol dan in andere onderzoeks-

opzetten, maar tevens bieden panelgegevens unieke mogelijkheden om om-

vang en aard van de onbetrouwbaarheid te achterhalen. In par. 4.5 zal

dan ook uitgebreid aandacht besteed worden aan panelanalyses m.b.v. log-

lineaire modellen waarin latente variabelen zijn opgenomen.

Met behulp van de tot dan toe gepresenteerde analysetechnieken is het

tenslotte mogelijk om in par. 4.6 een systematisch en geIntegreerd over-

zicht te geven van de mogelijkheden en beperkingen van een drietal va-

rianten van panelonderzoek: het 'one-group pretest-posttest design', het

'nonequivalent control group design' (Campbell en Stanley, 1966) en het

opstellen en toetsen van causale (pad)modellen.

Bij deze uiteenzettingen worden voornamelijk om praktische redenen van

uitvoerbaarheid en eenheid van behandeling, een aantal beperkingen aan-

gebracht. De belangrijkste daarvan is dat tijd als een discrete groot-

heid zal worden opgevat. Dat wil niet zeggen dat er per se van uitgegaan

wordt dat de veranderingen in de tijd discreet verlopen, maar wel dat de

(consequenties van de eventuele continue) veranderingen op discrete mo-

menten geobserveerd en geanalyseerd zullen worden. (Een uitvoerige be-

schouwing van met name de beperkingen van een dergelijke werkwijze wordt

gepresenteerd door Kohfeld en Salert, 1982.) Differentiaalvergelijkingen

komen in het navolgende dan ook niet aan bod.

Differentievergelijkingen spelen impliciet een rol voor zover kenmerken

op tijdstip t gerelateerd worden aan kenmerken op t-1. Expliciete stel-

sels differentievergelijkingen zoals die gestalte krijgen in wat wel
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wordt aangeduid met de term 'dynamische modellen' (Harder,  1973, Huck-

feldt e.a.,  1982), vallen eveneens te ver buiten het hier gehanteerde

kader.2)

4.2. Typische panelproblemen

Bij de opzet en uitvoering van een panelonderzoek komt men enkele pro-

blemen tegen die ofwel uitsluitend bij deze vorm van onderzoek optreden

ofwel er een extra grote rol spelen, zeker in vergelijking met trendon-

derzoek. Bedoeld zijn problemen die direct samenhangen met het herhaald

interviewen van dezelfde personen. In dat verband moeten er allereerst

een groot aantal praktische problemen rond organisatie en uitvoerings-

wijze van het onderzoek opgelost worden; verder moet men er voor zorgen

dat men steeds dezelfde personen benadert en deze ook als identiek iden-

tificeert (het probleem van mismatchen); de metingen moeten ook zo opge-

zet zijn dat het gedrag van de respondenten er niet door beInvloed wordt

(problemen i.v.m. mogelijke storende effecten van herhaald interviewen);

tenslotte moet men de respondenten motiveren niet eenmaal, maar diverse

keren aan het onderzoek mee te werken (problemen van nonresponse). Van

al deze problemen zal hieronder zeker geen uitputtende behandeling gege-

ven worden (zie o.a. ook Van de Pol, 1984a,b). Met name zal aangegeven

worden op welke wijze deze problemen van invloed zijn op de uitkomsten

van de (loglineaire) analyses en vooral ook: op welke wijze deze proble-

men aangepakt kunnen worden m.b.v. loglineaire modellen.

4.2.1. Praktische problemen

Het opzetten, uitvoeren en analyseren van panels brengt een groot aantal
praktische moeilijkheden en complicaties met zich mee.3  Zo is aller-

eerst de beschikbaarheid van panelgegevens, indien men om een of andere

reden gebruik moet maken van bestaand materiaal, vaak problematisch,

problematischer dan van trendgegevens. Panelonderzoek moet immers als

zodanig bewust opgezet zijn, terwijl trendonderzoek gebaseerd kan zijn

op gegevens van eenmalige surveys die ieder op zich nooit voor trendon-

derzoek bedoeld waren.
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Hierdoor zal de onderzoeker bij trendonderzoek ook wat vrijer zijn in de

keuze van de meetmomenten dan bij panelonderzoek. Het gaat daarbij om de

beslissing op welke momenten, met welke frequentie en met welke regel-

maat de waarnemingen plaatsvinden. In principe is dit geen praktisch,

maar een zuiver theoretisch probleem in zoverre de keuze van de meetmo-

menten af zou moeten hangen van de vermoedens die men heeft over het
verloop van de te onderzoeken (causale) processen. Meestal echter zijn

deze vermoedens zeer vaag en wordt de keuze van het tijdstip en van de

frequentie van ondervraging vooral bepaald door praktische omstandighe-

den als de aanwezigheid van (secundaire) data en uiteraard ook de finan-

ci@le middelen van de onderzoeker. Dit kan tot gevolg hebben dat de fa-

sering van de diverse metingen (de 'time lag' niet in overeenstemming is

met het verloop van het causale proces (de 'causal lag'); dit zal in

par. 4.6.3 nog nader aan de orde komen.

De financiile middelen van de onderzoeker bepalen ook in belangrijke

mate de omvang van de onderzoeksgroep. Dit is met name van belang omdat,

zoals uit de volgende paragrafen zal blijken, een betrouwbare (logli-

neaire)  analyse  van  panelgegevens  zeer grote  aantallen vereist.  In

trendonderzoek neemt met elke golf het aantal onderzoekselementen toe,

terwijl het aantal variabelen in principe gelijk blijft (alleen de fac-

tor 'tijd' krijgt meer categoriedn). In panelonderzoek daarentegen neemt

met elke nieuwe golf het aantal variabelen drastisch toe, terwijl het

aantal respondenten in het gunstigste geval gelijk blijft. Zonder zeer

grote aantallen is het dan ook vrijwel onmogelijk loglineaire panelana-

lyses voor b.v. vier golven of meer uit te voeren.

Daar staat wel tegenover dat het opzetten van een panelonderzoek in eer-

ste instantie goedkoper is dan het opzetten van een trendonderzoek. Men

hoeft voor een panelonderzoek immers slechts 6gn keer een steekproef te

trekken. Het samenstellen van een steekproef aan de hand van b.v. het

bevolkingsregister  is  een  vrij  dure  aangelegenheid  (geworden).  Het

steeds dezelfde personen  interviewen werkt  dus  kostenbesparend:  men

hoeft de gemeentes slechts 66n keer te betalen, men hoeft slechts &6n

keer tijd en mankracht voor de selectie in te zetten etc.

Van de andere kant brengt de administratie van een panel in de loop der

tijd een aantal extra kosten met zich mee. Men moet de gegevens van de

opeenvolgende golven voor elke respondent op elkaar afstemmen, men moet
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bijhouden welke respondenten beslist niet meer mee willen doen, wie naar

waar verhuisd is, of de respondenten overleden zijn etc.

Panel- en trendonderzoek kennen dezelfde problemen wat betreft verge-

lijkbaarheid van de metingen in de tijd. In hoofdstuk 1 zijn bij de uit-

eenzettingen over secundaire analyse al diverse algemene bronnen van
onvergelijkbaarheid besproken.4  In dit verband is nog relevant dat men

bij panelonderzoek de keuze heeft om steeds dezelfde interviewers aan

dezelfde respondenten toe te wijzen of dit juist niet te doen. Omwille

van een maximale vergelijkbaarheid zou men misschien kunnen pleiten voor

een vaste koppeling van interviewer en respondent. Bovendien ontstaat er

dan wellicht een band tussen interviewer en respondent waardoor deze

laatste gemakkelijker overtuigd kan worden aan het onderzoek te blijven

meewerken. Ook is het mogelijk dat men dan wat gemakkelijker op de reis-

kosten van de interviewers kan besparen. De vraag is wel of men door een

dergelijke vaste koppeling de kans op het optreden van storende effecten

ten gevolge van het herhaalde interviewen niet vergroot. Duidelijk empi-

risch bewijsmateriaal is er op dit punt niet (Hyman, 1954, blz. 243/252,

Hagenaars en Heinen, 1982, par. III).

In deze wat willekeurige opsomming van praktische problemen steekt het

panelonderzoek zeker niet gunstig af ten opzichte van het trendonder-

zoek. Dit beeld zal nog versterkt worden in de rest van deze paragraaf.

Bovendien zal daarna blijken dat de loglineaire analyses van paneldata

ingewikkeld zijn, doorgaans veel ingewikkelder dan de in hoofdstuk 5 te

behandelen trendanalyses. Men zou dus kunnen concluderen dat aan trend-

onderzoek de voorkeur gegeven moet worden boven panelonderzoek.

Soms echter zijn er geen trendgegevens voorhanden, maar wel paneldata,

en vooral: via panelonderzoek worden andere onderzoeksvragen beantwoord

dan via trendonderzoek. Ruwweg gesteld: via trendonderzoek bestudeert

men de (netto)veranderingen op het niveau van de onderzoeksgroep, ter-

wijl via panelonderzoek ook de (bruto)veranderingen op individueel ni-

veau nagegaan kunnen worden. Een en ander zal bij de bespreking van de

loglineaire analysetechnieken verder verduidelijkt worden; in par. 4.6

zal bovendien een meer systematisch overzicht gegeven worden van de mate

waarin en de wijze waarop bepaalde onderzoeksvragen door panel- dan wel

trendonderzoek beantwoord kunnen worden.
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4.2.2. Mismatchen

In dit hoofdstuk zal er voortdurend gesproken worden over verandering en

stabiliteit waarbij er vanzelfsprekend van uitgegaan zal worden dat de

panelgegevens betrekking hebben op dezelfde personen. Het probleem van

mismatchen houdt in dat de volstrekte identiteit van de respondenten

over de verschillende ondervragingsgolven voor een gedeelte schijn is:

soms is de informatie onder 66n en hetzelfde identificatienummer afkom-

stig van verschillende personen.
5)

Hoewel de meeste inleidingen in panelanalyse dit probleem wel noemen,

ontbreken nadere empirische gegevens over omvang en oorzaken.

Door de auteur werd in samenwerking met C. de Graaf een (niet gepubli-

ceerd) onderzoek naar het voorkomen van mismatches gedaan bij het zgn.

Brandpuntonderzoek 1971/72. Het betreft hier een verkiezingsonderzoek

met zeven ondervragingsgolven,  afgenomen gedurende een half jaar bij

ongeveer 750 personen. (Meer informatie over dit onderzoek is te vinden

in Bijnen en Hagenaars (1971).)

In dit onderzoek waren diverse achtergrondkenmerken twee of drie maal

gemeten, met name:  leeftijd,  geslacht, aard van de opleiding, aantal

jaren opleiding, inkomen, kerkgenootschap en frequentie kerkbezoek. In-

dien een respondent voor een van deze kenmerken niet steeds dezelfde

score behaalde, werden zijn zeven vragenlijsten nader bekeken. In verre-

weg de meeste gevallen waren de discrepanties veroorzaakt door inter-

view- en verwerkingsfouten. In ongeveer 53 gevallen was er mede afgaande

de beantwoording van de (overige) vragen in de vragenlijst en op de com-

mentaren van de interviewers, een gegronde reden om aan te nemen dat het

om een persoonswisseling ging. De helft van deze wisselingen betrof ver-

wisselingen binnen hetzelfde gezin.

Hoewel het aantal mismatchen zeker niet verontrustend genoemd kon wor-

den, lijkt het in het algemeen toch verstandig bepaalde vaste kenmerken

diverse malen te meten ter identificatie van de mismatches en verder de

interviewers duidelijk te instrueren geen genoegen te nemen met plaats-

vervangers. Daartoe dient de interviewer dan wel de beschikking te heb-

ben over een goede identificatie van de respondent, b.v. via alle voor-

letters van de naam en de preciese geboortedatum.
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Indien men zich tevoren bewust is van het probleem en maatregelen neemt

om mismatchen te voorkomen en eventueel op te sporen, kan dit panelpro-

bleem vrijwel geheel verholpen worden.

4.2.3. Effecten van herhaald interviewen

Er bestaat een vrij omvangrijke literatuur over de theoretische redenen

waarom men bij het herhaald ondervragen van dezelfde personen rekening

moet houden met effecten van voorafgaande metingen op de resultaten van

latere metingen (Bridge e.a., 1977, Campbell en Stanley, 1966, Chaffee

en McLeod,  1968, Glock, 1952, Hagenaars en Segers, 1980, Hoogstraten,

1979, Nosanchuk, 1970).

Zo kunnen respondenten door herhaalde interviews meer geInteresseerd

raken in bepaalde onderwerpen dan anders het geval geweest zou zijn.

Daardoor staan ze wellicht ook meer open voor nieuwe informatie en weten

ze er op de duur meer van.

De eerder gestelde vragen kunnen ook op zich al kennisvermeerderend wer-

ken doordat er zaken in gevraagd worden, alternatieven opgesomd worden

waar de respondent nooit eerder aan gedacht had, waar hij het bestaan

niet van vermoedde. En verder door expliciet zijn mening te (moeten)

geven over bepaalde onderwerpen, moet de respondent er ook expliciet een

mening op na (gaan) houden. Een dergelijke explicitering kan de stabili-

teit van de mening of de houding vergroten. Misschien ook brengt deze

explicitering tegenstrijdigheden aan het licht die anders hadden kunnen

blijven voortbestaan, maar die nu opgelost moeten worden.

Het geInterviewd worden kan dus van invloed zijn op de gedragingen, hou-

dingen en meningen die men wil onderzoeken. Panelleden gedragen zich dan

anders dan niet-panelleden en ook anders dan wanneer ze niet (zo vaak)

geInterviewd zouden zijn. De resultaten van panelonderzoek zijn dan niet

zonder meer generaliseerbaar en wellicht ook schrijft men veranderingen

ontstaan onder invloed van de voormetingen, geheel ten onrechte toe aan

de werking van bepaalde causale factoren, zoals b.v. tussenliggende ge-

beurtenissen. In de terminologie van Campbell en Stanley (1966) vormen

voormetingen zo een mogelijke bedreiging van de externe en interne gel-

digheid van een onderzoek.

Daarnaast kunnen voormetingen ook de 'construct validity'  beInvloeden
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(Cook en Campbell, 1979). Ten gevolge van het herhaald interviewen ver-

andert dan niet het gedrag op zich, maar wel de geldigheid van de metin-

gen van dit gedrag. Zo vergroot b.v. het herhaald invullen van dezelfde

toets (b.v. IQ-test) veelal niet de te meten vaardigheden, maar worden

er bij latere metingen toch hogere scores behaald dan bij eerdere metin-

gen; men doet testvaardigheid op en de (hogere) testscore is zowel een

uiting van de te meten vaardigheid als van de (verhoogde) testvaardig-

heid.  In sommige gevallen bestaat er ook het gevaar dat de respondent

het antwoord van een vorige keer probeert te herhalen, of juist probeert

te vermijden; hij probeert consistent over te komen, dan wel juist de

indruk te vermijden van steeds maar hetzelfde te zeggen. Ook is het mo-

gelijk dat een respondent door de herhaalde onderzoekingen steeds beter

het doel van de onderzoeker, zijn onderzoekshypothesen, op het spoor

komt en dienovereenkomstig antwoord tracht te geven.

In een enkel geval zijn er ook aanwijzingen dat herhaald interviewen de

geldigheid van de metingen juist verhoogt. Ferber ( 1964, 1966) geeft aan

dat naarmate men langer in het panel zit, men soms wat nauwkeuriger zijn

spaartegoeden, schulden etc. weergeeft. Ook vindt men soms dat het koop-

gedrag nauwkeuriger weergegeven wordt naarmate men dit langer moet bij-

houden. Respondenten worden zich op de duur bewust van hun onnauwkeurig-

heden en ontwikkelen manieren om deze te vermijden.

Ondanks al deze theoretische aanwijzingen voor het bestaan van effecten

van voormetingen, is het empirische bewijsmateriaal voor de feitelilke

aanwezigheid ervan minder eenduidig. De bevindingen zijn meestal vrij

anekdotisch, toegespitst op een bepaald onderzoek; doorgaans worden er

geen grote effecten gevonden, behoudens een enkele uitschieter. (Behalve

de hierboven genoemde literatuur, raadplege men b.v. ook Bailar, 1975,

Neter en Waksberg, 1964, Ehrenberg, 1960, Buck e.a., 1977, Sobol, 1959,

Lana, 1969.)

Het is niet eenvoudig op basis van deze literatuur algemene uitspraken

te doen, maar men krijgt de indruk dat voor de storende invloeden van

herhaald interviewen niet al te zeer gevreesd hoeft te worden, in weer-

wil van alle theoretische aanwijzingen. Men moet zich, zeker wanneer

tussen de interviews enkele maanden, soms zelfs jaren liggen, het een-

uur-geInterviewd-worden niet voorstellen als een invloedrijke gebeurte-

nis in het leven van een respondent.
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Maar als er sprake is van een continue rapportage, of als vijf of zes

interviews in b.v. twee maanden gehouden worden, zijn wat grotere effec-

ten te verwachten, zeker als het gaat om onderwerpen waar de respondent

zich anders niet zo druk over zou maken en wanneer hij w&&t dat er een

volgende keer weer naar gevraagd wordt.

Voor de gevallen dat men wel bevreesd moet zijn voor de storende effec-

ten van herhaald interviewen moet men het onderzoek zo uitvoeren dat de

omvang van het vertekenende effect vastgesteld kan worden, waardoor cor-

recties mogelijk worden.

In termen van onderzoeksopzet houdt dit in dat men gebruikt maakt van

controlegroepen die geen voormeting hebben gehad. Men kan b.v. naast de

vaste panelgroep die steeds ondervraagd wordt, voor elk meetmoment een

nieuwe steekproef samenstellen die slechts 68n keer ondervraagd wordt.

Verschillen tussen panel- en controlegroep kunnen dan in principe aan de

effecten van herhaald interviewen toegeschreven worden. Wel schuilt hier

nog een adder onder het gras: doorgaans is de uitval (nonresponse) in

controle- en panelgroep niet gelijk. De verschillen tussen beide groepen

zijn dan een niet te ontwarren geheel van effecten van nonresponse en

herhaald interviewen.

Overigens kan men in dit opzicht tot zeer geraffineerde onderzoeksopzet-

ten komen, zoals o.a. gebruikelijk is in het 'marketing'onderzoek en ook

b.v. bij diverse onderzoekingen van de U.S. Bureau of Census, waar met

roterende groepen gewerkt wordt. Hierbij wordt op tl een groep samenge-

steld die b.v. drie maal geInterviewd wordt, vervolgens drie keer niet,

dan drie maal wel en vervolgens definitief niet meer; op t2 wordt een

nieuwe groep gevormd die hetzelfde rotatieschema doorloopt etc. Met name

bij langlopende onderzoekingen waarbij frequent geInterviewd wordt, kun-

nen dergelijke schema's hun nut bewijzen voor het vaststellen van sto-

rende metingseffecten (zie o.a. Bailar, 1975).

Indien in de onderzoeksopzet niet voorzien is in controlegroepen, kan de

onderzoeker soms nog achteraf, tijdens de analysefase, corrigeren voor

effecten van voormetingen. Men moet dan de aard van het 'test-retest'-

effect nauwkeurig aangeven en vertalen binnen een causaal model. In par.

4.5.4 en op het einde van dit hoofdstuk zal aangegeven worden hoe men de

parameters van dergelijke causale modellen met  'test-retest'-effecten

kan schatten.
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4.2.4. Nonresponse

Zijn de problemen rond mismatchen en effecten van herhaald interviewen

alleen van toepassing voor panelonderzoek, nonresponse speelt zowel een

storende rol in panel- als in trendonderzoek, zij het dat aard en omvang

van het probleem in de twee onderzoekstypen verschillend kan zijn.

Indien men b.v. constateert dat het percentage aanhangers van een ex-

treem rechtse partij onder degenen die op een bepaald moment aan het

onderzoek (panel- of trend-) deelnemen, in de loop der tijd groter is

geworden, dan zou dit louter het gevolg kunnen zijn van het feit dat

rechtse extremisten geleidelijk aan meer bereid zijn geweest aan derge-

lijke onderzoekingen mee te werken. In het geval van een panelopzet kan

men hiervoor in zekere zin corrigeren door de analyse te beperken tot

degenen die op alle tijdstippen hun medewerking verleenden, maar het zal

duidelijk zijn dat hierdoor de generaliseerbaarheid van de resultaten

ernstig in gevaar kan komen.

Nonresponse is daarom ook een probleem omdat de omvang ervan meestal

niet gering is en bovendien nog lijkt toe te nemen (Steeh,  1981,  't

Hart, 1974, Kersten en Bethlehem, 1980). Nonresponsepercentages van 30%

of 40% zijn voor eenmalige surveys (en trendonderzoekingen) zeker geen

uitzondering (meer). Voor panelonderzoek is de situatie meestal nog on-

gunstiger. Zoals Glock (1952), Ferber (1953) en Sobol (1959) al consta-

teerden neemt het percentage nonresponse, uitgaande van de oorspronke-

lijk beoogde onderzoeksgroep, in elke golf toe, zij het met een steeds

geringere hoeveelheid. Dit heeft tot gevolg dat uiteindelijk soms maar

30% of 40% van de oorspronkelijke onderzoeksgroep met alle ondervra-

gingsgolven meedoet.

Indien de nonresponse geheel aselect zou plaatsvinden, zou een dergelij-

ke mate van uitval nog niet zo erg zijn. De uiteindelijke geInterviewden

kunnen toch steeds als een aselecte steekproef uit de populatie be-

schouwd worden, zij het als een steekproef met een geringere omvang dan

oorspronkelijk bedoeld was. Door de uitval zal dan de precisie van de

schattingen afnemen, maar zijn er geen systematische vertekeningen te

verwachten.

Er is echter doorgaans weinig reden om aan te nemen dat de uitval geheel
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toevallig plaatsvindt. Meestal zijn er zeer duidelijke redenen en motie-

ven aanwezig om niet mee te doen en deze kunnen in veel gevallen direct

gerelateerd zijn aan de onderzoeksvariabelen.

Onderzoek naar de verschillen tussen respondenten en nonrespondenten is

uit de aard der zaak zeer lastig omdat voor nonrespondenten per defini-

tie geen score beschikbaar is op de betreffende onderzoeksvariabelen.

Toch kan er op allerlei wijzen informatie over nonrespondenten verkregen

worden (zie ook 't Hart, 1974, par. 5.3). Een eerste informatiebron is

het kader waaruit de steekproef getrokken is. Gebruikt men b.v. het be-

volkingsregister als steekproefkader, dan kan men in principe voor alle

onderzoekselementen achtergrondkenmerken als leeftijd, burgerlijke staat

en godsdienst bepalen. Op al deze kenmerken kunnen dus ook respondenten

en nonrespondenten vergeleken worden. Een probleem hiermee is wel dat

gelijkheid m.b.t. deze kenmerken niet garandeert dat er ook geen ver-

schillen zullen bestaan op voor het onderzoek meer centrale variabelen.

In sommige onderzoekingen wordt dan ook na afloop van de eigenlijke da-

taverzameling een steekproef getrokken uit de nonrespondenten en wordt

op allerlei manieren geprobeerd deze alsnog in het onderzoek te betrek-

ken. Men gebruikt daartoe meer ervaren interviewers, andere ondervra-

gingsmethoden, kortere vragenlijsten etc. Een moeilijkheid met deze pro-

cedure is dat er een harde kern weigeraars en onbereikbare personen over

kan blijven waarover nog niets bekend is. Verder kunnen de afwijkende

ondervragingsmethoden de resultaten van respondenten en nonrespondenten

onvergelijkbaar maken.

Sommigen proberen een schatting te maken van de kenmerken van nonrespon-

denten aan de hand van de normale onderzoeksprocedure. In de meeste sur-

veys worden degenen die bij een eerste bezoek niet thuis waren en soms

ook degenen die in eerste instantie weigerden mee te doen, nog een twee-

de of derde maal benaderd. De gegevens van degenen die pas bij het twee-

de of derde bezoek informatie verschaffen, zou men kunnen extrapoleren

naar de hardnekkige nonrespondenten, zij het niet zonder risico's. On-

juiste extrapolaties treden vrijwel zeker op als wel de 'niet-thuis'-

categorie opnieuw bezocht wordt,  maar niet de weigeraars;  deze twee

groepen hebben doorgaans zeer verschillende kenmerken (Sobol,  1959).

Maar ook als de weigeraars eveneens opnieuw bezocht worden, blijft het

problematisch of degenen die uiteindelijk wel meedoen, vergeleken kunnen
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worden met degenen die nonrespondent blijven (Fitzgerald en Fuller,

1982).

Tenslotte is panelonderzoek op zich, ook zonder aanvullende procedures,

een vierde rijke bron van informatie over nonrespondenten, althans voor

zover men zich beperkt tot degenen die toch in minstens &60 golf parti-

ciperen. Stel dat iedereen de eerste keer meedoet, dan kan men de non-

respondenten van de tweede golf vergelijken met de respondenten van die

golf naar alle kenmerken uit het eerste onderzoek. Het belangrijkste

probleem is uiteraard of degenen die toch minstens &6n keer meedoen,

dezelfde kenmerken vertonen als degenen die aan geen enkele golf deelne-

men. Glock (1952) heeft al op deze moeilijkheid gewezen (en vindt gerin-

ge verschillen tussen beide groepen nonrespondenten).

Er zijn talloze artikelen en onderzoeksrapporten verschenen waarin men

gebruik makend van een of meer van bovenvermelde informatiebronnen ver-
6)slag doet van aard en de consequenties van de nonresponse. Een in

ieder geval voor panelonderzoek typerende uitkomst wordt vermeld door

Butler en Stokes (1969, Appendix, tabel A5):  zij die aan alle golven

deelnamen, blijken slechts in geringe mate - zij het systematisch - af

te wijken van hen die alleen een enkele keer gelnterviewd werden.

In de meeste panelonderzoekingen waarvoor de nonresponse gerapporteerd

is, vindt men dergelijke vrij kleine, doorgaans niet-significante ver-

schillen die echter wel een systematisch patroon vertonen:  zij die

steeds deelnemen, zijn meer geInteresseerd in het onderwerp van onder-

zoek en weten er ook meer van af dan degenen die slechts een enkele keer

participeren.

Eveneens slechts kleine verschillen worden er doorgaans gevonden wanneer

men nagaat of de relaties tussen variabelen voor respondenten anders

zijn dan voor nonrespondenten. O.a. Goudy (1976) en Sewell en Hauser

(1975) melden dat de uitkomsten van (multipele) regressievergelijkingen

voor respondenten en nonrespondenten vrijwel identiek zijn.

Kan men nu concluderen dat het nonresponseprobleem in (panel)onderzoek

slechts een ondergeschikt probleem is? Het is een verleidelijke, maar

vooral riskante conclusie. Allereerst is er weinig of niets bekend over

degenen die aan geen enkele golf deelnemen, zeker niet wat betreft een

aantal voor een onderzoek centrale meningen en houdingen. Op de tweede

plaats worden toch telkens weer voor enkele variabelen grote verschillen

gevonden tussen respondenten en nonrespondenten. Op de derde plaats kun-
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nen ook zeer kleine nonresponse-effecten per golf, door een cumulatie

van effecten over een aantal golven, tot een systematische vertekening

van resultaten leiden (Williams, 1969, Williams en Mallows, 1970). Een

vierde reden om voorzichtig te zijn met conclusies over de (geringe)

gevolgen van nonresponse is dat de kleine verschillen die men per varia-

bele tussen  respondenten en nonrespondenten vindt,  cumulatief kunnen

zijn over een aantal variabelen. Respondenten kunnen geheel andere com-

binaties van kenmerken hebben dan nonrespondenten. Of van de andere kant

bekeken: er kunnen subgroepen gevonden worden waarvoor de kans om bij

een volgende golf (weer) mee te doen, aanmerkelijk kleiner is dan voor

andere subgroepen. Zo combineerden Butler en Stokes enkele eenvoudige

indicatoren voor 'kennis over politiek' uit de eerste golf en vonden dat

in de groep met de meeste kennis 70% en in de groep met de minste kennis

slechts 50% aan latere golven deelnam (Butler en Stokes, 1969, Appendix,

tabel A4).

Gezien deze onzekere situatie, is de beste strategie om vertekening van

resultaten te voorkomen: het terugdringen van de omvang van de nonres-

ponse. Voor panelonderzoek betekent dit vooral ook dat men manieren moet

zien te vinden om de respondenten te motiveren aan het onderzoek te

blijven meewerken. Wanneer het om een zeer langlopend panelonderzoek

gaat, zal men ook een expliciete strategie moeten volgen om achter de

adressen te komen van hen die soms jaren geleden aan een eerdere golf

participeerden.

Er zijn nogal wat artikelen verschenen waarin verslag gedaan wordt van

de in een bepaald onderzoek toegepaste werkwijzen ter vermindering van

de nonresponse (o.a. Thornton e.a., 1982, Nederhof, 1981, Freedman e.a.,

1980, Clarridge e.a., 1977, McAllister, Butler en Goe, 1973, McAllister,

Goe en Butler, 1973, Crider en Willits, 1973, Crider e.a., 1971, Droege,

1971, Eckland, 1968, Allison e.a., 1958). Hoewel er nu niet direct alge-

meen geldende wetten uit afgeleid kunnen worden, heeft bestudering van

deze literatuur zin omdat daarin duidelijk wordt gemaakt dat het syste-

matisch hanteren van een aantal verschillende manieren om aan adressen

te komen en om respondenten tot medewerking te bewegen, ervoor kan zor-

gen dat vrij hoge responsepercentages gehaald worden.

In een aantal gevallen zal de onderzoeker toch geconfronteerd worden met

vrij hoge nonresponsepercentages. Soms zal hij niet genoeg middelen heb-
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ben in termen van tijd, geld en mankracht om de in de literatuur vermel-

de strategiein ter voorkoming van een hoge nonresponse uitgebreid toe te

passen. In andere gevallen zullen ondanks alles potentiole respondenten

blijven weigeren om mee te doen of zijn ze voortdurend onbereikbaar.

Tenslotte moet een onderzoeker zich wel neerleggen bij een bepaald non-

responsepercentage wanneer hij gebruik maakt van door anderen verzamelde

(panel)gegevens.  De enige mogelijkheid die de onderzoeker dan over-

blijft, is te proberen achteraf, in de analysefase, te corrigeren voor

de nonresponse.

De meest simpele en ook de meest toegepaste methode om voor nonresponse

te  'corrigeren'  is deze eenvoudigweg te negeren vanuit de impliciete

assumptie dat (non)response geheel op toeval berust. Wel moet men bij

panelanalyse expliciet de beslissing nemen om de analyses uit te voeren

hetzij alleen met degenen die aan alle golven deelnemen, hetzij met wis-

selende groepen telkens bestaande uit degenen die voor een bepaalde ana-

lyse de relevante informatie verschaffen. Maar in beide gevallen, die

men naar analogie van de terminologie in SPSS aan zou kunnen duiden met

'listwise' respectievelijk 'pairwise deletion of cases', moet men omwil-

le van de generaliseerbaarheid en de onderlinge vergelijkbaarheid van de

resultaten, de assumptie invoeren dat de nonresponse toevallig verdeeld

is. (Zie verder ook LBsel en Wi1stend6rfer (1974) over de consequenties

van 'listwise' versus 'pairwise deletion'.)

Indien men dit een onwaarschijnlijke assumptie vindt, b.v. omdat 'list-

wise' andere resultaten te zien geven dan 'pairwise' uitgevoerde analy-

ses, kan men de mogelijke vertekeningen door nonresponse op het spoor

komen door nonrespondenten extreme scores toe te kennen. 'Extreem' wil

dan zeggen dat men alle respondenten zowel een score toekent die zo on-

gunstig mogelijk is voor de onderzoekshypothese, als een die zo gunstig

mogelijk is . Stel dat men een positieve samenhang tussen de variabelen A

en B verwacht. Men stelt dan allereerst de tabel AB op voor de respon-

denten. Vervolgens vult men deze tabel aan met de nonrespondenten en wel

dusdanig dat de samenhang zo negatief mogelijk in dusdanig dat de samen-

hang zo positief mogelijk is. Vergelijking van de twee extreme tabellen

laat zien in welke mate de feitelijk waargenomen gegevens vertekend kun-

nen zijn door nonresponse, zij het dat de marges van de vertekening in

deze procedure nogal ruim geschat worden.

Betere schattingsmethoden zijn mogelijk wanneer men gebruik kan maken
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van relevante informatie over de nonrespondenten, d.w.z. wanneer men de

score van de nonrespondenten op b.v. A Bf B kent, of op variabelen die

samenhangen met A en/of B. Min of meer eenvoudige overzichten van de

zeer vele procedures die er m.b.t. dit punt ontwikkeld zijn, kunnen o.a.

gevonden worden in Daniel (1975), Marini e.a. (1979), Moser en Kalton

(1971) en Kersten en Bethlehem (1980); meer geavanceerde uiteenzettingen

worden o.a.  gepresenteerd door Singh en Sedransk (1978), Platek e.a.

(1978), Bailar e.a. (1978), Chapman (1976) en Little (1982); een zeer

compleet overzicht - ook van andere aspecten van het nonresponseprobleem

- wordt geboden door Madow (1983). Hieronder zullen vooral enkele be-

langrijke  onderscheidingen  binnen deze  procedures aangegeven worden;

twee methoden worden nader uitgewerkt omdat ze direct verband houden met

de loglineaire analyse van (panel)gegevens.

Elke correctiemethode voor nonresponse berust op een model waarin aange-

geven wordt via welke mechanismen de (non)response tot stand komt. In de

literatuur wordt daarbij een onderscheid gemaakt in 'ignorable' en 'non-

ignorable response mechanisms'.

In het eerste geval neemt men aan dat de nonresponse op basis van toeval

plaatsvindt, hetzij binnen de gehele populatie, hetzij binnen subgroe-

pen; men verwacht dat de multivariate frequentieverdelingen van de on-

derzoeksvariabelen voor  respondenten en nonrespondenten gelijk zijn,

eventueel gegeven de scores op bepaalde variabelen.

Het  'nonignorable'  responsemechanisme kan het beste omschreven worden

als de ontkenning van het eerste: de nonresponse is niet toevallig en

hangt systematisch en rechtstreeks samen met de te onderzoeken ver-

schijnselen.

Bij de meeste correctiemethoden gaat men er van uit dat het responseme-

chanisme 'genegeerd' mag worden ('ignorable' is). De reden hiervoor is

meestal een zeer pragmatische: doet men dit niet, dan is men genoodzaakt

voor de ontwikkeling van een correctiemethode precies aan te geven hoe

de response tot stand komt. Slechts zelden zal men over voldoende infor-

matie beschikken om een exact model hiervoor op te stellen en de keuze

van een verkeerd model kan tot een correctiemethode leiden die de verte-

keningen alleen nog maar groter maken. De keuze voor het toevalsmodel

('ignorable response mechanism') berust vooral op de in principe grote

toepasbaarheid en op het ontbreken van voor de hand liggende alternatie-

ven (Marini e.a., 1979, blz. 136-138). Hieronder zullen dan ook alleen
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correctiemethoden vermeld worden die gebaseerd zijn op toevalsmechanis-

men; een voorbeeld van een correctiemethode uitgaande van een 'nonignor-

able response mechanism', is te vinden bij Greenlees e.a. (1982).

Het meest verregaande voorbeeld van een 'ignorable response mechanism'

is vervat in de eerder vermelde assumptie dat nonresponse geheel en al

een toevalsverschijnsel is (en dus genegeerd kan worden). Meer realis-

tisch echter is de veronderstelling dat de populatie onderverdeeld kan

worden in subgroepen waartussen systematische verschillen bestaan in

responsekans,  maar waarbinnen de  (non)response geheel  toevallig  tot

stand komt. Bij het ontwikkelen van correctieprocedures gebaseerd op

deze meer realistische veronderstelling gaat men er van uit dat de inde-

ling in subgroepen gebaseerd kan worden op kenmerken waarover zowel voor

respondenten als nonrespondenten informatie beschikbaar is.

Duiden we de variabelen waarvan de scores voor respondenten en nonres-

pondenten bekend zijn, aan met A (Al' A2 etc.) en die waarvan de scores

voor de nonrespondenten ontbreken, met B (Bl' B2 etc.) dan impliceert

het 'ignorable response mechanism' voor die variabelen die bij de cor-

rectieprocedure betrokken worden, dat de multivariate frequentieverde-

ling van de A-variabelen evenals die van de B-variabelen voor responden-

ten en nonrespondenten verschillend is, maar dat de relatie tussen de A-

en de B-variabelen voor respondenten en nonrespondenten gelijk is en dat

de verschillen wat betreft de B-variabelen verdwijnen met constanthou-

ding van de A-variabelen. Binnen subgroepen, gevormd door de categoriein

van A, is de multivariate frequentieverdeling van B voor respondenten en

nonrespondenten gelijk.

Een veel gehanteerde correctiemethode bestaat er dan in binnen elke sub-

groep aan elke respondent een wegingsfactor toe te kennen die gelijk is

aan de inverse van de kans op response in die subgroep (zie ook 't Hart,

1974, hfdst. 4). Indien aan de (toevals)veronderstellingen is voldaan,

is een dergelijke wegingsprocedure identiek met het op basis van toeval

toekennen van scores aan nonrespondenten binnen een subgroep, dusdanig

dat voor elke subgroep de relatieve frequentieverdelingen voor alle mo-

gelijke combinaties van variabelen gelijk zijn voor respondenten en non-

respondenten. Dit is dan ook het grote praktische voordeel van deze cor-

rectiemethode, nl. dat men a.h.w. voor alle mogelijke variabelen waarin

de onderzoeker gelnteresseerd zou kunnen zijn, de scores voor de nonres-

pondenten geschat heeft.
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Dit is duidelijk niet het geval voor een andere groep correctiemethoden

die er expliciet op gericht is aan nonrespondenten scores toe te kennen

op bepddlde variabelen. Evenals bij de wegingsprocedure vormt men eerst

subgroepen waarbinnen (non)response als een toevalsmechanisme opereert.

Vervolgens kent men binnen elke subgroep aan de nonrespondenten een sco-

re toe op de betreffende variabelen aan de hand van de scores van de

respondenten. Vaak geeft men alle nonrespondenten van een subgroep de

gemiddelde of modale score van de respondenten uit die subgroep; soms

ook om onderschattingen van de variantie van de betreffende variabele te

vermijden, geeft men een nonrespondent de score van een willekeurig ge-

kozen respondent uit die subgroep of kent men op basis van toeval pro-

portioneel scores toe aan nonrespondenten, waarbij de proportionaliteit

bepaald wordt door de relatieve verdeling van scores van de respondenten

uit die subgroep. 7)

Er is nog een derde manier waarop men correcties voor nonresponse kan

aanbrengen: men probeert de 'sufficient statistics' die men in een be-

paald analysemodel nodig heeft, zo goed mogelijk te schatten rekening

houdend met de nonresponse, zonder direct gebruik te maken van herwegen

of  bijschatten van scores.  Voor  regressieanalyse,  factoranalyse etc.

betekent dit dat men de correlatie- of covariantiematrix zo goed moge-

lijk probeert te schatten;  voor loglineaire analyses gaat het om de

schatting van de celfrequenties.

In het laatste geval zijn twee, in feite identieke procedures in ge-

bruik: een die in de terminologie van de U.S. Bureau of Census aangeduid

wordt met 'raking' (Chapman, 1976, Bailar e.a., 1978) en een tweede die

gebaseerd is op het EM-algoritme (Fuchs, 1982). Omdat deze procedures

gebaseerd zijn op het loglineaire model, zullen we er wat uitvoeriger op

ingaan, met name op het EM-algoritme.

'Raking' is een klassieke toepassing van de 'iterative proportional fit-

ting'-procedure, waarbij de frequenties in een bepaalde tabel aangepast

worden aan &6n of meer marginalen van een andere tabel (Deming en

Stephan, 1940, Bishop e.a., 1975, par. 3.6, Haberman, 1979, hfdst. 9).

Bij wijze van voorbeeld gaan we uit van een tabel waarin de relatie tus-

sen opleiding (0) en leeftijd (L) weergegeven wordt. Er is sprake van

nonresponse waardoor de uitkomsten in de tabel vertekend zijn. Men kent

echter de juiste marg•inale verdeling van leeftijd zoals die in het geval
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van een 100% response geweest zou zijn, via nader onderzoek onder de

nonrespondenten, via volkstellingen etc.

Men gaat nu via de 'iterative proportional fitting'-procedure (via een
L0

variant van de in par. 2.5 beschreven procedure) de frequenties f dus-
ij

danig aanpassen dat ze de juiste marginale verdeling van L weerspiege-

len, in de verwachting hiermede de werkelijke frequenties LO te vinden,

gecorrigeerd voor nonresponse.

In termen van de loglineaire parameters houdt dit het volgende in. Men

postuleert  voor de geobserveerde gegevens het verzadigde model  {LO j.

Vervolgens wijzigt men het effect T  dusdanig dat de geschatte verwachte

frequenties de juiste marginale verdeling van L weerspiegelen, maar dat
0     LO

de schattingen van de parameters T  en Ti  dezelfde zijn als in de oor-

spronkelijke geobserveerde tabel.

Er is dus sprake van een te negeren responsemechanisme: eenmaal dat men

rekening houdt met de relatie tussen leeftijd en (non)response, zijn er

overigens (binnen leeftijdscategorie5n) naar men aanneemt geen verschil-

len meer tussen respondenten en nonrespondenten.

Uitbreidingen van deze procedure liggen voor de hand. Zo kent men wel-

licht niet alleen de juiste verdeling van leeftijd, maar ook die van

opleiding. Men past dan de geobserveerde frequenties dusdanig aan deze

bekende marginale verdelingen aan via wijziging van de effecten TL
0                                          LOen T. dat  de oorspronkelijke  schatting voor T behouden blijft.  Ook
J                                           ij

hier dus weer het te negeren responsemechanisme: na rekening gehouden te

hebben met de verschillende verdelingen van respondenten en nonrespon-

denten voor leeftijd en voor opleiding, zijn er overigens naar men aan-

neemt geen systematische verschillen meer tussen beide groepen.8)

De hierboven beschreven aanpassingen kunnen vrij eenvoudig uitgevoerd

worden m.b.v.  standaardprogrammatuur, zoals ECTA, waarbij gebruik ge-

maakt wordt van de 'iterative proportional fitting'-procedure. Slechts

een kleine wijziging van de gebruikelijke gang van zaken is nodig. Es-

sentieel daarbij is dat men voor ogen houdt dat alle effecten die wel in

de startwaarden voor de geschatte verwachte frequenties aanwezig zijn,

maar niet in het gepostuleerde model zijn opgenomen, tijdens alle itera-

ties onveranderd behouden blijven (Bishop e.a., 1975, blz. 93). Vandaar

zet men in de gebruikelijke toepassing van dit algoritme alle startwaar-

den op 1 waardoor het opnemen van 'overbodige' effecten voorkomen wordt.

In dit geval maakt men van dat 'behoud van effecten' bewust gebruik.
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Als startwaarden hanteert men nl. de oorspronkelijke geobserveerde fre-
-LO LO

quenties, zodat: Fij(0) = f Bij wijze van 'geobserveerde frequenties'
ijo

kan men in het programma elke willekeurige IxJ-tabel hanteren mits deze

tabel de juiste, niet door nonresponse vertekende marginale verdeling

van L dan wel van L bn van 0 heeft, afhankelijk van de vraag m. b.v. wel-

ke marginalen men de correctie wil uitvoeren. Vervolgens berekent men op

de gebruikelijke wijze de geschatte verwachte frequenties voor het mo-

del {L} dan wel {L,0}.

Op deze wijze blijven de waarden van alle parameters zoals ze in de oor-
L               L

spronkelijke tabel waren,  behouden behalve die van Ti dan wel van Ti

en T .
Deze laatste worden zo gewijzigd dat de geschatte verwachte fre-

quenties de juiste, niet-vertekende marginale verdelingen weerspiegelen.

Bishop e.a. en Haberman gaan verder nog in op toepassingen waarbij een

niet-verzadigd model voor de geobserveerde frequenties als uitgangspunt

genomen wordt en op toepassingen voor multivariate frequentietabellen

waarvoor elkaar overlappende marginalen bekend zijn, b.v. voor de tabel

ABCD zijn de juiste marginalen AB en BC bekend. Bij deze uitbreidingen

kunnen zich complicaties voordoen waar hier verder niet op ingegaan

hoeft te worden. De door dit model beoogde correcties kunnen namelijk

eenvoudiger en algemener geformuleerd worden in termen van het hieronder

uiteengezette EM-algoritme (met overigens gelijk eindresultaat). In fei-

te zou een aparte behandeling van deze wijze van corrigeren voor nonres-

ponse overbodig zijn geweest, ware het niet dat er misverstanden over

bestaan.

Men hanteert 'raking' nl. wel als een zeer algemene wijze om frequenties

aan te passen aan bekende marginale verdelingen en vergeet soms dat het

gaat om aanpassingen waarbij de vooronderstellingen geformuleerd worden

in termen van een loglineair model. Het ontbreken van bepaalde interac-

ties tussen b.v.  leeftijd, opleiding en (non)response en het behouden

van bepaalde effecten b.v. tussen leeftijd en opleiding, gelden binnen

het (gepostuleerde) loglineaire model. In zijn algemeenheid is het dan

onlogisch om vervolgens de op deze wijze aangepaste frequenties te ana-

lyseren m.b.v. samenhangsmaten die b.v. een additief model veronderstel-

len, zoals correlatieco8ffici#nten of procentuele verschillen. In feite

speelt hier hetzelfde probleem als bij het berekenen van willekeurige

associatiematen op de geschatte verwachte frequenties van een bepaald

loglineair model, zoals besproken in par. 2.9.9)
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Bij de bespreking van het EM-algoritme in par. 3.2.2, waar dit algoritme

gehanteerd werd om de parameters van latente-klasse-analysemodellen te

schatten, werd opgemerkt dat dit algoritme in feite een algemeen algo-

ritme is om in het geval van ontbrekende gegevens de meest aannemelijke

schattingen te vinden. Fuchs (1982) heeft uiteengezet op welke wijze dit

algoritme gehanteerd kan worden om voor een bepaald loglineair model de

geschatte verwachte frequenties te vinden, rekening houdend met nonres-

ponse op bepaalde variabelen.

Voor een illustratie van zijn werkwijze in het geval van panelonderzoek

gaan we uit van drie golven, waarbij A een variabele uit de eerste golf
is, B uit de tweede en C uit de derde.10  We nemen daarbij aan dat al

degenen die participeerden in de eerste golf, in ieder geval een score

hebben voor A (maar niet noodzakelijk voor B en C), dat zij die deelna-

men aan de tweede golf allen een score hebben op B (maar niet noodzake-

lijkerwijs op A en C) en dat de participanten aan de derde golf in ieder

geval scoorden op C (maar niet noodzakelijkerwijs op A en B).

Allereerst worden alle onderzoekspersonen in een aantal wederzijds uit-

sluitende subgroepen verdeeld op basis van de variabelen waarop men

scoorde. Voor ieder van deze subgroepen worden de geobserveerde frequen-

ties bepaald. Via superscripten wordt aangegeven op welke subgroep de
ABC

geobserveerde frequenties betrekking hebben. Bijvoorbeeld: f is het
ijk

aantal personen dat op de gecombineerde variabele ABC de score (i,j,k)

behaalde; het superscript ABC verwijst voor de geobserveerde frequenties

f naar degenen die op alle drie variabelen scoorden, in dit geval dus
ABC

ook: die aan alle drie golven participeerden. f is dan het aantal dat
ij+

op de gecombineerde variabele AB (i,j) scoorde onder degenen die aan

alle drie golven participeerden. f  daarentegen is het aantal dat op de

gecombineerde variabele AB (i,j) scoorde onder degenen die alleen aan de

eerste en de tweede golf deelnamen en niet aan de derde. In dit geval

kunnen er zo zeven subgroepen onderscheiden worden: A, B, C, AB, AC, BC
en ABC. De totalen in deze subgroepen zullen we aanduiden met NA, NB

etc.; indien een subgroep geen waarnemingen bevat, geldt uiteraard dat

de desbetreffende N gelijk is aan 0.

De hele procedure start met
beginwaarden voor F  , die in

dit geval

alle op 1 gesteld mogen worden.11) In de E-stap worden vervolgens de

'sufficient statistics' bepaald, de door een bepaald model exact te re-
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.

produceren geschatte geobserveerde marginale frequenties f; de te repro-

duceren marginalen f zijn immers voor de gehele onderzoeksgroep niet

bekend door de aanwezigheid van nonresponse. In het algemeen worden de
.ABC

geschatte,  geobserveerde frequenties f berekend m.b.v.  de geobser-ijk
veerde frequenties in de zeven subgroepen en m.b.v. de (tot dan toe ge-

vonden) waarden voor ;ABC (zie ook verg. (3.4), (3.5)):
ijk

-ABC -ABC *ABC

;ABC = fABC + Fijk fAB + Filk fAC + Fijk fBC
ijk ijk

F ij   F
-ABC

 ABC  ik   ;ABC  jkij+ i+k +jk

FABC
.ABC

t   fi + » f. + Si f:
i++ +j+ ++k

(4.1)

;ABC = fABC +  ABC fAB    ABC fAC + i»C fBC
"ijk ijk ijk ij ijk ik ijk  jk

CAIC A  ABC B -XEC C+H f + II- f  +E    f
ijk i ijk j ijk  k

Uit (4.1) kan afgeleid worden dat de schattingen voor de geobserveerde

frequenties gebaseerd zijn op alle empirische informatie die in de zeven

subtabellen beschikbaar is, in combinatie met de assumptie dat voor res-

pondenten en nonrespondenten hetzelfde loglineaire model geldt. Uit-

gangspunt is dus wederom een 'ignorable response mechanism'. Voor twee

willekeurige individuen met dezelfde score op A en C, is de geschatte

kans op de score B=j gelijk, ongeacht of ze nu wel of niet aan de
tweede golf meegedaan hebben.

Duidelijker wordt dit wellicht als we een bepaald eenvoudig model postu-
-ABC -ABCleren voor de,A gevens,  b.v. {B}. Voor dit model geldt F  * = f  .,..

Sommering van f over i en k in (4.1) geeft:ijk
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-ABC
ABC + fAB .+ E I   k fAC + fBCf     =f+j+ +j-1-   +j .ABC ik   j+i k F

i+k

-ABC .ABC

+ I:111 f: + fB + E .F+1k f 
i FABC  1    1   k FABC

i++ ++k
(4.2)

 ABC = fABC + fAB +IE  BC fAC + fBC
f j     j.,-   +j        ijk  ik    j+ik

+ E  B fA + fB + E IrBC fci i j i j k j k k
. .ABC

De 'sufficient statistic' f wordt berekend door voor alle onderzoeks-+j+
elementen met een score op B (al diegenen die minstens aan de tweede

golf meewerken) na te gaan hoeveel er B=j scoren en daar een deel van

degenen die niet aan de tweede golf participeerden, bij op te tellen;

hoeveel er van degenen die geen score op B hebben, alsnog de score B=j

krijgen, wordt vastgesteld m.b.v. de assumptie dat voor respondenten en

nonrespondenten hetzelfde model geldt, m.a.w. dat voor respondenten en

nonrespondenten dezelfde geschatte conditionele kansen op B=j gelden.

Door de juiste sommaties in (4.1) toe te passen kunnen voor elk model de
A

benodigde te reproduceren marginalen f berekend worden. Vervolgens wor-

den in de M-stap deze marginalen gebruikt om de tot dan toe verkregen
-

geschatte verwachte frequenties F aan te passen.  Deze nieuwe waarden
-

voor F worden dan in de E-stap in verg. (4.1) weer gebruikt om nieuwe
A

schattingen f te vinden etc. tot de uitkomsten convergeren.

De adequaatheid van het model kan empirisch getoetst worden m.b.v. de
2toetsingsgrootheden  L of Pearson-x (Fuchs,   1982,  blz.  274).  Men  bere-

ZABC   -ABCkent daartoe eerst: ijk  = Fijk/N, waarbi j   N het totale aantal onder-
zoekselementen is, verkregen door sommatie van alle elementen in alle

ZABCsubgroepen. M.b.v. 11 en de aantallen in de subgroepen (NA, NAB etc.)
ijk

bepaalt men voor elke subgroep de geschatte verwachte frequenties, b.v.

voor de subgroepen A, AB en ABC:
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voor A :F i=N A E I  ABC
jk ijk

voor AB : ;AB - NAB E i BC (4.3)ij       k  ijk

 ABC
ABC iABCvoor ABC: Fijk = N--

ijk

De geschatte verwachte frequenties voor elke subgroep worden op de ge-

bruikelijke wijze aan de geobserveerde frequenties voor die subgroep

gerelateerd om voor elke subgroep de waarde van de toetsingsgrootheid te

berekenen. De uiteindelijke waarde van de toetsingsgrootheid voor alle N

elementen wordt verkregen door sommatie van alle uitkomsten voor alle

subgroepen. Zoals Fuchs aangeeft is het aantal vrijheidsgraden van deze

totale toets gelijk aan het aantal cellen van alle subtabellen min het

aantal onafhankelijk te schatten parameters.

Bij de uitvoering van deze variant van het EM-algoritme kunnen problemen

ontstaan wanneer in de subgroep ABC lege cellen voorkomen in de door het

model te reproduceren marginalen, ook wanneer vanuit andere subgroepen

wel bijdragen aan deze cellen geleverd worden (Fuchs, 1982, blz. 272-

273). De geschatte verwachte frequenties voor deze cellen blijven in dat

geval nul of krijgen waarden die afhankelijk zijn van de bij het begin
A

gehanteerde startwaarden voor F. Vervanging van 0 door b.v. 0,5 wordt

door Fuchs aanbevolen.

Zeker voor panelonderzoek is het nog van belang dat in sommige gevallen

de geschatte verwachte frequenties, rechtstreeks,  in 66n stap bepaald

kunnen worden. Marini e.a. (1979), zich baserend op Rubin (1974) , pre-

senteren de meest aannemelijke schatters voor het geval de nonresponse

dusdanig genesteld is dat er een ordening van items ontstaat waarvoor

geldt dat het ontbreken van informatie op een bepaald item ook het ont-

breken van informatie op alle volgende items impliceert. In termen van

panelonderzoek: zij die bij een bepaalde golf niet meer meedoen, worden

ook van alle volgende golven uitgesloten. Er zouden nu dus maar drie in

plaats van zeven subgroepen mogelijk zijn: A, AB, ABC.

In termen van loglineaire modellen gaan Marini e.a. (1979) verder uit

van het verzadigde model. Voor onverzadigde modellen kan hun procedure

in het algemeen niet gebruikt worden.
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In het geval van een verzadigd loglineair model en van genestelde non-

response, luidt de formule voor ;ABC (Fuchs, 1982, blz. 273):
ijk

-   -

-ABC .ABC ABC  AB  A
fijk = Fijk = Pijk Pij fi,

(4.4)

waarbij f  de geobserveerde frequentie is voor alle personen die aan de
eerste golf deelnamen en A=i scoorden (dus niet de geobserveerde fre-

AB
quentie A=i voor subgroep A!); waarbij p een geobserveerde conditic-

ij
nele   proportie   is   van al degenen   die   aan de _eerste   en de tweede   gol f

ABC
deelnamen (0 van subgroep ABI) en waarbij p een geobserveerde condi-

ijk
tionele proportie is van Al degenen die met alle drie golven meededen.

De superscripten in (4.4) verwilzen dus niet naar de uitsluitende inde-

ling in subgroepen die hierboven gehanteerd werd.
2

De   L-waarde    ( of Pearson- x  )   voor het verzadigde model   in (4.4) evenals

voor het verzadigde model in het meer algemene geval van niet-genestelde

nonresponse, is niet per definitie 0 met 0 vrijheidsgraden. De voor het

verzadigde model gevonden L-waarde en de bijbehorende vrijheidsgraden

kunnen gebruikt worden om de hypothese te toetsen dat alle subgroepen

(in de eerst aangeduide betekenis) afkomstig zijn uit dezelfde popula-

tieverdeling.

Indien deze hypothese verworpen moet worden, kan men, een suggestie van

Lehnen en Koch (1974) volgend, nadere opsplitsingen in subgroepen maken,

additionele variabelen introduceren om de verschillen tussen responden-

ten en nonrespondenten weg te nemen.

Indien deze hypothese niet verworpen hoeft te worden, beveelt Fuchs ter

toetsing van een bepaald beperkt model de conditionele toetsingsgroot-

heid Lb/V = Lb - Lv aan, waarbij L  de L-waarde voor het verzadigde mo-

del is en Lb de L-waarde voor het beperkte model. Het aantal vrijheids-

graden voor deze toets is uiteraard dfb - dfv· Fuchs doet deze aanbeve-

ling vooral omdat conditionele toetsen doorgaans robuuster zijn, veelal

ook bij kleine aantallen een redelijk goede benadering van de theoreti-
2

sche X -verdeling geven.

Vergelijken we nu deze correctieprocedure voor nonresponse met de eerder

genoemde correctiemethoden, dan heeft het EM-algoritme een aantal duide-

lijke voordelen.

Ten   opzichte   van de meest gangbare procedures,    nl. het eenvoudig wegla-
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ten van alle onderzoekselementen met 'missing data' m.a.w. het beperken

van de analyse tot de subgroep ABC, zijn er minstens twee in het oog

springende voordelen. Op de eerste plaats veronderstelt het totaal nege-

ren van de nonresponse dat (non)response binnen de gehele populatie op

toeval berust.  Bij hantering van het EM-algoritme maakt men de veel

zwakkere assumptie dat binnen subgroepen, gegeven bepaalde waargenomen

scores, respondenten en nonrespondenten op de overige variabelen gelijk

zijn.

Maar zelfs wanneer de nonresponse geheel op toeval berust, heeft het zin

het EM-algoritme te hanteren, met name vanwege het grotere onderschei-

dend vermogen van de toetsingen. Indien men de waarde voor de toetsings-

grootheid Lb uitrekent voor een bepaald beperkt model in de subgroep

ABC, gebaseerd op N waarnemingen, dan is het aantal vrijheidsgraden
ABC

voor deze toets gelijk aan dat van de bovenvermelde conditionele toets

Lb/v die echter gebaseerd is op alle N waarnemingen. Het onderscheidend

vermogen van de laatste zal dus in het algemeen groter zijn dan van de

eerste.

Dit geldt algemeen: uitgaande van een bepaald uitgebreid (niet noodzake-

lijk verzadigd) en een bepaald beperkt model heeft de toetsingsgrootheid

Lb/u gebaseerd op N waarnemingen een gelijk aantal vrijheidsgraden
ABC

als dezelfde toetsingsgrootheid gebaseerd op Alle N waarnemingen en dus

in het algemeen een geringer onderscheidend vermogen. Zeker in panelon-

derzoek waar het aantal nonrespondenten vrij groot kan zijn, verdient

dit punt alle aandacht.

De voordelen van hantering van deze variant van het EM-algoritme boven

correcties voor nonresponse via herweging en/of bijschatten van scores,

zijn vooral gelegen in het feit dat het EM-algoritme, uitgaande van de

geldigheid van het gepostuleerde 'ignorable response mechanism', voor

een bepaald loglineair model de meest aannemelijke schattingen produ-

ceert en dat op deze wijze ook duidelijk is hoe de adequaatheid van een

bepaald model getoetst moet worden. Bij 'weging' en 'bijschatting' is er

geen algemene procedure die aangeeft hoe men de gebruikelijke toetsings-

procedures-voor-het-geval-er-geen nonresponse is, moet toepassen op voor

nonresponse gecorrigeerde data.

Al bij al genomen is hantering van het EM-algoritme de beste manier om

in loglineaire analyses te corrigeren voor nonresponse; het is zeker de

moeite waard deze procedures standaard in te bouwen in programma's voor
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loglineaire analyses met en zonder latente variabelen.  Implementatie

ervan kan vrij rechtoe-rechtaan plaatsvinden.

4.3. Loglineaire analyse van een 'turnover'tabel

De 'turnover'tabel waarin de veranderingen in een discreet kenmerk over

de tijd weergegeven worden, vormt de kern van de panelanalyse van gege-

vens van nominaal meetniveau. 12) Bij wijze van illustratie van de logli-

neaire analyse van 'turnover'tabellen zullen de gegevens in tabel 4.1

gebruikt worden. Deze zijn afkomstig van het in het vorige hoofdstuk

vermelde onderzoek Political Action en hebben betrekking op Nederlandse

respondenten die zowel in 1974 als bij de herhaling van het onderzoek in

1979 hun medewerking verleenden. In 1974 werd de vraag gesteld of, en zo

ja, hoe men gestemd had bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1972 en in

1979 werd deze vraag herhaald voor de Tweede Kamerverkiezingen van 1977.

Respondenten die in 1972 nog niet kiesgerechtigd waren, zijn niet in de

analyse opgenomen.

Een tabel zoals 4.1  maakt  het essenti5le verschil  tussen panel-  en

trendonderzoek direct zichtbaar: via trendonderzoek zou men slechts de

beschikking hebben gehad over de marginale verdelingen van het stemge-

drag in 1972 en 1977.

Door Lazarsfeld c.s. zijn diverse maten ontwikkeld om de grote hoeveel-

heid informatie die in een tabel zoals 4.1 opgesloten is, zichtbaar te

maken. Belangrijk hierbij is het onderscheid in bruto- en nettoverande-

ring. Een maat voor de brutoverandering is de proportie respondenten die

niet twee maal dezelfde score behaalde: 1 - IpAB = 0,395. Maar liefst
ii

40% van alle respondenten stemde in 1977 anders dan in 1972. Deze bruto-

veranderingen kunnen, maar hoeven niet te leiden tot verschillende mar-

ginale verdelingen van het stemgedrag in 1972 en 1977: de brutoverande-

ringen kunnen elkaar compenseren.

Een veel gebruikte maat voor de grootte van de verschillen tussen de

marginale verdelingen, de nettoveranderingen, is de som van de absolute

verschillen, gedeeld door twee: J Ii/pAB _ pAB/ = 0,132. Deze maat kani+ +i
men zo interpreteren dat, uitgaande van de ene marginale verdeling, mi-

nimaal 13% van de respondenten een andere score zou moeten krijgen om de

andere marginale verdeling te reproduceren (zie ook noot 12, hfdst. 2).
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Tabel 4.1. Tweede Kamer Verkiezingen 1972 en 1977; gegevens uit onder-

zoek Political Action; Nederland; 1974 en 1979 (alleen stem-

gerechtigden in 1972.  

B. 1977 1.Niet 2.PvdA 3.CDA 4.VVD 5.D66 6.Klein 7.Klein Totaal

A. 1972 gest. rechts links

1. Niet 38,2% 20,6% 18,6% 9,8% 4,9% 3,9% 3,9% 15,7%

gest. (39) (21) (19) (10) (5) (4) (4) (102)

2. PvdA 8,9% 67,9% 6,0% 3,6% 10,1% 0,6% 3,0% 25,8%

(15) (114) (10) (6) (17) (1) (5) (168)

3. CDA 2,2% 2,2% 86,9% 6,6% 1,6% 0,5% 0,0% 28,2%

(4) (4) (159) (12) (3) (1) (0) (183)

4. VVD 5,8% 2,3% 20,9%  59,3% 11,6% 0,0% 0,0% 13,2%

(5) (2) (18) (51) (10) (0) (0) (86)

5. D66 4,2% 12,5% 20,8%  12,5% 45,8% 0,0% 4,2% 3,7%

(1) (3) (5) (3) (11) (0) (1) (24)

6. Klein 5,1% 10,3% 30,8%  23,1%  12,8% 15,4% 2,6% 6,0%

rechts (2) (4) (12) (9) (5) (6) (1) (39)

7. Klein 6,3% 36,5% 10,4% 10,4% 8,3% 0,0% 27,1% 7,4%

links (3) (18) (5) (5) (4) (0) (13) (48)

Totaal 10,6% 25,5% 35,1% 14,8% 8,5% 1,8% 3,7% 100%

(69) (166) (228) (96) (55) (12) (24) (650)

*) In de cellen:  percentages, horizontaal gepercenteerd;  in de kolom
totaal: verticale percentages; in de rij totaal: horizontale percen-
tages; tussen haakjes: absolute aantallen.

Anders gezegd: het is de minimaal noodzakelijke brutoverandering in ta-

bel 4.1, gegeven de (verschillen in de) marginale verdelingen.

Naast de minimale brutoverandering kan men ook de maximaal mogelijke
brutoverandering gegeven de marginale verdelingen bepalen, evenals de te

verwachten brutoverandering in het geval van statistische onafhankelijk-

heid. Vervolgens kan men het gevonden percentage brutoverandering (40%)
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op diverse wijzen relateren aan de minimale of maximale brutoverandering

of aan de brutoverandering in het geval van statistische onafhankelijk-

heid.

De nettoveranderingen kunnen ook zeer gedetailleerd bestudeerd worden

door voor alle partijen paarsgewijs (door vergelijking van de cel (i,j)

met  de  cel (j,i) )d e balans van winst en verlies   op te maken.   Het   b»jkt
dan mogelijk te zijn de partijen zo te ordenen dat een eerder genoemde

partij een netto-winst boekt ten opzichte van alle later genoemde par-

tijen: CDA, D66, VVD, PvdA, Klein links, Klein rechts, Niet gestemd. Een

dergelijke rangordening hoeft niet noodzakelijk overeen te komen met een

rangordening op basis van de in totaal gemaakte winst, vastgesteld aan

de hand van de marginale verdelingen, maar in dit geval is dit wel zo;

de onderlinge verhoudingen tussen de partijen weerspiegelen perfect de

totale trend.

Horizontale en verticale percentages vormen een andere ingang voor de

bestudering van tabel 4.1.  Verticale percentages laten zien waar de

stemmen in 1977 vandaan kwamen en horizontale percentages geven aan waar

de stemmen van 1972 naar toe zijn gegaan. Onder meer blijkt dan dat de-

genen die in 1972 niet gingen stemmen of stemden op kleine partijen, in

1977 in vrij grote mate een andere keuze maakten, met name i.t.t. dege-

nen die in 1972 hun stem uitbrachten op het CDA.

Bekend is dat dit laatste type uitspraken zeer misleidend kan zijn, om-

dat dergelijke geobserveerde verschillen in stabiliteit geheel veroor-

zaakt kunnen zijn door verschillen in omvang van de desbetreffende cate-

gorieln in combinatie met een voor elke categorie gelijke mate van onbe-

trouwbaarheid (Maccoby, 1956, Hagenaars, 1975).

Ook de geringe omvang van sommige categorie n speelt mogelijk een sto-

rende rol. Sommige percentages zijn gebaseerd op zeer kleine aantallen

waardoor de schattingen voor deze percentages in de populatie grote (be-

trouwbaarheids)marges hebben.

Ook wanneer een tabel als 4.1 op meer geformaliseerde wijze m.b.v. log-

lineaire modellen geanalyseerd wordt,  kunnen onbetrouwbaarheid in de

metingen en de geringe aantallen een storende invloed uitoefenen. In

par. 4.5 zal uitvoerig ingegaan worden op de problemen veroorzaakt door

meetonbetrouwbaarheid. Het probleem van de (te) kleine aantallen wordt

vaak opgelost door catgoriein samen te nemen, in dit geval b.v. de cate-

gorie'dn 6 en 7. Dit is in de navolgende uiteenzettingen bewust niet ge-
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daan om op bepaalde punten de consequenties van de kleine aantallen te

kunnen illustreren.

4.3.1. (Quasi)onafhankelijkheid

Een goed startpunt voor de loglineaire analyse van tabel 4.1 is de vraag

in hoeverre de geconstateerde veranderingen overeen komen met hetgeen

bij onafhankelijkheid van het stemgedrag in de beide verkiezingen te

verwachten ZOU zijn, m.a.w. in  hoeverre  het  onafhankelijkheidsmo-

del {A, B} op gaat.

Dit model moet verworpen worden: L = 660,09, df. = 36, p < 0,001. Vanwe-

ge de kleine aantallen (13 van de 49 verwachte celfrequenties zijn b.v.
2

kleiner dan 5) is de benadering door L van de theoretische X -verdeling
2

problematisch; ook  de afwijkende waarde  van de Pearson- x   wijst hierop:
2
x  = 802,53. Desalniettemin is de waarde van de toetsingsgrootheid zo

hoog dat met een grote mate van zekerheid geconcludeerd mag worden dat

het stemgedrag in 1972 en 1977 niet onafhankelijk van elkaar zijn. Er is

met name meer stabiliteit dan aangegeven wordt door het onafhankelijk-

heidsmodel; de residuen voor de celfrequenties op de hoofddiagonaal heb-

ben zeer grote positieve waarden.

Dit roept de vraag op in hoeverre een quasi-onafhankelijkheidsmodel van

toepassing zou kunnen zijn (Goodman, 1968). In quasi-onafhankelijkheids-

modellen wordt nagegaan of er sprake is van onafhankelijkheid in de ta-

bel indien men bepaalde cellen buiten beschouwing laat. In 'turnover'ta-

bellen ligt het voor de hand de cellen op de hoofddiagonaal buiten be-

schouwing te laten. Men beperkt de analyse dan tot degenen die in 1977

een ander stemgedrag vertoonden dan in 1972 en gaat na in hoeverre voor

de veranderaars het stemgedrag op tl onafhankelijk is van het stemgedrag

OP t2.
De parameters van dit model kunnen op twee wijzen geschat worden.13  Men

kan de geobserveerde frequenties op de hoofddiagonaal bij de berekenin-

gen geheel negeren, de geschatte verwachte frequencies F  gelijk aan 0
stellen en voor de overige cellen het onafhankelijkheidsmodel  {A, B } pos-

tuleren.  (In de standaardprogrammatuur voor loglineaire modellen zijn

deze mogelijkheden aanwezig.) Men kan ook voor de gehele tabel het onaf-

hankelijkheidsmodel      {A, B } opstellen en hieraan de parameters   TB  voor
ij
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alle i=j toevoegen (m.b.v. programma's waarin een 'design' matrix ge-

hanteerd wordt). Beide benaderingen geven dezelfde uitkomsten zij het

dat in de tweede werkwijze de schattingen voor -r  gebruikt kunnen wor-
den om de mate van stabiliteit van de diverse partijvoorkeuren na te

gaan.

Het onafhankelijkheidsmodel voor een IxI-tabel heeft (I-1) vrijheids-
2

graden. In dit quasi-onafhankelijkheidsmodel moeten I parameters ·r  ex-
tra geschat worden, dan wel 'ontbreken' er I celfrequenties. Het aantal

vrijheidsgraden is zodoende: (I-1)2 - I.

Dit quasi-onafhankelijkheidsmodel geeft voor tabel 4.1 de volgende re-
2sultaten: L= 77,91, df. = 29, p= < 0,001 (en Pearson-x = 74,92).

Hoewel dit aanmerkelijk beter is dan voor het gewone onafhankelijkheids-

model, moet toch ook dit quasi-onafhankelijkheidsmodel verworpen worden.

Inspectie van de residuen geeft aan waar het model vooral tekort schiet.

Zeer grote absolute waarden voor de aangepaste residuen ( > 3) worden met

name gevonden voor de cellen (7,2), (3,4), (4,3) en (4,2) (en in wat

mindere mate ook voor cel (2,4)). De overloop van de stemmers in 1972 op

een kleine linkse partij naar de PvdA is veel groter dan op basis van

het model verwacht wordt, evenals de uitwisselingen tussen VVD en CDA.

VVD- en PvdA-stemmers daarentegen mijden elkaars partij in sterkere mate

dan door het model voorspeld wordt.

Men zou nu het quasi-onfhankelijkheidsmodel aan kunnen passen door ook

voor deze cellen de -r -parameters op te nemen. Een dergelijke werkwijze

levert zeker (op de duur) een goed passend model op.

Van belang is natuurlijk wel dat het model inhoudelijk goed interpre-

teerbaar is. Verder dient men voor ogen te houden dat het risico dat

toevallig aanwezige steekproeffluctuaties aangezien worden voor systema-

tische variatie, vrij groot is. Hernieuwde toetsing van een dergelijk

model op nieuwe data is noodzakelijk.

Voor het vinden van een goed passend quasi-onafhankelijkheidsmodel kan

men ook de omgekeerde weg volgen en als startpunt het verzadigde model

nemen. Toepassing van het verzadigde model op tabel 4.1 levert moeilijk-

heden op aangezien enkele cellen geen waarnemingen bevatten. Oplossingen

voor dit probleem hebben een nogal arbitrair karakter. Dit geldt zowel

voor het toevoegen van 0,5 aan alle cellen, als voor het wijzigen van de

frequentie 0 in een willekeurig klein getal, terwijl de keuze van een
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bepaald a priori model voor de berekening van de pseudo-Bayesiaanse

schattingen (Bishop e.a., 1975, hfdst. 12 en Smith, 1976) op zeer ondui-

delijke gronden zou dienen te geschieden.  Om de gevoeligheid van de

schattingen voor de wijze waarop dit probleem opgelost wordt, te illus-

treren, zijn voor tabel 4.1 drie oplossingen uitgeprobeerd. Allereerst

zijn alle frequenties opgehoogd met 0,5 en zijn op de aldus ontstane

tabel de parameters van het verzadigde model berekend. Vervolgens zijn

deze berekeningen ook uitgevoerd voor tabel 4.1 na vervanging van de

lege cellen door 0,5 &n na vervanging van de lege cellen door 0,1.

Ophoging van alle celfrequenties met 0,5 en vervanging van de lege cel-

len door 0,5 geeft niet al te zeer uiteenlopende resultaten. Wat betreft

de   hoofdef fecten  ·r   en  T8  zijn er tussen   de ' beide' tabellen  geen   noe-

menswaardige verschillen. De schattingen voor de
·r -parameters lopen

iets verder uiteen, met name voor die parameters die betrekking hebben
AB AB

op de kolommen met geringe frequenties, Ti6 en Ti7 

Wel grote verschillen zijn er met de uitkomsten voor de tabel waarin de

lege cellen vervangen zijn door 0,1. Tabel 4.2 geeft een illustratie van
AB

deze verschillen voor de Tii-parameters, de parameters behorende bij de

cellen op de hoofddiagonaal.

Tabel 4.2. Schattingen voor T in het verzadigde model voor tabel 4.1.
AB
1i

alle fij: +0,5   als fij = 0: +0,5  als fij = 0: +0,1

1. Niet stemmen 3,52 3,87 3,28

2. PvdA 6,10 6,64 5,63

3. CDA 10,94 11,60 12,39

4. VVD 6,69 6,77 9,09

5. D66 3,40 3,81 4,06

6. Klein rechts 5,46 6,05 10,23

7. Klein links 7,44 8,09 13,68

Beschouwen we de parameters T als stabiliteitsmaten in die zin dat ze
AB
ii

aangeven hoeveel groter de kans op een score AB = (i,i) is dan op grond

van de hoofdeffecten A=i e n B=i verwacht kan worden, dan zouden we
uitgaande van de eerste twee kolommen in tabel 4.2 concluderen dat de
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stabiliteit bij het CDA het grootst is en bij D66 en de niet-stemmers

het geringst; de overige partijen nemen een min of meer gelijkwaardige

tussenpositie in (in volgorde van afnemende stabiliteit: klein links,

VVD, PvdA, klein rechts). Op grond van de laatste kolom in tabel 4.2

zouden we echter besluiten dat de grootste stabiliteit te vinden is on-

der klein links, vrij direct gevolgd door het CDA, klein rechts en de

VVD; niet-stemmers en D66 vertonen de geringste stabiliteit en een mid-

denpositie wordt ingenomen door de PvdA. Met name de mate van stabili-

teit van de VVD en van de kleine partijen wordt op basis van de derde

kolom anders ingeschat dan op basis van de beide eerste kolommen.

Hauser (1979) heeft een bepaalde procedure aangegeven om het verzadigde

model te vereenvoudigen, waarbij hij uitgaat van de schattingen voor

de ·r -parameters verkregen door toepassing   van het verzadigde model.
Tabel 4.2 maakt duidelijk dat deze schattingen erg afhankelijk kunnen

zijn van de toegepaste oplossing voor het probleem van de lege cellen.

Hausers procedure komt er in essentie op neer dat men nagaat wel-
AB

ke Tij-parameters ongeveer aan elkaar gelijk zijn. Er wordt dan een

nieuw model opgesteld waarbij deze parameters exact aan elkaar gelijk

worden gemaakt. Cellen waarvoor de
·r -parameters

aan elkaar    geli jk
zijn, worden geacht te behoren tot hetzelfde niveau. De diverse niveaus

die zo binnen een tabel onderscheiden worden, moeten op een of andere

wijze interpreteerbaar zijn.  Daarom geeft Hauser de voorkeur aan een

'symmetrische'  toewijzing van cellen aan niveaus: indien cel (i,j) tot

niveau k behoort, moet, indien mogelijk, ook cel (j,i) aan niveau k toe-

gewezen worden. Omdat de
·r -parameters voor

de cellen binnen &6n niveau

aan elkaar gelijk zijn, geldt voor de cellen binnen dit niveau statis-

tische onafhankelijkheid.

Duiden we de oorspronkelijke variabelen aan met A en B en creZren we een

nieuwe variabele N(iveau), die net zo veel categoriedn omvat als er ni-

veaus zijn onderscheiden, dan komt Hausers voorstel erop neer de oor-

spronkelijke tabel AB om te zetten in een driedimensionele tabel ABN,

die uiteraard een aantal structureel lege cellen zal bevatten, en voor

deze driedimensionele tabel het (quasi-)onafhankelijkheidsmodel   {A, B,N }

op te stellen waarbij rekening wordt gehouden met de cellen die structu-

reel leeg zijn (Hauser, 1979, blz. 417).

Er is nog al wat discussie geweest rond deze werkwijze (Macdonald, 1983,

Luijkx, 1983, Goldthorpe, 1980, Breiger, 1981), met name gericht op het
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sterk empiricistische karakter ervan. Op zich echter kan men deze metho-

de ook gebruiken in meer theoretisch onderzoek. Men zou b.v. a priori

bepaalde partijen aan kunnen wijzen waartussen respondenten min of meer

bij toeval kiezen en bepaalde partijen waartussen juist nooit uitwisse-

ling van kiezers plaatsvindt. Dergelijke theoretische vermoedens kunnen

zeer wel vertaald worden in termen van Hausers niveau-analyse.

4.3.2. (Quasi)symmetrie en marginale homogeniteit

Naast (quasi-)onafhankelijkheid is (quasi)symmetrie een tweede belang-
rijke ingang voor de loglineaire analyse van 'turnover'tabellen. Het

gaat daarbij om de vraag in hoeverre de veranderingen in een 'turnover'-

tabel elkaar compenseren. De meest volledige compensatie vindt plaats in

het symmetriemodel waarvoor geldt:

C  - S. voor alle it j. (4.5)

In het symmetriemodel wordt een eventueel verlies van b.v. PvdA aan het

CDA gecompenseerd door een precies even groot verlies van het CDA aan de

PvdA. Het loglineaire model voor (4.5) gaat uit van het volgende model

(in multiplicatieve vorm):

AB A B AB
Fij  =  n  Ti  Tj Tij' (4.6)

waarvoor de restricties gelden:

TA = T , voor alle
i=j (4.7)

en

T    =   'r  ,   voor  alle   i   0 j. (4.8)

Het gevolg van de restricties (4.7) en (4.8) is dat de effecten die de

grootte van Fij bepalen precies gelijk zijn aan de effecten voor Fji.

De geschatte verwachte frequenties voor dit model zijn (Bishop e.a.,

1975, blz. 283):
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;AB = (fAB + fAB)/2 voor i#j
ij     ij    ji

(4.9)

;AB = fAB voor i=j
ij    ij

Door het symmetriemodel worden dus de frequenties fii en de som (fij +

fji) exact gereproduceerd. Verder impliceert dit model dat de geschatte
A -

marginale frequenties F en F aan elkaar gelijk zijn.i+ +i
Bishop e.a. (1975, hfdst. 8) en Haberman (1979, hfdst. 8) gaan uitvoerig

in op de schatting van de parameters van het symmetriemodel. In het ge-

val men gebruik maakt van het Newton-Raphson algoritme kunnen de res-

tricties (4.7) en (4.8) direct via de 'design' matrix aangebracht wor-

den.

Voor het gebruik  van de standaard ' iterative proportional fitting'-pro-
cedure moet een omweg bewandeld worden. Men transponeert daartoe eerst

de oorspronkelijke tabel AB (men verwisselt dus de rijen en de kolow-

men). De oorspronkelijke tabel en de getransponeerde tabel worden ver-

volgens beschouwd als twee subtabellen van de uitgebreide tabel ABZ,

waarbij Z=1 betrekking heeft op de frequenties in de oorspronkelijke
14)tabel en Z=2 op de getransponeerde tabel. Voor deze uitgebreide

tabel ABZ wordt het model {AB} opgesteld. De geschatte parameters voor

dit model zijn de schattingen voor de overeenkomstige parameters in

(4.6) (zie ook Hagenaars, 1983a, blz. 151). De aldus verkregen waarden
2voor de toetsingsgrootheden   L en Pearson- x moeten gehalveerd worden,

aangezien de tabel ABZ het dubbele aantal waarnemingen van de oorspron-

kelijke tabel bevat.

Het aantal vrijheidsgraden kan niet zoals Knoke en Burke (1980, blz. 53)

suggereren, bepaald worden door halvering van het aantal vrijheidsgraden

voor de tabel ABZ, maar is gelijk aan: I(I-1)/2, waarbij I het aantal

rijen (of kolommen) is. In het symmetriemodel kunnen immers de I(I-1)/2

celfrequenties  boven (of onder)  de diagonaal  'vrij'  gekozen worden,

waarna de rest vastligt (ofwel: er zijn I2 waargenomen celfrequenties en

I(I+1)/2 te schatten parameters).

Toepassing van het symmetriemodel op tabel 4.1 geeft een negatief resul-

taat: L = 95,61, df. = 21, p < 0,001 (en Pearson- X2 = 81,02). Er is geen

sprake van symmetrie in tabel 4.1, maar bepaalde partijen krijgen duide-
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lijk meer stemmen van een andere partij dan zij aan die partij verlie-

zen.

Gelet op de in het begin van deze subparagraaf aangegeven mogelijkheid

om de partijen eenduidig ten opzichte van elkaar te ordenen in termen

van de netto-winst behaald op elkaar, is verwerping van het symmetriemo-

del niet verwonderlijk. (De residuen van het symmetriemodel weerspiege-

len natuurlijk, gezien de wijze waarop in (4.9) de verwachte frequenties

geschat worden, deze ordening.)

Ook het feit dat de marginale verdelingen van tabel 4.1 vrij grote af-

wijkingen ten opzichte van elkaar vertonen, wijst op het tekortschieten

van het symmetriemodel.

Dit roept de vraag op of de geconstateerde asymmetrie in de tabel wel-

licht geheel te verklaren valt vanuit de nettoveranderingen. Is m.a.w.

de 'asymmetrie' van fij t.o.v. fji geheel het gevolg van de 'asymmetrie'

van het verschil  (fi+,   f+i)   t.o.v. het verschil  (fj ,  f j),  of  gaat  de
'asymmetrie' tussen fij en fji daar boven uit en is er in die zin sprake

van een bijzondere asymmetrische relatie tussen partij i en partij j.

In termen van loglineaire modellen kan dit onderzocht worden via het

zgn. quasisymmetriemodel. In dit model worden t.a.v. (4.6) wel de res-

tricties (4.8) voor de -ri -parameters aangebracht, maar niet de restric-

ties (4.7) voor de hoofdeffecten T  en T . Door het quasisymmetriemodel

worden zodoende niet alleen de frequenties fii en (fij + fji) exact ge-

reproduceerd, maar ook nog de marginale frequenties fi+ +j.en f

Bishop e.a. (1975, blz. 286, 287) tonen aan dat quasisymmetrie, in com-

binatie met gelijke marginale verdelingen (marginale homogeniteit) sym-

metrie impliceert en vice versa:

Q(uasi)S(ymmetrie)  n M(arginale)H(omogeniteit) - S(ymmetrie) (4.10)

Quasisymmetrie kan dus geInterpreteerd worden als symmetrie-voor-zover-

de-marginale-verdelingen-dit-toelaten.

Schattingen voor de parameters van het model kunnen gevonden worden

m.b.v. Newton-Raphson procedures of m.b.v. de 'iterative proportional

fitting'-procedure gebruik makend van de eerder vermelde, uitgebreide

tabel ABZ.
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In het laatste geval  moet het 'uitgebreide' model {AB,AZ,BZ } opgesteld

worden (Bishop e.a., 1975, blz. 289 e.v.). De schattingen voor de para-
AB

metersA i  in dit (uitgebreide) model zijn identiek aan de schattingen
Voor T in het oorspronkelijke quasisymmetriemodel; de produkten

ij

C Ti  ':i)  e:  C ,;  4:)  in
dit uitgebreide model  zijn de schattingen  voor

A
T  resp. T    in  het  oorspronkelijke  quasisymmetriemodel  (Hagenaars,

1983a, noot 5).

De gevonden waarden voor de toetsingsgrootheden moeten weer gehalveerd

worden. Het aantal vrijheidsgraden bedraagt (I-1)(I-2)/2 aangezien in

het quasisymmetriemodel (I-1) parameters meer geschat moeten worden dan

in het symmetriemodel. Ofwel: het vastleggen van een der marginalen A of

B vermindert het aantal vrijheidsgraden met (I-1), het aantal catego-

riedn min ddn; tevens legt dit vanwege (4.9), d.w.z. in combinatie met

de exact te reproduceren frequenties fii en (fij + fji), de marginale

verdeling van de andere variabele vast zodat hiervoor geen extra vrij-

heidsgraden verloren gaan.

Het quasisymmetriemodel hoeft voor de data in tabel 4.1 niet verworpen
2te worden: L = 15,61, df. = 15, p = 0,41 (en Pearson-X = 13,28). Hoewel

ook nu weer de kleine aantallen twijfels oproepen ten aanzien van de

adequaatheid van de uitgevoerde toetsingsprocedure, kan toch vastgesteld

worden dat deze L-waarde veel lager is dan voor alle tot nu toe bespro-

ken modellen en dat de residuen in vrijwel alle cellen verwaarloosbaar

klein zijn.

In antwoord op de eerder gestelde vraag kan geconcludeerd worden dat het

verwerpen van het symmetriemodel geheel zijn oorsprong vindt in de onge-

lijke marginale verdelingen. Afgezien van de algemene trend, zijn er dus

tussen de partijen geen specifieke 'asymmetrische' relaties.

In tabel 4.3 zijn de schattingen voor de loglineaire effecten van het

quasisymmetriemodel voor tabel 4.1 vermeld.

Ook weer vanwege de kleine aantallen moeten de uitkomsten in tabel 4.3

met de nodige voorzichtigheid geynterpreteerd worden.

Opvallend (hoewel zeker niet verwonderlijk) is dat de grootste effecten

te vinden zijn op de hoofddiagonaal. Beschouwen we de parameters voor

deze cellen opnieuw als stabiliteitscoZfficiZnten dan luidt de conclusie

dat het CDA het meest stabiel is, en D66 en de categorie niet-stemmers

het minst.
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Tabel 4.3. Loglineaire effecten  ( A)  voor het quasisymmetriemodel   voor
tabel 4.1.

B. 1977 1.Niet 2.PvdA 3.CDA 4.VVD 5.D66 6.Klein 7.Klein

A. 1972 gest. rechts links

1. Niet gest. 1,42 0,28  -0,31  -0,38  -0,90 -0,07 -0,04 0,62

2. PvdA 0,28 1,81  -1,00 -1,24 0,12 -0,69 0,72 0,73

3. CDA -0,31 -1,00 2,48 0,29  -0,38 -0,02 -1,06  -0,07

4. VVD -0,38 -1,24 0,29 1,75 0,25 0,01 -0,68  -0,03

5. D66 -0,90 0,12 -0,38 0,25 1,47 -0,24 -0,32  -1,01

6. Klein R. -0,07  -0,69 -0,02 0,01 -0,24 1,84 -0,83  -0,16

7. Klein L. 0,04 0,72  -1,06  -0,68  -0,32 -0,83 2,21  -0,08

0,03 0,6 1,07 0,62 0,35 -1,48 -1,20 1,59

Een ander zeer in het oog springend resultaat is dat de combinaties

PvdA-CDA en PvdA-VVD veel minder frequent voorkomen dan men op basis van

de hoofdeffecten zou verwachten en dat eveneens CDA en klein links el-

kaar vrijwel uitsluiten. Dit geldt dan steeds, vanwege de symmetrie in
de

T -parameters, zowel voor de cel (PvdA, CDA) als voor de cel (CDA,
PvdA) etc.

Deze symmetrie maakt tabel 4.3 ook uitermate geschikt om verdere analy-

ses te verrichten volgens Hausers aanwijzingen. Deze zocht immers zo

veel mogelijk naar een symmetrische toewijzing van cellen aan de diverse

niveaus.

Overigens is het quasisymmetriemodel nauw verwant aan het quasi-onafhan-

kelijkheidsmodel waarbij de frequenties op de hoofddiagonaal buiten be-

schouwing gelaten worden. In dit quasi-onafhankelijkheidsmodel zijn al-
AB

le Tij-parameters voor i # j, bij voorbaat gelijk aan 1 gesteld, zodat
per definitie voldaan is aan (4.8). Quasi-onafhankelijkheid impliceert

dus quasisymmetrie. In het geval van een 3x3-tabel zijn de verwachte

frequenties voor beide modellen zelfs identiek (Bishop e.a., 1975, blz.

287, Haberman, 1979, blz. 429).

Zoals Bishop e.a. (1975) en Haberman (1979) aangeven is het quasisymme-

triemodel niet alleen op zich van belang, maar heeft het nog een andere
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functie: samen met het symmetriemodel kan er een toets op marginale ho-

mogeniteit uit afgeleid worden. De hypothese:

 AB = FAB  voor alle i=j (4.11)
i+       +j'

kan nl. niet direct als een loglineair model geformuleerd worden. Het

meest  voor  de hand liggende model   {AB }  met als restrictie  geli jke  hoof d-

effecten A en B (verg. (4.6) met (4.7)) voldoet niet, omdat alleen als

voldaan is aan:

i TZ - i 4: (4.12)

de geschatte verwachte frequenties overeenstemmen met (4.11). Dit is

b.v. wel het geval in een 2 x2-tabel en bij onafhankelijkheid van A en B,

maar is zeker niet in zijn algemeenheid waar.

In herinnering roepend dat quasisymmetrie plus marginale homogeniteit

symmetrie impliceert (verg.  (4.10)), kan een conditionele toets voor

(4.11) gevonden worden via:

Marginale homogeniteit = Symmetrie minus Quasisymmetrie

(Ls/qs =) Lmh
=

LS
_

Lqs (4.13)

df.: (I-1) = I(I-1)/2 -   (I-1)(I-2)/2

Toepassing van deze toets op tabel 4.1 geeft als uitkomst: L = 95,61 -

15,61 = 80,00, df. = 21 - 15 = 6, p < 0,001, zodat de hypothese van mar-

ginale homogeniteit verworpen moet worden.

Vanwege het feit dat het om een conditionele toetsing gaat, is deze

toets het meest adequaat indien het uitgebreide model, het quasisymme-

triemodel, niet verworpen hoeft te worden. Uit het conditionele karakter

volgt ook dat er geen geschatte verwachte frequenties voor het model van

marginale homogeniteit beschikbaar zijn. Later zullen we zien dat dit

een aantal problemen oproept.

Bishop e.a. (1975) en Haberman (1979) vermelden nog diverse niet-condi-

tionele toetsen, maar deze zijn niet formuleerbaar binnen een loglineair

model en hebben, zoals verderop zal blijken, minder toepassingsmogelijk-

heden.
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In par. 4.6 wordt nog verder ingegaan op toetsen voor marginale homoge-

niteit.

4.3.3. Analyse m.b.v. verschilscores

'Turnover'tabellen geven in principe de mogelijkheid verschilscores

(A-B) te construeren om aan te geven in welke mate en op welke wijze de

scores bij de eerste meting afwijken van de scores bij de tweede meting.

Deze verschilscores worden dan veelal gerelateerd aan andere variabelen,

met name aan de 'startvariabelen', de scores op tl.

Voor kenmerken gemeten op intervalniveau zijn deze verschilscores een-
voudig te berekenen. Wel bestaat er doorgaans grote huiver voor het wer-

ken met verschilscores, zoals in par. 4.5 en 4.6 nader uiteengezet zal

worden. (Voor een in zekere zin tegengestelde opinie, zie Kessler en

Greenberg, 1981 en Greenberg en Kessler, 1982.)

Op deze problemen zal in deze subparagraaf niet of nauwelijks ingegaan

worden. Het is hier slechts de bedoeling aan te geven hoe men in princi-

pe 'verschilscores' voor variabelen gemeten op nominaal niveau kan bepa-

len en kan hanteren in verdere analyses.

Verschilscores drukken, zoals gezegd, uit op welke wijze de score op t2

verschilt van die op tl. Voor variabelen gemeten op nominaal niveau wor-

den deze verschillen in wezen gevormd door alle combinaties van alle

categorie6n van de metingen op tl en op t2• De 'verschilvariabele' is

dan de gecombineerde variabele AB, bestaande   uit  I xI categorieUn.   Het
heeft uiteraard geen zin d&ze 'verschilvariabele' af te zetten tegen de

'startvariabele' A: elke categorie van AB komt immers slechts in com-

binatie met 66n categorie van A voor.

Wel zijn zinvolle analyses mogelijk indien men diverse categorie5n van

de verschilvariabele AB samenvoegt. Dit kan b.v. gebeuren door al dege-

nen die op twee tijdstippen hetzelfde stemgedrag vertonen in 66n catego-

rie ('stabiel') van de verschilvariabele onder te brengen, of door par-

tijen in groepen in te delen en de overgang van elke kleine partij naar

elke grote partij als behorend tot dezelfde categorie te beschouwen, of

door te werken met 'absolute' verschilscores, waarbij de overgang van

partij 1 naar partij 2 in dezelfde categorie valt als de overgang van 2

naar 1 etc.
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Dergelijke typen verschilscores kunnen wel gerelateerd worden aan de

oorspronkelijke variabelen A of B, b.v. om na te gaan of er tussen A en

de 'verschilvariabele' sprake is van (quasi)onafhankelijkheid.
15)

Een in onderzoek veel toegepaste verschilvariabele is de 'stabiliteits'-

variabele S, omvattende de categorie6n: 1. stabiel = men scoort op beide

meetmomenten hetzelfde, 2. instabiel = men scoort op beide meetmomenten

niet hetzelfde. Een dergelijke variabele is m.b.v. tabel 4.1 eenvoudig

samen te stellen, evenals de tabel AS. Onafhankelijkheid in de tabel AS

impliceert dat het percentage dat stabiel is, voor elke categorie van A

gelijk is; of in termen van het multiplicatieve effectmodel: dat de ver-

houding stabiel/instabiel in elke categorie van A dezelfde is. Dit model

moet voor deze data verworpen worden: L= 144,63, df. = 6, p < 0,001

(Pearson-X2 = 136,09).
Berekening van de parameters van het verzadigde 'logit'model geeft aan

waar de verschillen liggen. De categorie@n van A kunnen dan als volgt

naar de mate van stabiliteit leordend worden, met tussen haakjes de
ASschatting voor de parameter Yi : CDA (6,94), PvdA (2,21), VVI) (1,53),

D66 (0,89), niet-stemmers (0,65), klein links (0,39), klein rechts

(0,19). Onder degenen die in 1972 CDA, PvdA of VVD stemden is de verhou-

ding stabiel/instabiel groter dan (geometrisch) gemiddeld, bij D66 iets

beneden gemiddeld en bij de overigen duidelijk onder het gemiddelde. De

verhouding is verreweg het gunstigst bij het CDA en het ongunstigst bij

degenen die in 1972 op een kleine rechtse partij stemden. Het 'verschil'

tussen deze beide groepen is maar liefst 6,94/0,39 = 36,52.16  Wel dient

men voor ogen te houden dat dergelijke verschillen in relatieve stabili-

teit veroorzaakt kunnen zijn door onbetrouwbaarheid in de metingen, zo-

als ook al in de inleiding van par. 4.3 opgemerkt is en zoals in par.

4.5 nader geIllustreerd zal worden.

Hierboven is zeker niet het gehele arsenaal aan technieken ter analyse-

ring van een 'turnover'tabel uitputtend beschreven. In de in deze para-

graaf vermelde literatuur zijn nog vele varianten en uitwerkingen te

vinden van de hier gepresenteerde basistechnieken, evenals in de litera-

tuur over de analyse van mobiliteitstabellen. Een goed overzicht van

deze laatste wordt gegeven door Luijkx (1983), Hout (1983) en Goodman

(1979a).

Indien de 'turnover'tabel betrekking heeft op variabelen van ordinaal
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meetniveau kunnen modellen die met dit hogere meetniveau rekening hou-

den, vaak zeer spaarzame en goed passende verklaringen van de data ge-

ven;  de  literatuur over  'ordinale'  loglineaire analyses,  vermeld in

hoofdstuk 2, geeft hierover de nodige informatie.

4.4. Tabellen met meer dan twee variabelen; de beantwoording van typi-

sche panelvragen

Duncan heeft een inventarisatie gemaakt van de wijzen waarop wat hij

aanvankelijk noemde 'key hypothesis in panel analysis' getoetst kunnen

worden m.b.v.  loglineaire modellen  (Duncan,  1979b,  1981,  Hagenaars,

1983a). Hieronder zal zijn werkwijze uiteengezet worden, waarbij ech-
17)

ter begonnen wordt met een korte behandeling van een typische panelvraag

die door hem niet expliciet aan de orde gesteld is, nl. de vergelijking

van 'turnover'tabellen voor verschillende subgroepen.

4.4.1. Veranderingen bij verschillende subgroepen

Stel dat tabel 4.1, de 'turnover'tabel AB voor het stemgedrag 1972-1977,

beschikbaar is voor verschillende subgroepen, b.v. voor de diverse cate-

gorie8n van de variabele leeftijd (L). De beantwoording van de vraag in

hoeverre de veranderingen in het stemgedrag voor de verschillende leef-

tijdscategoriedn identiek zijn, m.a.w. in hoeverre de diverse subtabel-

len AB met elkaar overeenkomen, kan beantwoord worden door voor de tabel

ABL de volgende modellen   op te stellen: {AB,L}, {AB,AL,BL }  en   {ABL }.
(Omdat het om een standaardtoepassing van loglineaire modellen gaat,

zullen geen data gepresenteerd worden.)

In termen van gelijkheid van de subtabellen AB, hebben deze modellen de

volgende interpretatie.   In het model   {AB, L } wordt verondersteld   dat   de

'turnover'tabel AB in elke leeftijdscategorie precies dezelfde is, zij

het gecorrigeerd voor eventuele verschillen in het aantal personen dat

tot een bepaalde leeftijdscategorie behoort.

In het model {AB,AL,BL} gaat men er van uit dat de subtabellen niet al-
leen van elkaar afwijken in termen van het totale aantal onderzoeksele-

menten, maar ook wat betreft de marginale verdelingen van A en B; tege-
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lijkertijd echter wordt aangenomen dat er verder, in termen van de para-
AB

meters rij' geen verschillen bestaan tussen de subtabellen. Er is geen

sprake van een drie-variabelen interactie en de veranderingen in de sub-

tabellen zijn gelijk aan elkaar voor zover de verschillen in de margina-

le verdelingen dat toelaten.

In het verzadigde model  {ABL}  zijn de subtabellen  in alle opzichten ver-

schillend van elkaar. Analyses m.b.v. dit model zijn identiek aan het

analyseren van elke subtabel AB voor elke leeftijdscategorie afzonder-

lijk.

Uitbreidingen van deze analyses naar subgroepen gevormd door de combina-

ties van meer variabelen liggen voor de hand. Zo zou men na introductie

van de variabele geslacht,  voor de tabel  ABLG het model {ABG,ALG,BLG }  op

kunnen stellen. Men neemt dan aan dat de marginale verdelingen van A en

B voor elke subgroep d.w.z. voor elke categorie van de gecombineerde

variabele LG anders kunnen zijn, terwijl de samenhang tussen A en B

C ·ri )   in
de diverse subtabellen  AB wel varieert naar geslacht,   maar   on-

der mannen en vrouwen niet meer naar leeftijd.

Op deze wijze kunnen ook onafhankelijke variabelen geintroduceerd worden

in  (quasi)symmetrie  en quasi-onafhankelijkheidsmodellen. Het meest

stringente model waarbij er van uit gegaan wordt dat, behoudens een ver-

schil in aantal onderzoekselementen, alle subtabellen AB identiek zijn

en precies hetzelfde quasisymmetrische patroon vertonen,  is het mo-

del {AB,L} waarbij restrictie (4.8) voor de ·r f-parameters geldt.
Het minst restrictieve model  is het model   {ABL   met als restricties:

TAB = TAB
ij    ji

, voor alle i 0 j. (4.14)
ABL ABL
Tijk = Tjik

Men neemt aan dat in elke subtabel AB sprake is van quasisymmetrie, maar

dat de parameters van dit model in elke subtabel anders zijn. De schat-

tingen voor deze parameters evenals de waarde voor de toetsingsgrootheid

L kunnen ook gevonden worden door binnen elke subgroep afzonderlijk het

quasisymmetriemodel op te stellen en de gevonden L-waarden (en bijbeho-

rende vrijheidsgraden) te sommeren.

In het meest stringente model heeft leeftijd niets van doen met de va-

riabelen A en B en de relatie daartussen; in het minst stringente model
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zijn alle effecten voor A, B en AB afhankelijk van leeftijd.

Een tussenmodel wordt gevormd door {AB,AL,BL} waarin restrictie (4.8)

voor de
Ti -parameters geldt. De marginale verdelingen   A   en   B   van   de

subtabellen AB zullen van leeftijdscategorie tot leeftijdscategorie va-

rieren, maar overigens, in termen van de parameters  :.  zijn er geen
verschillen tussen de (quasisymmetrische) subtabellen. A'.

Door op overeenkomstige wijzen symmetriemodellen op te stellen, kunnen

ook conditionele toetsingen op marginale homogeniteit uitgevoerd worden

onder vari5rende beperkingen. Zo levert een vergelijking van de toet-

singsuitkomsten  van het meest stringente symmetriemodel   {AB,L } met  het
meest stringente quasisymmetriemodel {AB,L} een toets op voor de hypo-
these dat voor alle subtabellen marginale homogeniteit geldt, met als

extra voorwaarde dat de verdeling van A voor alle subgroepen gelijk is,

evenals de verdeling van B; of anders geformuleerd: het is een toets

voor de hypothese dat de verdeling van B in elke subgroep dezelfde is,

onder de additionele restrictie dat de verdeling van B gelijk is aan die

van A. De indeling in subgroepen (b.v. in: controlegroep - experimentele

groep) is irrelevant voor de verdelingen van A (voormeting) en B (name-

ting).

4.4.2. Veranderingen in verwante kenmerken

In de vorige paragraaf ging het om nogal voor de hand liggende toepas-

singen van loglineaire modellen. Verrassender, en zeer vernuftig is het

gebruik dat Duncan (1979b, 1981) maakt van (quasi)symmetriemodellen voor

de beantwoording van vaak voorkomende vragen bij panelanalyse die op het

eerste gezicht niets van doen hebben met quasisymmetrie. Zo zal men in

panelonderzoek vaak geInteresseerd zijn in de vraag of de veranderingen

in verwante kenmerken gelijk zijn aan elkaar. In Hagenaars (1983a) wordt

b.v. nagegaan of de veranderingen in voorkeur voor een politieke partij

gelijk zijn aan de veranderingen in voorkeur voor politieke leiders. De

betreffende gegevens zijn vermeld in tabel 4.4. Deze zijn ontleend aan

het Brandpuntonderzoek 1977, waarin voor de Tweede Kamerverkiezingen van

1977 via maandelijkse onderzoekingen dezelfde respondenten vijf maal

werden ondervraagd. Het onderzoek is uitgevoerd door Bureau Intomart

b.v. te Hilversum in opdracht van KRO's actualiteitenrubriek Brandpunt.
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De belangrijkste moeilijkheid bij het onderzoeken van de gelijkheid van

de tabellen 4.4a en b en met name bij het uitvoeren van significantie-

toetsen, is dat de data in beide tabellen betrekking hebben op dezelfde

personen. De procedures vermeld in de vorige subparagraaf kunnen nu dus

niet toegepast worden.

In de door Duncan aangegeven methode wordt met deze afhankelijkheid van

de waarnemingen rekening gehouden. Hij begint met het opstellen van een

tabel zoals tabel 4.5 waarvan de marginale verdelingen identiek zijn aan

de oorspronkelijke tabellen (4.4a en b), die men op gelijkheid wil on-

derzoeken. De kwintessens van de procedure is dan dat een toets op mar-

ginale homogeniteit in tabel 4.5 identiek is met een toets op de gelijk-

heid van de tabellen 4.4a en b!

Tabel 4.4. Veranderingen in politieke voorkeur; gegevens: Brandpunton-

derzoek 1977.

a) Stemintentie; februari 1977 - maart 1977

B. Maart 1. Christen- 2. Links 3. Overige Totaal

A. Februari Democr.

1. Christen-Democr. 242             17         25          284

2. Links                    9           350         26          385

3. Overige partijen        43            51 337 431

Totaal 294 418 388 1100

b) Gewenste Minister-President; februari 1977 - maart 1977

D. Maart 1. Van Agt  2. Den Uyl 3. Overige  Totaal

C. Februari

1. Van Agt (Chr. Dem.) 111           19           42       172

2. Den Uyl (Links)            16         410           49       475

3. Overige personen          53          66 334 453

Totaal 180 495 425 1100
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Door de variabelen A en B resp. C en D op te vatten als een gecombineer-

de variabele AB resp. CD en uit te gaan van de uitgebreide tabel ABCDZ,

waarbij Z de betekenis heeft zoals aangegeven in par. 4.3.2, kunnen op

de eerder aangegeven wijzen (quasi-)symmetrie en marginale homogeniteit

in tabel 4.5 getoetst worden. Bij het symmetriemodel wordt voor de uit-

gebreide tabel ABCDZ het model {ABCD} opgesteld met 9(9-1)/2 = 36 vrij-

heidsgraden. Uit tabel 4.6 (model 1) blijkt dat dit model verworpen moet

worden, hetgeen overigens verder geen betekenis heeft omdat we niet in

dit model als zodanig gelnteresseerd zijn.

Tabel 4.5. Stemintentie en voorkeur Minister-President; gegevens: Brand-

punteonderzoek 1977.  

C        1    1    1     2    2    2     3    3    3   Totaal

D         1 2 3 1 2 3 1 2 3
A   B
- I

1    1            84    9 23 6 13 7 24 8 68 242

1 2 0 1 0 0 8 1 2 2 3 1 7
1 3 3 1 2 0 2 3 2 3 9 2 5

2 1 1 1 0 1 2 2 1 0 1   9
2 2 240 1  293 6 1   22   21      350

2 3 1 0 0 1 8 7 0 0 9 2 6

3 1 6 1 1 4 5 0 9    1   16       43

3 2 0 1 1 0   31    0     2    9    7       51

3    3            14    1 15 3   48   23    12   21 200 337

Totaal 111   19   42    16  410   49    53   66 334 1100

*) De symbolen A, B en 1, 2, 3 hebben dezelfde betekenis als in tabel
4.4.

Het quasisymmetriemodel {ABCD,ABZ,CDZ} heeft (9-1) = 8 vrijheidsgraden

minder dan het symmetriemodel en het blijkt zeer goed bij de data te

passen (tabel 4.6, model 2). (Daarbij wordt afgezien van het probleem

van de geringe frequenties in tabel 4.5.) Dit model vormt dus een goed

uitgangspunt voor de conditionele toetsing van de hypothese van margina-

le homogeniteit. Zoals uit de gegevens voor model 6 in tabel 4.6 blijkt,
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moet deze hypothese van marginale homogeniteit verworpen worden.  Het

idee dat de gecombineerde variabelen AB en CD in de populatie dezelfde

verdeling hebben, vindt geen steun in de empirie.

Tabel 4.6. Marginale homogeniteit en (quasi-)symmetrie in tabel 4.5.

2Model                                            L           df. 2 Pearson- X

1. Symmetrie 160,23     36 0,00 141,26

2. Quasi-symmetrie AB,CD 21,38     28 0,81 17,51

3. Parti6le sym. A,C 74,61     34 0,00 75,79

4. Partidle sym. B,D 75,92     34 0,00 71,46

5. Parti8le sym. A, C,B,D 43,89     32 0,08 39,56

6. (1) - (2) 138,85      8      0,00

7. (3) - (2) 53,33      6      0,00

8. (4) - (2) 54,54      6      0,00

9. (5) - (2) 22,51      4      0,00

Zwakkere vormen van gelijkheid van de beide tabellen 4.4a en b zijn ech-

ter nog wel mogelijk en vaak zullen juist deze zwakkere vormen de eigen-

lijke onderzoekshypothesen vormen. Zo is een opvallend verschil tussen

de (marginale) verdelingen van stemintentie en van voorkeur Minister-

President dat men veel vaker Den Uyl als Minister-President wil, dan dat

men  van  plan  is  op  ' zijn' politieke richting (links) te stemmen.  Den  Uyl

was in deze periode minister-president en het is goed mogelijk dat deze

grote voorkeur voor hem slechts een weerspiegeling is van de 'empirische

regelmaat' dat de zittende minister-president populairder is dan zijn

politieke tegenstrevers, zelfs veelal onder degenen die niet van de po-

litieke richting van de minister-president zijn. Bij de vergelijking van

de veranderingen in stemintentie en in voorkeur minister-president wil

men wellicht een dergelijk effect buiten beschouwing laten.

De onderzoekshypothese luidt dan dat de tabellen 4.4a en b gelijk zijn

voor zover de verschillen in de marginale verdelingen dat toelaten.

Toetsing van deze hypothese is mogelijk door parti8le symmetriemodellen

op te stellen.

Het symmetriemodel voor tabel 4.5 houdt perfecte symmetrie voor deze
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tabel in, hetgeen ook impliceert gelijke marginale verdelingen. Dit mo-
ABCD ABCD

del reproduceert exact de som (fijkt + fkgij)' evenals de frequencies op

de hoofddiagonaal. Het quasisymmetriemodel gaat uit van symmetrie in

tabel 4.5 voor zover dit mogelijk is gelet op de verschillen in de ver-

deling van de gecombineerde variabelen AB en CD. Dit model reproduceert

behalve de frequenties genoemd bij het symmetriemodel, ook nog de margi-
ABCD ABCD

nale verdelingen f
en ff& 1;

anders gezegd: het quasisymmetriemodel
ij++

legt een van de marginale verdelingen vast, hetgeen samen met de reeds

bij het symmetriemodel vastgelegde frequenties voldoende is om ook de

andere marginale verdeling geheel te reproduceren. Parti&le symmetriemo-

dellen zijn modellen tussen het symmetriemodel en het quasisymmetriemo-

del in. Daarin wordt nagegaan in hoeverre er in tabel 4.5 sprake is van

symmetrie voor zover een gedeeltelijke ongelijkheid van de marginale

verdelingen AB en CD dit toelaat.

In tabel 4.6 zijn drie partille symmetriemodellen weergegeven (model 3,

4 en 5). In model 3 wordt er van uitgegaan dat in tabel 4.5 sprake is

van symmetrie voor zover de (ongelijke) verdelingen van A en C dit moge-

lijk maken. Door dit model worden behalve de reeds bij het symmetriemo-

del gereproduceerde celfrequenties, ook de marginale verdeling van A en

daarmee ook van C vastgelegd. Het model reproduceert dus ook de frequen-
ABCD ABCD ABCD ABCD

ties f en f (maar niet f en f ). Voor de uitgebreide ta-i+++ ++k+ ij++ ++kg
bel ABCDZ stelt men het model {ABCD,AZ,BZ} op. Aangezien A en C tricho-

tomie n zijn, heeft dit model 3-1=2 vrijheidsgraden minder dan het

symmetriemodel.

Door dit partiile symmetriemodel te vergelijken met het quasisymmetrie-

model kan een conditionele toets uitgevoerd worden op marginale homoge-

niteit-onderbepaalde-voorwaarden. Immers, zoals we eerst (verg. (4.10))
vaststelden dat quasisymmetrie in combinatie met marginale homogeniteit

identiek is aan symmetrie en daar een conditionele toets op marginale

homogeniteit uit af konden leiden, zo geldt thans dat quasisymmetrie in

combinatie met marginale homogeniteit-voor-zover-de-marginale-verdelin-

gen-van-A-en-C-dat-toelaten identiek is aan partiile symmetrie volgens

model 3 (tabel 4.6) en kan hiermede de hypothese getoetst worden dat de

marginale verdelingen AB en CD in tabel 4.5 gelijk zijn aan elkaar voor

zover dit mogelijk is bij ongelijke verdelingen van de variabelen A en

C.

Vertaald naar de oorspronkelijke tabellen 4.4a en b toetst men m.b.v. de
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conditionele toets in model 7 (tabel 4.6) de hypothese dat de tabellen

4.4a en 4.4b gelijk zijn aan elkaar, voor zover dat vanwege de ongelijk-

heid van de marginale verdelingen van A en C mogelijk is. Zoals uit de

toetsingsuitkomst bij model 7 blijkt moet ook onder deze verzachtende

voorwaarde de gelijkheid van de tabellen 4.4a en b verworpen worden.

Een negatief resultaat wordt eveneens verkregen indien men als verzach-

tende voorwaarde ongelijke verdelingen van B en D toelaat, zoals blijkt

uit de resultaten voor model 8 in tabel 4.6.

Nu zijn in het onderhavige geval de toetsen onder model 7 en 8 niet de

meest logische. Eerder werd immers gesteld dat te verwachten is dat de

marginale verdelingen van de variabelen 'stemintentie' en 'voorkeur mi-

nister-president' van elkaar zullen afwijken vanwege de bijzondere popu-

lariteit van een zittende minister-president. Het valt niet in te zien

waarom deze afwijking alleen zou gelden bij de eerste meting, zoals mo-

del 7 impliceert, of alleen bij de tweede meting, zoals in model 8 ver-

ondersteld wordt.

In feite willen we de hypothese toetsen dat de veranderingen in tabel

4.4a gelijk zijn aan de veranderingen in tabel 4.4b, wanneer we rekening

houden met verschillen in de marginale verdelingen van deze beide tabel-

len. Geformuleerd in termen van de effectparameters luidt de hypothese

dat,  wanneer  we voor tabel  4.4a het verzadigde model   {AB } zouden opstel-

len en voor tabel 4.4b het verzadigde model {CD}, in de populatie zou

gelden:

AB    CD
Tij = Tkl' indien i=k e n j= £ (4.15)

Ter toetsing van deze hypothese stellen we eerst het partiZle symmetrie-

model op waarbij de marginalen A, B, C en D exact gereproduceerd worden.

Voor de uitgebreide tabel ABCDZ  is  dit het model {ABCD,AZ,BZ,CZ,DZ },  met
2(3-1) = 4 vrijheidsgraden minder dan het symmetriemodel. Conditionele

toetsing van dit model ten opzichte van het quasisymmetriemodel (model

9) geeft aan dat de hypothese (4.15) verworpen moet worden.

Gegeven deze uitkomst is het zinnig de aard van de verschillen tus-
AB     CDsen T en T te bepalen.  Berekening van deze parameters brengt twee
ij     kt

opvallende verschillen naar voren. Allereerst is de 'stabiliteit' van de

voorkeur voor partijen groter dan de 'stabiliteit' van de voorkeur voor

personen (TAB > TCD)0 Op de tweede  plaats hebben de  verschillen tussen
ii    ii
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de tabellen vooral betrekking op de wisselingen tussen de categoriedn 1

en 3. Wisselingen tussen Van Agt en de overige kandidaten vinden gemak-

kelijker plaats dan de overeenkomstige wisselingen tussen de Christen-
CD CD AB   ABdemocratische en de overige partijen ((T13, T31)   (T13' T31  I

4.4.3. Wijziging in samenhang

Een andere typische panelvraag is of zich de samenhang tussen twee va-

riabelen in de loop der tijd gewijzigd heeft. Deze vraag kan op dezelfde

wijze beantwoord worden als de vragen in de vorige subparagraaf. In zijn

meest eenvoudige vorm,  uitgaande van twee kenmerken gemeten op twee

tijdstippen en gebruik makend van het eerder gepresenteerde voorbeeld,

zou de vraag luiden: is de tabel waarin de samenhang 'stemintentie-voor-

keur-minister-president' in februari weergegeven is, identiek   aan   de

tabel voor deze samenhang in maart?

Ter beantwoording van deze vraag herordent men de cellen in tabel 4.5

dusdanig dat de marginale frequenties nu de verdeling van de variabele

AC (de bedoelde samenhang in februari) en van BD (de bedoelde samenhang

in maart) vormen. Op overeenkomstige wijze als in de voorafgaande subpa-

ragraaf stelt men vervolgens (parti'6le) symmetrie- en quasisymmetriemo-

dellen op om onder verschillende condities uitspraken te kunnen doen

over de gelijkheid van de tabellen AC en BD.

Omdat deze werkwijze uitvoerig aan de orde is geweest, wordt volstaan

met de conclusies. Toetsen op de gelijkheid van de tabellen AC en BD

geven een overschrijdingskans p < 0,01 wanneer alleen rekening wordt

gehouden met verschillen in de verdelingen van C en D; overschrijdings-

kansen rond 0,01 worden gevonden wanneer rekening wordt gehouden met

verschillen in de verdelingen van A en B, dan wel van A en B &n van C en

D.

Berekenen we voor de tabellen AC  en BD het verzadigde model  {AC } resp.
AC BD{BD} en vergelijken we de parameters Tik en Tjz, dan blijken met name de

banden tussen links en Den Uyl en tussen de overige partijen en de ove-

rige kandidaten tussen februari en maart sterker te zijn geworden, ter-

wijl de combinaties links-overige kandidaten en overige partijen-Den Uyl
BD AC BD AC BD AC

minder waarschi jnli jk zi jn geworden ( T22 > T22' T33 > T33' T23 < T23'
BD AC
T32 < T32). De twee-variabelen effecten waarbij  Van Agt of Christen-De-
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mocraten zijn betrokken, zijn in februari en maart vrijwel gelijk geble-

ven.

lets gecompliceerder is de situatie wanneer een van de onderzochte ken-

merken niet verandert in de tijd. Duncan (1981) gaat ook hier op in. Bij

wijze van voorbeeld worden gegevens uit Hagenaars (1983a) gebruikt, af-

komstig van het Brandpuntonderzoek 1977, betrekking hebbend op de varia-

belen leeftijd (vastgesteld in februari) en stemintentie in februari en

in maart. De vraag is of de relatie tussen leeftijd en stemintentie in

beide golven dezelfde is gebleven. Er moet dus een tabel opgesteld wor-

den die als marginalen de tabellen leeftijd-stemintentie februari en

leeftild-stemintentie maart heeft. We doen daarbij alsof leeftijd even-

als stemintentie twee maal gemeten is en stellen een tabel ABCD op waar-

in een aantal a priori nul-frequenties voorkomen vanwege het stabiele

karakter van leeftijd. In tabel 4.7 is dit weergegeven.

Tabel 4.7. Leeftild   (A,C) en stemintentie (B,D); februari-maart;   gege-

vens: Brandpuntonderzoek 1977.

maart & 1.jong 1.jong 1.jong 2.oud 2.oud 2.oud To-

februari D   1.Chr.D. 2.Links 3.Overig 1.Chr.D. 2.Links 3.Overig taal

A      B
I -

1.jong 1.Chr.D.    90       10      10        0        0       0     110

1.jong 2.Links      4      196      15        0        0       0     215

1.jong 3.Overig    20       24     220        0        0       0     264

2.oud 1.Chr.D.     0        0       0      152        7      15     174

2.oud 2.Links      0        0       0        5      154      11     170

2.oud  3 Overig     0        0       0       23       27 117 167

Totaal 114 230 245 180 188 143 1100

De hypothese dat tabel 4.7 symmetrisch is, houdt in dat zowel de subta-

bel  linksboven  (de ' turnover' tabel voor stemintentie onder jongeren  -  <
40 jaar) als de subtabel rechtsonder (de 'turnover'tabel voor steminten-

tie onder ouderen - 1 40 jaar) symmetrisch is.

Het aantal vrijheidsgraden van dit symmetriemodel bedraagt zes: in elke



174

subtabel heeft het symmetriemodel drie vrijheidsgraden. De waarden voor

de toetsingsgrootheden kunnen op de gebruikelijke wijze verkregen wor-

den, o.a. m.b.v. de uitgebreide tabel ABCDZ (waarin uiteraard een aantal

a priori nul-frequenties voorkomen). In het symmetriemodel wordt in dit

geval ook vanwege de bijzondere structuur van de tabel het aantal jonge-

ren en ouderen, m.a.w. de verdeling van A en van C exact gereproduceerd.

Het quasisymmetriemodel voor tabel 4.7 heeft 2 vrijheidsgraden aangezien

dit model voor elke subtabel 1 vrijheidsgraad heeft. Uit tabel 4.8

blijkt dat dit model goed hanteerbaar is als uitgangspunt voor de condi-

tionele toets op marginale homogeniteit. Deze toets is vermeld onder

model 4 in tabel 4.8 en de hypothese van marginale homogeniteit moet

verworpen worden. De tabellen leeftijd-stemintentie zijn in de beide

golven niet volstrekt gelijk.

Tabel 4.8. Marginale homogeniteit en (quasi)symmetrie in tabel 4.7.

2
Model L              d f. 1 pearson- X

1. Symmetrie (A,C) 17,14 6 0,01 16,74

2. Quasi-symmetrie AB,CD 2,27 2 0,32 2,22

3. Parti&le symmetrie B,D (A,C) 2,43 4 0,66 2,41

4. (1) - (2) 14,87 4 0,005

5. (3) - (2) 0,16 2 0,92

Zwakkere vormen van gelijkheid zijn mogelijk door rekening te houden met

veranderingen in de marginale verdeling van stemintentie. De marginale

verdeling van leeftijd is per definitie voor de beide perioden gelijk

(en ligt ook al in het symmetriemodel vast zoals aangegeven in tabel 4.8

m.b.v.  (A,C)). Het partidle symmetriemodel 3 in tabel 4.8 heeft twee

vrijheidsgraden minder dan het symmetriemodel (vanwege het extra vast-

leggen van de marginale verdeling van B (en dus ook van D)). De condi-

tionele toets op de houdbaarheid van dit partiile symmetriemodel, gege-

ven het quasisymmetriemodel, is een toets voor de hypothese dat de sa-
LS

menhang L(eeftijd)-S(temintentie), uitgedrukt via Tij' in beide golven

gelijk is. De uitkomsten bij model 5 laten zien dat er geen enkele reden

is deze hypothese van gelijke samenhang te verwerpen.19)
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4.4.4. Veranderingen over verschillende perioden

Indien men de beschikking heeft over paneldata voor meer dan twee gol-

ven, zal men vaak geInteresseerd zijn in de vraag of de veranderingen in

een bepaald kenmerk in de ene periode groter of kleiner zijn dan in een

andere periode. Stel dat de variabele stemintentie gemeten is in vier

opeenvolgende maanden J(anuari), F(ebruari), M(aart) en A(pril). Men zou

nu de vraag kunnen stellen of de  'turnover'tabel JF afwijkt van de

'turnover'tabel MA. In dat geval is er sprake van vier elkaar niet-over-

lappende maanden. Men heeft m.a.w. vier afzonderlijke variabelen, die op

de wijze van tabel 4.5 in par. 4.4.2 geordend kunnen worden. De margina-

len van de tabel JFMA geven de verdeling van JF resp. MA weer en de ge-

hele toetsingsprocedure van par. 4.4.2 kan zonder meer toegepast worden.

Indien er wel sprake is van elkaar overlappende maanden, moet de proce-

dure besproken in de vorige subparagraaf rond tabel 4.7 gehanteerd wor-

den. Dit is b.v. het geval indien men na wil gaan of de veranderingen

van januari naar februari (de tabel JF) gelijk zijn aan de veranderingen

van februari naar maart (de tabel FM). De 'overlappende variabele' (in

dit voorbeeld F) vervult dan de rol van de stabiele variabele leeftijd

in tabel 4.7. Nieuwe technieken zijn niet vereist, alleen zal het soms

wat problematisch zijn om het juiste aantal vrijheidsgraden te bepalen,

zoals in wel meer tabellen met a priori nul-frequenties het geval is

(Haberman, 1979, hfdst. 7, Bishop e.a., 1975, hfdst. 5).

4.4.5. Evaluatie

Zoals uit bovenstaande uiteenzettingen wel duidelijk zal zijn geworden,

vormen (quasi)symmetriemodellen zeer flexibele instrumenten ter beant-

woording van een grote variiteit aan typische panelvragen. Verder in-

zicht in de mogelijkheden van deze modellen kan verkregen worden door

bestudering van de publicaties van Duncan (met name Duncan, 1981). Ook

kunnen de uiteenzettingen die Bishop e.a. (1975, par. 8.5.3) geven over

de toetsing van marginale homogeniteit van meer dan twee variabelen,

gebruikt worden om panelvragen te beantwoorden die betrekking hebben op
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meer dan twee kenmerken en/of meer dan twee tijdstippen.

Bij dergelijke uitbreidingen zal wel het probleem van kleine aantallen

snel naar voren komen. Men vergelijke slechts tabel 4.5, met behulp

waarvan relatief eenvoudige hypothesen over de veranderingen in slechts

twee kenmerken op slechts twee tijdstippen getoetst werden en die geba-

seerd is op een redelijk grote steekproef. Desondanks bevat deze tabel

veel cellen met geen of zeer weinig waarnemingen.

Hoewel  uitbreidingen naar meer variabelen en/of meer tijdstippen in

principe zeer goed mogelijk zijn, zullen deze vaak vanwege te kleine

aantallen toch niet adequaat uitgevoerd kunnen worden.

Een ander probleem hangt samen met het feit dat de gehanteerde conditio-

nele toetsen op marginale homogeniteit geen geschatte verwachte frequen-

ties opleveren. Daardoor is het niet direct duidelijk op welke wijze

schattingen voor de parameters verkregen kunnen worden in het geval een

hypothese nidt verworpen hoeft te worden.

Nemen we b.v. de toetsingsuitkomsten voor tabel 4.7, waar de relatie

tussen leeftijd en stemintentie voor twee golven aangegeven is. Uit ta-

bel 4.8 blijkt dat de hypothese acceptabel is dat de samenhang tussen
LS

L(eeftijd) en S(temintentie), weergegeven m.b.v. Tij' in de beide golven

gelijk is. Maar hoe bepaalt men nu de grootte van deze samenhang. Hoe
LSberekent men schattingen voor de parameter T bij het ontbreken van
iJ

de F's behorende bij deze hypothese? De meest voor de hand liggende pro-

cedure lijkt te zijn om voor de schatting van de parameters (niet: de

toetsing) op kunstmatige wijze de variabele 'tijd'  (T) in te voeren.

Geven we leeftijd aan met L, stemintentie met S e n geldt T=1 voor alle

frequenties behorende tot de tabel LS in februari en T=2 voor alle

frequenties behorende tot de tabel LS in maart; het schatten van de ef-

fecten  in de tabel  TLS  via het model {TS,TL,LS }, waarin geen drie-varia-

belen interactie TLS opgenomen is, maar wel rekening is gehouden met de

(marginale) verandering in stemintentie, zou dan het logische vervolg
zijn van de uitkomsten zoals vermeld in tabel 4.8.

Tenslotte is er ook nog het probleem van tekortschietende flexibiliteit

(hoe paradoxaal dit wellicht ook klinkt na alle eerder gemaakte opmer-

kingen). Dit probleem doet zich zowel voor bij aanvaarding als bij ver-

werping van de hypothese van marginale homogeniteit. Nemen we bij wijze

van voorbeeld weer de uitkomsten voor tabel 4.7. De conclusie daar luid-

de dat de tabellen voor de samenhang leeftijd-stemintentie in februari
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en maart uit dezelfde verdeling afkomstig zijn, rekening houdend met

veranderingen in de marginale verdeling van de variabele stemintentie.

Maar hoe die verdeling er in de populatie dan 'vermoedelijk' uit ziet is

niet bekend. Stel nu dat de onderzoeker het vermoeden heeft dat leeftijd

en stemintentie onafhankelijk van elkaar zijn. Hij weet nu wel dat
LS

de Tij-parameters voor de twee golven gelijk aan elkaar zijn, maar daar-
mee nog niet of deze ook gelijk zijn aan &6n. Het is niet duidelijk hoe

deze (extra) hypothese getoetst kan worden.20  Men kan natuurlijk elke

tabel afzonderlijk op onafhankelijkheid onderzoeken. Indien deze hypo-

these zeer duidelijk verworpen moet worden zowel voor de tabel voor fe-

bruari als die voor maart, of indien deze hypothese zeer duidelijk aan-

vaardbaar is voor beide golven, zijn er niet zoveel problemen. Maar er

zijn een groot aantal tussenuitkomsten denkbaar waar er behoefte is aan

een simultane toets op onafhankelijkheid in de twee 'sub'tabellen, reke-

ning houdend met de afhankelijkheid van de waarnemingen. Conditionele

toetsingen op marginale homogeniteit bieden deze mogelijkheid niet.

Precies hetzelfde probleem kunnen we tegenkomen bij verwerping van de

hypothese van marginale homogeniteit. In par. 4.4.3 luidde de conclusie

dat de samenhang tussen stemintentie en voorkeur-minister-president in

de beide golven niet gelijk was. Met name was de samenhang verschillend

voor die effecten waar links/Den Uyl en de overige kandidaten/overige

partijen bij betrokken waren, maar niet voor de effecten m.b.t. Van Agt/

Christen-Democraten. Welnu, het is wederom niet mogelijk m.b.v. de hier

uiteengezette procedures te toetsen in hoeverre inderdaad de effecten

waarbij Christen-Democraten/Van Agt betrokken zijn, niet veranderden.

Samenvattend kan gesteld worden dat m.b.v. (quasi)symmetriemodellen een

grote vari5teit aan hypothesen op adequate wijze getoetst kan worden,

maar dat op niet onbelangrijke terreinen aanvullingen gewenst zijn. Wel-

licht dat daarbij toch gedacht moet worden aan een verdere uitbouw van

de mogelijkheden van niet-conditionele toetsen.
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4.5. Modellen met latente variabelen

4.5.1. Verandering en onbetrouwbaarheid

In alle modellen die tot nu toe in dit hoofdstuk behandeld zijn, wordt

aangenomen dat de waargenomen veranderingen exact overeenkomen met de

werkelijke veranderingen in houding, gedrag etc. en dat zij niet veroor-

zaakt  zijn door meetonbetrouwbaarheid,  door onnauwkeurigheden in de

waarnemingen. Het is echter zeer wel mogelijk dat b.v. de stemintentie

van een persoon in februari en maart gelijk is gebleven, maar dat bij de

registratie van zijn opvattingen (meet)fouten zijn gemaakt, waardoor het

lijkt alsof hij van mening veranderd is (en uiteraard kan ook het omge-

keerde voorkomen: veranderingen in houding die niet uit de waarnemingen

blijken).

Lazarsfeld, zich onder meer baserend op het werk van Kendall (1954),

verzet zich ten zeerste tegen het interpreteren van geobserveerde veran-

deringen als voortkomend uit meetonbetrouwbaarheid:   "But why adopt   this

idea from a psychometric tradition? Certainly if a man changes his vote

intention it does not mean that the interview is ambiguous; much more

likely a multiplicity of influences make him oscillate around his 'true'

position from one interview to the next. And in the case of mood ...

every reader knows only too well how realistic change is. Mood shifts

would manifest themselves irrespective of the way they are 'measured'"

(Lazarsfeld, 1972a, blz. 360).

Lazarsfeld wijst in feite drie bronnen van instabiliteit aan. Er kan

sprake zijn van 'echte' veranderingen, veranderingen dus in de 'ware'

score; men zou kunnen spreken van veranderingen in de onderliggende,

vrij  stevig verankerde meningen van een persoon.  Daarnaast zijn er

schommelingen rond de 'ware' score, rond de basishouding die een persoon

heeft, ten gevolge van een aantal toevallige invloeden die net op dat

observatiemoment een rol spelen; men zou zich een persoon kunnen voor-

stellen die doorgaans PvdA-aanhanger is, maar op het moment van inter-

viewen net een negatief bericht gelezen heeft over de politieke leider

van die partij waardoor hij tijdelijk de voorkeur aan een andere partij

geeft. Tenslotte kunnen er veranderingen optreden doordat tijdens het

interviewen en de verwerkingsfasen fouten worden gemaakt. Met name aan

deze laatste categorie kent Lazarsfeld een ondergeschikte rol toe.
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Hier zal het onderscheid tussen de laatste twee bronnen van verandering

niet gemaakt worden, maar beide zullen als onbetrouwbaarheid beschouwd

worden.

Voor variabelen gemeten op nominaal niveau is onbetrouwbaarheid gedefi-

nieerd als de conditionele kans op een misclassificatie, gegeven de 'wa-

re'  categorie waartoe men behoort.  (Voor een uitvoerige beschouwing

hierover, zie Sutcliffe,  1965a, b.) In termen van het latente-klasse-

analysemodel, waarbij A een manifeste, X een latente variabele is en

tussen de categoriedn van A en X qua betekenis een 1 op 1 relatie be-

staat, wordt de onbetrouwbaarheid  van de variabele A bepaald  m. b.v.     
voor i # t. Gegeven het feit dat men de 'ware' categorie (van X) waartoe

een persoon behoort, wil achterhalen, is het in wezen irrelevant of bij

de meting van A de persoon in de verkeerde categorie geplaatst wordt ten

gevolge van een toevallige stemming waarin hij verkeert, dan wel ten

gevolge van fouten die gemaakt worden bij de registratie.
21)

Overigens is Lazarsfeld veel te optimistisch ten aanzien van het ontbre-

ken van fouten bij interviews. In Hagenaars (1973) en in Hagenaars en

Bijnen (1974), evenals in de daar genoemde literatuur, wordt aangetoond

dat achtergrondkenmerken als leeftijd, opleiding, kerkbezoek en inkomen

in de loop der tijd veranderingen laten zien die geheel en al beschouwd

moeten worden als meetfouten in de strikte betekenis van dat woord, als

interviewerfouten etc. Het valt dan niet goed in te zien waarom derge-

lijke toch vrij eenvoudig te meten variabelen wel de ('psychometrische')

meetfouten zouden vertonen en allerlei veel lastiger te meten kenmerken

als stemintenties, houdingen etc. niet.

In de rest van deze paragraaf zal aangegeven worden hoe men via logli-

neaire modellen met latente variabelen rekening kan houden met deze en

andere bronnen van onbetrouwbaarheid.

4.5.2. Analyse van een 'turnover'tabel m.b.v. latente variabelen

Wiggins is een der eersten geweest die modellen heeft ontwikkeld ter

analysering van 'turnover'tabellen, waarin rekening wordt gehouden met

onbetrouwbaarheid in de meting van de variabelen (Wiggins, 1955, 1973,

Hagenaars en Bijnen, 1973, Harper, 1973, Petersson, 1974, Beck, 1975).

Wiggins beperkt zich voornamelijk tot de analyse van veranderingen in
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dichotome kenmerken en de door hem gehanteerde schattings- en toetsings-

procedures hebben een sterk ad hoc karakter. Zoals hij echter ook zelf

aangeeft, zijn de door hem ontwikkelde modellen varianten van het laten-

te-klasse-analysemodel en hiervoor zijn op dit moment goede procedures

beschikbaar, zoals in hfdst. 3 uiteengezet is.

Een eenvoudig voorbeeld   van de analyse   van   een   2 x2-' turnover' tabel  kan

gegeven worden aan de hand van tabel 4.9, die eerder gebruikt is in

Hagenaars (1978).

Tabel 4.9. Stemintentie november en december; gegevens Brandpuntonder-

zoek 1971/72.

B. december '71 1. Stemmen 2. Niet-stemmen Totaal

A. november '71

1. Stemmen 93,8% 6,2% 100%

(652) (43) (695)

2. Niet-stemmen 66,9% 33,1% 100%

(95) (47) (142)

Totaal 89,2% 10,8% 100%

(747) (90) (837)

Men zou m.b.t. de variabelen in tabel 4.9 de veronderstelling in kunnen

voeren dat er tussen november en december geen 'echte' veranderingen in

stemintentie hebben plaatsgevonden. Alle geobserveerde verandering is

dan uitsluitend het resultaat van onbetrouwbaarheid in de metingen. Per-

sonen behoren gedurende de gehele onderzoeksperiode tot de stabiele

klasse van 'stemmers' of tot de stabiele klasse van de 'niet-stemmers'.

Deze twee klassen vormen de categoriein van de latente variabele X. Het

model luidt:

11 BX = RX 1 X I X (4.16)
ijt t  it  jt'

of geformuleerd als een multiplicatief model:

ABX ABXAXBX
Fi j t     =     n     Ti     Tj      Tt      Tit Tjt (4.17)
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Een dergelijk model toegepaste op tabel 4.9 heeft zonder verdere res-

tricties meer onbekenden dan bekenden. Indien men de veronderstelling

invoert dat op elk tijdstip de betrouwbaarheid voor 'stemmers' en 'niet-

stemmers' gelijk is, zijn er precies even veel te schatten parameters

als geobserveerde frequenties. In termen van (4.16) luidt deze restric-

tie:

-     -

II X = II X
11    22

(4.18)
-     -

II X = II X
11    22

Zoals uit hetgeen in par. 2.5 rond verg. (2.22) opgemerkt is, kan worden

afgeleid, luidt de overeenkomstige restrictie voor het multiplicatieve

model (4.17):

TA=TB=1 (4.19)
i     j

Voor dit model (met 0 vrijheidsgraden) zijn de geschatte verwachte fre-

quenties gelijk aan de geobserveerde.

Tabel 4.10. Toepassing latente-klasse-analysemodel op tabel 4.9.

px               -R»
it it

Latente                                            L  =0

klasse Xt                    1       2          1 2 df. = 0

1 0,940 0,876 0,124 0,946 0,054

2 0,060 0,124 0,876 0,054 0,946

X
T  = 3,953 rAX = 2,653 TEX = 4,1841              11                  11

Uit de uitkomsten vermeld in tabel 4.10, blijkt dat 'in werkelijkheid'

94% tot de stemmers behoort en 6% tot de niet-stemmers. Deze verdeling

is schever (heeft een geringere variantie) dan de marginale verdeling

van A of B. Verder blijkt de betrouwbaarheid bij de tweede meting groter
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te zijn dan bij de eerste meting. De marginale verdeling van B ligt dan

ook dichter bij de 'ware' verdeling (van X) dan de marginale verdeling

van A.

Het is mogelijk te toetsen in hoeverre het verschil in betrouwbaarheid

tussen A en B significant is. Daartoe voert men de extra restrictie in

dat de betrouwbaarheid in de tijd niet verandert:

I X =  X
it    jt

voor alle i=j (4.20)
AX    BX
Tit = Tjt

Vanwege restrictie (4.20) is er nu &6n vrijheidsgraad; de waarden voor
2de toetsingsgrootheden zijn: L = 20,09 en Pearson-x = 19,59. Het model

moet dus verworpen worden en geconcludeerd mag worden dat de stijging in

betrouwbaarheid significant is. (Overigens zijn de geschatte verwachte

frequenties voor dit (restrictieve) model gelijk aan die van het symme-

triemodel voor tabel 4.9. In dit model zijn dus ook 4; e. 4: aan el-
kaar gelijk, evenals de geschatte verwachte marginale frequentieverde-

lingen van A en B.)

Een essentieel kenmerk van het model in (4.16) is dat er geen verande-

ringen op latent niveau plaatsvinden. Deze veronderstelling kan m.b.v.

tabel 4.9 niet getoetst worden: er zouden dan teveel onbekenden zijn.

Uitbreidingen naar meer tijdstippen of meer indicatoren maken dergelijke

toetsingen wel mogelijk. Deze komen in de volgende subparagraaf aan bod.

Tabel 4.9 kan ook gebruikt worden om de risico's verbonden aan het wer-

ken met verschilscores duidelijk te maken. Op basis van de horizontale

percentages zou men wellicht geneigd zijn te concluderen dat de stabili-

teit van de stemmers v&61 groter is dan van de niet-stemmers (93,8% vs.

33,1%). Herordening van tabel 4.9 dusdanig dat de tabel AS ontstaat,

waarbij S de stabiliteitsvariabele is zoals gedefinieerd in par. 4.3.3,

geeft sShattingen voor de y-parameters binnen het verzadigde 'logit'mo-
AS

del (Yl  = 5,536, y  = 0,181) op grond waarvan - zij het in een iets

andere formulering - precies dezelfde conclusie getrokken zou worden.

Indien echter het eerder beschreven model en de schattingen voor dit

model in tabel 4.10 geldig zijn, worden deze conclusies over verschillen
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in stabiliteit geheel ten onrechte getrokken. Op de eerste plaats vinden

er 'in werkelijkheid'  helemaal g&6n veranderingen plaats, noch bij de

'stemmers', noch bij de 'niet-stemmers'. Op de tweede plaats, voor het

geval men onbetrouwbaarheid opvat als instabiliteit, is het nu juist

kenmerkend voor dit model dat de mate van 'instabiliteit' voor stemmers

en niet-stemmers precies gelijk is. Zoals o.a. Maccoby uitvoerig illus-

treert, kunnen geobserveerde verschillen in relatieve stabiliteit tussen

categorie5n geheel een artefact zijn van een voor eenieder gelijke mate

van onbetrouwbaarheid in combinatie met een verschil in omvang van de

(latente) categorieZn. Onder de assumptie van het ontbreken van latente

verandering en van een voor elke categorie gelijke mate van onbetrouw-

baarheid, zijn de manifeste frequenties dusdanig dat de kleinste groep

het meest veranderlijk lijkt (Maccoby, 1956, Hagenaars, 1975). Dergelij-

ke misleidende conclusies kunnen zowel bij dichotome, als bij polytome

variabelen in het algemeen optreden.
22)

Uitgaande van dit eenvoudige model waarbij er geen sprake is van veran-

deringen op latent niveau en de kansen op een misclassificatie voor alle

onderzoekselementen gelijk zijn, kan men ook een (alternatieve) verkla-

ring geven voor verschijnselen die optreden indien men drie of meer on-

dervragingsgolven heeft. Men constateert dan vaak dat zij die in het

verleden van manifeste score wisselden, dit ook in de toekomst weer ge-

makkelijk doen, gemakkelijker dan degenen die steeds dezelfde score be-

haalden. Men is dan snel geneigd de onderzoeksgroep in te delen in 'sta-

bielen' en 'veranderaars' en te gaan zoeken naar systematische verschil-

len tussen deze groepen.

Het is echter zeer wel mogelijk een verklaring van dit verschijnsel te

geven vanuit het geschetste latente-klasse-model. Zij die in het verle-

den steeds dezelfde score behaalden, zijn met een zeer grote waarschijn-

lijkheid allen afkomstig uit dezelfde latente klasse en hebben dus ook

allen, gegeven een redelijke mate van betrouwbaarheid, een redelijk gre-

te kans bij een volgende meting opnieuw dezelfde score te behalen. Onder

degenen echter die steeds verschillende scores krijgen, zal men respon-

denten aantreffen uit verschillende latente klassen; ieder van deze res-

pondenten heeft bij een volgende meting een redelijk grote kans een sco-

re te krijgen in overeenstemming met de latente klasse waartoe hij be-

hoort; voor deze groep als geheel zal er dan echter veel 'verandering'

geconstateerd worden.
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Verschilscores zijn dus uitermate gevoelig voor onbetrouwbaarheid in de

metingen (zie ook Bohrnstedt, 1969). In par. 4.6.1 zal dit nog verder

geillustreerd worden.  Vrij geringe kansen op misclassificatie kunnen

zeer grote verschillen in manifeste conditionele kansen op verandering

veroorzaken waaraan men maar al te gemakkelijk een inhoudelijke inter-

pretatie zal geven.

Voor de analyse van 'turnover'tabellen met niet-dichotome variabelen,

doet Clogg (198 lb) een aantal interessante suggesties. De door hem ge-

presenteerde modellen met latente variabelen vormen een waardevolle aan-

vulling op de in par. 4.3 aangegeven analyses waarin uitsluitend mani-

feste variabelen voorkomen. Qua doelstelling is er een zekere verwant-

schap met de door Hauser gepropageerde modellen: men zou kunnen zeggen

dat de manifeste niveaus van Hauser vervangen worden door latente ni-

veaus (klassen). Daarbij zal het in veel gevallen eenvoudiger zijn de

uitkomsten van de latente-klasse-analyse theoretisch te interpreteren

dan de resultaten van Hausers analyses.

Nemen we bij wijze van voorbeeld tabel 4.1, waarin de veranderingen in

het stemgedrag 1972-1977 zijn weergegeven. Men zou kunnen veronderstel-

len dat de relatie tussen de variabelen A en B geheel verklaard wordt

door een dichotome latente variabele X (verg. (4.16) met T = 2, I = 7, J
= 7), waarbij de ene latente klasse bestaat uit sympathisanten met

'links' en de andere klasse uit sympathisanten met 'rechts'.

Zoals Clogg (198lb) aangeeft zijn de parameters van dit model niet iden-

tificeerbaar; men moet minstens twee additionele restricties aanbrengen.

Analoog aan hetgeen Clogg voorstelt in zijn analyses van mobiliteitsta-

bellen, zou men voor de 'linkse' latente klasse (X = 1) de conditionele

kans om te stemmen op een kleine (extreem) rechtse partij bij voorbaat

op 0 kunnen stellen en voor de 'rechtse' latente klasse (X = 2) de con-

ditionele kans op een keuze voor klein (extreem) links gelijk aan 0 kun-

nen maken.

Clogg brengt _dergelijke restricties alleen aan voor het eerste meetmo-

ment ( 2X = I = 0). Zoals Luijkx (1983, blz. 78/79) opmerkt, is de
61    7

theoretische rechtvaardiging hiervan in de door Clogg gepresenteerde

analyses afwezig. Ook in ons voorbeeld is er eigenlijk geen inhoudelijke

reden om een dergelijke restrictie alleen aan te brengen voor de eerste

golf.
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Indien  men  echter  de  restricties  aanbrengt  voor  beide  meetmomen-

ten (I[  = II  = r[   = 11   =0) volgt uit het model  dat er volstrekt

geen wisseling van stemintentie tussen klein links en klein rechts geob-
-AB -AB

serveerd  zal worden: F67 = F76 = 0. In  feite hanteert men een model
waarin de cellen (6,7) en (7,6) van tabel 4.1 buiten beschouwing worden

gelaten, a priori op 0 worden gesteld. Via een kleine wijziging van

Goodmans algoritme,  die aangebracht is in het gehanteerde programma
23)

LCAG, kunnen de parameters van een dergelijk model geschat worden.

Voorwaarde daartoe is wel dat het zinnig moet zijn om de desbetreffende

cellen buiten beschouwing te laten. In dit geval: dat de geobserveerde

frequenties voor de cellen (6,7) en (7,6) 0 zijn. Anders is het model

immers bij voorbaat onjuist. In tabel   4.1   is f  gelijk   aan  0   en   f   ge-
lijk aan 1. Al bij al genomen is er dus weinig reden de omwille van de

identificeerbaarheid vereiste restricties alleen aan te brengen bij de

eerste meting.

Het uiteindelijke model met &&n dichotome latente variabele (en vier

restricties, vier conditionele kansen gelijk aan 0) bleek in het geheel

niet bij de data te passen.

Toevoeging van een derde latente klasse (het politieke 'midden') waarin

naast de 4 eerder genoemde restricties geen extra restricties meer aan-

gebracht hoefden te worden, leverde evenmin een passend model op. Ook

werd nog nagegaan of een model met vier latente klassen bij de gegevens

zou passen, waarbij omwille van de identificeerbaarheid en vanwege de

beoogde betekenis van de latente klassen nog wel additionele restricties

aangebracht werden. Ook dit bleek niet het geval te zijn.

De conclusie moet luiden dat de categorie6n in tabel 4.1, de voorkeuren

voor bepaalde politieke partijen, niet herleid kunnen worden tot slechts

enkele meer fundamentele categoriedn (klassen), waarbinnen de stemgedra-

gingen op tl en t2 onafhankelijk van elkaar tot stand komen.

Voor andere  'turnover'tabellen kan de aangegeven benadering uiteraard

wel zeer succesvol zijn.

Vanwege het falen van dit type latente-klasse-modellen voor tabel 4.1

werd besloten een andere, eveneens door Clogg uitgewerkte benadering te

volgen. Daarbij wordt er van uitgegaan dat elke partij, elke categorie

in tabel 4.1, een aantal zeer trouwe aanhangers kent die absoluut zeker

elke keer op die partij zullen stemmen. In het latente-klasse-model

(4.16) geven we dit weer door voor de eerste zeven latente klassen de
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restricties aan te brengen:

   =      =l,voor  alle  i  =t,j  =  t
t = 1,2,...,7 (4.21)

=0, voor alle i t t,j#t

Aan de zeven latente klassen kan men &60 of meer latente klassen toevoe-

gen ter verklaring van de geobserveerde veranderingen tussen de twee

tijdstippen.

Indien men slechts 66n latente klasse toevoegt, zonder additionele res-

tricties, krijgt men een model dat geheel overeenkomt met het in par.

4.3.1 behandelde quasi-onafhankelijkheidsmodel waarbij voor de 'verande-

raars' het onafhankelijkheidsmodel opgesteld werd. In dit latente-klas-

se-model komen immers alle geobserveerde veranderingen tot stand via de

extra achtste klasse, en binnen deze klasse zijn A en B onafhankelijk

van elkaar. De eerste zeven latente klassen vervullen daarbij dezelfde
ABrol als de zeven parameters Tii in het quasi-onafhankelijkheidsmodel. De

geschatte verwachte frequenties F  voor dit latente-klasse-model zijn

dan ook identiek aan die van het quasi-onafhankelijkheidsmodel, evenals

het aantal vrijheidsgraden en de waarden van de toetsingsgrootheden. Dit

latente-klasse-model moet dus evenals het quasi-onafhankelijkheidsmodel

verworpen worden (L = 77,91, df. = 29, p < 0,001).

Nu is de veronderstelling dat alle geconstateerde veranderingen op basis

van onafhankelijkheid tot stand komen ook weinig plausibel. Veel reiler

is het te veronderstellen dat er in ieder geval twee groepen potenti&le

veranderaars zijn: zij die een voorkeur hebben voor linkse partijen en

zij die er meer toe zullen neigen hun stem op een rechtse partij uit te

brengen. Er zouden dan twee latente klassen toegevoegd moeten worden in

plaats van egn.

Zonder verdere restricties is een dergelijk model niet identificeerbaar.

Door de latente klasse X=8 o p t e vatten als 'links' en binnen deze

klasse de kans op een stem voor 'klein rechts' op 0 te stellen en door

de latente klasse X=9 o p t e vatten als 'rechts' en daarvoor de kans op

een stem op 'klein links' gelijk aan 0 te maken, wordt een wel identifi-

ceerbaar model verkregen.

Op zich is het ook nu weer voldoende deze restricties alleen aan te
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brengen ten aanzien van het eerste of het tweede meetmoment. Om inhoude-

lijke redenen geven we er ook nu weer de voorkeur aan deze restricties

op beide meetmomenten toe te passen. De cellen (6,7) en (7,6) in tabel

4.1 worden daardoor bij voorbaat op 0 gesteld, waardoor de analyse ook

hier 'slechts' betrekking heeft op 650 -1= 649 respondenten.

De uitkomsten voor dit model zijn vermeld in tabel 4.11. Het aantal

vrijheidsgraden bedraagt 18. Er zijn immers 49 -1-2=4 6 onafhanke-

lijke  geobserveerde  celfrequenties  en  28  te  schatten parameters  (8

voor  I   en 20 conditionele kansen). Gelet  op de gevonden overschrij-

dingskans is er geen reden het model te verwerpen.

Uit de schattingen voor de omvang van de latente klassen   blijkt dat
4,8% van de respondenten beschouwd moet worden als 'hardnekkige' niet-

stemmer; 42,3% brengt absoluut zeker zijn stem uit op een bepaalde par-

tij, en is in die zin een trouwe partijaanhanger; de overblijvende 53%

verdeelt zich in gelijke mate over 'links' en 'rechts'. Dit zijn degenen

die geen absolute binding met een bepaalde partij hebben, maar wel een

voorkeur voor hetzij links hetzij rechts bezitten. Latente klasse 8 kan

gekarakteriseerd worden als links en klasse 9 als rechts. Degenen die

tot klasse 8 behoren hebben ten opzichte van degenen die tot klasse 9

behoren, een relatief grotere kans te stemmen op PvdA en (mede ook van-

wege de aangebrachte restricties) op een kleine linkse partij; de kansen

op een stem voor CDA, VVD en 'klein rechts' zijn daarentegen voor laten-

te klasse 8 beduidend kleiner dan voor klasse 9. Opvallend daarbij is

dat het CDA bij beide verkiezingen een veel grotere aantrekkelijkheid

heeft voor degenen die rechts, dan voor degenen die links georiZnteerd

zijn.

In dit model komt winst of verlies van part_ijen 10uter tot stand door
verschillen tussen de conditionele kansen  11   en   Il   (voor   i   -   j).   De
eerste zeven klassen leveren nl.  steeds een gelijk aantal stemmen op

voor een bepaalde partij. Ook vinden er geen verschuivingen plaats in de

basisoridntatie van degenen die niet tot de vaste partijaanhang behoren:

de omvang van de latente klassen 8 en 9 is constant. Wat wel verandert,

zijn de kansen voor deze beide laatste groepen om op een bepaalde partij

te stemmen. Enkele opvallende verschillen zijn dan dat de kansen om niet

te gaan stemmen of te stemmen op een kleine partij bij de verkiezingen

van 1977 duidelijk kleiner zijn dan bij de verkiezingen van  1972 en dat
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de kansen om CDA of D66 te stemmen in 1977 juist groter zijn dan in

1972.

Wat de eerste zeven latente klassen betreft, valt het vooral op dat het

CDA de meeste trouwe aanhangers heeft, zowel absoluut als relatief. De

omvang van latente klasse 3 is groter dan van de overige latente klassen

1 t/m 7; drukken we de omvang van ieder van de eerste zeven latente

klassen uit als een percentage van overeenkomstige manifeste proportie

stemmers (in de marginalen van tabel 4.1), dan blijkt dat het aandeel

van de trouwe stemmers t.o.v. het totale aantal stemmers voor het CDA in

1972 79% en in 1977 63% bedraagt, terwijl dat voor alle andere partijen

voor beide verkiezingen hoogstens 45% is.

Tabel 4.11. Latente-klasse-analyse voor tabel 4.1; 7+2 latente klas-

sen; restricties'. II  = 11  = II  = Il  = 0.4

niet-stem. PvdA CDA VVD I:)66 Kl.R. Kl.L. "Links" "Rechts"

1             2 3 4 5 6 7 8 9

4 0,048 0,105 0,222 0,059 0,014 0,007 0,016 0,264 0,266

» 0,203 0,541 0,002  0    0,033   0   0,221i8

 AX 0,209 0,043 0,225 0,275 0,054 0,194   0i9

 BX 0,130 0,489 0,100 0,071 0,135 0 0,075j8

HBX 0,090 0,083 0,388 0,263 0,133 0,043   0j9

L = 25,47 df. = 18  p = 0,11 Pearson-x = 24,73
2

*)  Aangezien de conditionele kansen op een bepaalde score voor A of B
voor de latente klassen 1 t/m 7 a priori op 1 of 0 zijn gesteld,
worden ze niet weergegeven en heeft deze tabel niet de 'gebruikelij-
ke' vorm zoals b.v. tabel 4.10.

**) Zie noot 24.
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Uiteraard zouden al dit soort conclusies in verband gebracht moeten wor-

den met de politieke situatie rond de verkiezingen van 1972 en 1977.

Verder zouden additionele variabelen geIntroduceerd kunnen worden om na

te gaan of er verschillen zijn tussen b.v. ouderen en jongeren, leden

van een kerkgenootschap en niet-leden etc. Dit alles zou hier veel te

ver voeren. De bedoeling was slechts een illustratie te geven van de

grote flexibiliteit van latente-klasse-modellen bij de analyse van om-

vangrijke 'turnover'tabellen.

4.5.3. Uitbreidingen naar meer dan twee variabelen; latente (quasi)sym-

metrie

Wanneer bepaalde theoretische begrippen  geoperationaliseerd  worden

m.b.v. meer dan 66n indicator, kunnen op manifest niveau zeer complexe

veranderingen plaatsvinden. Latente-klasse-modellen bieden een uitste-

kend kader voor de analyse van deze veranderingen. Aan de hand van tabel

4.5 (stemintentie en voorkeur minister-president) zal dit gelllustreerd

worden.

Men zou allereerst uit kunnen gaan van de veronderstelling dat 'stemin-

tentie' en 'voorkeur minister-president' indicatoren zijn van dezelfde

theoretische variabele 'politieke richting'. Voegt men daarbij nog de

hypothese dat de politieke richting van de respondenten in de maanden

februari-maart 1977 niet 'echt' veranderd is, dan moeten de data in ta-

bel 4.5 adequaat verklaard kunnen worden m.b.v. het klassieke latente-

klasse-analysemodel  (fig.  3.1). We veronderstellen daarbij  dat de laten-
te variabele X 'politieke richting' drie categoriedn heeft in correspon-

dentie met de categoriein van de manifeste variabelen. De relaties tus-

sen  A,   B,   C  en D komen  in dit model {XA,XB,XC,XD } dan geheel tot stand

vanuit de directe effecten van de onderliggende trichotome variabele X

op  ieder  van de indicatoren. De verdeling  van  X  ( 11 ) geeft de 'werkelij-
ke'  vfrdeling naar  politieke  richting weer  en de conditionele kan-

sen   ( < etc.) geven  aan hoe betrouwbaar ieder   van de indicatoren   is.
Dit model moet echter voor de gegevens van tabel 4.5 verworpen worden: L

= 362,71, df. = 54, p < 0,001 (Pearson- x2 - 491,23). De gecombineerde

hypothese dat stemintentie en voorkeur minister-president indicatoren

zijn van hetzelfde theoretische begrip (politieke richting) &n dat de
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politieke richting van de respondenten stabiel is gebleven in de onder-

zoeksperiode, moet verworpen worden.

Men zou nu allereerst de restrictie van 'geen (latente) veranderingen'

los kunnen laten. Er ontstaat dan een latente-klasse-analysemodel met

twee latente, trichotome variabelen Y en Z (op de wijze van fig. 3.4). A

en C (stemintentie en voorkeur minister-president in februari) zijn de

indicatoren voor Y (worden alleen bepaald door Y) en B en D (steminten-

tie en voorkeur minister-president in maart) zijn de indicatoren voor Z

(hangen alleen rechtstreeks samen  met   Z). Dit model {YZ,YA,YC,ZB,ZD }

heeft 9 latente klassen, die samen de latente 'turnover'tabel YZ vormen.

De veranderingen in politieke richting kunnen uit de schattingen /Z af-
rs

geleid worden. Stemintentie en voorkeur minister-president worden in dit

model nog steeds beschouwd als indicatoren van hetzelfde theoretische

begrip, maar dit onderliggende begrip is geen stabiel kenmerk meer.

Dit model blijkt al even slecht bij de data te passen als het vorige: L
2= 351,14, df. = 48, p < 0,001 (en Pearson-X = 501,02). Blijkbaar was de

assumptie van 'geen latente verandering' op zich niet de oorzaak van het

falen van het oorspronkelijke model. (Afgaande op de latente 'turnover'-

tabel YZ zou er ook slechts voor 3,7% van de respondenten sprake zijn

geweest van een verandering in politieke richting.)

De zwakke plek in het oorspronkelijke model zou ook de aanname kunnen

zijn dat stemintentie en voorkeur minister-president indicatoren zijn

van dezelfde theoretische variabele. Een model waarin dit losgelaten

wordt, maar waarin weer wel verondersteld wordt dat er op latent niveau

geen veranderingen in de tijd plaatsvinden, heeft eveneens twee latente

variabelen (Y en Z). De latente variabele Y wordt nu gelndiceerd door

stemintentie (A en B) en de latente variabele Z door voorkeur minister-

president (C en D). Het gaat nu om het loglineaire model {YZ,YA,YB,ZC,

ZD}, waarin Y de 'werkelijke' stemintentie en Z de 'werkelijke' voorkeur

minister-president weergeeft.  De  tabel YZ geeft de samenhang tussen

stemintentie en voorkeur minister-president aan, gecorrigeerd voor onbe-

trouwbaarheid in de metingen.

Hoewel de vermindering in L-waarde ten opzichte van de voorafgaande mo-

dellen vrij aanzienlijk is, moet toch ook dit model verworpen worden: L

= 84,74, df. = 48, p = 0,001 (Pearson- X2 = 94,33).
De analyse van de gegevens in tabel 4.5 kan nu op diverse wijzen voort-

gezet worden. Zo zou men toch uit kunnen gaan van de adequaatheid van
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het laatst genoemde model, zij het met de toevoeging van 66n of meer

directe effecten tussen de indicatoren ('test-retest' effecten, 'gecor-

releerde toevalstermen'). In de volgende subparagraaf zal hier op inge-

gaan worden.

Men zou ook (zie par. 4.6.3) de relaties kunnen onderzoeken tussen vier

latente variabelen die ieder corresponderen met een van de vier indica-

toren A, B, C of D. Stemintentie en voorkeur minister-president worden

dan niet beschouwd als indicatoren voor hetzelfde theoretische begrip en

evenmin gaat men uit van stabiele (theoretische) kenmerken. Door de ana-

lyses te verrichten op latent niveau houdt men dan rekening met eventue-

le onbetrouwbaarheid in de metingen.

Ook zijn allerlei tussenvarianten mogelijk (die hier niet meer uitge-

voerd   zi jn). - Zo   zou   men de veronderstelling kunnen maken   dat   wel   de
' echte' partijvoorkeur stabiel  is  in  de  tijd,  maar  niet de 'echte'   voor-

keur voor een minister-president. Men stelt dan een model op met drie

latente variabelen W, Y en Z. De latente variabele W wordt beschouwd als

het stabiele kenmerk stemintentie en is direct gerelateerd aan A en B

(stemintentie februari en maart); Y hangt direct samen met C en geeft de

latente voorkeur voor een minister-president in februari aan; Z heeft

dezelfde betekenis als Y, maar dan voor de meting in maart. Het model

kan weergegeven worden als: {WYZ,WA,WB,YC,ZD}. De tabel WYZ, gebaseerd
-WYZ

op de schattingen H , kan gebruikt worden om de relaties te onderzoe-
qrs

ken tussen stemintentie en de voorkeuren voor een minister-president in

februari en maart.

Daarbij kan men (m.b.v. het programma LCAG en het door Haberman ontwik-

kelde programma LAT) ook diverse restricties ten aanzien van de relaties

tussen de latente variabelen aanbrengen, b.v. de afwezigheid van een

drie-variabelen interactie WYZ. Men stelt voor de latente variabelen het

model {WY,WZ,YZ }   op en veronderstelt daarmee    dat de veranderingen    in
YZ

voorkeur  minister-president,  uitgedrukt  via T  , voor  elke  politieke
rs

richting W = q dezelfde zijn.

Ook kan men andersoortige restricties aanbrengen, in de zin dat de voor-

keur voor een minister-president (op latent niveau) wel kan veranderen,

maar b.v. niet z6 dat men wisselt in voorkeur tussen Van Agt en Den Uyl.

Het model {WY,WZ,YZ }  of   {WYZ }  moet dan onderzocht worden onder   de   a

priori restrictie dat bepaalde latente klassen 'leeg' zijn (hetgeen via

bovenvermelde programma's mogelijk is).
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Latente-klasse-modellen zijn in principe flexibel genoeg om een groot

aantal onderzoekshypothesen adequaat te toetsen. Wel zal men steeds be-

dacht moeten zijn op problemen van identificeerbaarheid;  in zeer on-

schuldig lijkende gevallen kunnen deze ineens optreden.

Voor de bestudering van de relaties tussen de latente variabelen kunnen

in principe dezelfde modellen opgesteld worden, als voor de analyse van

samenhangen op manifest niveau,  zo ook (quasi)symmetriemodellen. Via

programma's die met een 'design' matrix werken, zoals LAT, kunnen (qua-

si)symmetriemodellen direct opgesteld worden door bepaalde effecten aan

elkaar gelijk te stellen. Maar ook via het EM-algoritme, zoals toegepast

in LCAG, kunnen schattingen voor de parameters van deze modellen verkre-

gen worden. Gezien het belang van deze modellen voor panelanalyse en de

moeilijkheden verbonden aan het gebruik van LAT, zal nader aangegeven

worden hoe de door Duncan e.a. ontwikkelde procedures voor het manifeste

niveau, ook toegepast kunnen worden op het latente niveau m.b.v. LCAG.

Bij wijze van voorbeeld zal gebruik gemaakt worden van de gegevens in

tabel 4.5 en het model {YZ,YA,YB,ZC,ZD}, waarbij voor dit moment verge-

ten zal worden dat dit model verworpen moest worden.

Bij de uiteenzettingen van de (quasi)symmetrische modellen zullen we er

van uitgaan dat de categorie6n van de latente variabelen Y en Z qua be-

tekenis corresponderen met de categorieZn van de 'bijbehorende' manifes-

te variabelen. Dit kan men bereiken door de beginschattingen voor de

parameters dienovereenkomstig te kiezen. De latente klasse YZ = (1,2)

omvat dan degenen die 'werkelijk' van plan zijn christen-democratisch te

stemmen (Y = 1) in een voorkeur hebben voor Den Uyl als minister-presi-

dent (Z = 2) etc.

Uitgaande  van het model {YZ,YA, YB,ZC,ZD } impliceert symmetrie   in  de   ta-
YZ

bel YZ de volgende restricties voor de parameters H  :rs

YZ    YZ
H   =H    voor alle r *s (4.22)rs sr

Dergelijke restricties kunnen op de standaardwijze (par. 3.2.4) in het

model aangebracht worden (samen met de overige door het model geImpli-

ceerde restricties). Het uitgangsmodel zonder restrictie (4.22) had 48

vrijheidsgraden en gaf zoals we hierboven zagen als toetsingsuitkomst L

= 84,74. In een 3 x3-tabel impliceert (4.22) drie onafhankelijke restric-
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ties - het symmetriemodel in een 3*3-tabel heeft ook drie vrijheidsgra-

den - zodat het aantal vrijheidsgraden 51 is. Toepassing van dit model

op  tabel  4.5  gaf als resultaat:  L = 106,27  en  p  < 0,001 (Pearson- X2  =
114,19). Bij acceptatie van de geldigheid van het oorspronkelijke model,

is een conditionele toets op symmetrie in de tabel YZ: L = 106,27 -

84,74 = 21,53, df. = 51 - 48 = 3, p < 0,001. Invoering van restrictie

(4.22) geeft een significant slechter resultaat.

Behalve op de hierboven beschreven wijze kunnen de parameters van het

symmetriemodel ook geschat worden m.b.v. een andere procedure, die ook

gebruikt kan worden voor parti6le (quasi)symmetriemodellen. Deze laatste

kunnen nl. niet weergegeven worden in termen van gelijkheden tussen de
YZ

parameters H  , zoals (4.22).rs

Deze alternatieve procedure komt overeen met de procedures uiteengezet

in par. 4.3.2 waar m.b.v. een uitgebreide tabel met de hulpvariabele Z

de parameters van (quasi)symmetriemodellen geschat werden. De hulpvaria-

bele zal nu aangeduid worden met H om verwarring met de latente variabe-

le Z (latente voorkeur minister-president)  te voorkomen. Kern van de

procedure vormt de (latente) uitgebreide tabel YZH, waarbij de parame-
YZH YZHters H betrekking hebben op de oorspronkelijke tabel YZ en rIrs2 op dersl

getransponeerde tabel YZ.

In plaats van 9 latente klassen gevormd door de combinaties van de cate-

goriein van de trichotome latente variabelen Y en Z zijn er nu 18 laten-

te klassen, bestaande uit de combinaties van de categoriein van de va-

riabelen Y, Z e n H.O m e r voor te zorgen dat de tabel YZ voor H=2 in-

derdaad de getransponeerde tabel YZ voor H=1 is, dat m.a.w. de latente

klasse YZH = (r,s,1) in alle opzichten identiek is aan de klasse YZH

(r,s,2), moeten de volgende restricties aangebracht worden:

HYZH = HYZH
rsl sr2

I YZH =  YZH CYZH   CYZH
irsl isr2 II rsl

=
II sr2 (4.23)

H YZH = n YZH 11 YZH =  BYZH
jrsl jsr2 trsl 1sr2

Indien  men  voor de uitgebreide latente tabel  YZH het model   {YZ } postu-

leert (en alle overige restricties aanbrengt die uit het model voort-
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vloeien), verkrijgt men de schattingen voor de parameters van het mo-

del {YZ,YA,YB,ZC,ZD} onder de hypothese dat de tabel YZ symmetrisch is.

Het aantal vrijheidsgraden moet berekend worden op de eerder aangegeven

wijze, maar de door het programma berekende waarden van L en Pearson-
2                                                                                                                                  _AYZ
x  zijn correct, evenals de waarden voor de conditionele kansen Hirs
etc. De schattingen  voor HYZ worden verkregen  via 2 HYZH

rs rsl'
Indien men de hypothese wil toetsen dat de relatie tussen de latente

variabelen Y en Z quasisymmetrisch is, dient dezelfde werkwijze met de

uitgebreide latente tabel YZH gevolgd te worden, alleen geldt nu voor de

latente variabelen het model {YZ,YH,ZH}. Aangezien het quasisymmetriemo-
del in een 3 x3-tabel 1 vrijheidsgraad heeft, zijn er nu in totaal voor

het oorspronkelijke model onder de quasisymmetriehypothese voor tabel

4.5 48 +1=4 9 vrijheidsgraden. De waarden voor de toetsingsgrootheden
2zijn L = 84,81 en Pearson-x = 94,53. Toevoeging van de quasisymmetrie-

hypothese aan het oorspronkelijke model geeft zeker geen significant

slechter resultaat: L = 84,81 - 84,74 = 0,07, df. = 49 - 48 = 1, p =

0,79.

Door vergelijking van het symmetriemodel met het quasisymmetriemodel is

het mogelijk de hypothese te toetsen dat de latente marginale verdelin-

gen van stemintentie (Y) en voorkeur minister-president (Z) gelijk zijn
YZ YZ

aan  elkaar  ( Hrl-  =   II s'   voor  r  =  s). De hypothese van marginale homogeni-

teit moet verworpen worden: L = 106,27 - 84,81 = 21,46, df. = 51 - 49 =

2, p < 0,001.

Op deze wijze kunnen in feite alle analyses van par. 4.4 voor het mani-

feste niveau ook uitgevoerd worden op latent niveau. Men kan m.a.w. alle

analyses uitvoeren rekening houdend met onbetrouwbaarheid in de metin-

gen.  Principi5le problemen zijn er niet;  praktische problemen voort-

vloeiend uit de afwezigheid van de juiste en van voldoende indicatoren,

uit te geringe aantallen en uit onvoldoende meetmomenten, zijn er echter

te over.

4.5.4. Directe effecten tussen indicatoren

De basisassumptie van latente-klasse-analyse is de aanname van lokale

onafhankelijkheid. Binnen een bepaalde latente klasse, met constanthou-

ding   van de latente variabele( n)   zi jn   de mani feste variabelen onafhanke-
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lijk van elkaar. Er bestaan dus volgens het model geen directe verbin-

dingen tussen de manifeste variabelen.

Toch kunnen er op allerlei wijzen relaties tussen de manifeste variabe-

len tot stand komen buiten de latente variabele om. Er kan sprake zijn

van test-retest effecten, gecorreleerde 'error'termen, een niet in het

model opgenomen factor die de manifeste scores belnvloedt onafhankelijk

van de latente variabele etc.

Harper (1972) heeft een methode aangegeven om rekening te houden met

lokale afhankelijkheid tussen paren manifeste variabelen. Hoewel deze

benadering in principe uitgebreid kan worden tot lokale afhankelijkheid

tussen drietallen, viertallen etc. wordt dit door hem niet verder uitge-

werkt en in het algemeen kleven aan zijn oplossingsmethode de bezwaren

verbonden aan alle 'oudere' algoritmes, zoals besproken in hfdst. 3.

Ook in Hagenaars (1978) wordt geprobeerd modellen te ontwikkelen waarin

sprake is van lokale afhankelijkheil. De kern van deze benadering is dat

sommige conditionele kansen, b.v. <, met een bepaalde hoeveelheid ver-

groot of verkleind worden afhankelijk van de scores behaald op andere

manifeste variabelen. Hoewel deze benadering in principe zeer flexibel

is, wordt er geen algemeen algoritme ontwikkeld ter bepaling van de pa-

rameters van dergelijke modellen. Weliswaar wordt gesuggereerd in meer

gecompliceerde gevallen een variant van het in par. 3.2.2 beschreven

algoritme van Goodman te hanteren, maar deze suggestie is onjuist (even-

als de uitvoering die in het desbetreffende artikel aan deze suggestie

gegeven is). De voorgestelde benadering gaat nl. uit van een additief

model en het is uiteraard onjuist (c.q. onmogelijk) voor de schatting

van de parameters in zo'n additief model een algoritme te gebruiken dat

gebaseerd is op een multiplicatief model. Het is echter zeer wel moge-
lijk de door Hagenaars (1978) aangegeven directe effecten tussen de ma-

nifeste variabelen te vertalen in termen van een multiplicatief model.

Dit zal geillustreerd worden aan de hand van een klassieke dataset:

Colemans gegevens m.b.t. de houding tegenover het lidmaatschap van de

'leading crowd' (tabel 4.12).

Goodman (1974a) hanteert in zijn analyses van de Coleman data allereerst

het 'klassieke' latente-klassemodel waarbij de relaties tussen de mani-

feste variabelen verklaard worden m.b.v. 66n, latente dichotome variabe-
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le (het model {XA,XB,XC,XD}). Dit model moet verworpen worden:    L   =
2249,50, df. = 6, p < 0,001 (Pearson-x = 251,17).

Goodman gaat dan over tot modellen met twee latente variabelen. Met name

het model {YZ,YA,YC,ZB,ZD} waarbij A en C indicatoren zijn van het (sta-

biele) latente kenmerk Y (lidmaatschap) en C en D indicatoren van het

(stabiele) kenmerk Z ('tegen principes ingaan'), past vrijwel perfect
2bij de data: L = 1,27, df. = 4, p = 0,87 (Pearson-x = 1,28).

Inspectie van de residuen behorende bij het klassieke model suggereert

nog een andere mogelijkheid om een passend model te vinden. De gestan-

daardiseerde residuen zoals weergegeven in tabel 4.12,  vertonen nl. een

Tabel 4.12. 'Leading crowd (schoolboys)'. *)

A B C D frequenties gest.resid. A B C D frequenties gest.resid.
**) **)

1111 458 + 2,46 2111 184 + 1,92

1 1 1 2 140 - 4,23 2 1 1 2      75       - 2,24

1121 110 + 1,61 2 1 2 1 531 + 6,38

1 1 2 2     49        - 2,36 2122 281 - 5,48

1 2 1 1 171 - 3,76 2 2 1 1      85       - 2,43

1 2 1 2 182 + 6,52 2 2 1 2      97       + 2,39

1 2 2 1     56        - 2,48 2 2 2 1 338 - 5,34

1 2 2 2     87        + 2,91 2222 554 + 4,92

Totaal 3398

A - Are you a member of the leading crowd? 1 = yes, 2 = no (okt. 1957).

B - If a fellow wants to be a part of the leading crowd around here, he

sometimes has to go against his principles, 1 = no, 2 = yes (okt.

1957).

C - Zie A (mei 1958).

D - Zie B (mei 1958).

*)  Bron: Goodman (1974a), Coleman (1964, blz. 171).

**) De gestandaardiseerde residuen zijn afkomstig van het klassieke la-
tente-klasse-analysemodel met 66n dichotome latente variabele.



197

opvallend systematisch patroon: voor alle cellen waarvoor geldt DB = (11

of 22) zijn de residuen positief, wordt de hoogte van de geobserveerde

frequenties onderschat, en voor alle cellen BD = (12 of 21) wordt de
hoogte van de geobserveerde frequenties overschat.25) De sterkte van de

waargenomen positieve samenhang tussen B en D wordt dus door het model

onderschat. Blijkbaar komt er op een of andere wijze een verband tot

stand tussen de manifeste variabelen B en D buiten de latente variabele

X om. Het klassieke model zou nu in die zin gewijzigd kunnen worden dat

er een rechtstreeks verband ontstaat tussen B en D.

Clogg (198la) en Goodman (1974a) hebben in principe aangegeven hoe men

daarbij te werk zou kunnen gaan. Zij wijzen nl. op de mogelijkheid mo-

dellen op te stellen waarbij 66n of meer indicatoren samengevoegd worden

tot 660 gecombineerde variabele. Binnen elke latente klasse is deze ge-

combineerde variabele onafhankelijk van de andere manifeste variabelen,

maar tussen de onderdelen van de gecombineerde variabele kan er wel sa-

menhang zijn. Men kan nu nagaan in hoeverre de relaties tussen de mani-

feste variabelen A, C en BD verklaard kunnen worden vanuit de directe

effecten van 66n latente dichotome variabele X; men postuleert de juist-

heid   van het loglineaire model   {AX, CX, BDX }. De uitkomsten in termen  van

de parameters van het latente-klasse-analysemodel zijn vermeld in tabel

4.13.

Tabel 4.13. Toepassing latente-klasse-analysemodel op tabel 4.12; mani-

feste variabelen: A, C, BD.

I»          Ex               -MBDx
it                                         Hkt                                                                    j tt

Latente

klasse Xt           1 2 1     2     11    12    21    22

1          0,401  0,754 0,246  0,909 0,091  0,481 0,151 0,181 0,187

2          0,599  0,111 0,888  0,075 0,925  0,308 0,166 0,198 0,327

L=  1,27       df.  =4       p= 0,87 Pearson- x2  =  1,28
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Dit model blijkt zeer goed bij de data te passen, in feite precies even

goed als het eerder vermelde model met de twee latente variabelen Y en

Z. Beide modellen leggen precies dezelfde onafhankelijkheidsrestricties

(Kiiveri en Speed, 1982) op aan manifeste data en beide geven dan ook
-ABCD

dezelfde geschatte, verwachte frequenties F In het model vermeld in
ijkl'

tabel 4.13 is er een direct effect van B op D; in het model met de twee

latente variabelen wordt dit directe effect 'verklaard' door de variabe-

le Z. Z is a.h.w. in het model met de ene latente variabele de niet op-

genomen,  'vergeten'  factor die een direct verband tussen B en D doet

ontstaan buiten de latente variabele X om.

Een alternatieve interpretatie van het directe effect tussen B en D zou

gegeven kunnen worden in termen van test-retest effecten. Het feit dat

men zich in oktober 1957 op een bepaalde wijze uitgesproken heeft over

de 'leading crowd' heeft een direct effect op hetgeen men in mei 1958

hierover naar voren brengt.
*ABCDXDe grootte van dit effect kan_Egvonden worden m.b.v. F of via tabel

1BDX ijklt
4.13. M.b.v. de schattingen H kan het effect van B op D berekend

j.&1
Z.BDXworden voor klasse 1, m.b.v. 11 voor klasse 2. Deze directe effecten
j£2

zijn niet precies gelijk. Er is sprake van interactie, zij het in z66r
BDX

geringe mate: A = 0,009.111

Men kan ook schattingen berekenen voor de parameters van een model waar-

in geen drie-variabelen interactie BDX voorkomt, zij het dat dan de mo-

dificiaties van het Goodman-algoritme zoals aangebracht in LCAG gehan-

teerd moeten worden.

Men stelt een model op met 8 latente klassen bestaande uit de combina-

ties van de categoriedn X, B' en D'. B' is identiek aan de manifeste

variabele B en is hiermede via conditionele kansen van 1 en 0 perfect

verbonden; D' is op overeenkomstige wijze gerelateerd aan D; de scores

op A en C hangen alleen direct van X af. De relaties tussen de latente

variabelen moeten aan het model  {XB',XD',B'D' } voldoen.  Het  in het begin
vermelde klassieke model met €gn onderliggende latente variabele X wordt

hiermede zo gewijzigd dat er een direct verband tussen B en D bestaat,

waarbij de sterkte van dit directe verband voor beide categoriean van X

gelijk is.

Dit is een zeer acceptabel model: L = 1,43, df. = 5, p = 0,92 (Pearson-
X2 = 1,43). Het past uiteraard veel beter dan het klassieke model zonder
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een direct effect van B op D en het verdient ook de voorkeur boven het

model met de interactieterm BDX. Uit de uitkomst van de conditionele

toets kan afgeleid worden dat deze interactieterm niet significant is: L

= 1,43 - 1,27 = 0,16, df. =5-4=l,p= 0,69.

Opgevat als een latente-klasse-analysemodel kunnen de schattingen voor

de parameters op de wijze van tabel 4.13 weergegeven worden. Dit zal

achterwege gelaten worden omdat de uitkomsten vrijwel gelijk zijn aan

die van tabel 4.13; gezien de zeer geringe waarde voor de interactie-
BDX

term X is dit ook niet verwonderlijk.jit

De uitkomsten voor het overeenkomstige loglineaire model zijn vermeld in

figuur 4.1.

Figuur 4.1. Loglineaire effecten   voor het model   {AX, CX, BX,DX,BD};   gege-
vens tabel 4.12.

0,798      A

1,206 C
Tll = 2,221 Tll = 1,135 Tll = 1,331

AX BX BD

x *-
CX DX
Tll = 3,340    Tll = 1,135

0,127    B

\\1 0,286
0,127      D

Uit figuur 4.1 blijkt dat de latente variabele X het sterkst gerelateerd

is aan de variabelen A en C (lidmaatschap). De relaties met B en D zijn

veel zwakker, zelfs zwakker dan het directe effect van B op D.

Bij het bepalen van de sterkte van de effecten van X op B treedt een

complicatie op. In fig. 4.1 is dit effect berekend als een direct effect

met constanthouding van D. Indien men dit effect echter zou interprete-

ren als een test-retest-effect, dan is het logisch B als de oorzakelijke

variabele te beschouwen en D als de gevolg-variabele. Vat men verder de

relatie van X met B (resp. D) op als een effect van X op B (resp. D),

dan moet men in overeenstemming met Goodmans 'modified path analysis
approach'  het effect van X op B bepalen via de frequenties FBDX en de

j+t-BDXeffecten van  X en B op  D m.b.v. de frequenties F . (Met A en C hoeft
j £t-



200

men geen rekening te houden; voor de berekening van de effecten tussen

X,   B  en D mogen   o.g.v.   het ' collapsibility'-theorema de geschatte   ver-
wachte frequenties gesommeerd worden over A en C.) Het effect van X op B

BX BX
wordt dan geschat op: A = 0,161 (T = 1,852); de schattingen voor de11            11

overige effecten blijven uiteraard gelijk.

Op deze wijze kan men dus rekening houden met lokale afhankelijkheid. De

ervaring leert dat men zo vrij spectaculaire resultaten kan verkrijgen,

in de zin dat men zo gemakkelijk, zeer spaarzame, maar toch goed passen-

de modellen kan vinden. Zo zagen we bij de Coleman data dat de introduc-

tie van een direct effect van B op D, hetgeen slechts 66n vrijheidsgraad

kostte, de L-waarde deed dalen van 249,50 naar 1,43.

lets soortgelijks kan bereikt worden voor de gegevens van tabel 4.5. Uit

de   analyses   van de vorige subparagraaf   kwam het model {YZ,YA,YB,ZC, ZD }
met L = 84,74 en df. = 48 nog als het beste naar voren, hoewel ook dit

verworpen moest worden. Inspectie van de residuen maakte niet direct

duidelijk wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn. (Het interpreteren

van residuen en het ontdekken van systematische patronen in teken en

omvang van de residuen blijkt trouwens i.h.a. voor niet-dichotome va-

riabelen zeer lastig te zijn.) Daarom werden de gestandaardiseerde resi-
ABCD  ABCD :ABCD                                                                   n)duen (f -  F )141 gekwadrateerd (het zijn immers rwaarde en
ijkg ijkt ijkt

vervolgens gesommeerd resp. over B en D en over A en C zodat de residue-

le 'tabellen' AC en BD ontstonden. De residuen voor AC waren vrij groot

en ook beduidend groter dan voor BD. Men zou nu een direct effect kunnen

aanbrengen tussen A en C. Dit model heeft vier vrijheidsgraden minder

dan het oorspronkelijke model en het blijkt uitstekend bij de gegevens

te passen: L = 45,97, df. = 44, p = 0,39 (Pearson- x2 = 44,04).26)
Al bij al is deze werkwijze zeer verleidelijk: men stelt een model op,

inspecteert de residuele frequenties, brengt extra effecten aan tussen

manifeste variabelen waar dit nodig lijkt te zijn, en in veel gevallen

zal het resultaat een goed passend model zijn.

Zoals echter ook al in par. 3.4 opgemerkt is, moet men toch zeer voor-

zichtig met deze procedure omspringen. In feite worden vrij fundamentele

assumpties over de relaties tussen latente en manifeste variabelen ge-

schonden. Men voert de hele analyse uit vanuit een bepaald meetmodel en

besluit vervolgens,  omdat geen positieve resultaten verkregen worden,

dat het betreffende meetmodel wel fout zal zijn. Het verdient aanbeve-
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ling dergelijke wijzigingen alleen dan aan te brengen indien er van te-

voren duidelijke aanwijzingen zijn voor het bestaan van test-retest ef-

fecten etc. en deze werkwijze niet achteraf als een soort panacee voor

alle kwalen van het model te hanteren.

4.6. Varianten van panelonderzoek

In de paragrafen tot nu toe is een min of meer losse opsomming gegeven

van de problemen die in panelanalyse een rol spelen, van de technieken

om 'turnover'tabellen te analyseren (al dan niet met gebruikmaking van

latente variabelen) en van de wijze waarop een groot aantal ad hoc 'pa-

nelvragen' via loglineaire modellen (evt. met latente variabelen) beant-

woord kunnen worden.

Deze 'losse' inzichten kunnen gecombineerd worden om een wat vollediger

en systematischer overzicht te geven van enkele grondvormen van panelon-

derzoek. Vele vormen van panelonderzoek zijn nl. te herleiden tot een

drietal basisonderwerpen. Het gaat daarbij om wat Campbell c.s. aanduid-

den als het 'one-group pretest-posttest design' en als het 'non-equiva-

lent control group design' (Campbell en Stanley, 1966) en om de analyse

van paneldata m.b.v. causale modellen.

Bij de bespreking hiervan zal wederom de vergelijking met trendonderzoek

gemaakt worden.

4.6.1. 'One-group pretest-posttest design'

Vaak wordt panelonderzoek gebruikt om na te gaan of er veranderingen

zijn opgetreden in een bepaald kenmerk of in de relatie tussen kenmerken

onder invloed van gebeurtenissen die zich tussen de meetmomenten hebben

voorgedaan. Zo kan men b.v. geInteresseerd zijn in de vraag in hoeverre

de houding ten opzichte van de regering veranderd is na de aankondiging

door de overheid van een aantal bezuinigingsmaatregelen.

Dergelijke panelonderzoekingen worden wel aangeduid met de term 'impact

panel'. In zijn meest eenvoudige vorm komt dit ontwerp overeen met het

'one-group pretest-posttest design' (Campbell en Stanley, 1966):
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01   Xe   02

In deze schematische weergave heeft het symbool 0 betrekking op de ob-

servatie van de score op de afhankelijke variabele; X is de aanduiding

voor de onafhankelijke variabele; de ordening van de symbolen na elkaar

stelt een tijdsordening voor. Dus in dit voorbeeld wordt allereerst na-

gegaan hoe de houding ten opzichte van de regering is v66r de afkondi-

ging van de beleidsmaatregelen. 01 is veelal een gemiddelde score; bij

de analyse van nominale data zal Oi doorgaans een (relatieve) frequen-

tieverdeling zijn (van de houding ten opzichte van de regering); daarbij

kan Oi uiteraard ook verwijzen naar de frequentieverdeling van een ge-

combineerde variabele, samengesteld uit de categorie8n van twee of meer

variabelen. Xe stelt de genomen beleidsmaatregelen voor, 01 de houding

v66r en 02 de houding na afkondiging van deze maatregelen. Het feit dat

alle symbolen op &60 rij geordend zijn betekent dat ze alle betrekking

hebben op dezelfde onderzoeksgroep.

Dit laatste is van belang om het onderscheid met trendonderzoek aan te

kunnen geven. Uitgaande van hetzelfde eenvoudige voorbeeld is de opzet

van het overeenkomstige trendonderzoek:

R   01   (Xe)

R         Xe   02

Er is nu sprake van twee onderzoeksgroepen. Met het symbool R wordt aan-

gegeven dat de toewijzing van de respondenten aan de groepen 'at random'

plaats heeft gevonden. Indien beide groepen beschouwd kunnen worden als

aselecte steekproeven uit dezelfde populatie is dit symbool gerechtvaar-

digd. Bij de eerste groep vindt de v66rmeting plaats; bij de tweede

groep de nameting. Zowel in trend- als in panelonderzoek wordt het ef-

fect van de tussenliggende gebeurtenis(sen) vastgesteld aan de hand van

verschillen tussen 01 en 02• Men gaat b.v. na hoe groot het percentage

onderzoekspersonen is dat op het eerste meetmoment positief denkt over

de regering en hoe groot dit percentage is op het tweede meetmoment; de

afwijkingen tussen deze twee percentages vormen een maat voor de grootte

van het effect van de aankondiging van de bezuinigingsmaatregelen.

Zowel trend- als panelgegevens zijn in principe geschikt om dergelijke

effecten op te sporen. In de oudere literatuur over panelanalyse wordt
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wel de indruk gewekt dat toch panelgegevens de voorkeur verdienen, met

name indien 01 en 02 gelijk zijn aan elkaar. In een trendonderzoek zou

men dan, zegt men, zonder meer de conclusie trekken dat de tussenliggen-

de gebeurtenissen geen veranderingen in b.v. de houding t.o.v. de rege-

ring teweeg hebben gebracht.

Uit panelonderzoek zou echter kunnen blijken dat het ontbreken van een

netto verschil 01 - 02 samen gaat met een groot aantal, elkaar compense-

rende veranderingen op individueel niveau. Via panelonderzoek zou men de
' veranderaars' kunnen identificeren  en  de  mate en richting  van de veran-

dering kunnen relateren aan andere variabelen zoals leeftijd, geslacht,

politieke voorkeur etc. Men zou dan tot de ontdekking kunnen komen dat

b.v. ouderen positiever en jongeren negatiever over de regering zijn

gaan denken en dat dus de tussenliggende gebeurtenissen wel degelijk van

invloed zijn geweest.

Precies hetzelfde resultaat kan echter verkregen worden m.b.v. trendon-

derzoek. Men kan immers de totale onderzoeksgroep indelen in subgroepen

aan de hand van variabelen als leeftijd, geslacht en politieke voorkeur

en binnen elke subgroep het verschil 01 - 02 bepalen.27) Ook dan zal

blijken dat de aankondiging van de bezuinigingsmaatregelen consequenties

voor de houding ten opzichte van de regering heeft gehad, en wel effec-

ten die bij jongeren tegengesteld zijn aan die bij ouderen. Panelonder-

zoek biedt in dit opzicht geen voordelen boven trendonderzoek.

Wel zijn panelgegevens een absoluut vereiste wanneer de probleemstelling

geen betrekking heeft op de nettoveranderingen 01 - 02 maar op de omvang

en aard van de brutoveranderingen. Het is mogelijk dat de onderzoekshy-

pothese luidt dat onder invloed van bepaalde gebeurtenissen voor bepaal-

de kenmerken of in bepaalde subgroepen de totale omvang van de brutover-

anderingen groter is dan voor andere kenmerken resp. in andere subgroe-

pen. Trendgegevens verschaffen dan niet de gewenste informatie.

Als zowel panel- als trendgegevens voor de beantwoording van de onder-

zoeksvragen bruikbaar zijn, kunnen er statistische overwegingen zijn om

de een boven de ander te kiezen, betrekking hebbend op de effici8ntie

van de schattingen. Dit kan op zeer eenvoudige wijze geIllustreerd wor

den aan de hand van een toetsing van het geobserveerde verschil in ge-

middelde score tussen tl en t2, Ml - M2• Gemakshalve nemen we daarbij

aan dat er bil het panelonderzoek N onderzoekspersonen zijn die twee
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maal ondervraagd zijn, dat de trendgegevens op elk tijdstip betrekking
hebben op N personen en dat de varianties van de scores op tl en t2 ge-
lijk zijn aan elkaar zowel in het trend- als in het panelonderzoek. In

het geval van twee even grote onafhankelijke steekproeven (bij trendon-

derzoek) is dan de variantie van de schatting van het verschil 111 - 1'2
(zie o.a. Winer, 1962, hfdst. 2):

2     2

2                     a1           02           2 02
(4.24)adiff =N +N=  N

1        2

In het geval van afhankelijke steekproeven, bij panelonderzoek, luidt

deze formule (zie o.a. Winer, 1962, blz. 42):

2       + a  - 2r12 01 02 - 202 - 2rl2 02-

 diff =         N N

2
2a

=    (1    - r 1 2) -N (4.25)

In de onderhavige, zeer eenvoudige situatie (voor gecompliceerdere ge-
vallen, zie Berger, 1985) is het panelontwerp effici@nter, geeft het een

geringere variantie voor de schattingen van de verschillen in gemiddel-

den, indien r12 > 0 (hetgeen zeer vaak het geval zal zijn); als r12 < 0

verdient het trendonderzoek uit oogpunt van efficidntie de voorkeur; bij

r12 = 0 is er geen verschil. Indien een t-toets uitgevoerd wordt op het

verschil in gemiddelden, zal het verschil in vrijheidsgraden voor het
panel- en het trendonderzoek (N - 1 resp. Nl + N2 - 2), gegeven het
doorgaans grote aantal onderzoekselementen, weinig of geen verschil ma-
ken voor de bij de t-waarde behorende overschrijdingskans. Het onder-
scheidend vermogen van de t-toets zal dus met name afhangen van de

grootte van de variantie van de schatting van het verschil. Het meest

efficiante obtwerp zal dan ook het grootste onderscheidend vermogen voor

de t-toets geven.

In tegenstelling tot wat Davis (1978,  blz.  175) beweert, gelden deze

'statistische overwegingen' m.b.t. het onderscheidend vermogen niet al-
leen voor t-toetsen OP verschillen tussen  gemiddelden maar ook
voor x2-toetsen op verschillen tussen verdelingen.  Dit is van belang

omdat, zoals gezegd, in het geval van variabelen gemeten op nominaal
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niveau de symbolen 01 en 02 frequentieverdelingen weergeven. Indian de

tussenliggende gebeurtenis effect heeft gehad, moet dit blijken uit het

feit dat de frequentieverdeling op t2 significant afwijkt van die op tl,
2

hetgeen m.b.v. een X -toets nagegaan kan worden.

Alvorens te illustreren dat deze 'statistische overwegingen' inderdaad
2van toepassing zijn voor het geval men X -toetsen hanteert, zal eerst

kort aangegeven worden welke toetsingsprocedures in feite beschikbaar

zijn.

In het geval van onafhankelijke waarnemingen, bij trendonderzoek, kan
2

het verschil tussen 01 en 02 m.b.v. de gebruikelijke X -toets op onaf-

hankelijkheid nagegaan worden (Hays,  1973,  hfdst.  17). Hoe men deze

toets moet hanteren indien er op meer tijdstippen metingen zijn verricht

(diverse voor- en nametingen) of indien men de effecten in diverse sub-

groepen (b.v. jong-oud) wil vergelijken, wordt in hoofdstuk 5 nader uit-

eengezet.

Voor panelgegevens moet men rekening houden met het feit dat de frequen-

tieverdelingen 01 en 02 betrekking hebben op dezelfde personen. Indien

de afhankelijke variabele een dichotomie is, kan de gelijkheid van de

'correlated proportions' 01 en 02 getoetst worden m.b.v. McNemar's toets

(McNemar, 1947, Hays, 1973, blz. 740). Voor uitbreidingen naar verschil-

lende  subgroepen kan gebruik  gemaakt worden van generalisaties van

McNemar's toets die o.a. ontwikkeld zijn door Cochran (1950, Hays, 1973,

blz. 773), Bhapkar (1973), Hamdan e.a. (1975) en Marascuilo en Serlin

(1979).

Gelijkheid van de 'correlated proportions' 01 en 02, wanneer het gaat om

een dichotoom kenmerk, impliceert en wordt geImpliceerd door symmetrie

in de 2)(2-'turnover'tabel tl - t2. Gelijkheid van 01 en 02 kan in dat

geval dus ook getoetst worden m. b.v. het loglineaire symmetriemodel

(par. 4.3.2). De mogelijkheden voor uitbreidingen naar meer tijdstippen

worden aangegeven door Bishop e.a. (1975, par. 8.3); uitbreidingen naar

meer subgroepen zijn in principe besproken in par. 4.4.1.

Indien de afhankelijke variabele geen dichotomie is, kan de hypothese

van marginale homogeniteit niet direct in termen van een loglineair mo-

del geformuleerd worden. Wel kunnen, uitgaande van loglineaire quasisym-

metriemodellen en loglineaire (partidle) symmetriemodellen, conditionele

toetsen op marginale homogeniteit uitgevoerd worden (par. 4.3.2). Uit-

breidingen zijn weer mogelijk m.b.v.  Bishop e.a. (1975, par. 8.3) en
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par. 4.4.1.

Behalve van deze conditionele toetsen kan men ook voor panelgegevens

gebruik maken van niet-conditionele toetsen; overzichten hiervan worden

gegeven door Haberman (1979) en Bishop e.a. (1975).

Haberman (1979, blz. 499) gaat vooral in op de toetsingsgrootheid Q,
2ontleend aan Stuart (1955), die bij benadering een X -verdeling heeft

met I-1 vrijheidsgraden. De waarde van Q kan vrij eenvoudig uitgerekend

worden; het lastigste onderdeel is het bepalen van de inverse van een

(I-1)*(I-1)-matrix

Met name wanneer het quasisymmetriemodel verworpen moet worden, zou men
deze niet-conditionele toets kunnen hanteren. Wel is het toepassingsge-

bied van deze toets kleiner dan van de 'loglineaire' toets op marginale

homogeniteit. De door Duncan aangegeven toepassingsmogelijkheden van de

conditionele toetsen op marginale homogeniteit  (par.  4.4) waarbij de

gelijkheid van marginale verdelingen van gecombineerde variabelen wordt

nagegaan onder de restrictie dat 66n of meer van de verdelingen van de

oorspronkelijke variabelen exact gereproduceerd worden, zijn niet aanwe-
Zig bij deze Q-toets.

Deze beperktere toepassingsmogelijkheden gelden ook voor de door Bishop

e.a. (1975, blz. 294) uiteengezette niet-conditionele toets. Zij geven
AB

aan op welke wijze de meest aannemelijke schattingen voor F berekend
ij

kunnen worden onder de hypothese dat de marginale verdelingen van de

tabel AB aan elkaar gelijk zijn, waarna m.b.v. de L-toets deze hypothese

getoetst  kan  worden.  Het  grootste  voordeel  van  deze  procedure  is
.AB

dat Fij berekend wordt; het belangrijkste nadeel, zoals gezegd, de ge-

ringere toepassingsmogelijkheden en verder de wat moeizame implementatie

van het algoritme, waarbij niet-lineaire programmeringstechnieken ver-

eist worden. Uit enkele schaarse eigen toepassingen bleek bovendien dat

de benodigde computertijd vrij aanzienlijk was, maar het is de vraag of

dit in het algemeen geldt.

Niet-conditionele toetsen op marginale homogeniteit kunnen ook uitge-

voerd worden m.b.v. de GSK-benadering  (Grizzle e.a.,  1969).  Ofschoon

deze benadering in principe meer mogelijkheden biedt dan de overige
niet-conditionele toetsen (man kan b.v. nagaan in hoeverre de samenhang
tussen twee variabelen, zoals vastgesteld m.b.v. bepaalde associatiema-
ten, in de tijd verandert) zijn de hiervoor benodigde matrix-operaties

zeker niet eenvoudig te noemen (Landis en Koch, 1979, Kritzer, 1977).
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2
Dat op analoge wijze als voor de t-toetsen ook voor X -toetsen geldt dat

2het onderscheidend vermogen van een X -toets voor panelgegevens groter

of kleiner kan zijn dan voor trendgegevens, kan in het geval van een

dichotome afhankelijke variabele eenvoudig aangetoond worden. Men kan

immers de proportie p opvatten als een gemiddelde M en p(1-p) als de
variantie 82; verg.  (4.24) en (4.25) zijn dan direct van toepassing.

Aangezien een polytome variabele met I categoriedn weergegeven kan wor-

den als (I-1) dichotome (dummy)variabelen, ligt het voor de hand dat de

analogie ook in het algemeen voor polytome variabelen geldt. Een illus-

tratie hiervan is te vinden in tabel 4.14.

Uitgangspunt voor tabel 4.14 zijn de gegevens in tabel 4.4b, waarin de

'turnover' in de variabele 'gewenste minister-president' is weergegeven;

C is de voorkeur in februari en D de voorkeur in maart. De hypothese dat

in tabel 4.4b de voorkeuren in februari en maart gelijk verdeeld zijn

hoeft niet verworpen te worden: zowel de conditionele toets op marginale

homogeniteit als de Q-toets leiden tot hetzelfde niet-significante re-

sultaat.

Beschouwen we de marginale verdelingen van C en D als afkomstig van twee

onafhankelijke steekproeven, als trendgegevens dus, dan levert de ge-
bruikelijke X2-toets eveneens een niet-significant resultaat op, zoals
onderaan tabel 4.14 vermeld is. Wel is de waarde van de toetsingsgroot-

heid kleiner, hetgeen met een gelijk aantal vrijheidsgraden wijst op een

geringer onderscheidend vermogen. Bestaande verschillen in de populatie

zouden eerder ontdekt worden door gebruik te maken van panel- dan van

trendgegevens.

Om te achterhalen in welke mate en onder welke condities dit geldt, zijn

veranderingen in de celfrequenties van tabel 4.4b (kolom 1 van tabel
AB

4.14) aangebracht met behoud echter van de marginale frequenties fk+AB
en f £. Allereerst is er van uitgegaan dat C en D onafhankelijk van el-

kaar zijn. Zoals verwacht zijn de uitkomsten onder deze conditie voor

panel- en trendgegevens precies gelijk (vergelijk: r = 0 in verg.12

(4.25)).  (Dat overigens onder deze voorwaarde het quasisymmetriemodel

precies past bij de gegevens, volgt uit het feit dat de onafhankelijk-

heid quasisymmetrie impliceert.)

Uit verg. (4.25) valt af te leiden dat hoe hoger de (positieve) correla-

tie is tussen de metingen op tl en t2, des te geringer de variantie van

het verschil  tussen deze metingen is,  des te geringer de variantie van
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Tabel 4.14. Toetsen op marginale homogeniteit onder diverse condities.

Werkelijke Onafhan-  Veel waarnemin-  Weinig waarne-

gegevens kelijk- gen op hoofd- mingen op hoofd-

C D (tabel 4.4b) heid diagonaal diagonaal

1 1 111 28,1 162                 10

1 2       19                   77,4         5                112

1 3       42                   66,5         5                 50

2 1       16                   77,7         5                100

2 2 410 213,8 465                10

2 3       49                  183,5         5                365

3 1       53                   74,1        13                 70

3 2       66                  203,9        25                373

3 3 334 175,0 415                10

Symmetrie 4,06 1,49 18,24 4,12

Quasisym. 0,06 0,00 0,47 3,15

Marg. hom.

L 4,00 1,49 17,77 0,97

df. 2                   2           2                 2

p 0,14 0,47 < 0,001 0,62

Q-toets 3,98 1,49 16,63 0,97

fcD en fCD in kol. 1 opgevat als trendgegevens: L= 1,49, df. = 2, p =k+ +1    20,47, Pearson-x = 1,49.

de schatting van het verschil tussen de gemiddelden is en des te groter

het onderscheidend vermogen van de t-toets ten opzichte van een toets

gebaseerd op trendgegevens is. In het geval van variabelen gemeten op

nominaal niveau is er sprake van een hoge 'correlatie', van een geringe
'variantie' van het 'verschil'  tussen de metingen,  indien alle of de

meeste waarnemingen op de hoofddiagonaal liggen en dus de respondenten

zoveel mogelijk dezelfde antwoorden geven op beide tijdstippen. De fre-

quenties in de derde kolom van tabel 4.14 zijn zo gekozen dat met behoud

van de oorspronkelijke marginale verdelingen vrijwel alle waarnemingen

zich op de hoofddiagonaal bevinden. Zowel de conditionele als de niet-
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conditionele toets hebben nu waarden die beduidend hoger zijn dan die

voor de 'trendgegevens'. De hypothese van marginale homogeniteit zou nu

verworpen moeten worden. Het onderscheidend vermogen van de toets voor

panelgegevens is nu v&61 groter dan van de toets voor trenddata.

Tenslotte is ook de omgekeerde situatie weergegeven waarbij slechts een

zeer klein aantal waarnemingen op de hoofddiagonaal geplaatst is, waar-

bij dus zeer veel respondenten in februari andere antwoorden geven dan

in maart. De toetsingsgrootheden zijn in dat geval voor panelgegevens

kleiner dan voor trenddata. Trendonderzoek verdient nu uit oogpunt van
2

het onderscheidend vermogen van de X -toets de voorkeur boven panelgege-

vens.

Hoewel er zeker behoefte is aan nadere formalisering en precisering,

maakt het bovenstaande toch duidelijk dat bij de keuze tussen trend- en

panelonderzoek in het geval van gegevens van nominaal meetniveau, bij
2

hantering van X -toetsen, dezelfde 'statistische overwegingen' een rol

spelen als in het geval van gegevens gemeten op intervalniveau, bij han-

tering van t-toetsen e.d.

Verdere analyses van het verschil tussen 01 en 02 kunnen uitgevoerd wor-

den door de tabel TO op te stellen, waarbij zowel voor trend- als voor

panelonderzoek 0 de afhankelijke variabele is en de frequenties voor T =

1 betrekking hebben op de (marginale) frequentieverdeling op tl (01) en

voor T=2 o p d e (marginale) frequentieverdeling op t2 (02). (De tabel

TO is dus - bij panelonderzoek - niet gelijk aan de 'turnover'tabel tl -

t2  

Voor het geval de frequentieverdelingen op tl en t2 (01 en 02) blijkens

de toetsingsuitkomst niet significant van elkaar afwijken, kan de (sta-

biele) marginale verdeling van de afhankelijke variabele gevonden worden

door  voor de tabel  TO het loglineaire model  {T,0 }  op te .stellen.

Indien er wel sprake is van een significant verschil tussen 01 en 02
TOgeven de schattingen voor de parameters T  dan wel Yi  in het verzadig-

de model {TO} voor de tabel TO een schatting van het effect van de tus-

senliggende gebeurtenis Xe op b.v. de houding ten opzichte van de rege-

ring.

In par. 4.4.5 is deze wijze van analyseren van panelgegevens in feite al

aan de orde geweest.
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De voorafgaande opmerkingen omtrent de wijze waarop in deze onderzoeks-

opzet het effect van de tussenliggende gebeurtenis vastgesteld kan wor-

den, hadden betrekking op wat Cook en Campbell aanduiden als de 'statis-

tical conclusion validity'  van een onderzoeksopzet (Cook en Campbell,

1979, Hagenaars en Segers, 1980). Daarnaast verdient de interne en ex-

terne geldigheid van het 'one-group pretest-posttest design' de aandacht

(mede in vergelijking met trendonderzoek).

In par. 4.2 is al op diverse problemen, die er in dit opzicht zijn, ge-

wezen; deze zullen nog slechts kort aangestipt worden. In par. 4.2.3 is

uitvoerig ingegaan op de gevaren van storende effecten ten gevolge van

het herhaalde interviewen. In trendonderzoek speelt dit geen enkele rol.

Wanneer de vraagstelling beantwoord kan worden m.b.v. trendgegevens en

men bevreesd is voor test-retest effecten, is trendonderzoek in dit op-

zicht zonder meer te verkiezen boven panelonderzoek.

Selectieve uitval (nonresponse) vormt zowel voor panel-, als voor trend-

onderzoek een mogelijke bedreiging van de interne en/of externe geldig-

heid, zij het met verschillende nuances (zie par. 4.2.4).

De omvang van de nonresponse zal doorgaans in panelonderzoek groter zijn

dan in trendonderzoek.  Daar staat tegenover dat de mogelijkheden tot

correctie in panelonderzoek groter zijn; men kan gebruik maken van alle

informatie die een onderzoekselement verschaft  in 66n van de golven

waaraan wel meegewerkt werd.

Bij trendonderzoek vormt nonresponse een directe bedreiging van de in-

terne geldigheid. Indien op t2 de nonresponse afwijkt van die op tl kun-

nen er verschillen optreden tussen 01 en 02 die niets van doen hebben

met de effecten van X. Bij panelonderzoek kan men in principe de analyse

beperken tot degenen die twee maal meedoen. De waarnemingen op tl en t2

zijn dan volstrekt vergelijkbaar, want ze hebben betrekking op dezelfde

onderzoekselementen. Wel rijzen er twijfels aan de externe geldigheid

van de onderzoeksuitkomsten: in hoeverre kan men deze nog generaliseren

naar de oorspronkelijk bedoelde populatie?

Het grootste probleem in het 'one-group pretest-posttest design' (en in

het overeenkomstige trendonderzoek) is het optreden van buitenexperimen-

tele gebeurtenissen ('history').  In een experimentele situatie wordt

door de onderzoeker precies vastgelegd wat Xe is en wordt er vooral ook

voor gezorgd dat Xe de enige relevante gebeurtenis is die optreedt tus-

sen 01 en 02·
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Wanneer gebruik gemaakt wordt van herhaalde surveyonderzoekingen, is een

dergelijke controle over Xe niet mogelijk. In feite hanteert men in het

'one-group pretest-posttest design'  de factor tijd (periode) als een

substituut voor alle mogelijke gebeurtenissen die zich tijdens en tussen

de perioden van waarneming voltrekken. Men dient er zich van bewust te

zijn dat er vele relevante gebeurtenissen kunnen hebben plaatsgevonden

met elkaar versterkende en tegenwerkende effecten, zowel op lange als op

korte termijn. Welke gebeurtenis precies het verschil 01 - 02 veroor-
zaakt heeft, zal vaak moeilijk te bepalen zijn. 28)

Uitbreidingen van het aantal voor- en nametingen kAn een manier zijn om
de storende lange termijn effecten van bepaalde gebeurtenissen, lineaire

trends etc. te elimineren (zie ook par. 5.5). Om redenen van praktische

uitvoerbaarheid kan een dergelijke uitbreiding meestal gemakkelijker

aangebracht worden bij trend- dan bij panelonderzoek. Zeker voor de lan-

ge termijn zijn trendgegevens gemakkelijker te vinden dan panelgegevens.

Bovendien vereist de (loglineaire) analyse van panelgegevens voor drie

of meer golven doorgaans een z66r groot aantal waarnemingen.

Tenslotte worden ook bodem- en plafondeffecten zowel in trend- als in

panelonderzoek als bedreigingen van de externe geldigheid genoemd. In-

dien vrijwel iedereen een negatieve houding heeft ten opzichte van de

regering, is het bijna onmogelijk nog (negatieve) effecten van impopu-

laire regeringsmaatregelen vast te stellen. De uitkomsten van een derge-

lijk onderzoek kunnen in zo'n geval niet zo maar gegeneraliseerd worden

naar situaties met minder ongunstige startwaarden.

Hoewel niet geheel afwezig, speelt dit probleem toch in loglineaire ana-

lyses een geringere rol vanwege de logaritmische transformatie van de

frequenties, of in termen van het multiplicatieve model: vanwege het

werken met verhoudingen tussen proporties i.p.v. met verschillen (Good-

man,  1975). Bij wijze van voorbeeld: indien op tl 95% negatief denkt

over de regering en op t2 98%, is dit slechts een verschil van 3%. Bin-

nen een multiplicatief model zou worden nagegaan in hoeverre de verhou-

ding 98/2 afwijkt van de eerder gevonden verhouding 95/5: het effect van

de tussenliggende gebeurtenis wordt dan bepaald op: (98/2)/(95/5) = 2,58

(in  termen van effecten  van  het ' logit' model   (voor de
tabel  TO):    726=

42,58 = 1,60). Dit is een even groot effect als gevonden zou zijn bij

een stijging van b.v. 40% naar 63%.

De geldigheid van de onderzoeksresultaten kan ook ernstig in gevaar wor-
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den gebracht door onbetrouwbaarheid in de metingen. In hoofdstuk 3 en

par. 4.5 zijn in meer algemene termen de consequenties van onbetrouw-

baarheid en de mogelijkheden tot correctie besproken. In deze subpara-

graaf zal aan de hand van enkele eenvoudige voorbeelden een illustratie

gegeven worden van de wijze waarop specifiek in deze variant van panel-

onderzoek onbetrouwbaarheid de conclusies kan belnvloeden.

Stel dat, om terug te keren tot het eerder gebruikte voorbeeld, de hou-

ding ten opzichte van de regering werkelijk verandert onder invloed van

de afkondiging van de bezuinigingsmaatregelen. In tabel 4.15 zijn wat

(fictieve)  resultaten voor deze situatie weergegeven.  In tabel 4.15a

geeft Y de werkelijke houding op tl weer en Z de werkelijke houding op
t2. Beschouwen we de categorie 1 voor beide variabelen als 'negatieve

houding', dan is onder invloed van de afkondiging van de bezuinigings-

maatregelen de populariteit van de regering gedaald.

Een toets of de marginale verdelingen van tabel 4.15a ook significant

van elkaar verschillen, komt voor deze 2 x2-tabel neer op de houdbaarheid

van het symmetriemodel. De onder tabel 4.15a vermelde L-waarde geeft aan

dat dit model verworpen moet worden (df. = 1). Onder deze subtabel is
YZ

ook nog de effectparameter T vermeld afkomstig uit het verzadigde mo-11

del  {YZ}. De samenhang  in de tabel speelt immers  een  rol  bij  de  effi-
ci8ntie van het trendonderzoek ten opzichte van het panelonderzoek. Dit

blijkt als we de tabel TO opstellen (tabel 4.15b), waar T=l d e margi-

nale verdeling van Y (01) weergeeft en T=2 d e marginale verdeling van

Z (02).  Beschouwen we de kolommen van tabel 4.15b als afkomstig van

trendonderzoek, als afkomstig van onafhankelijke waarnemingen, dan geeft

de gebruikelijke toets op onafhankelijkheid aan in hoeverre 01 en 02

significant van elkaar verschillen. Gegeven de vermelde waarde van L (en

df. = 1) is er dan ook sprake van een significant resultaat.

Wel is de L-waarde voor subtabel b veel kleiner dan voor subtabel a,
hetgeen duidt op het grotere onderscheidend vermogen van de toets in het

geval van afhankelijke waarnemingen.

De mate waari_n de marginale verdelingen van Y en Z van elkaar afwijken
TO

blijkt uit 72 ; de kansverhouding 1/2 (negatieve houding/positieve hou-

ding) is op t2 2,25 (= 1,502) keer zo groot als op tl•

Van belang nu is wat er gebeurt indien Y en Z niet perfect gemeten wor-

den. Daartoe wordt uitgegaan van een latente-klasse-analysemodel waarbij

tabel  4.15a de verdeling  van de latente variabelen HYZ weergeeft.   De  la-
rs
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Tabel 4.15. Invloed onbetrouwbaarheid bij 'werkelijke', latente verande-

ringen (fictieve data).

a)                Z                      b)                T

1                  2                                             1                  2

1 39 1     40            1      40          60   100
Y                                          0

2     21          39     60            2      60          40   100

60          40 100 100 100 200

L   = 22,36 L   = 8,05

TYZ = 2,92 72  - 1,50
TO

11

c)                 B                       d)                 T

1                 2                                          1                 2

1 30,04 13,96     44             1      44          56   100A                                    0

2 25,96 30,04     56            2      56          44   100

56        44 100 100 100 200

L   = 3,66     HYZA= HYZ = 0,80 L   = 2,89
1sl 282

AB YZB YZB TO
T11 = 1,26

H = H = 0,80 Y2  - 1,27r 11 r22

tente variabele Y wordt gemeten m.b.v. de manifeste variabele A en de

latente variabele Z m.b.v.  B. De kans op een 'juiste'  classificatie

wordt arbitrair bepaald op 0,80. Gebruik makend van de gangbare assump-

ties van het latente-klasse-analysemodel kan de manifeste tabel AB op-

gesteld worden (tabel 4.15c).

In een concreet onderzoek zou men alleen de beschikking hebben over deze

laatste tabel en de ware situatie niet kennen. De gevolgen hiervan zijn

duidelijk. Op de eerste plaats wordt het effect van de tussenliggende

gebeurtenis onderschat. De verschillen tussen de marginale verdelingen
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zijn  ten opzichte van de werkelijke  situatie kleiner geworden.  Dit

blijkt o.a. uit de vergelijking van y  bij de subtabellen d en b. De L-

waarden onder de subtabellen c en d zijn dan ook veel kleiner dan onder

a en b.

Verder is het opvallend dat het verschil tussen de L-waarden voor de

tabellen c en d niet zo groot meer is, in ieder geval kleiner dan tussen

a en b. Trendonderzoek zou nu niet veel minder efficiUnt zijn dan panel-

onderzoek. Dit houdt direct verband met het feit dat de samenhang tussen
AB YZ

A en B (Ill) veel geringer is dan tussen Y en Z (Tll) 
Onbetrouwbaarheid bemoeilijkt in dit voorbeeld dus op twee wijzen het

vinden  van de werkelijke, latente verschillen   in de populatie:   de  ver-
schillen tussen de marginale verdelingen worden kleiner en er worden

minder onderzoekselementen op de hoofddiagonaal geplaatst (de 'varian-

tie' van de 'verschillen' wordt groter).

Hoewel er andere voorbeelden te construeren zijn waarin onbetrouwbaar-

heid weer een wat andere (storende) rol speelt, is het hier gepresen-
teerde zeker niet atypisch voor wat er in een concreet onderzoek kan

plaatsvinden.

Correcties voor onbetrouwbaarheid zoals met name aangegeven in par.

4.5.3 waarbij  m.b.v.  diverse  indicatoren per  latente variabele  een

schatting wordt gemaakt van de mate van (on)betrouwbaarheid en waarbij

de toetsen op marginale homogeniteit uitgevoerd worden voor de latente

variabelen, geven de onderzoeker de mogelijkheid de 'werkelijke' effec-

ten van de tussenliggende gebeurtenissen te achterhalen.

Het is overigens niet zo dat de werkelijke effecten altijd onderschat

worden wanneer er sprake is van onbetrouwbaarheid. Ook overschattingen

zijn mogelijk.

Zo is in par. 4.5.2 (tabel 4.10) een model gepresenteerd waarbij aange-

nomen  werd  dat  er  geen  'werkelijke'  veranderingen  in  stemintentie

plaatsvinden. Het percentage 'werkelijke' stemmers werd daarbil bepaald

op 94% en de kans op een misclassificatie werd voor alle respondenten op

tl geschat op 0,124 en op t2 OP 0,054. Door dit verschil in betrouwbaar-

heid op de twee tijdstippen ontstaat een tabel (4.9) met geobserveerde

frequenties waarin het percentage stemmers op tl 83% is en op t2 89%.
2Dit  verschil is significant  ( X -toets voor afhankelijke waarnemingen:  L

= 20,09, Pearson-%2 = 19,59, df. - 1, p < 0,001). Men zou, uitgaande van

de juistheid van het gepostuleerde model, louter op basis van de mani-
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feste frequencies geheel ten onrechte de conclusie trekken dat de tus-

senliggende gebeurtenissen invloed uitoefenden op de stemintentie.

Onbetrouwbaarheid kan ook tot verkeerde conclusies leiden omtrent het

verschil in mate van veranderlijkheid van twee of meer kenmerken of van

560 kenmerk in twee of meer subgroepen. Zoals in het begin van deze sub-

paragraaf aangegeven is, moet de vraag in hoeverre de omvang van de bru-

toveranderingen beinvloed wordt  door  een tussenliggende gebeurtenis,

onderzocht worden m.b.v. panelgegevens en zijn trenddata ongeschikt. De

manifeste paneldata kunnen echter zeer misleidend zijn ten aanzien van

wat er 'werkelijk' aan de hand is.

Gaan we bij wijze van illustratie uit van een dichotome latente variabe-

le X (stemintentie) en twee dichotome indicatoren A (stemintentie tl) en

B (stemintentie t2) en twee subgroepen (jong-oud). Verder nemen we aan

dat er in werkelijkheid, op latent niveau, geen veranderingen plaatsvin-

den. (De twee subgroepen kunnen desgewenst opgevat worden, met de beno-

digde aanpassingen van de betekenis van X, A en B, als waarnemingen van

twee verschillende kenmerken,  b.v. als voorkeur minister-president en

als partijvoorkeur.)

Indien A en B niet geheel betrouwbare indicatoren zijn van X, zullen

zowel onder de jongeren als onder de ouderen toch veranderingen in stem-

intentie geobserveerd worden. Als echter de verdeling van de latente

variabele  ( R ) voor ouderen en jongeren dezelfde   is   an   als   de   kans   op
een misclassificatie zowel voor jongeren en ouderen alsook voor de beide

latente klassen gelijk is, zal de tabel AB (p ) in beide subgroepen

dezelfde zijn en zal toch de 'juiste'  conclusie getrokken worden dat

onder invloed van tussenliggende gebeurtenissen jongeren niet meer ver-

anderden dan ouderen.

Indien echter de kans op een misclassificatie voor jongeren groter is

dan voor ouderen, maar overigens alle eerder genoemde omstandigheden

gelden, zullen onder jongeren meer veranderingen worden waargenomen dan

onder ouderen.

En zelfs wanneer er tussen ouderen en jongeren geen verschil is in kans

op een misclassificatie, kan de ene groep toch veranderlijker lijken dan

de andere, nl. in het geval de verdeling van de latente variabele in

beide subgroepen niet gelijk is (er samenhang is tussen leeftijd en X)

en de onbetrouwbaarheid per latente klasse varieert. B.v. wanneer de

proportionele verdeling  van X onder jongeren  is:   11   =  0,40  en   Il   =  0,60
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en  de verdeling onder ouderen:   I   =   0,90  en      =   0,10 en wanneer verder

zowel voor jongeren als ouderen voor X=l d e kans op een misclassifica-

tie gesteld wordt op 0,1 en voor X=2 o p 0,3, dan zal het percentage

manifeste veranderingen voor jongeren 32,4% bedragen en voor ouderen

20,4%.

Vele variaties op dit thema zijn mogelijk, zeker wanneer we de restric-

tie loslaten dat er geen latente veranderingen zullen optreden. Het is

echter ook zo duidelijk dat wanneer er sprake is van onbetrouwbaarheid,

conclusies over aard en omvang van brutoveranderingen even misleidend

kunnen zijn als conclusies m.b.t. nettoveranderingen. Zodoende kunnen

zich bij de analyse van gegevens van nominaal meetniveau verschijnselen

voordoen die analoog zijn aan het fenomeen 'regression to the mean', in

het geval de onderzoeksgroepen zijn samengesteld op basis van onbetrouw-

bare (voor)metingen.

Onbetrouwbaarheid vormt dus in deze variant van panelonderzoek een be-

langrijke storende factor. Loglineaire modellen met latente variabelen

bieden aantrekkelijke mogelijkheden tot correcties voor onbetrouwbaar-

heid, maar men moet doorgaans dan wel per latente variabele over meer

dan &&n indicator beschikken. Is dit niet het geval, dan kunnen deze

modellen toch gebruikt worden om m.b.v. plausibele schattingen van de

onbetrouwbaarheid na te gaan of de conclusies m.b.t. de aan- of afwezig-

heid van veranderingen tussen de meetmomenten geheel en al zouden kunnen

voortvloeien uit de onbetrouwbaarheid van de metingen.

4.6.2. 'Nonequivalent control group design'

In het 'one-group pretest-posttest design'  in de vorm van herhaalde sur-

veys wordt de causale factor X impliciet gemeten via de factor tijd en

wordt er van uitgegaan dat alle onderzoekselementen in gelijke mate aan

de betreffende tussenliggende gebeurtenis Xe zijn blootgesteld.

Een uitgewerktere variant van de 'impact panel' ontstaat wanneer men de

waarde van de onafhankelijke variabele expliciet voor alle onderzoeks-

personen vaststelt. In het eerder gehanteerde voorbeeld over de houding

ten aanzien van de regering en de invloed hierop van de aangekondigde

bezuinigingsmaatregelen: men gaat expliciet na wie op de hoogte is van
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de aangekondigde bezuinigingsmaatregelen en/of in welke mate men denkt

er door getroffen te worden. Aan de hand van deze informatie kan men

verschillende onderzoeksgroepen samenstellen, die verschillende waarden

voor X hebben. In zijn meest elementaire vorm kan dit ontwerp als volgt

weergegeven worden:

01   Xe   02

03   xc   04

Campbell en Stanley (1966) duiden deze variant van panelonderzoek aan

als het 'nonequivalent control group design'. Er is nu sprake van twee

onderzoeksgroepen die verschillende gebeurtenissen ondergaan, die m.a.w.

tot verschillende categorieZn van de onafhankelijke variabele X behoren.

Omdat de groepen niet op basis van toeval zijn samengesteld (ze 'non-

equivalent' zijn), zijn ze gescheiden door een stippellijn.

Deze opzet heeft vrij unieke mogelijkheden zowel ten opzichte van het

eenmalige surveyonderzoek als ten opzichte van het trendonderzoek.

Het eenmalige survey kan men beschouwen als een 'after only'-ontwerp,

waarbij het verschil 02 - 04 niet zomaar toegeschreven kan worden aan

(de variatie in) X aangezien dit verschil mogelijkerwijs al aanwezig was

v66r de variatie in X optrad. Via deze vorm van panelonderzoek kan men

dit nagaan en eventueel het verschil 02 - 04 corrigeren voor het al aan-

wezige verschil bij de voormetingen 01 - 03.

In trendonderzoek wordt weliswaar op diverse momenten informatie verza-

meld m.b.t. 0 en X, maar doordat niet telkens dezelfde personen zijn

ondervraagd, is het bijna nooit mogelilk de scores bij de nameting ter

correctie terug te koppelen naar de voormetingen. Men weet b.v. wel hoe

de onderzoeksgroep op tl in totaliteit denkt over de regering, maar men

kan niet het onderscheid 01 - 03 aanbrengen; het is op tl immers niet

bekend welke personen later op de hoogte zullen zijn van de afkondiging

van de bezuinigingsmaatregelen en in hoeverre men later zal denken er

zelf door getroffen te worden.

Slechts in een uitzonderlijk geval kan men wel via trendonderzoek 01 en

03 onderscheiden. Gaan we er bij wijze van voorbeeld van uit dat de on-

afhankelijke variabele is: de mate waarin men door de bezuinigingen ge-

troffen wordt. Nemen we verder aan dat de slachtoffers van de bezuini-
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gingen vooral te vinden zijn bij de lagere inkomensgroepen en ambtenaren

in het onderwijs. Via de variabelen beroep en inkomen, waarover in de

meeste surveys informatie beschikbaar is, kunnen deze groepen opgespoord

worden. Het toebehoren tot een van de bovenvermelde categoriegn kan dan

opgevat worden als Xe en de volgende met het panelonderzoek concurreren-

de opzet is mogelijk:

R   01   (Xe)

R         Xe    02

R   03   (Xc)

R         Xc    04

Ook in deze opzet kunnen de verschillen tussen de nametingen 02 - 04

gecorrigeerd worden door middel van het verschil 01 - 03' alleen zal

het, zoals gezegd, niet vaak voorkomen dat deze opzet te verwezenlijken

is.

Bovendien is deze opzet weer niet bruikbaar als de onderzoeker geinte-

resseerd is in de brutoveranderingen, als verondersteld wordt dat deze

voor de ene subgroep (de categorie X ) anders zijn dan voor de andere

subgroep (de categorie Xc)·

Beperken we ons verder tot het 'nonequivalent control group design' als

een vorm van panelonderzoek. De analyses binnen deze opzet bestaan in

essentie uit een vergelijking van de verschillen tussen de nametingen

(02,04) met de verschillen tussen de voormetingen (01'03), of, hetgeen

op hetzelfde neerkomt: uit een vergelijking van de veranderingen in de

'experimentele' groep (01'02) met de veranderingen in de controlegroep

(03'04)'

De interne geldigheid van deze vergelijkingen is veel groter dan van de

wijze waarop in het 'one-group pretest-posttest design' de effecten van

X bepaald worden. Er zijn meer (hoofdeffecten van) storende factoren

onder controle. De storende effecten van nonresponse, herhaald intervie-

wen en buitenexperimentele gebeurtenissen spelen nl. in beide groepen

een rol en vallen zodoende bij de vergelijking van de resultaten van

deze twee groepen in principe tegen elkaar weg.
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Als zodanig lijkt dit ontwerp veel op de opzet van een klassiek experi-

ment. Er is echter 66n allesoverheersend verschil: de onderzoekspersonen

zijn bij het 'nonequivalent control group design' niet op basis van toe-

val over de experimentele en de controlegroep verdeeld. Er is sprake van

een onbekende 'assignment variable' (Judd en Kenny, 1981), van 'selec-

tion' (Campbell en Stanley, 1966) als storende factor. Juist in combina-

tie met de andere storende factoren kan deze 'differentiZle groepssamen-

stelling'  er voor zorgen dat de ware invloed van de causale factor X

vrijwel niet te achterhalen is. Het wegvallen van de storende effecten

van factoren als buitenexperimentele gebeurtenissen, herhaald intervie-

wen etc. vindt immers alleen dan plaats indien deze effecten in beide

groepen gelijk zijn. Naarmate deze groepen meer van elkaar verschillen,

is dit minder waarschijnlijk. Binnen dit ontwerp zijn dus de interactie-

effecten tussen de differentiile groepssamenstellingsfactoren en de sto-

rende factoren als buitenexperimentele gebeurtenissen niet onder contro-

le.

Het effect van differenti5le groepssamenstelling op zich, het hoofdef-

feet, is in tegenstelling tot het 'after-only design' wel onder controle

doordat men in principe de verschillen bij de nameting via de verschil-

len bij de voormeting van dit storende effect kan zuiveren.

Op welke wijze deze zuivering uitgevoerd moet worden, is een controver-

sieel punt. Er zijn twee belangrijke benaderingen.  In termen van het

lineaire model, uitgaande van een afhankelijke variabele Y gemeten op

intervalniveau, komt de eerste benadering neer op het uitvoeren van een

variantie-analyse waarbij  de afhankelijke variabele de verschilscore

Y(tl) - Y(t2) is en X de oorzakelijke factor. Het effect van X wordt dan

vastgesteld via de gemiddelde verschillen (02 - 04) - (01 - 03) =

(Y2 - 94) - (Yl - Y3)0
In de tweede benadering voert men een covariantieanalyse uit waarbij de

score voor Y bil de meting bepaald wordt door X en door de score bij de

voormeting; X is de oorzakelijke factor, Y(tl) de covariaat en Y(t2) de

afhankelijke variabele. Het effect van X wordt dan berekend als: (02 -

04) - b(01 - 03) = (92 - Y4) - b(91 - Y2)' waarbij b het directe (par-

tidle) effect van de voormeting op de nameting is. Slechts in het geval

dat b gelijk is aan 1 geven beide benaderingen dezelfde schattingen van

het effect van X. Welke werkwijze de voorkeur verdient, hangt af van de

assumpties  die men maakt  over  de  aard  van de 'assignment variables',
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over de wijze waarop deze gerelateerd zijn aan de afhankelijke en onaf-

hankelijke variabelen, over de aard van de veranderingen en over de be-

trouwbaarheid van de metingen.

Vrijwel alle literatuur m.b.t. deze problematiek gaat uit van het li-

neaire model en afhankelijke variabelen die gemeten zijn op intervalni-
veau.29)  (Uitzonderingen zijn tot  op zekere hoogte Plewis,  1981,  en

Campbell en Clayton, 1961.) Hieronder zal een poging ondernomen worden

enkele belangrijke onderdelen van de gevoerde discussies te 'vertalen'

naar de loglineaire analyse van gegevens van nominaal meetniveau.

Voor de uiteenzetting zal gebruik gemaakt worden van de gegevens vermeld

in Campbell en Clayton (1961) die afkomstig zijn van Glock (1955) en

betrekking hebben op de mate van antisemitisme en de invloed hierop van

de film 'Gentlemen's Agreement'. De mate van antisemitisme werd vastge-

steld in november en in mei daaropvolgend en de film kon men in de tus-

sentijd (vrijwillig) gaan zien. De basisgegevens zijn venneld in tabel

4.16. Een herordening van deze gegevens naar de opzet van het 'nonequi-

valent control group design' is te vinden in tabel 4.17.

Covariantie-analyse, waarbij de score bij de nametingen beinvloed wordt

door de onafhankelijke variabele X en door de score bij de voormeting,

komt in de loglineaire vertaling neer op analyse m.b.v. een 'logit'model

voor tabel 4.16 waarin de afhankelijke variabele B (antisemitisme in

mei) is en de onafhankelijke variabelen F (al dan niet zien van de film)

en A (antisemitisme in november) zijn.

Drie modellen zijn relevant. Allereerst is er het model dat de nulhypo-

these weergeeft dat het al dan niet zien van de film geen eigen direct

effect heeft   op   de  mate van antisemitisme:   {AF,AB }. Bij hantering   van

een onbetrouwbaarheidsniveau van 0,05 moet dit model verworpen worden: L

= 17,02, df. = 6, p = 0,01 (Pearson- )(2 - 16,09).
Vervolgens is er het model waarin wel een direct effect van F op B opge-
nomen wordt,   maar geen interactie-effect ABF: {AF,AB,BF }.  Dit   is   een

2acceptabel model: L = 7,90, df. = 4, p = 0,10 (Pearson-x = 7,82). De
conditionele toets op de houdbaarheid van het eerste model, gegeven de

geldigheid van het tweede, geeft als uitkomsten: L = 9,12, df. = 2, p =

0,01. De conclusie kan dus luiden dat het al dan niet zien van de film

een eigen direct  effect heeft op de mate  van antisemitisme in mei, een
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Tabel  4.16.Anti-semitisme  en  zien  van  film;  gegevens:  Campbell  en

Clayton (1961).

F A 8 frequenties F A 8   frequenties

1 1 1    20            2 1 1    92
112 6   212 20
113 6   213 20
121 4   221 34
122 12   222 15

123 10   223 27
131 3   231 24
132 5   232 28

133 49 233 121

subtotaal 115 totaal 496

F - Zien van Film

1 = film gezien

2 = film niet gezien

A - Mate van anti-semitisme in november

1 = hoog

2 = midden

3 = laag

B - Idem als A, in mei daaropvolgend

effect dat niet verklaard kan worden via al aanwezige verschillen in

antisemitisme bij de voormetingen in november.

De    aard _van de effecten _blijkt   uit de parameters   van   het    effectmo-
FB

del, 81 1/2 -  -0,367, 8: 8/3 -  -0.431, '< 2/3
= -0,064 en y     =

1 1/2

-                 -

0,693 Y =0649 v = 0,937: zij die de film gezien hebben,F B F B
'  '1 1/3 '    '  '1 2/3

scoren i.t.t. degenen die de film niet zagen, in mei minder gemakkelijk

hoog op antisemitisme. De film heeft het verwachte effect gehad, zij het

met name wat de verhouding hoog/midden en hoog/laag betreft. De kansver-

houding midden/laag wordt nauwelijks door het zien van de film beIn-

vloed.
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Tabel 4.17. Anti-semitisme en zien van film; gegevens: tabel 4.16.

November Mei

01: A. hoog 27,8% 02: B. hoog 23,5%

midden 22,6% Xe: Film gezien midden 20,0%

laag 49,6% laag 56,5%

100% = 115 100% = 115

03: A.
hoog 34,6% 04: B. hoog 39,4%

midden 19,9% XC: Film niet gezien midden 16,5%

laag 45,4% laag 44,1%

100% = 381 100% = 381

Er  is  nog een derde model mogelijk,  nl. het verzadigde mol;el   {ABF }.  Het
belangrijkste nadeel van dit model is dat het effect

B k /j, niet een-
duidig geInterpreteerd kan worden. Man kan het beschouwen als een effect

van A op B dat voor degenen die de film gezien hebben anders is dan voor

degenen die de film niet zagen, maar ook als een effect van F op B dat

voor de diverse categoriePn van A anders is. Indien mogelijk zal aan dit

model niet de voorkeur gegeven worden.

De noodzaak daartoe is hier ook niet aanwezig. Het tweede model hoeft

niet verworpen te worden. Inspectie van residuen van dit tweede model

wees bovendien slechts op &6n duidelijke discrepantie tussen geobser-

veerde en geschatte verwachte frequenties en wel voor de score ABF =

(2,2,1). In het verzadigde model zijn dan ook de drie-variabelen inter-
ABF ABFactietermen T niet significant, behalve T De kans dat iemand naar
ijk 221'

de film gaat Jn op beide meetmomenten de score 'midden' behaalt is gro-

ter dan op basis van de overige effecten verwacht mocht worden.

In de analyse m.b.v. verschilscores (02 - 04) - (01 - 03) moet nagegaan

worden in hoeverre de diverse frequentieverdelingen in tabel 4.17 van

elkaar afwijken. Juist zoals bij het 'one-group pretest-posttest design'

kan  'geen verschil' tussen  de  verdelingen  getoetst  worden  m.b.v.
2

een X -toets. Allereerst zou men kunnen toetsen of de mate van antisemi-



223

tisme in november voor experimentele groep en controlegroep gelijk is.

Onafhankelijkheid in de tabel AF, impliceert dat er geen verschil is

tussen 01 en 03· Deze hypothese hoeft niet verworpen te worden: L =

1,91, df. = 2, p = 0,38. Weliswaar kan uit de percentages in tabel 4.17

opgemaakt worden dat zij die de film zijn gaan zien, in november wat

minder bevooroordeeld waren dan degenen die de film niet zijn gaan zien,

maar dit verschil is niet significant.

Voeren we dezelfde toets uit voor de tabel BF, dan is het resultaat: L =

10,24, df. = 2, p = 0,006. De eerder geconstateerde, niet-significante,

verschillen in antisemitisme tussen experimentele en controlegroep zijn

in mei groter geworden en nu wel significant. Dit zou men op rekening

van de causale factor F kunnen schrijven.

Een dergelijke conclusie zou echter gebaseerd zijn op een weinig bevre-

digende toetsingsprocedure. De hypothese van 'geen effect van F' houdt

in termen van analyse m.b.v. verschilscores nl. in dat het verschil bij

de nametingen gelijk is aan het verschil bij de voormetingen. De uitge-

voerde toetsingen zijn in zekere zin een verbijzondering hiervan doordat

aangenomen wordt dat er noch bij de nametingen noch bij de voormetingen

sprake is van een verschil. Indien de hypothese van 'onafhankelijkheid

op beide tijdstippen'  geaccepteerd kan worden,  is de conclusie 'geen

effect van F' gerechtvaardigd. Indien deze hypothese verworpen moet wor-

den, is het niet duidelijk of ook de meer algemene hypothese van 'geen

verschillen tussen de verschillen' (en dus: 'geen effect van F') onhoud-

baar is.

De hierboven uitgevoerde toetsingsprocedure kan voor deze hypothese van

'onafhankelijkheid op beide tijdstippen'  echter niet gebruikt worden,

omdat de beide L-waarden niet gesommeerd mogen worden tot 66n 'overall'-

toets vanwege de afhankelijkheid van de waarnemingen op tl en t2. Nodig

is dus een meer algemene toetsingsprocedure die bovendien rekening houdt

met de afhankelijkheid van de waarnemingen.

Allereerst zal aangegeven worden hoe men de hypothese toetst: (01 - 03)

= (02 - 04): het verschil bij de voormetingen is gelijk aan het verschil

bij de nametingen. Vervolgens zal aangegeven worden dat dit ook in ter-

men van loglineaire modellen gelijk is aan een toets voor de hypothese:

(01 - 02) = (03 - 04): de veranderingen in de experimentele groep zijn

gelijk aan de veranderingen in de controlegroep.

In het loglineaire model worden de 'verschillen'  tussen 01 en 0   de3'
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mate waarin er in de tabel AF geen sprake is van onafhankelijkheid,
weergegeven m.b.t.d e parameters   ·r .   De mate waarin  02   en  04 van elkaar
afwijken wordt  op  overeenkomstige wijze weergegeven via de parame-

BF
ters Tjk. De hypothese van geen effect van F, geen 'verschil tussen de

AP         BF
verschillen'  is dan gelijk aan de hypothese dat geldt: T =T voor

ik    jk'
alle i = j.

Tabel 4.18. Zien van film (Fl 'F2) en antisemitisme (A,B); november-mei;

gegevens: tabel 4.16.

meif2111222 Totaal

B 1 2 3 1 2 3

november

Il  A
1    1              20      6      6       0      0       0        32

1 2 4     12     10       0      0       0        26

1    3               3      5     49       0      0       0        57

2    1               0      0      0      92     20      20       132

2    2               0      0      0      34     15      27        76

2    3               0      0      0      24     28 121 173

Totaal              27     23     65     150     63 168 496

De toetsing van een dergelijke hypothese is uitvoerig ter sprake gekomen

in par. 4.4.3. Naar analogie van tabel 4.7 is tabel 4.18 opgesteld. De
AK     BF

frequenties fik en flk vormen de marginalen van deze  tabel.  In tabel
4.19 zijn de inmiddels vertrouwde toetsen op (quasi)symmetrie voor tabel

4.18 bijeengezet.

Onder model 4 is de conditionele toetsingsuitkomst vermeld voor de tota-

le gelijkheid van de tabellen AF en BF. Onder model 5 staat de conditio-

nele toets voor de gelijkheid van AF en BF voor zover de eventuele ver-

schillen in de marginale verdeling van A en B dat toelaten, m.a.w. een

toets voor de gelijkheid van de parameters T  en ·r  , voor i = j.
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Tabel 4.19. Marginale  homogeniteit  en  (quasi)symmetrie  in de  tabel

FlAF2B;  gegevens: tabel 4.18.

2
Model L df. 1 Pearson- x

1. Symmetrie (Fl'F2) 7,18 6 0,30 7,08

2. Quasi-symmetrie FA,FB 0,74 2 0,69 0,75

3. Partiole symmetrie A,B (Fl'F2) 4,93 4 0,29 4,90

4. (1) - (2) 6,44 4 0,17

5. (3) - (2) 4,19 2 0,12

Het is duidelijk dat in tabel 4.19 geen enkel model verworpen hoeft te

worden. Er is geen reden om aan te nemen dat de tabel AF in de populatie

afwijkt van de tabel BF zodat geconcludeerd kan worden dat de parame-
AS BF

ters T gelijk zijn aan T (voor i= j) en er geen sprake is van een
ik                  jk

effect van het zien van de film op antisemitisme. Deze conclusie is dui-

delijk tegengesteld aan hetgeen eerder gevonden werd via de twee afzon-

derlijke toetsen op de tabellen AF en BF en ook aan hetgeen geconclu-

deerd werd op basis van de covariantie-analyse.

Precies dezelfde resultaten als vermeld in tabel 4.19 worden verkregen

als de 'verschillen tussen de verschillen' op de andere wijze nl. via

(01 - 02) - (03 - 04) vastgesteld worden. Indien de toe- of afname in de

mate van antisemitisme van november naar mei voor de beide onderzoeks-

groepen gelijk is, kan de conclusie getrokken worden dat de film geen

invloed uit heeft geoefend.

Men zou allereerst het meest extreme geval kunnen onderzoeken waarbij er

noch voor degenen die de film gezien hebben, noch voor degenen die de

film niet gezien hebben, sprake is van enige nettoverandering in antise-

mitisme. Daartoe stelt men voor beide onderzoeksgroepen de tabel AB (ta-

bel 4.16) op en onderzoekt in hoeverre in deze beide subtabellen sprake

is van marginale homogeniteit. In par. 4.4.1 is aangegeven hoe men voor

verschillende subgroepen (quasi)symmetriemodellen kan opstellen. Zoals

in par. 4.4.3 uiteengezet is (zie ook voetnoot 19) en ook blijkt uit in-

spectie van tabel 4.18 is symmetrie in beide subgroepen identiek aan

symmetrie in tabel 4.18 en is dus ook de toetsingsuitkomst onder model 1
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in tabel 4.19 weer van toepassing.30  Mutatis mutandis geldt hetzelfde

voor het quasisymmetriemodel en de conditionele toets op marginale homo-

geniteit. Uit model 4 in tabel 4.19 kan dus geconcludeerd worden dat de

hypothese dat er noch in de 'experimentele' noch in de controlegroep

sprake is van enige nettoverandering in antisemitisme, geaccepteerd kan

worden.

Indien deze hypothese verworpen zou zijn hadden we nog na kunnen gaan in

hoeverre de verschillen tussen de marginale verdelingen van A en B aan

elkaar gelijk zijn (en dus ook F geen effect heeft). Daartoe had gebruik

gemaakt moeten worden van een partieel symmetriemodel, dat weer identiek

is aan het partiile symmetriemodel in tabel 4.19. In dit model wordt

verondersteld dat in de beide subtabellen AB sprake is van symmetrie

voor zover de algemene trend dit mogelijk maakt. Dit model reproduceert

niet exact de randverdelingen van de beide 'turnover'tabellen zoals het
ta BF

quasisymmetriemodel, maar de algemene trend van f naar f In elke
i+ it'

subtabel hoeven de marginale verdelingen niet exact gelijk te zijn aan

elkaar zoals in het symmetriemodel, maar mogen ze van elkaar afwijken in

de mate dat ze de algemene trend in antisemitisme tussen november en mei

weerspiegelen (zie ook noot 30).

Zoals gezegd is er geen reden te veronderstellen dat zich in de popula-

tie nettoveranderingen in antisemitisme hebben voorgedaan, zodat het ook

in dit geval geen zin heeft aan de hand van tabel 4.17 een schatting te

maken van het effect van de film. Zou er wel een significant 'verschil

tussen de verschillen'  zijn gevonden, dan zou het effect van de film

bepaald kunnen worden aan de hand van tabel 4.17 op de wijze die bespro-

ken is in par. 4.4.5 en 4.6.1. Men stelt de tabel FTO op, waarbij F be-

trekking heeft op het al dan niet zien van de film, 0 op de mate van

antisemitisme en T=1 verwijst naar de waarnemingen in november en T=
FTO2 naar de waarnemingen in mei. De drie-variabelen interactie Tijk geeft

dan aan in welke mate de nettoverandering in de experimentele groep af-

wijkt van die van de controlegroep, m.a.w. hoe groot het effect van de

film is.

In hoeverre worden nu m.b.v. deze procedures de effecten van het zien

van de film zuiver vastgesteld. Zeker gelet op het verschil in uitkom-

sten tussen de covariantieanalyse en de verschilscoreanalyse is dit een

klemmende vraag. In ieder geval corrigeren beide procedures niet voor de
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eerder vermelde interactie-effecten van de differenti8le groepssamen-

stellingsfactoren met andere storende factoren zoals buitenexperimentele

gebeurtenissen, herhaald interviewen etc. Deze interacties zijn inherent

aan dit ontwerp.

Blijft  over de vraag  in hoeverre  het hoofdeffect van differenti&le

groepssamenstelling wel onder controle is, in hoeverre in dit opzicht de

effecten zuiver geschat kunnen worden.

Judd en Kenny (1981, hfdst. 6) gaan uit van expliciete causale modellen

omtrent de wijze waarop de respondenten in een bepaalde onderzoeksgroep

terecht zijn gekomen. Binnen zo'n toewijzingsmodel fungeren de toewij-

zingsvariabelen ('assignment variables', differentidle groepssamenstel-

lingsfactoren) bijna altijd als latente, niet-gemeten variabelen. Immers

de toewijzing aan de groepen heeft in dit ontwerp niet op basis van toe-

val plaatsgevonden, maar welke systematiek er wel achter zit is niet

expliciet vastgesteld.

Aan de hand van venmoedens over de relaties van de toewijzingsvariabelen

met de wel gemeten variabelen, stellen zij bepaalde causale modellen op

en gaan vervolgens na of de effecten van X binnen zo'n model zuiver ge-

schat kunnen worden met covariantie- dan wel verschilscoreanalyse.

Via covariantieanalyse kan een zuivere schatting van het effect van X

verkregen worden indien men uitgaat van het 'mediational model' (Judd en

Kenny, 1981, blz. 110 e.v.), waarvan de essentie is dat de toewijzings-

variabelen alleen een directe relatie hebben met de voormetingen en met

X en niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan de nametingen.

Judd en Kenny geven een formeel bewijs dat men via covariantieanalyse

(en uitgaande van lineaire relaties tussen de variabelen) voor dit model

zuivere schattingen van het effect van X krijgt; tevens impliceert dit

dat het gebruik van verschilscores dan meestal wel tot onzuivere schat-

tingen leidt. Immers bij covariantieanalyse wordt   het   ef fect   van   X   be-
paald via (02 - 04) - b(01 - 03). Analyses via verschilscores houden in

dat men b a priori gelijk stelt aan 1. Doorgaans zullen beide benaderin-

gen dus andere uitkomsten te zien geven.

In termen van loglineaire modellen en toegespitst op het voorbeeld over

antisemitisme, kan het 'mediational model' weergegeven worden op de wij-

ze van fig. 4.2. De vraag is dan of toepassing van het model {AB,AF,BF}

voor tabel 4.16, uitgaande van de juistheid van het model in fig. 4.2,

een juiste schatting van het effect van F op B oplevert. Het antwoord
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hierop kan bevestigend zijn, met name omdat door het ontbreken van een

direct effect van DGS op B, de sterkte van het effect van F op B op

grond van het 'collapsibility'-theorema (par. 2.7) bepaald kan worden na

sommatie over DGS, dus m.b.v. de tabel ABF.

Figuur 4.2. Toewijzingsmodel voor loglineaire 'covariantieanalyse'.

voormetingen

differentilile        DGS < A--4/. B nametingen
-groepssamen- .0-01  ---a-

stellingsfac- -4F -

toren

onafhankelijke

variabele

Dit model is met name aantrekkelijk wanneer de toewijzing van de respon-

denten aan de onderzoeksgroepen op basis van de scores bij de voormetin-

gen tot stand komt. (Het directe effect van DGS op F zou dan verdwijnen,

of anders gezegd: A en DGS zijn dan identiek.) Evaluatieonderzoekingen

naar de effecten van extra maatregelen ten gunste van 'achtergebleven'

groepen zullen vaak van een dergelijke toewijzing gebruik maken. In het

hier gehanteerde voorbeeld zou dit inhouden dat de beslissing van de

respondent om al dan niet naar de film te gaan verloopt via zijn houding

(de mate van antisemitisme) in november.

Indien het model in fig. 4.2 geldig is, zullen ook de hierboven uiteen-

gezette  loglineaire  'verschilscoreanalyses'  tot  onjuiste  schattingen

leiden. Hoewel dit voor loglineaire modellen niet zo elegant aangetoond

kan worden als in het geval van covariantieanalyses en lineaire relaties

tussen variabelen, kan het felt op zich eenvoudig vastgesteld worden.
Men stelt voor de tabel ABF het 'covariantiemodel' {AB,AF }  op;   de  ge-

schatte verwachte frequenties van dit model zijn dusdanig dat daarin

geen effect van F op B voorkomt. Stelt men echter aan de hand van deze
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geschatte  verwachte  frequenties  de tabellen AF  en    BF op, dan
-ABF     ABF

zijn F en F niet dusdanig dat in de
i+k +jk BF

modellen   {AF}  en   {BF   geldt:   ·r   =T      voor   i=j. Met andere woorden:
jk

men zou nu ten onrechte concluderen tot het bestaan van een effect van

F.

Onder welke condities is analyse m.b.v. verschilscores dan wel aan te

bevelen? Judd en Kenny (1981, blz. 116 e.v.) stellen een 'change model'

op dat in enigszins gewijzigde vorm in fig. 4.3 weergegeven is (en waar-

bij el en e2 'error'-termen zijn).

Figuur 4.3. 'Change Model'.

»-- A I      el'I 

DGS -a-i -:                       .2
YA,b F

In dit model wordt er van uitgegaan dat de toewijzingsvariabelen zowel

op de voor- als de nametingen een directe invloed uitoefenen, zij het

met de beperking dat het effect van DGS op A gelijk is aan het effect

van DGS op B. Judd en Kenny beargumenteren dat een dergelijk toewij-

zingsmodel vooral dan van toepassing is indien de onderzoeksgroepen be-

staande groepen, zoals schoolklassen e.d., zijn of indien de toewijzing

aan de onderzoeksgroepen plaatsvindt op basis van stabiele kenmerken als

leeftijd, opleiding, geslacht etc.

Judd en Kenny geven een formeel bewijs dat uitgaande van het model in

fig. 4.3 (met variabelen gemeten op intervalniveau en lineaire relaties

tussen de variabelen) m.b.v. verschilscores een zuivere schatting van

het effect van F op B verkregen wordt. De essentie hiervan is dat in het

model van fig. 4.3 het verschil (01 - 03)' de samenhang tussen F en A,

berekend kan worden m.b.v. het produkt ab en dat het verschil (02 - 04)

berekend wordt m.b.v. ab + c. Het 'verschil tussen de verschillen' is

dan een zuivere schatting van c, het effect van F op B.

Zoals al eerder aangegeven is, gelden deze rekenregels niet voor logli-

neaire modellen. Bovendien nemen Judd en Kenny in hun model gecorreleer-
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de storingstermen op om rekening te houden met de stabiliteit van de

afhankelijke variabele (antisemitisme) buiten DGS om. Dergelijke effec-

ten zouden in een loglineair model benaderd moeten worden via een direct

effect van A op B, dan wel via een additionele latente variabele die

zowel A als B beInvloedt.

Om te onderzoeken of gegeven het model in fig. 4.3 de eerder beschreven

loglineaire  'verschilscoreanalyse'  tot een zuivere schatting van het

effect c leidt, is dezelfde weg gevolgd als bij de loglineaire 'cova-

riantieanalyse'.

Voor het model in fig. 4.3 worden geschatte verwachte frequenties bere-

kend onder de assumptie dat er geen effect bestaat van F op B. Vanwege

de gecorreleerde storingsterm worden enkele varianten opgesteld. Bij &&n

model wordt geheel afgezien van deze correlatie; bij een ander model

wordt een (arbitrair)  'test-retest'-effect opgenomen en bij een derde

model een extra latente variabele (met arbitraire effecten). Op deze

geschatte verwachte frequenties wordt een loglineaire 'verschilscore-
analyse' uitgevoerd. Geconstateerd wordt dat in de tabellen AF en BF de

AF     BF
parameters Tik en Tjk voor i=j niet gelijk zijn aan elkaar.
Voor loglineaire verschilscoreanalyse leidt model 4.3 dus niet tot een

zuivere schatting van de effecten. Welke assumpties over de toewijzing

aan de onderzoeksgroepen dan wel gemaakt zouden kunnen (moeten) worden,

is daarmede echter nog niet duidelijk.

De belangrijkste rechtvaardiging van deze wijze van analyseren, die een

vrij grote intuItieve aanspreekbaarheid heeft, zou dan gezocht moeten

worden in de theoretische zinvolheid van het werken met een andersoorti-

ge afhankelijke variabele, nl. de nettoveranderingen in de 'turnover'ta-

bel AB, dan wel de samenhang FA c.q. FB, uitgedrukt in termen van rela-

tieve kansverhoudingen.

Het geheel overziende kan de conclusie luiden dat van deze twee benade-

ringen loglineaire 'covariantieanalyse' de voorkeur verdient. De assump-

ties die aan de procedure ten grondslag liggen zijn in ieder geval dui-

delijk, en in veel gevallen zullen ze ook niet implausibel zijn.

' Covariantieanalyse'   kan  met name gehanteerd worden wanneer de onderzoe-

ker de respondenten op basis van de voormetingen aan de experimentele of

controlegroep toewijst, dan wel wanneer de respondent zichzelf indeelt

in de ene of in de andere groep op basis van zijn houding op tl.

Hier zit echter een adder onder het gras doordat de respondent zijn be-
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slissing al dan niet naar de film te gaan, wellicht niet genomen heeft

op basis van de geobserveerde score op, maar op grond van zijn 'ware',

'onderliggende' score op tl. Dit probleem heeft een hele discussie in

gang gezet rond de vraag hoe men voor de eventuele onbetrouwbaarheid in

de voormetingen kan corrigeren. Immers, indien de 'ware' score bij de

voormeting beslissend is geweest voor het al dan niet gaan zien van de

film, moet ook de 'ware' score constant gehouden worden bij het bepalen

van de effecten van de causale factor op de nametingen, en niet de geob-

serveerde score bij de voormeting.

Dit roept het algemene probleem op hoe men wat alle variabelen betreft
voor onbetrouwbaarheid kan corrigeren.31) Men mag immers in veel geval-

len verwachten dat niet alleen de voormetingen, maar ook de nametingen

en vaak ook de vaststelling van de scores op de causale factor niet

feilloos verricht zijn.

In principe bieden loglineaire modellen met latente variabelen een goed

instrument om dergelijke onbetrouwbaarheidscorrecties uit te voeren.

Men kan de eerder verrichte 'covariantieanalyses' immers ook uitvoeren

op het latente niveau  voor de latente variabelen  F',  A'   en  B'.   In  het

geval men deze latente variabelen perfect verbindt met de waargenomen

variabelen F, A en B via conditionele kansen van 1 op een 'overeenkom-

stige' score, zijn de resultaten precies gelijk aan die voor de manifes-

te   anBlyseE · Rekening houden met onbetrouwbaarheid houdt   in   dat   de   kan-
.AA' BB' 3F,

sen   Itii'   Il J     en   li k     niet   meer
bij voorbaat   op   1 worden gefixeerd.   Wel

zal het dan omwille van de identificeerbaarheid en om niet a priori res-

tricties aan te moeten brengen wat betreft de relaties tussen de latente

variabelen, noodzakelijk zijn het aantal indicatoren per latente varia-

bele uit te breiden.

In voorafgaande paragrafen is er herhaaldelijk op gewezen dat verschil-

len in betrouwbaarheid tussen indicatoren of tussen subgroepen kunnen

leiden tot verkeerde conclusies over de mate van 'turnover' en over de

mate waarin er sprake is van nettoverandering in een kenmerk. Dergelijke

artefacten kunnen op zeer diverse wijzen de resultaten van de 'covarian-

tieanalyse' beInvloeden.

Enkele voorzichtige en zeer voorlopige vingeroefeningen met de gegevens

in tabel 4.16 lieten b.v. zien dat onbetrouwbaarheid in de causale fac-

tor F, tot een zeer grote onderschatting van het effect van F op B zou

kunnen leiden. Dit kwam naar voren zowel in de schatting (op latent ni-
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F'-8,
veau) van 71    als in de grootte van de (conditionele) toetsingsgroot-

heid L voor het model zonder een effect van F' op B'.

Onbetrouwbaarheid in de meting van antisemitisme in november en mei

(maar niet in F) leidde eveneens tot onderschatting van het effect van

F, zij het in iets mindere mate. Een opvallend resultaat daarbij was dat

onder vrij plausibele assumpties, waarbij op beide tijdstippen dezelfde

mate van onbetrouwbaarheid werd verondersteld, het enigszins curvili-

neaire verband tussen F en B zoals dat voor de manifeste data gevonden

werd, omgebogen werd in een vrij sterk, vrijwel perfect lineair effect

op latent niveau.

Zo wordt nog eens onderstreept dat onbetrouwbaarheid ingrijpende con-
sequenties kan hebben en dat het zeer sterk aan te bevelen is de centra-

le onderzoeksvariabelen met behulp van meer dan 660 indicator te meten,

zodat loglineaire analyses met latente variabelen zinvol uitgevoerd kun-

nen worden.

Uiteraard geldt deze aanbeveling ook als men (toch) zou besluiten analy-

ses via verschilscores uit te voeren. Met name zijn dan de latente

(quasi)symmetriemodellen relevant (par. 4.5.3).

Essentieel voor de analyse van het 'nonequivalent control group design'

is in feite een model waarin zowel de relaties tussen voormetingen, cau-

sale factor en nametingen aangegeven worden, al dan niet rekening hou-
dend met onbetrouwbaarheid in de metingen, als ook de relaties van deze

variabelen met de 'assignment variables' (zie ook Lord, 1960, Campbell

en Erlebacher, 1970, Kenny, 1975 en Linn en Werts, 1977).

Men zou daarbij niet automatisch gebruik moeten maken van standaardmo-

dellen zoals hierboven beschreven, maar veeleer van ad hoc modellen,

waarin voor een bepaald onderzoek zo goed mogelijk de vermoedens over de

werking van de groepssamenstellingsfactoren zijn verdisconteerd.

Aan de hand van een tweetal voorbeelden kan duidelijk gemaakt worden wat

hier bedoeld wordt. De aanleiding tot het opstellen van deze voorbeelden

zijn enkele opmerkingen in Campbell en Clayton (1961) rond de in tabel

4.16 gepresenteerde data.

Op de eerste plaats wijzen zij op de mogelijkheid dat de variabelen A, B

en F 660 gemeenschappelijke grondoorzaak hebben; het al dan niet gaan

zien van de film is op zich een symptoom van de mate van antisemitisme

(blz.  106). Men zou dit kunnen vertalen naar een 'klassiek'  latente-
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klasse-analysemodel waarin 66n latente variabele voorkomt met drie indi-

catoren A, B en F. Eventuele directe effecten van F op B zou men aan het

model kunnen toevoegen, op de wijze waarop in par. 4.5.4 rekening is

gehouden met directe effecten tussen  'indicatoren'  (verg. Campbell's

'common-factor adjustment', Campbell en Erlebacher, 1970, blz. 199).

Het tweede voorbeeld is ontleend aan de opmerkingen van Campbell en

Clayton dat de samenhang tussen de mate van antisemitisme en het al dan

niet zien van de film in november (AF) sterker is dan in mei (BF) en dat

dit kan wijzen op een effect van het zien van de film, maar ook een ar-

tefact kan zijn van het feit dat de informatie of de respondent al dan

niet naar de film is geweest, verzameld is bij de tweede ondervraging in

mei (blz. 110).  (Dit verschil is overigens in termen van loglineaire

effecten niet significant - tabel 4.19.) Om een aantal redenen kan men

verwachten dat informatie verzameld op hetzelfde moment sterker samen-

hangt dan 'dezelfde' informatie verkregen op verschillende tijdsmomen-

ten.

Met deze gemeenschappelijke tijdscomponent zou men rekening kunnen hou-

den door aan het causale model voor de relaties F, A en B een latente

variabele toe te voegen, die met name direct gerelateerd is aan F en B

en a.h.w. de reden voor de extra samenhang symboliseert.

Overigens kan de hier gepropageerde werkwijze met ad hoc modellen ook

leiden tot futiele 'Spielereien' waarbij latente variabelen op willekeu-

rige wijzen ingezet worden om tekortkomingen in de onderzoeksopzet te

'corrigeren'. Een dergelijke hantering van latente variabelen is vol-

strekt uit den boze vooral vanwege de arbitraire betekenis van zo'n la-

tente variabele.

De ad hoc modellen moeten gebaseerd zijn op zorgvuldige theoretische

overwegingen; bovendien moeten zoveel mogelijk manifeste variabelen in

het model betrokken worden die als nauw verwant aan de latente variabele

beschouwd kunnen worden, zodat de betekenis van de latente variabelen

minder open is.

Ondanks deze problematische aspecten biedt het werken met ad hoc model-

len wellicht toch het beste perspectief op een zinvolle analyse van een

waardevol onderzoeksontwerp. Want hoeveel moeilijkheden er ook mee ge-

paard gaan, de mogelijkheid om de 'verschillen'  bij de nametingen te

corrigeren via de voormetingen, is een duidelijke vooruitgang ten op-

zichte van het eenmalige survey waar deze mogelijkheid niet aanwezig is.
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Tot slot van deze subparagraaf is nog een kort commentaar op zijn plaats

m.b.t. de wellicht meest gebruikte wijze van analyseren van een tabel

zoals 4.16, waarbij met verschilscores gewerkt wordt op de manier zoals

aangegeven in par. 4.3.3. Aan de hand van tabel 4.16 kan men een 'ver-

schilvariabele' construeren die bijv. aangeeft of men in mei t.o.v. no-

vember een hogere mate van antisemitisme bezat, dan wel een lagere, dan

wel een gelijke score behaalde. Deze verschilvariabele kan men vervol-

gens relateren aan het al dan niet zien van de film (zie b.v. Glaser,

1972). De verwachting is dan (die bevestigd wordt door de gegevens) dat

degenen die de film zijn gaan zien, relatief veel minder kans hebben in

de categorie 'hoger'  terecht te komen dan degenen die de film niet za-

gen.

Het probleem met deze benadering is nog niet eens dat een dergelijke

verschilscore gerelateerd is aan de uitgangssituatie (de voormetingen).

Men zou hier rekening mee kunnen houden, door de voonmeting als extra

causale factor op te nemen (eventueel via een tabel met a priori nul-

frequenties). Belangrijker is dat zelfs een zeer geringe mate van onbe-

trouwbaarheid in de metingen van de afzonderlijke variabelen kan leiden

tot zeer indrukwekkende verbanden tussen de causale factor en de 'ver-

schilvariabele'.  Bovenvermelde loglineaire analyses van panelgegevens

bieden een uitstekend alternatief voor deze meer 'traditionele' wijze

van analyseren.

4.6.3. Causale modellen

De in de vorige twee subparagrafen geschetste onderzoeksontwerpen zijn

duidelijk gericht op de vraag of 66n bepaald kenmerk beInvloed wordt

door 660 bepaalde gebeurtenis, 66n bepaalde onafhankelijke variabele. Er

is sprake van een causaal 'minimodel' waarbij de causale ordening van de

variabelen niet problematisch is vanwege de opeenvolging der metingen in
de tijd. De asymmetrie van het tijdsverloop wordt gebruikt om de asymme-

trie van de causale beinvloeding te bepalen (Fabert en Hagenaars, 1980,

Hagenaars en Segers, 1980).

Vaak echter zal de panelonderzoeker gelnteresseerd zijn in analyses
m.b.v. een uitgebreider causaal model waarin de relaties tussen een vrij
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groot aantal variabelen aangegeven wordt, waarin diverse afhankelijke,

interveniZrende en onafhankelijke variabelen voorkomen. Het gaat om de

'padmodellen', die we kennen uit het eenmalige surveyonderzoek, maar

waarvan in dit geval het bijzondere is dat niet alle metingen op het-

zelfde moment hebben plaatsgevonden. 32)

Het voordeel van dit tijdsverschil is dat de richting van de causale

betnvloeding voor in ieder geval een aantal variabelen vastligt. Panel-

onderzoek biedt in dit opzicht meer mogelijkheden dan het eenmalige sur-

vey, waar de causale ordening uitsluitend op logisch-theoretische gron-

den bepaald moet worden.

In een eenmalig surveyonderzoek moet men ook steeds de assumptie maken

dat er sprake is van een causaal evenwicht in die zin dat alle variabe-

len 'uitgewerkt'  zijn, hun causale invloed hebben kunnen doen gelden.

Door op diverse momenten metingen te verrichten en 'lagged variables'

(Johnston, 1972, hfdst. 10) op te nemen in de causale modellen, kan re-

kening worden gehouden met effecten die pas na verloop van tijd zicht-

baar worden (zie ook: Carlsson, 1972, Schoenberg, 1977).

In principe verloopt de analyse van padmodellen gebaseerd op paneldata

niet anders dan die van padmodellen gebaseerd op eenmalige surveygege-

vens (Goodman, 1973a). Goodmans 'modified path analysis approach' (par.

2.8.3) kan in beide gevallen op gelijke wijze gehanteerd worden. Daarom

zal hieronder ook met een enkel voorbeeld volstaan worden, waarbij het

accent zal liggen op de moeilijkheden die men bij een dergelijke analyse

kan tegenkomen. Daarbij zal ook expliciet het verband gelegd worden met

de zgn. 'cross-lagged panel correlation technique'.

Het gehanteerde voorbeeld gaat uit van de data in tabel 4.5, waarbij A

en B de stemintentie van de respondent in februari resp. maart voorstel-

len en C en D verwijzen naar de voorkeur voor een minister-president op

beide tijdstippen. In een voor deze data op te stellen causaal model

geldt in ieder geval dat de kenmerken in maart niet van invloed kunnen

zijn geweest op de kenmerken in februari. De richting van de causale

relaties A-B, A-D, C-B en C-D ligt vast; de relaties tussen A-C en B-D

zijn wat causale richting betreft onduidelijk. Een en ander is in fig.

4.4 weergegeven.

De analyse start met het onderzoeken van de relatie tussen A en C.33)

Vanwege de causale ordening in fig. 4.4 moet deze relatie onderzocht

worden in de tabel AC, m.b.v. de geobserveerde frequenties f , Aange-
ABCD
i+k+
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zien B en D causaal afhankelijk zijn van A en C, mag de sterkte van de

relatie A-C niet vastgesteld worden binnen de categoriein van de gecom-

bineerde variabelen BD (zie ook par. 2.8.3)

Figuur 4.4. Richting mogelijke causale beInvloeding stemintentie - voor-

keur minister-president februari en maart.

stemintentie februari -1-1 - stemintentie maart

voorkeur m.-p. februari - C D - voorkeur m.-p. maart

Het ligt voor de hand eerst na te gaan of stemintentie en voorkeur mi-

nister-president onafhankelijk van elkaar zijn. Deze hypothese moet ver-
2worpen worden: L = 532,91, df. = 4, p < 0,001 (Pearson-x = 544,10).

AC
Uitgaande van de zik-parameters in het verzadigde model, blijkt er tus-

sen A en C een zeer sterk verband te bestaan. Zoals te verwachten was,

gaan de voorkeuren voor bepaalde partijen vrij sterk samen met een voor-

keur voor aan die partij verwante kandidaten voor het minister-presi-

dentschap. Verder sluiten met name links en christen-democratisch elkaar

uit in die zin dat de combinaties PvdA - Van Agt en Christen-democra-

tisch - Den Uyl v&61 minder voorkomen dan men op basis van de hoofdef-

fecten A en C zou mogen verwachten.

Zou men de relatie tussen A en C als een causaal verband willen opvatten

en de sterkte van de relatie uit willen drukken m.b.v. de rparameters

van het (polytome) effectmodel, dan moet men in principe beslissen welke

variabele oofzaak_en welke gevolg is. Gegeven de symmetrie van de Y-pa-
AC AC AC 2

rameters (y = y    =  (T   )  )  zijn de praktische consequenties  van  een

dergelijke keuze in dit geval minimaal.

Uit het feit dat de effectparameters y symmetrisch zijn volgt echter

niet dat assumpties over de richting van de causale beInvloeding in het

algemeen irrelevant zijn (zie ook par. 2.8.3 en Hagenaars, 1983b). Dit

blijkt onmiddellijk bij de verdere analyse van het model in fig. 4.4

waarbij de invloed van de kenmerken in februari op die in maart aan de

orde is.  Indien de sterkte van de effecten van A en C op B onderzocht

wordt, moet men beslissen dit al dan niet binnen de categorie8n van D te

doen; men bepaalt de relaties tussen A, B en C df m.b.v. de tabel ABC Ef
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m.b.v. de tabel ABCD. Wanneer men veronderstelt dat voorkeur voor een

partij de voorkeur voor personen bepaalt, dus B + D, dan moet D niet

constant gehouden worden, en indien men aanneemt D+B dan dient D juist

wel constant gehouden te worden.

Gaan we eerst uit van een causaal effect van voorkeur voor partijen op

voorkeur voor personen (B + D). De effecten van A en C op B worden dan

geschat   m.b.v. de tabel   ABC.   In het verzadigde model   {ABC }  zijn   al-
ABC

le T -parameters vrij klein en niet-significant afwilkend van 1.
ijk

In niet-verzadigde modellen moet in ieder geval de term AC opgenomen

worden zoals in hfdst. 2 uiteengezet is. Een voor de hand liggend model

is dan {AC,AB,BC}. Dit model past uitstekend bij de data: L = 2,48, df.
2= 8, p = 0,96 (en Pearson-X = 2,33). Bezien we de effecten van A en C

op B binnen dit model, dan zijn deze over het algemeen vrij groot en

vrijwel steeds duidelijk significant. Het heeft geen zin modellen op te

stellen waarbij A of C geen directe invloed op B uitoefent.

De effecten van voorkeur minister-president in februari (C) op de stem-

intentie in maart (B) vertonen grotendeels hetzelfde patroon als de re-

latie tussen voorkeur minister-president en stemintentie in februari (A-

C), zij het dat de relatie B-C lets zwakker is.

Sterker (nog) dan de effecten van C op B, zijn die van A op B (de stabi-

liteit van het kenmerk stemintentie). Men blijft de aanvankelijke keuze

in vrij sterke mate trouw en met name de Christen-democraten en PvdA

wisselen onderling niet.

Vanuit het gekozen vertrekpunt dat B D veroorzaakt, is de volgende stap

het bepalen van de effecten van A, B en C op D. Gelet op de resultaten

van de eerder uitgevoerde analyses werden geen drie-variabelen interac-

ties verwacht. Allereerst werd daarom de houdbaarheid van het mo-

del {ABC,AD,BD,CD} onderzocht, waarbij de drie-variabelen term ABC lou-
ABC

ter dient ter reproduktie van de frequenties fljk. De resultaten voor
2dit  model zijn bemoedigend:  L  =  47,56,  df.  =  40,  p = 0,192 (Pearson- x   =

51,52). Bij inspectie van de effecten in dit model bleken de effecten

van  A  op  D niet signi f icant  te  zi jn.  Het meer spaarzame model   {ABC, BD,
CD}  voldoet  dan  ook  goed:  L  =  49,38,  df.  =  44,  p  =  0,27  (Pearson-   =
53,64). De conditionele toets op de houdbaarheid van dit model, uitgaan-

de van het model waarin de effecten van A op D wel zijn opgenomen, leid-

de eveneens tot de conclusie dat het meer spaarzame model de voorkeur

verdient: L = 49,38 - 47,56 = 1,82, df. = 44 - 40 = 4, p = 0,77.
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De uitkomsten van alle analyses uitgaande van de veronderstelling dat

stemintentie de voorkeur voor een minister-president bepaalt, zijn in

tabel 4.2Oa bijeengezet. Tevens is in die subtabel de toetsingsgrootheid

L  vermeld voor de houdbaarheid van alle submodellen gezamenlijk. Opval-

lend in het uiteindelijke model dat zo ontstaat, is dat de 'kruiseling-

se',  directe invloed van stemintentie op voorkeur minister-president

ontbreekt (A-D), dat m.a.w. A alleen via B en C invloed uitoefent op D.

In subtabel 4.2Ob zijn de uitkomsten bijeengezet uitgaande van de tegen-

gestelde veronderstelling dat de voorkeur voor personen (kandidaten voor

minister-presidentschap) de partijvoorkeur bepaalt. Na het bepalen van

de relatie tussen A en C, wordt nu de analyse voortgezet m.b.v. de tabel

ACD. Hiervoor bleek het model {AC,AD,CD} de beste keuze. Alle hierin

voorkomende relaties zijn significant en opneming van de interactieterm

ACD is volstrekt overbodig.

Voor het bepalen van de effecten van A, C en D op B werden voor de tabel

ABCD de modellen {ACD,AB,BD} en {ACD,AB,BD,BC} vergeleken. Het eerste,

meest spaarzame model, met weglating van het  'kruiselingse', directe
2effect  BC,  gaf als resultaat:  L = 48,16,  df.  = 44,  p = 0,31 (Pearson- X

2= 69,59); het tweede model: L = 41,54, df. = 40, p = 0,40 (Pearson-X =

45,48). De conditionele toets op de houdbaarheid van het eerste model,

gegeven de geldigheid van het tweede geeft als uitkomsten: L = 6,62, df.

= 4, p = 0,16.

Met name vanwege de uitkomst van de conditionele toets zou men kiezen

voor het meer spaarzame model {ACD,AB,BD}. De uitkomst van de conditio-

nele toets is echter iets minder overtuigend dan in het 'overeenkomsti-

ge' geval bij het bepalen van de effecten A, B en C op D. Maar vooral:

dit model geeft voor deze data een onverwacht grote discrepantie te zien

tussen de waarden voor de  beide toetsingsgrootheden; afgaande op de
2

waarde van Pearson-x zou men het model zelfs verwerpen. Inspectie van
CB

de Yk -parameters in het uitgebreidere model liet zien dat deze of sig-

nificant waren of overschrijdingskansen net boven de 0,05 hadden. Met

name de combinatie Van Agt-Christen-democraten kwam significant vaker en

de combinatie Van Agt-PvdA significant minder vaak voor dan men op basis

van de overige effecten zou mogen verwachten. Al bij al is het niet zo

duidelijk welke beslissing nu genomen moet worden (hetgeen in de figuur

in tabel 4.2Ob via een 'stippellijn' aangegeven is).
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Tabel 4.20. Loglineaire padanalyse van stemintentie - voorkeur minister-

president in februari en maart; gegevens: tabel 4.5.

a) Stemintentie als oorzaak van voorkeur minister-president

stemintentie februari A 3   stemintentie maart1-1
voorkeur m.-p. februari C 1 D   voorkeur m.-p. maart

Tabel Model Vergelijking li            df.           1
-    -   -

_AC    C  AC
AC {AC} 91 -Y T i          0      0    -

-    -   -   -

_ACB B AB CB
ABC {AB, AC, BC }

ik      =   Y        i
yk 2,48 8 0,96

ABCD {ABC,Bl),CD} ti BCD - .,6 185 YcE 49,38    44     0,27
ijk j .k

Alle submodellen: L = 51,86    52     0,48

b) Voorkeur minister-president als oorzaak van stemintentie

stemintentie februari A --3 stemintentie maart

1.I-..../.-....1
voorkeur m.-p. februari C -

D   voorkeur m.-p. maart

Tabel Model Vergelijking L              df.            2
-    -   -

CA   A  CA
AC {AC} 1=Y Y            0       0     -k

-    -   -   -

ACD D AD  CD
ACD {AC,AD,CD} 9 8,35 8 0,40ik _= 7 _Yi _Yk

ACDB    B AB DB
ABCD {ACD,AB,BD} ikt - Y Yi 71 48,16    44     0,31

Alle submodellen: L = 56,51    52     0,31

De vergelijking van de twee figuren in tabel 4.20 maakt duidelijk dat

verschillende assumpties over de richting van de causale belnvloeding

tussen stemintentie en voorkeur minister-president tot heel andere con-

clusies kunnen leiden wat betreft de causale betrekkingen tussen A, B, C

en D, ook wat betreft de aan- en afwezigheid van directe invloeden tus-
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sen de variabelen.

Uit de behandeling van deze modellen is gebleken dat men ter bepaling

van de sterkte van allerlei relaties in het model wel assumpties moet

maken over de causale richting.  Indien men ze niet expliciet maakt,

maakt men ze toch impliciet via de beslissing al dan niet bepaalde va-

riabelen constant te houden. Ook in panelonderzoek is de causale orde-

ning tussen variabelen dus zeker niet geheel zonder problemen.

Men probeert de in het panelonderzoek nog aanwezige ambigulteit m.b.t.

de causale ordening wel te ondervangen m.b.v. de zgn. 'cross-lagged pa-

nel correlation technique'. De basis voor deze techniek is gelegd door

Lazarsfeld in een in 1946 geschreven manuscript (Lazarsfeld, 1972b).

Toegepast op tabel 4.5 kan het basisidee als volgt weergegeven worden.

In februari worden discrepanties gesignaleerd tussen stemintentie en
voorkeur minister-president in die zin dat er personen zijn met b.v. een
voorkeur voor een linkse partij, maar tegelijkertijd ook voor een chris-

ten-democraat (Van Agt) als minister-president. Via tabel 4.5 kan men

nagaan of een dergelijke discrepantie in maart opgelost is door de stem-

intentie om te buigen in de richting van de voorkeur minister-president,

dan wel door de voorkeur minister-president aan te passen aan de stemin-

tentie (of in het geheel niet opgelost is). Aan de hand van het aantal

ombuigingen in de ene dan wel in de andere richting zijn diverse indexen

te construeren die aangeven welke van beide variabelen 'meer' afhanke-

lijk is van de andere.

Dit idee is voor variabelen gemeten op intervalniveau aangepast door

Campbell (1963) en Pelz en Andrews (1964). In het geval de variabelen in

tabel 4.5 van intervalniveau zijn, vergelijken zij de (parti5le) 'cross-

lagged' correlaties AD en BC met elkaar. Naarmate de (parti8le) correla-

tie AD groter is dan BC concludeert men dat de invloed van stemintentie

op voorkeur minister-president groter is dan omgekeerd.

Er zijn veel toepassingen te vinden van deze techniek, evenals een groot

aantal uitbreidingen en kritieken.  (Om enkele belangrijke te noemen:

Duncan, 1969, 1975b, McCullough, 1978, Kessler, 1977, Rozelle en Camp-

bell, 1969, Yee en Gage, 1968, Greenberg en Kessler, 1982, Hannan e.a.,

1974, Coleman, 1984, Kenny en Harckiewicz, 1979.) Uit deze discussies is
duidelijk geworden dat de grootte van de (partidle) 'cross-lagged' cor-

relaties en van de door Lazarsfeld c.s. ontwikkelde indexen van veel
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meer omstandigheden afhangen dan alleen van de richting van de causale

beInvloeding van de betreffende kenmerken. Zo speelt de mate van stabi-

liteit in de tijd van elk kenmerk afzonderlijk een grote rol, evenals de

mate van betrouwbaarheid. Ook moet men veronderstellen dat het causale

systeem gesloten is, dat buiten de variabelen die men expliciet in het

model opneemt, er geen andere variabelen zijn die relaties tussen twee

of meer variabelen van het model veroorzaken.

Cruciaal is verder vooral de assumptie dat de 'time lag' samenvalt met

de 'causal lag': de tijd tussen de metingen moet samenvallen met de tijd

die nodig is om de effecten van de ene variabele op de andere waarneem-

baar te maken. Is dit niet het geval dan valt de basis onder de hele

redenering weg (Davis, 1978, Heise, 1970, 1975, Pelz en Lew, 1970).

Er is dus een groot aantal alternatieven op te noemen ter verklaring van

eventuele verschillen   in ' cross-lagged' correlaties buiten de richting
van de causale betrekking om. Wil men deze techniek toepassen dan dient

men een expliciet causaal model op te stellen. Een model dat daarbij

veel gehanteerd wordt, zij het soms impliciet, is weergegeven in fig.

4.5 (toegepast op de gegevens van tabel 4.5).

Figuur 4.5. Model ter bepaling van de causale richting van stemintentie

- voorkeur minister-president.

stemintentie februari

1»-<18
stemintentie maart

voorkeur m.-p. februari C -

D   voorkeur m.-p. maart

In figuur 4.5 wordt verondersteld dat alle variabelen betrouwbaar zijn

gemeten, dat er geen 'onmiddellijke' causale effecten tussen de metingen

op hetzelfde tijdstip plaatsvinden en dat het causale proces adequaat

waargenomen wordt door middel van de tijdstippen februari-maart. Onder

de verdere assumptie dat er geen storende factoren meer zijn, kan de

sterkte van de effecten A-D en C-B gebruikt worden om de richting van de

causale beInvloeding tussen stemintentie en voorkeur minister-president

na te gaan.

Voor de gegevens in tabel 4.5 werd de houdbaarheid van het model in

fig. 4.5 nagegaan. Daartoe werd het model {AB,AC,AD, BC,CD} opgesteld.
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Dit model moet verworpen worden: L = 180,32, df. = 52, p < 0,001 (Pear-
2

son-x  = 259,47). Op grond van de voorafgaande analyses van deze data en

van de residuen voor dit model kan geconcludeerd worden dat met name het

ontbreken van een direct effect tussen B en D oorzaak van het falen van

het model is.

Dit is een uitkomst die men bij zeer veel toepassingen van een figuur

zoals 4.5 ziet.  In het geval men beschikt over variabelen gemeten op

intervalniveau, 'lost' men deze moeilijkheid meestal 'op' door de toe-

valstermen behorende bij B en D met elkaar te correleren. Dit is echter

een louter rekenkundlge, geen inhoudelijke oplossing van het probleem.

Binnen de loglineaire variant van het padanalysemodel zou deze 'oplos-

sing' neer komen op het trekken van een dubbele pijl tussen B en D. Zo-

als we hierboven gezien hebben is het dan echter weer niet mogelijk het

model verder adequaat te analyseren vanwege de ambigue causale ordening

van de relatie B-D.

Kortom juist ter bepaling van de 'cross-lagged' effecten A-D en B-C die

men wil gebruiken om de causale ordening van stemintentie en voorkeur

minister-president vast te stellen, moet men a priori vaststellen of

stemintentie de voorkeur minister-president bepaalt dan wel vice versal

In feite duidt het tekortschieten van het model in fig. 4.5 er op dat er

andere variabelen in het spel zijn, dat een of meer variabelen niet be-

trouwbaar zijn gemeten, dan wel vooral: dat 'time lag' en 'causal lag'

niet samenvallen.

Voor zover voor de betrouwbaarheid van de metingen gevreesd wordt, kan

veelal een oplossing gevonden worden in het opnemen van latente variabe-

len in de causale modellen. De principes van het analyseren m.b.v. cau-

sale modellen met latente variabelen zijn in het voorafgaande voldoende

aan bod geweest om nu met een enkel voorbeeld te volstaan. Het gekozen

voorbeeld is wel erg extreem, in die zin dat bij elke latente variabele

slechts 660 manifeste hoort;  toch is het hier gekozen omdat het een

voortzetting vormt van zowel de analyses uit par. 4.5.3 als uit deze

subparagraaf.

Uitgangspunten zijn dus wederom de gegevens van tabel 4.5, waarbij er nu

vier latente variabelen gepostuleerd worden. Stemintentie en voorkeur

minister-president  in februari  en maart worden niet,  zoals in par.
4.5.3, gereduceerd tot 66n of twee 'fundamentele' variabelen.



243

Allereerst is nagegaan of op latent niveau wal via de 'cross-lagged pa-

nel correlation technique'  de causale richting tussen stemintentie en

voorkeur minister-president vastgesteld kan worden. Daarbij werd het

model {AV,BW,CY,DZ,VW,VY,VZ,WY,YZ} gehanteerd, weergegeven in fig. 4.6.

Figuur 4.6. Model ter bepaling van de causale richting van stemintentie

- voorkeur minister-president op latent niveau.

stemintentie februari A B   stemintentie maart

I»«
voorkeur m.-p. februari C D   voorkeur m.-p. maart

Voor de latente variabelen V t/m Z in fig. 4.6 geldt dus hetzelfde model

als voor A t/m D in fig. 4.5. Aangezien alle variabelen trichotomieZn

zijn (of als zodanig opgevat worden),  zijn er in principe 81 latente

klassen en dus 81 parameters I . Bovendien zijn er 4 x 6 = 24 onafhanke-

lijke conditionele kansen  ( I[   etc.) te schatten. Het aantal geobser-

veerde frequenties bedraagt slechts 81. Maar zoals we eerder gezien heb-

ben heeft het op latente niveau gepostuleerde model 52 vrijheidsgraden

zodat er in totaal voor het model in fig. 4.6 28 vrijheidsgraden zijn.

Schatting van de parameters van dit model m.b.v. LCAG verliep zeer moei-

zaam in de zin van benodigde computertijd en aantal iteraties, maar uit-

eindelijk werden de volgende toetsingsuitkomsten gevonden: L= 71,84,
2           34)df. = 28, p < 0,001 (Pearson-X = 86,80). Het model moet dus verwor-

pen worden. Onbetrouwbaarheid in de metingen was er niet de oorzaak van

dat het model in fig. 4.5 niet gehanteerd kon worden ter bepaling van de

richting van de causale belnvloeding tussen stemintentie en voorkeur

minister-president.

Er zouden nu verdere analyses uitgevoerd kunnen worden m.b.v. verschil-

lende modellen voor de relaties tussen V, W, Y en Z met de bedoeling een

goed passend en zo spaarzaam mogelijk causaal model met latente variabe-
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len te vinden. Vanwege het toch wat extreme karakter van het gehanteerde

voorbeeld is dat niet gebeurd. Wel is nog een analyse uitgevoerd waarbij

voor de latente variabelen V t/m Z een model gepostuleerd is dat over

eenkomt met het model in tabel 4.2Oa, waar de voorkeur minister-presi-

dent bepaald wordt door de stemintentie.

Deze causale ordening tussen de variabelen stemintentie en voorkeur mi-

nister-president is gekozen omdat ze inhoudelijk waarschijnlijker werd

geacht dan de omgekeerde causale ordening en vanwege een additioneel

praktisch voordeel. De analyse m.b.v. latente variabelen werd nl. uitge-

voerd op tabel 4.5 zonder ophoging van enkele nulfrequenties. Het model

in 4.2Oa kon wel, en dat in 4.2Ob niet op gelijke wijze zonder ophoging

gehanteerd worden. Omwille van de vergelijkbaarheid is daarom voor het

model in 4.20a gekozen (zie ook noot 33).

Het model met de latente variabelen heeft dezelfde structuur als aange-
geven in fig. 4.6, zij het dat nu voor de latente variabelen een ander

model gespecificeerd wordt, en wel in twee stappen: voor de tabel VWY:

het model {VW,VY,YW} en voor de tabel VWYZ: het model {VWY,WZ,YZ }.

In tabel 4.21 zijn de schattingen voor diverse effectparameters van het

model weergegeven, waarbij  ter vergelijking ook de uitkomsten van de

eerder uitgevoerde analyse op het manifeste niveau opgenomen zijn. Om

een en ander  overzichtelijk te houden zijn de effecten weergegeven
*

als T en T (verg. (2.47) en (2.48)). Voor het model met de latentemax gem
variabelen zijn ook nog de schattingen voor de conditionele kansen weer-

gegeven, evenals de waarden voor de toetsingsgrootheden.

Op grond van de waarden van de toetsingsgrootheden onderaan in tabel

4.21 kan men spreken van een acceptabel model. (Als we in dit geval de

schattingen met een waarde 0 als a priori gegeven beschouwen, neemt het

aantal vrijheidsgraden met minstens 9 toe en zou er uiteraard nog minder

reden zijn het model te verwerpen - verg. noot 34.) Beschouwen we de

conditionele kansen als indicaties voor de betrouwbaarheid dan blijkt

uit tabel 4.21 dat B (stemintentie in maart) en C (voorkeur minister-

president in februari) vrijwel perfect betrouwbaar gemeten zijn. Minder

betrouwbaar is de vaststelling van de stemintentie in februari (A); daar

is de kans op een misclassificatie voor hen die 'werkelijk' een linkse

stemintentie hebben (V = 2) het grootst.

Vrij zwak is de mate van betrouwbaarheid van D (voorkeur minister-presi-

dent in maart).  De kans op een misclassificatie voor hen die in 'werke-
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Tabel 4.21. Stemintentie en voorkeur minister-president; vergelijking

latente en manifeste effecten.

Latent Manifest

*                                                 *
Tabel Effect    T       T Tabel Effect   T       T

max gem max gem

VY VY 13,61 2,24 AC AC 12,45 1,99

VWY VW 136,60 4,92 ABC AB 16,77 2,71

WY 3,11 1,38 BC 5,14 1,52

VWYZ WZ 518,03 5,77 ABCD BD 8,06 1,82

YZ 487,35 6,14 CD 7,02 1,95

- V,            A                       Wir                 -                             ja:                8
123   123

1   0,987  0,012 0,001 1   0,970  0,000  0,031

V 2 0,026  0,886 0,088 W 2 0,000  1,000  0,000
- I

3   0,033  0,032 0,934 3   0,000  0,000  1,000

-CY iz
I|ku:                                            C                                                                             Jlgv:                                            D

123   123

1   1,000  0,000 0,000 1   0,752  0,080  0,168

Y 2 0,000  0,989 0,011 Z 2 0,003  0,977  0,020- -

3   0,018  0,000 0,981 3   0,035  0,084  0,881

2
L = 38,32 Pearson-X = 39,16

df. = 28

P = 0,09
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lijkheid' Van Agt als de toekomstige minister-president willen (Z = 1)

is zelfs 0,25; daartegenover wordt de voorkeur voor Den Uyl (Z = 2)

vrijwel perfect vastgelegd; voor Z=3 geldt een tussenpositie.

Vergelijken we de effecten in tabel 4.21 zoals die op manifest niveau

gevonden werden m.b.v. de tabel ABCD, met de effecten verkregen via de

tabel met de latente frequenties VWYZ, dan valt vooral op dat de effec-

ten op latent niveau (veel) groter zijn dan die voor de manifeste gege-

vens, op &&n uitzondering na. De discrepantie tussen de overeenkomstige

latente en manifeste effecten is het grootst voor die effecten waarbij

de variabelen Z en D betrokken zijn. D was de meest onbetrouwbare indi-

cator en de 'correction for attenuation' is hier dan ook het grootst.

De vermelde uitzondering betreft de vrijwel perfect gemeten variabelen B

en C. De 'cross-lagged'  relatie tussen voorkeur minister-president in

februari en stemintentie in maart, is op latent niveau kleiner dan op

manifest niveau. De vraag is zelfs of deze relatie op latent niveau wel

gehandhaafd moet blijven. Dit is onderzocht door in het 'latente model'

de relatie Y-W afwezig te veronderstellen. Dit leverde als toetsings-
2waarden op: L = 40,33, df. = 32, p = 0,15 en Pearson-X = 39,16. De con-

ditionele toets voor de vergelijking van modellen m&t en zonder het ef-

fect W-Y geeft dan als uitkomst: L = 2,01, df. = 4, p = 0,72. Er is dus

geen enkele reden de directe relatie Y-W in het model te handhaven. Op

latent niveau zijn beide 'cross-lagged' relations afwezigl (Verdere ver-

eenvoudigingen van het 'latente model' zijn niet mogelijk.)

Als we naar de (hier niet weergegeven) afzonderlijke r-parameters kij-
ken,  blijken de patronen van samenhang op manifest niveau gelijk te

zijn, op &6n uitzondering na. Deze betreft wederom de relatie BC t.o.v.
BC WY

WY.  Het  patroon van de Tjk-parameters verschilt van dat van de Tsu-

parameters wat betreft de categorie8n 2 en 3. Op manifest niveau komen

de inconsistente keuzes Den Uyl-overige partijen en overige kandidaten-

links minder vaak voor dan op grond van de hoofdeffecten verwacht mag

worden. Op latent niveau echter is dit anders. Een voorkeur voor Den Uyl

in februari leidt tot een sterkere voorkeur voor een 'overige partij' in

maart dan op grond van de hoofdeffecten verwacht wordt en een voorkeur

voor een van de overige kandidaten in februari gaat sterker dan verwacht

samen met een voorkeur voor een linkse partij in maart.

Onbetrouwbaarheid,  zoals gedefinieerd binnen dit model, tast dus niet

alleen de sterkte van de relaties aan, maar kan ook van invloed zijn op
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de aard van de samenhang.

Hoewel het gekozen voorbeeld,  zoals gezegd, nogal extreem is, illus-

treert het toch de grote mogelijkheden van loglineaire modellen met la-

tente variabelen voor de causale analyse van panelgegevens. Een min of

meer samenvattend overzicht hiervan kan gegeven worden aan de hand van

het causale model in fig. 4.7.

Figuur 4.7 . Causaal model met latente variabelen.

./.XY,
-A2   82   (2f «

-- /1\\

In dit model zijn Yl en Y2 latente variabelen gemeten in de eerste resp.

de tweede golf en zijn A, B en C indicatoren voor de latente variabele

Y. L is een geheel betrouwbaar gemeten,  stabiel (achtergrond)kenmerk

b.v. leeftijd. Met behulp van loglineaire modellen met latente variabe-

len kunnen nu een groot aantal onderzoeksvragen beantwoord worden. Men

kan onderzoeken op welke wijze leeftijd gerelateerd is aan de latente

variabelen Yl of Y2, of er al dan niet een drie-variabelen interactie

LYlY2 bestaat, of de invloed van L op Y2 wellicht geheel verloopt via Yl

etc.

Ook kan men veronderstellen dat Y een in de tijd stabiel kenmerk is,

waarbij het model in fig. 4.7 dusdanig gewijzigd wordt dat er slechts

66n latente variabele Y is met zes indicatoren.

Men zou ook kunnen nagaan in hoeverre het onderliggende kenmerk Y wel
verandert in de tijd (dus twee latente variabelen Yl en 72 in het mo-
del), maar niet de relatie van Y met de indicatoren. Het effect van Y op

A etc. wordt dan op tl gelijk gemaakt aan dat effect op t2. Men garan-

deert op deze wijze wellicht het beste dat op beide tijdstippen de theo-

retische variabele Y hetzelfde betekent.

Verder kan men het model nog compliceren door opneming van 'test-re-

test'-effecten (b.v. van Al naar A2), of door een direct effect van een

indicator op tl (b.v. Cl) Op de latente variabele Y2•
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Verdere uitbreidingen naar meer latente en manifeste variabelen zijn

mogelijk evenals naar meer specifieke modellen als de (quasi)symmetrie-

modellen. Met behulp van loglineaire modellen met en zonder latente va-

riabelen kunnen voor panelonderzoek vele theoretisch relevante vragen

beantwoord worden. Davis' harde oordeel over de 'panel study fad, which

exhausted itself in producing fancy methodology and never got around to

analyzing and reporting much in the way of results' (Davis, 1975b, blz.

76), miste zeker niet elke grond. Bovenstaande uiteenzettingen over de

toepassingsmogelijkheden van loglineaire modellen in panelonderzoek vor

men in zekere zin een antwoord op de uitdaging die in Davis oordeel be-

sloten ligt.

Noten

1) Lazarsfeld en direct op zijn werk betrokkenen hebben zeer veel arti-

kelen geschreven die verschenen zijn in zeer uiteenlopende tijd-

schriften. Tot een codificatie van al dit werk in een 'handboek voor

panelanalyse' is het nooit gekomen. De meest uitvoerige verslagleg-

ging ervan is te vinden in niet uitgegeven (concept)rapporten, zoals

het enkele honderden pagina's bevattende verslag van het in 1954

gehouden Dartmouth Seminar on Social Process,  B. Levenson's  'The

Status and Prospects of Panel Analysis' en 'Panel Analysis' van J.A.

Davis. De sectie 'Panel Analysis' in Lazarsfeld e.a. (1972) bevat

overigens enkele niet eerder gepubliceerde artikelen uit de jaren

'50.

Het fascinerende van deze rapporten, met name dat van het Dartmouth

Seminar, is dat men er vrijwel alle huidige controverses rond panel-

onderzoek in terug vindt. De problemen zijn er weliswaar minder ge-

formaliseerd en minder systematisch in weergegeven dan thans moge-

lijk is, maar men onderkende ze wel degelijk. Bovendien is het voor

een meer sceptisch ingestelde methodoloog leerzaam om te merken hoe

men in deze beginfase intensiever bezig is met het uitwerken van de

mogelijkheden van het panelonderzoek, dan met het uitweiden over wat

er allemaal mis kan gaan.
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2) Meer in het bijzonder wordt zo om praktische redenen ook aan Markov-

ketens en analyses van 'event histories' geen aandacht geschonken,

zonder daarmee uiteraard het belang van deze benaderingen te ontken-

nen.  Uitgebreide literatuur hierover is onder meer te vinden in

Bartholomew (1973), Singer en Spilerman (1976), Singer (1981) en in

Tuma (1982), Allison (1982), Flinn en Heckman (1982) en Diekmann en

Mitter (1984).

3) Veel van deze praktische problemen zijn vooral bekend bij degenen

die het onderzoek feitelijk uitvoeren,  onderzoekers,  supervisoren

van veldwerk, interviewers etc. Soms dringt er wat van door in de

literatuur, b.v. Rosenberg e.a. (1951), Crider e.a. (1973), Kimberly

(1976), Spencer (1974), Goldstein (1979, hfdst. 1, 2) en Kessler en

Greenberg (1981, hfdst. 12).

4) Een zeer goede illustratie van de moeilijkheden die men op dit punt

kan tegenkomen, wordt gegeven door Bahr e.a. (1983) waar een (twee-

de) replicatie van het 'Middletown'-onderzoek besproken wordt.

5) Neter e.a. (1965) en Scheuren en Lock (1975) maken een onderscheid

tussen ' nonmatches'    en ' mismatches' . Indien de gegevens   uit   de  ver-

schillende ondervragingsgolven voor diverse onderzoekselementen on-

derling verwisseld zijn, spreken zij van mismatches. Bij nonmatches

worden de gegevens van een lid van de onderzoeksgroep gekoppeld aan

die van iemand buiten de onderzoeksgroep. Dit onderscheid wordt hier

niet gehanteerd. Elke onjuiste koppeling van gegevens wordt aange-
duid als een mismatch.

6) Vele van deze 'talloze' publicaties, waarin voor een bepaald onder-

zoek de redenen van de uitval en de verschillen tussen respondenten

en nonrespondenten vermeld worden, zijn te vinden in de Journal of

Marketing Research, Public Opinion Quarterly en Proceedings of the

American Statistical Association: Social Statistics Section. Een

nogal  willekeurige greep uit  de  literatuur  is verder:  Moser en

Kalton (1971), Glock (1952), 't Hart (1974), Arminger (1976), Ferber

(1953, 1966), Sobol (1959), Kersten en Bethlehem (1980), Fitzgerald

en Fuller (1982) en Smith (1983).
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7) Het schatten van ontbrekende scores aan de hand van een multipele

regressiemodel, is een meer modelmatige benadering, die echter op

dezelfde  soort  assumpties  berust  als de hier genoemde methoden

(Marini e.a., 1979, blz. 320).

8) Meer specifiek wordt dus de assumptie gemaakt dat er geen interac-

tie-effecten bestaan van leeftijd en opleiding op (non)response;
L0anders gezegd: dat de samenhang tussen leeftijd en opleiding T
ij

voor  respondenten en  nonrespondenten gelijk is.  Haberman  (1979,

hfdst. 9) laat zien dat dergelijke veronderstellingen onjuist kunnen

zijn, dat m.a.w. het gepostuleerde toevalsmodel ongeldig kan zijn.

9) Overigens gelden deze kritische opmerkingen ook voor het gebruik

door sommigen van de door Mosteller (1968) aanbevolen toepassing van

dit algoritme waarbij een geobserveerde frequentietabel AB aangepast

wordt aan een 'tabel' met uniforme randverdelingen met behoud van de
AB ABwaarde van T . Indien men als associatiemaat T hanteert,  heeft
ij                                    ij

deze aanpassing geen nut en het gebruik van allerlei willekeurige

associatiematen zoals Smith (1976) suggereert (maar Mosteller zeker

niet aanbeveelt), is gegeven het model dat men hanteert bij de aan-

passing, moeilijk te rechtvaardigen.

10) Deze symbolen zijn zo gekozen om de vergelijking te vergemakkelijken

met Fuchs (1982). Bij toepassing van deze procedure in een eenmalig

surveyonderzoek, zijn A, B, C variabelen uit dit eenmalige onder-

zoek, waarbij op elke variabele (deels) andere personen niet scoren.

11) Alleen voor de geobserveerde frequenties f verwijzen de superscrip-

ten naar de subgroepen. Voor de geschatte verwachte en de geschatte

geobserveerde frequenties hebben de superscripten de gebruikelijke
.ABC    .ABCbetekenis: F" en f hebben dus betrekking op de gehele onder-'

ijk ijk
zoeksgroep en ni&t alleen op de subgroep die hierboven aangeduid

werd met ABC, alleen bestaande uit degenen die met alle drie golven

meegedaan hebben.
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12) Hier en elders wordt gesproken over stabiliteit en verandering over

de tijd, nl. die tussen de meetmomenten in. Strikt genomen is dit

onjuist. Via 'turnover'tabellen kan men alleen constateren of er

overeenkomst bestaat in score tussen het ene meetmoment en het ande-

re. Overeenkomst in score impliceert niet dat de respondent ook in

de tussentijd steeds dezelfde score behaald zou hebben en bij een

verschil in score weet men niet of de respondent slechts eenmaal of

diverse malen van houding veranderd is. Hoewel een wat losse formu-

lering gebruikt zal worden (om al te moeizame zinsconstructies te

vermijden) is in principe alleen de strikte betekenis van toepas-

sing.

13) Vanwege de aanwezigheid van a priori nul-frequenties kunnen de ge-

schatte verwachte frequenties doorgaans niet in 6dn cyclus van de

'iterative proportional  fitting'-procedure gevonden worden i.t.t.

de F's voor het gewone onafhankelijkheidsmodel.  Voor een verdere

uitwerking hiervan en een preciese omschrijving van de betekenis van

quasi-onafhankelijkheid,  zie o.a. Bishop e.a. (1975, hfdst. 5) en

Haberman (1979, hfdst. 7).

14) Bishop e.a. (1975, hfdst. 8) vermelden nog een andere wijze waarop

een uitgebreide tabel ABZ gevormd kan worden ter bepaling van de

parameters van het (quasi)symmetriemodel. Z=1 heeft dan betrekking

op de frequenties fij voor i>j e n Z=2 voor de frequenties i<j.

Op deze wijze kunnen de som van de frequenties boven en de som van

de frequenties onder de hoofddiagonaal exact gereproduceerd worden.

Men verkrijgt dan b.v. geschatte verwachte frequenties die symme-
trisch zijn voor zover het verschil tussen deze beide sommen dat

toelaat. Behalve de door Bishop e.a. gegeven voorbeelden, kan men
zich toepassingen voorstellen bij de analyse van sociale mobiliteit.

Men onderzoekt b.v. de vraag in hoeverre er sprake is van symmetrie

in een mobiliteitstabel met behoud van een uniforme daling of stij-

ging in sociaal-economische status van de desbetreffende onderzoeks-

groep.

15) Meestal zal de tabel A-V(erschilvariabele) een aantal a priori nul-

frequenties bevatten, aangezien allerlei combinaties van categorie6n
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van de oorspronkelijke en de verschilvariabele logischerwijs niet

voor kunnen komen. Evenals bij verschilscores voor variabelen geme-

ten op intervalniveau, bestaat er dus ook voor 'verschilscores' op

nominaal meetniveau een logisch noodzakelijke samenhang tussen de

verschilscores en de scores op de oorspronkelijke variabelen. Van-

daar kunnen quasi-onafhankelijkheidsmodellen   w&1   en ' gewone'    onaf-

hankelijkheidsmodellen meestal niet gehanteerd worden.

16) Deze ordening van partijen naar stabiliteit heeft weliswaar overeen-

komsten, maar ook verschillen met eerder gegeven ordeningen op basis

van de parameter  ·r B  C of  X )  in het verzadigde  en het quasisymme-
ii

triemodel (tabellen 4.2 en 4.3). Er kan ook geen direct verband ge-

legd worden tussen de r -parameters en de voor de tabel AS bereken-
AS

de Yi -parameters. De oorzaak hiervan is dat de frequenties voor de

categorie5n van S verkregen zijn door sommatie van frequenties over

categorie5n van B, en niet door vermenigvuldiging (c.q. sommatie van

de logaritmen) van de frequenties.

17) Landis en Koch (1979) presenteren een soortgelijk overzicht uitgaan-

de van gewogen-kleinste-kwadraten procedures  (GSK-benadering,  zie

hfdst. 2); ook het werk van Kritzer (1977) is in dit verband rele-

vant.

18) Bij hantering van de 'iterative proportional fitting'-procedure gaat

men uit van de uitgebreide tabel ABLZ, waarbij Z de in par. 4.3.2

aangegeven betekenis heeft. Binnen elke leeftijdscategorie is er dus

sprake van een  'gewone'  en een getransponeerde subtabel AB.  Het

meest stringente quasisymmetriemodel luidt dan: {AB,LZ,AZ,BZ }.  Het
minst stringente model   is: {ABL, ALZ,BLZ}  en het tussenmodel:

{AB,ALZ,BLZ}.

19) Zoals impliciet in bovenstaande uiteenzettingen al vermeld is kunnen

de diverse modellen en hypotheses in tabel 4.8 ook getoetst worden

zonder een tabel zoals 4.7, waarin een aantal a priori nul-frequen-

ties voorkomen, op te stellen. Men kan in dit geval ook uitgaan van

de tabel ABL, waarbij L = leeftijd, A = stemintentie februari en B =

stemintentie maart. Symmetrie in tabel 4.7 impliceert immers, zoals
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aangegeven,  symmetrie voor de subtabellen AB bij jongeren en bij

ouderen. In par. 4.4.1 is in principe uiteengezet hoe men dergelijke

modellen kan toetsen. Uitgaande van de uitgebreide tabel ABLZ stelt

men het model   {ABL, LZ }  op. Dit model is volstrekt identiek aan model

1 in tabel 4.8. Ook de quasisymmetrie- en de parti&le symmetriemo-

dellen uit tabel 4.8 kunnen zo weergegeven worden.  In par. 4.6.2

speelt dit nog een belangrijke rol (zie noot 30).

20) Men zou wellicht kunnen menen dat een dergelijke toets verkregen kan

worden door voor een tabel ABCD niet-hi&rarchische (quasi)symmetrie-
AB

modellen op te stellen, waarbij de parameters T en <D bij voor
ij

baat op 66n worden gesteld. Gelijkstelling van de parti le effecten

AB en CD aan 660 binnen de (quasi)symmetriemodellen garandeert ech-

ter niet dat in de marginale verdelingen AB en CD sprake is van on-

afhankelijkheid.

21) Bij de bewering dat het onderscheid tussen de beide bronnen van in-

stabiliteit irrelevant is, wordt er stilzwijgend van uit gegaan dat

het steeds om toevalsschommelingen gaat, niet om systematische ver-

tekeningen, en dat het doel van de analyse is de betrouwbaarheid van

het gehanteerde instrument te bepalen en niet om de verschillende

bronnen van onbetrouwbaarheid te achterhalen (ter verbetering van

het meetinstrument).

22) Behalve m.b.v. verschilscores via de tabel AS (waarbij S wederom de

stabiliteitsvariabele is) is in par. 4.3 de mate van consistentie

ook nagegaan door voor de oorspronkelijke tabel AB de grootte te
AB

onderzoeken van de parameters rii. In een 2 x2-tabel zijn per defini-
AB AB

tie T en T aan elkaar gelijk. Men zou dan niet concluderen tot11     22
verschillen in stabiliteit maar wel, uitgaande van de geldigheid van

het geschetste latente-klasse-model, geheel ten onrechte concluderen

dat de stabiliteit niet perfect is. In het geval van polytome varia-
AB

belen zullen de Tii-parameters wel van elkaar verschillen, maar deze

verschillen lopen niet per se parallel met de verschillen in omvang

van de latente klassen. Wel zijn natuurlijk ook in dit geval de uit-

spraken over verschillen in stabiliteit, indien het geschetste la-

tente-klasse-analysemodel geldig is, geheel onjuist. De verschillen
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tussen de uitkomsten voor de diverse wijzen van vaststelling van de

mate van stabiliteit worden veroorzaakt doordat, zoals in voetnoot

16 opgemerkt is, bij de constructie van de verschilvariabele S door-

gaans gesommeerd wordt over bepaalde categoriein van B en/of doordat
AB ASde  twee-variabelen effecten b.v. T en T berekend worden onder
11     11

conditionering op verschillende marginale verdelingen, m.a.w. onder

constanthouding van verschillende hoofdeffecten (Fienberg, 1978).

23) Zoals uit par. 3.3.2 blijkt wordt in de 'iterative proportional fit-

ting'-procedure voor de schatting van bepaalde grootheden gedeeld
 AB

door Fij. In het geval deze laatste 0 is, moet hiervoor een voorzie-

ning getroffen worden. Dit is eveneens het geval bij de berekening
2van de toetsingsgrootheden   L en Pearson- x . Binnen   LCAG is hierin

voorzien,  zodat  indien de gebruiker de geobserveerde frequenties

voor de cellen die buiten beschouwing gelaten worden, op 0 stelt, de

juiste schattingen voor de parameters  en de juiste waarden voor

toetsingsgrootheden berekend worden (zij het dat het aantal vrij-

heidsgraden i.h.a. niet correct weergegeven wordt).

24)  In   tabel   4.1   is   cel   (4,7)   leeg. In combinalie  met de aangebrachte

restricties levert  dit een schatting  voor   die gelijk aan 0  is;
-AB

bijgevolg is ook F gelijk aan 0. Men zou hieraan tegem9et kunnen47
komen door deze cel buiten beschouwing te laten en ook I  op 0 te
fixeren. Het aantal vrijheidsgraden en de waarde voor L zouden dan

echter gelijk blijven.

25) Aangezien de gestandaardiseerde residuen doorgaans duidelijk onder-

schattingen zijn van de aangepaste residuen, die een standaardnorma-

le verdeling hebben, kan geconcludeerd worden dat alle geobserveerde

frequenties significant afwijken van de geschatte verwachte frequen-

ties. Gelet op de hoge L-waarde is dit weinig verwonderlijk.

26) Het schatten van de parameters van dit model m.b.v. LCAG is vrij

ingewikkeld. Vandaar dat het ook niet gekozen is om 'modellen met

test-retest effecten' te introduceren. Men gaat uit van 81 latente

klassen bestaande uit de categoriein van de latente variabelen Y, Z,
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A' en C'. A' en C' zijn op de gebruikelijke wijze perfect gerela-

teerd aan A resp. C; B hangt alleen direct af van Y en D van Z. Aan-

gezien het directe verband tussen A en C geInterpreteerd werd als

een causaal effect van A op C (de vragen naar stemintentie gingen

vooraf aan de vragen naar voorkeur minister-president), moeten de

relaties tussen de 'latente' variabelen in twee fasen geschat wor-

den.  Voor de tabel  YZA'  werd het model  {YZ,YA' } gepostuleerd  en
daarna voor de tabel YZA'C' het model  {YZA' ,A'C' ,  ZC' }. De geschatte

verwachte frequenties voor deze twee submodellen werden volgens de

gebruikelijke principes van de  'modified path analysis approach'

gecombineerd tot schattingen voor de verdeling van de gecombineerde

latente variabele YZA'C'.

27) Het gaat hierbij om een indeling in subgroepen aan de hand van ken-

merken die voor de onderzoeksperiode constant zijn en uiteraard:

bekend zijn voor alle onderzoekspersonen op alle tijdstippen. Indien

de indeling in subgroepen gebaseerd is op een (veranderlijk) ken-

merk, dat uitsluitend vastgesteld is bij 66n meting, of gebaseerd is

op  individuele  verschillen  tussen  opeenvolgende  metingen,  zijn

trendgegevens doorgaans niet bruikbaar.

28) Indien het onderzoek zich over een lange periode uitstrekt, is ook

ouder worden als 'gebeurtenis'  relevant. Expliciete scheiding van

periode- en leeftijdseffecten, dient te geschieden volgens de prin-

cipes uiteengezet in hoofdstuk 6. Overigens zal in dit hoofdstuk

uitvoerig ingegaan worden op  'tijd'  als een substituut voor een

veelheid van gebeurtenissen.

29) De literatuur is zo omvangrijk dat een opsomming ervan hier or)moge-

lijk is. Overzichten van de discussies zijn o.a. te vinden in Bohrn-

stedt (1969),  Cook en Campbell (1979), met name daarin Reichardt

(1979), en Judd en Kenny (1981). Verder bevat de literatuur over de

methodologie van het evaluatieonderzoek vele relevante discussies;

zie  o.a.  Bennet  en Lumsdaine  (1975)  en  Struening  en Guttentag

(1975);  in beide boeken verdienen de bijdragen van Campbell c.s.

extra aandacht (Campbell en Erlebacher, 1975 en  Campbell en Boruch,



256

1975). Een recente bijdrage met een interessant voorstel is Mohr

(1982).

30) Het symmetriemodel, dat symmetrie postuleert voor beide 'turnover'-

tabellen AB, vertrekt in eerste instantie voor de tabel FAB van het

verzadigde model en brengt daarin restricties aan: TA = TB, T  =
BF   AB = TAB en TABF

ABF
Tik' rij    ji     ijk = Tjik. In termen van de 'uitgebreide' tabel

ZAFB, waarbij Z d e eerder gebruikte hulpvariabele is en Z=1 be-

trekking heeft op de oorspronkelijke frequenties en Z=2 o p d e fre-

quenties van de getransponeerde 'turnover'tabellen, verkrijgt men de

schattingen voor het bedoelde symmetriemodel via het model  {FAB }.

Het quasi-symmetriemodel waarin er van uit gegaan wordt dat in beide

'turnover'tabellen sprake is van quasi-symmetrie, luidt voor de uit-

gebreide tabel   ZABF:    {ABF, ZAF, ZBF }. In termen  van de oorspronkelijke
frequenties  ABF geldt  weer het  verzadigde model,  waarin nu nog

AB           ABIF

sle  s
de volgende restricties zijn aangebracht:   T   =  Tji  en   ·rijk

= Tjik. Het in tabel 4.19 aangegeven partidle symmetriemodel is voor

de 'uitgebreide' tabel: {ABF,ZA,ZB}. In het verzadigde model voor de
AF     BF    AB

fI:quenti:;  ABFA ;lden  dan de volgende restricties:   Tik  =  Tik'   Ti j  =
T   en Tji     ijk = Tjiko In het partidle symmetriemodel worden i.t.t. het

symmetriemodel de parameters TA en ·rB vrijgelaten, maar niet i.t.t.
AF      BE

het  quasisymmetriemodel  de  parameters r en T Op  deze  wijzeik     ik'
wordt rekening gehouden met een algemene trend in antisemitisme, die

echter niet verbijzonderd wordt naar controle en experimentele groep

(zie ook noot 19).

31) In de discussies over de consequenties van onbetrouwbaarheid is de

aandacht vrij sterk gericht op de onbetrouwbare covariaten (voorme-

tingen) en niet op onbetrouwbaarheid bij nametingen en de meting van

de causale factor. Dit is ook logisch indien men bedenkt dat in veel

(quasi)experimenten het vaststellen van de scores op de causale fac-

tor zeer betrouwbaar kan geschieden. Verder speelt in het 'echte'

covariantiemodel onbetrouwbaarheid in de afhankelijke variabele (na-

metingen) geen vertekenende rol, althans niet wat betreft de schat-

ting van de sterkte van de ongestandaardiseerde effecten. In logli-

neaire analyse van panelgegevens is de situatie geheel anders: in

panelonderzoek zal ook de causale factor veelal niet geheel betrouw-
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baar gemeten zijn en blijven de effectparameters van het loglineaire

model niet gelijk in het geval van misclassificaties bij de afhanke-

lijke variabele.

32) In een dergelijk model is het uiteraard noodzakelijk dat alle scores

op alle variabelen betrekking hebben op dezelfde respondenten. Dit

is per definitie niet het geval in trendanalyse. Trendgegevens kun-

nen dus voor de in deze subparagraaf voorkomende onderzoeksvragen

niet gebruikt worden.

33) Tabel 4.5  bevat een aantal vrij kleine celfrequenties, waaronder

enkele cellen met frequentie 0. Buiten de inmiddels vertrouwde onze-
2

kerheid wat betreft de benadering van de theoretische X -verdeling,

leverde dit voor de meeste analyses geen problemen op. Wel ontston-

den er problemen bij de analyse van de effecten van A, C en D op B.

In dit 'logit'model moet in ieder geval de term ACD opgenomen wor-

den, moet m.a.w. de tabel ACD exact gereproduceerd worden. In deze
tabel bevindt zich echter 660 lege cel nl. ACD = (2,1,3), hetgeen

berekening van de effectparameters op de normale wijze onmogelijk

maakt. Om alle hierna volgende (deel)analyses voor tabel 4.5 onder-

ling vergelijkbaar te maken, werd besloten voor de drie cellen ABCD

= ((2,1,1,3),(2,2,1,3),(2,3,1,3)) de frequentie 0 te vervangen door

0,1. Voor zover mogelijk zijn alle analyses uitgevoerd op de oor-

spronkelijke tabel en op de opgehoogde tabel. De verschillen waren

volstrekt te verwaarlozen. De toetsingsgrootheden leverden in beide

gevallen nagenoeg dezelfde overschrijdingskansen op en de relevan-

te A-parameters gaven geen absolute verschillen groter dan 0,02 te

zien. In de tekst zijn alleen de resultaten voor de opgehoogde tabel

vermeld.

34) Omdat het hier om een vrij extreem model gaat, werden de kansen op

niet-identificeerbaarheid groot geacht. Eerdere soortgelijke toepas-

singen van deze werkwijze gaven weliswaar naar alle waarschijnlijk-

heid identificeerbare resultaten (Hagenaars e.a., 1980), maar deze

hadden betrekking op dichotome variabelen. Daarom werden voor het

onderhavige model diverse 'random'beginschattingen uitgeprobeerd, en

tevens verschillende redelijk goed geachte beginschattingen. In alle
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gevallen werd dezelfde oplossing verkregen. Deze oplossing bevatte

steeds enkele schattingen voor   die gelijk aan 0 waren; eveneens

geldt dit voor enkele conditionele kansen. Een overdreven schatting

van de invloed van het (a priori) nul zijn van deze parameters op

het  aantal vrijheidsgraden brengt  het aantal vrijheidsgraden op

maximaal 43. Dit heeft op de conclusie dat het model verworpen moet

worden, geen invloed.
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Hoofdstuk 5. TRENDONDERZOEK

5.1. Inleiding

Trendonderzoek, het type onderzoek waarbij de gegevens van de achtereen-

volgende golven betrekking hebben op verschillende personen (die echter

wel  allen uit dezelfde populatie afkomstig  zijn),  is  in de praktijk  de

belangrijkste bron van informatie over processen van sociale verande-

ring. Dit vloeit niet voort uit de superioriteit van dit onderzoeksont-

werp als zodanig; integendeel, alle onderzoeksvragen die beantwoord kun-

nen worden m.b.v. trendonderzoek, kunnen in principe ook beantwoord wor-

den via panel- en cohortonderzoek, maar het omgekeerde is niet het ge-

val.

De populariteit van trendonderzoek berust op het feit dat trenddata veel

vaker beschikbaar zijn en op eenvoudigere wijze geanalyseerd kunnen wor-

den dan cohort- en panelgegevens. Zo is in hoofdstuk 4 aangegeven dat

het uitvoeren van panelanalyses voor meer dan drie golven op grote prak-

tische problemen stuit. In trendanalyse is een groot aantal meetmomenten

meestal geen probleem, veelal zelfs een voordeel. Loglineaire trendana-

lyses zijn doorgaans ook weinig gecompliceerd. De technieken die in de

hoofdstukken 2 en 3 uiteengezet zijn binnen het kader van het eenmalige

survey, zijn vrijwel zonder meer toe te passen in trendonderzoek; de

enige 'complicatie'  is de introductie van de onafhankelijke variabele

tijd (Davis, 1975b, Landis en Koch, 1979).

Dit zal in par. 5.3 gedemonstreerd worden aan de hand van een analyse

van de veranderingen in &&n kenmerk (stemintentie) over acht waarne-

mingsperioden. Daarbij zal ook aandacht besteed worden aan de vraag hoe

men kan onderzoeken of de veranderingen in dat kenmerk in diverse sub-

groepen op overeenkomstige wijze verlopen.  In feite is dit een vraag

naar het bestaan van samenhang tussen bepaalde onafhankelijke variabelen

en het te bestuderen kenmerk en naar de stabiliteit van deze samenhang

in de tijd. In tegenstelling tot voorafgaande hoofdstukken, zal nu wel

aandacht besteed worden aan loglineaire analyses met 'ordinale' variabe-

len. Dit hangt samen met het bijzondere (interval)karakter van de varia-

bele tijd.
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In de daarop volgende par. 5.4 zal worden aangegeven op welke wijze on-

derzocht kan worden of de veranderingen in twee of meer (verwante) ken-

merken systematisch met elkaar samenhangen, b.v. parallel lopen. Daar-

voor zal het overigens wel noodzakelijk zijn 'afwijkende' technieken te

hanteren: de in hoofdstuk 4 beschreven modellen voor marginale homogeni-

teit zullen, althans voor bepaalde deelvragen, gebruikt moeten worden.

In par.  5.5 zal aandacht besteed worden aan een bijzondere vorm van

trendonderzoek nl. het 'interrupted time-series design'. Hierbij tracht

men aan de hand van een aantal voor- en nametingen het effect van be-
paalde specifieke gebeurtenissen vast te stellen.

In de slotparagraaf zal worden beschreven hoe de bovenvermelde analyses

ook op latent niveau uitgevoerd kunnen worden. Zeker in het geval van

onbetrouwbare metingen is dit van belang.

Alvorens echter over te gaan tot een uiteenzetting van de toepassingsmo-

gelijkheden van loglineaire modellen in trendonderzoek, moet het kader

waarbinnen deze analyses plaatsvinden, nader aangegeven worden. In de

volgende paragraaf zullen dan ook de mogelijkheden en beperkingen van

het aan trendanalyse ten grondslag liggende onderzoeksontwerp kort be-

sproken worden, mede in aanvulling op hetgeen hierover reeds in het vo-

rige hoofdstuk opgemerkt is.

5.2. Onderzoeksontwerp

Een bepaald type trendonderzoekingen heeft vooral ten doel het ontdekken

van autonome processen die ten grondslag liggen aan de waargenomen ver-

anderingen en die zich voltrekken los van de concrete gebeurtenissen in

de onderzoeksperiode (zie b.v. Coleman e.a., 1957, Coleman, 1964, hfdst.

17). In een ander type trendanalyses staan juist de effecten van deze

tussentijdse gebeurtenissen centraal.

Omdat de aard van de analyses binnen de eerstgenoemde variant van trend-

onderzoek (de proces-variant) sterk afhankelijk is van een specifieke

inhoudelijke probleemstelling, zullen de meeste analyses in dit hoofd-

stuk uitgevoerd worden met het tweede type, het 'impact'trendonderzoek

als achtergrond.

Overigens zijn de beide varianten niet altijd van elkaar te onderschei-

den. Soms richt het 'impact'onderzoek zich niet op de effecten van be-
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paalde concrete gebeurtenissen, maar op het ontdekken van b.v. een li-

neaire trend, die veroorzaakt wordt door de 'tijdgeest'. In hoeverre de

'tijdgeest' gezien moet worden als de uiting van een immanent historisch

proces dan wel als het gevolg van aanwijsbare (externe) gebeurtenissen

is veelal slechts arbitrair vast te stellen.

De opzet van het trendonderzoek kan, uitgaande van aselect getrokken

steekproeven uit dezelfde populatie, in de notatie van Campbell c.s. als

volgt weergegeven worden:

R   0
1

R        Xa   02

R                 Xb   03

R                             Xc   04

R                                        Xd   05

De belangrijkste bedreiging van de interne geldigheid van dit onder-

zoeksontwerp vormen buitenexperimentele gebeurtenissen. In de 'procesva-

riant' kunnen allerlei gebeurtenissen het verloop van en het zicht op

het onderliggende proces verstoren; het is dan niet meer mogelijk te

extrapoleren naar perioden waarin dergelijke gebeurtenissen niet plaats-

vinden.

In het geval het trendonderzoek gericht is op een schatting van de ef-

fecten van 660 bepaalde, welomschreven gebeurtenis, houdt het voorkomen

van allerlei andere gebeurtenissen in dat er een vermenging kan ontstaan

van de effecten van de ene specifieke gebeurtenis met die van de andere

voorvallen. Wanneer het 'impact'trendonderzoek meer in explorerende zin

gebruikt wordt om de relevante gebeurtenissen op te sporen die een ver-

klaring zouden kunnen geven voor de veranderingen in het te bestuderen

kenmerk, kan men er niet zeker van zijn dat de aangewezen gebeurtenissen

de veranderingen teweeg gebracht hebben en niet bepaalde andere voorval-

len waaraan men niet direct gedacht heeft.

De fundamentele moeilijkheid is dat in trendonderzoek de factor tijd,

periode, als substituut gebruikt wordt voor allerlei gebeurtenissen die

zich in de tussentijd voltrokken hebben. Dat bepaalde gebeurtenissen
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daarbij zowel korte als lange termijn effecten uit kunnen oefenen en

elkaars effecten kunnen beInvloeden, compliceert een en ander nog aan-

zienlijk (zoals ook in hoofdstuk 6 nog nader aangegeven zal worden).

De oplossing zou gevonden kunnen worden in een expliciete vaststelling

van de mate waarin de onderzoekspersonen aan de desbetreffende gebeurte-

nis zijn blootgesteld, c.q. het vinden van een controlegroep die geen

invloed van de gebeurtenis heeft ondergaan, maar overigens gelijk is aan

de 'experimentele' groep. In de praktijk zal dit voor niet-experimentele

situaties slechts bij uitzondering mogelijk zijn.

Een tweede belangrijke storende factor is uitval. Bij elke golf kunnen

personen b.v. weigeren aan het onderzoek mee te werken en de consequen-

ties hiervan kunnen per golf anders zijn. Daardoor is het mogelijk dat

er verschillen tussen 01 en 02 etc. ontstaan die geheel ten onrechte aan

de invloed van bepaalde gebeurtenissen toegeschreven worden.

'Mortality' moet in langlopende trendonderzoekingen ook in de letterlij-

ke zin van 'dood gaan' opgevat worden. Dit brengt het probleem van dif-

ferentidle groepssamenstelling als storende factor naar voren. In het

bovenvermelde schema is er van uitgegaan dat elke onderzoeksgroep een

aselecte steekproef uit dezelfde populatie is (vandaar het symbool R).

Maar wanneer er b.v. 15 jaar ligt tussen de eerste en de laatste meting,

zullen er, ook als er steeds sprake is geweest van een aselecte steek-

proef uit de gehele Nederlandse populatie,  systematische verschillen

tussen de onderzoeksgroepen ontstaan; deze weerspiegelen de veranderin-

gen in de 'populatie' waar mensen uit zijn weggegaan en anderen zijn

binnengekomen. Deze verschillen zouden ten onrechte toegeschreven kunnen

worden aan de invloed van de tuSsenliggende gebeurtenissen of aan de

uitwerking van het onderliggende veranderingsproces.  (Indien mogelijk

moet men in zo'n geval dan ook overgaan op cohortonderzoek, zie hoofd-

stuk 6.)

Maar ook voor minder langlopende onderzoekingen, waarbij de veranderin-

gen in de populatie te verwaarlozen zijn, dreigt het gevaar van diffe-

rentible groepssamenstelling. Indien men m.b.v. data-archieven een aan-

tal onderzoekingen bijeenbrengt voor een trendonderzoek, zal men vaak

gedwongen zijn omwille van een voldoende aantal meetmomenten, surveys

erbij te betrekken die op enigszins verschillende (sub)populaties be-

trekking hebben. Niet in alle gevallen is het symbool 'R' in bovenstaand

schema dan gerechtvaardigd.
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Verder zal een onderzoeker die m.b.v. secundair materiaal een langlopend

trendonderzoek wil opzetten, vrijwel zeker te maken krijgen met verande-
ringen in de wijze waarop de diverse theoretische variabelen geoperatio-

naliseerd zijn. Zoals in hoofdstuk 1 opgemerkt is, kan dit de onderzoe-

ker voor vrijwel onoplosbare problemen plaatsen.

In vergelijking met panelonderzoek heeft het trendonderzoek als nadeel

dat alleen nettoveranderingen vastgesteld kunnen worden en niet de bru-

toveranderingen. Daardoor biedt trendonderzoek ook minder mogelijkheden

tot vaststelling van de mate van onbetrouwbaarheid van de metingen.

In het vorige hoofdstuk zijn trend- en panelonderzoek vrij uitvoerig met

elkaar vergeleken. Daarbij is ook vastgesteld dat het onderscheid netto-

vs. brutoverandering vaak wel, maar niet in alle gevallen relevant is.

En ook al is het relevant: vaak zijn alleen trenddata beschikbaar en

geeft trendonderzoek het best mogelijke antwoord op de onderzoeksvragen.

5.3. Veranderingen in &6n kenmerk

5.3.1. Tijd als onafhankelijke variabele

Zoals ook al in de inleiding gesteld is, kunnen trendanalyses beschouwd

worden als 'gewone' analyses waarbij een der variabelen tijd (T) is;

deze variabele T heeft dan als categorie2n de momenten van waarneming.

Stel dat we geInteresseerd zijn in de veranderingen in de loop der tijd

in het voorgenomen stemgedrag S. Het ontbreken van (netto)veranderingen

in dit kenmerk houdt in dat de relatieve frequentieverdeling van de va-

riabele S op alle meetmomenten gelijk is. In termen van de variabelen T

en S: in de tabel TS is er sprake van onafhankelijkheid en is het logli-

neaire model {T,S} geldig.

Als dit model verworpen moet worden,  past men het verzadigde model  {TS }
TS TS

toe, waarbij de parameters Tij (c.q. Yi ) informatie over de invloed van

T op S en daarmee over de aard en de omvang van de veranderingen in

stemintentie in de loop der tijd geven.

Een en ander kan geIllustreerd worden aan de hand van tabel 5.1. Daarin

vormen de kolommen 'Tot.' de tabel TS. Deze gegevens (evenals alle data

in dit hoofdstuk) zijn afkomstig van het Amsterdamse Continu-onderzoek,

een serie  (min of meer) half-jaarlijkse onderzoekingen,  gestart in ja-
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Tabel 5.1.Tijd (T), religie (R) en stemintentie (S); gegevens: Continu-

onderzoek, Universiteit van Amsterdam, FSW-A/Steinmetzarchief.

T S R=1 R=2 Tot. T S R=1 R=2 Tot.

1 1 112     70 182 5 1 143 100 243

1 2 4 170 174 5 2 8 133 141

1    3        33     33     66         5    3        28     47      75

1    4        23     24     47         5    4        25     19      44

tot. 172 297 469 tot. 204 299 503

2 1 123     64 187 6 1 135     78     213

2 2 6 143 149 6 2 8 135 143

2    3        24     32     56         6    3        26     30      56

2    4        20     31     51         6    4        23     14      37

tot. 173 270 443 tot. 192 257 449

3 1 122     83 205 7 1 133     73     206

3    2        10 114 124 7 2 9 119 128

3    3        30     41     71         7    3        31     29      60

3    4        18     27     45         7    4        20     29      49

tot. 180 265 445 tot. 193 250 443

4 1 137     59 196 8 1 141     57     198

4 2 3 115 118 8    2        11 119 130

4    3        36     39     75         8    3        30     43      73

4    4        21     31     52         8    4        25     18      43

tot. 197 244 441 tot. 207 237 444

Totaal 3637

Tijd 1. jan. '78; 2. juni '78; 3. nov. '78; 4. mei '79
5. okt. '79; 6. apr. '80; 7. okt. '80; 8. dec. '80

Religie 1. behoort niet tot een kerkgenootschap
2. behoort wel tot een kerkgenootschap

Stemintentie  1. Links; 2. Christelijk; 3. Rechts; 4. Niet-stemmen
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nuari 1972, waarbij op elk meetmoment een nieuwe landelijke steekproef

getrokken wordt. De data zijn beschikbaar gesteld door het Steinmetzar-

chief.1)

In tabel 5.2 zijn de toetsingsuitkomsten voor het onafhankelijkheidsmo-

del weergegeven (model 1). Uitgaande van een strikte hantering van het

onbetrouwbaarheidsniveau van 0,05, moet het model geaccepteerd worden.

De conclusie luidt dan dat er geen nettoverschuivingen zijn opgetreden

in de partijvoorkeuren van de respondenten. Op basis van de geschatte

verwachte frequenties kan de voor de gehele onderzoeksperiode geldende

relatieve verdeling van de variabele stemintentie bepaald worden.

Toch is een dergelijke conclusle niet geheel geloofwaardig. Op de eerste

plaats  is  de toetsingsuitkomst niet helemaal overtuigend;  deze ligt

vrijwel op de grens van verwerpen/aanvaarden van de nulhypothese.

Verder is het niet erg waarschijnlijk dat er in een periode van drie

jaar geen enkele relevante verschuiving in politieke voorkeur is opge-

treden; zelfs bij de hierboven gehanteerde ruwe categorieZnindeling zou

enige nettoverandering gevonden moeten worden. Wel valt te verwachten

dat deze verschuivingen relatief klein zijn.  Kleine verschuivingen kun-

Tabel 5.2. Tijd (T) en stemintentie (S); tabel TS; gegevens: tabel 5.1.

2
Model L           df. 2 Pearson- X 6

1. {T,S} 31,24   21 0,07 31,40
TS   TS

2. iT,Sj + Tll' T12 19,21   19 0,44 19,20

3.    {T ,S}   +   lineair TS 23,59   18 0,17 23,47

4. {T,S} + lin./kwadr. TS 15,17   15 0,44 15,21

5. {T,S} + lin./kwadr. TS
cat. 2 = -cat. 1 16,18   19 0,65 16,21

6. (1) - (2) 12,03 2 0,002 0,32

7. (1) - (3) 7,65 3 0,05 0,12

8. (1) - (4) 16,07 6 0,01 0,32

9. (1) - (5) 15,06 2 0,001 0,43

10. (3) - (4) 8,42 3 0,04 0,23

11. (5) - (4) 1,01 4 0,91 -0,19



266

nen echter belangrijke politieke consequenties hebben: 5% meer of minder

stemmen behalen dan een vorige keer, betekent voor een politieke partij

ongeveer 7 kamerzetels meer of minder. In de Nederlandse politieke ver-

houdingen zijn dit ware aardverschuivingen, die niet zo vaak voorkomen.

De moeilijkheid is deze kleine systematische verschillen te ontdekken

temidden van de te verwachten steekproeffluctuaties; in de woorden van

Converse: " finding  the very small" (Converse,  1976,  blz.  43) .

Op grond van deze overwegingen werd besloten de analyse voort te zetten

en niet zonder meer het onafhankelijkheidsmodel te aanvaarden. Aller-

eerst werden de aangepaste residuen van het onafhankelijkheidsmodel on-
TS TS

derzocht. Alleen de frequenties f en f weken significant af van de11     12
geschatte verwachte frequenties (-2,805 resp. 3,360).

Men zou nu aan het onafhankelijkheidsmodel twee effecten kunnen toevoe-

gen die alleen betrekking hebben op deze twee cellen. De toetsingsgroot-

heden voor dit model zijn in tabel 5.2 (model 2) weergegeven. Het model

past goed bij de data, ook significant beter dan model 1 zoals blijkt

uit de conditionele toets (model 6).
TS TS

In model 2 worden vanwege de toevoeging van de parameters Tll en T12 de
TS TS

frequenties f en f exact gereproduceerd. Men beschouwt de 'uitzon-11     12
derlijk' geringe voorkeur voor links  en de 'uitzonderlijk' grote voor-
keur voor de christelijke partijen in januari '78 ten opzichte van de

rest van de onderzoeksperiode als gegeven, en niet als steekproeffluc-

tuatie. Indien er - zoals ook hier het geval is - geen duidelijke inhou-

delijke verklaring voor de (twee) extra effecten gegeven kan worden, is

een dergelijke ad hoc aanpassing van het model echter weinig zinvol.

Verdere inspectie van de residuen voor model 1 leverde geen nieuwe ge-
TSzichtspunten op, evenmin als een bestudering van de parameters A   in

het verzadigde model {TS}. Zoals te verwachten was, wijken de parame-
TS     TSters A en X significant van 0 af; van de overige parameters is al-
j      12 TSleen A nog significant. Een grafische weergave van de effecten A42                                                                ij

leidde weliswaar tot enige vermoedens omtrent de effecten van de factor

tijd op stemintentie, maar het is uitermate lastig en ook nogal wille-

keurig in de sterk op- en neergaande curves met het blote oog een be-

paald systematisch patroon aan te wijzen.

Men kan echter ook op meer verantwoorde wijze dan via de 'interocular

test' (Gottman, 1981, blz. 57) de data op de aanwezigheid van systemati-
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sche patronen onderzoeken. Men zou kunnen starten met de hypothese dat

de effecten van de factor tijd op het stemgedrag lineair zijn; in termen
TS

van het loglineaire model: A is een lineaire functie van T. Aan het
ij

onafhankelijkheidsmodel   {T, S } wordt een lineair effect   van  T  op S toege-

voegd. Of anders gezegd: we passen het 'verzadigde' model toe, met als
TS

restrictie dat X.. lineair afhankelijk is van T:
1J

ATS = A*S t (5.1)
ij     j  i

*S
In verg. (5.1) is A   een te schatten parameter en is ti de score voor

de categorie i van variabele T.

De scores voor T kunnen op vele wijzen toegekend worden. In het geval

van gelijke afstanden tussen de meetmomenten, is elke oplopende serie

getallen met een constant verschil tussen twee opeenvolgende getallen in

principe adequaat. Indien, zoals in tabel 5.1, de meetmomenten op onge-

lijke afstand van elkaar liggen, moeten de getallen deze ongelijke af-

standen weerspiegelen. Verder zullen de scores zo gekozen worden dat de

som van de scores 0 is. Dit vloeit voort uit het feit dat ook in dit

model de restrictie aangebracht wordt dat de som van de loglineaire ef-

fecten, na sommatie over de juiste subscripten, 0 is (zie ook verg.

(2.11)):

I ATS = A*Si ij  jiti=O(+Eti-O)
(5.2)

TS         *S           *SE X =t I X = 0 (+ E X = 0)
ij    i     j             j

j                                 i

In het geval van gelijke afstanden tussen de meetpunten kunnen de tabel-

len met de codfficidnten van orthogonale polynomen, zoals o.a. vermeld
in Hays (1973, app. C) gebruikt worden.2)

Het model kan dan als volgt (in loglineaire en multiplicatieve vorm)

weergegeven worden:

TS        T    S    *S
G   =0+1+1  +A.t
ij        i    j     J  i

(5.3)
t

TS      T  S  *S lF   =n T  T.T.ij      i  J   J
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De parameters in (5.3) kunnen o.a. geschat worden m.b.v. het programma

FREQ (Haberman,  1979),  waarbij gebruik gemaakt wordt van een 'design

matrix'  (verg. par. 2.5). Op welke wijze de lineaire restrictie (5.1)

via een dergelijke matrix aangebracht wordt, kan geillustreerd worden

aan de hand van een 4*3-tabel TS, waarbij de afstanden tl - t2, t2 - t3

en t3 - t4 aan elkaar gelijk zijn:

-     -    - -     -    -

F 1100 1   0  -3   011                                             0

F         1   1   0   0   0   1   0  -3       X
T

12                                              1

F13   1 1 0 0-1-1 3 3   <
F 10

1 0 1 0-1 0    21

F22       1   0 1
0   0   1   0  -1       A 

1n F
=1 0 1 0-1-1 1 1.A    (5.4)23

*S
F31 1 0 0 1 1010 X

1

*S
F32       1   0 0 10101 A

2
-     -

F33       1   0   0   1  -1  -1  -1  -1

F41       1  -1  -1  -1   1   0   3   0

F42       1  -1  -1  -1   0   1   0   3

F43       1 -1 -1  -1  -1  -1  -3  -3
---      -

G=   X    A- - -

De eerste zes kolommen van de 'design matrix' X geven a.h.w. het onaf-

hankelijkheidsmodel weer. Daarin worden wat de
effecten A  (en A ) be-

treft geen assumpties gemaakt omtrent lineariteit; de marginale verde-

lingen f (en fTS) worden door model (5.3) exact gereproduceerd.TS

i+      +j
De laatste twee kolommen geven via de keuze van de scores ti(-3,-1,1,3)

in verg. (5.2) het lineaire effect van T op S weer. De scores ti somme-
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*S      *S    *Sren   tot  0 en tevens geldt   A  3  =  -(A  1  +  1 2)' zodat voldaan  is  aan  res-
trictie (5.2).

De toetsingsuitkomsten voor het model in verg. (5.3) staan vermeld in

tabel 5.2 bil model 3. Dit model heeft drie vrijheidsgraden minder dan

het  onafhankelijkheidsmodel,  aangezien  de  variabele  S 4  categorie n
*S

heeft en er nu drie onafhankelijke parameters X   extra geschat moeten

worden. Het model blijkt redelijk goed bij de data te passen. De resi-

duen zijn niet significant, behalve voor de cel (1,2), nl. 2,374. De

vraag of de introductie van de lineaire effecten van T op S, een signi-

ficante verbetering geeft ten opzichte van het onafhankelijkheidsmodel,

wordt beantwoord via de conditionele toets vermeld bij model 7. Onder

het nodige voorbehoud zou men kunnen concluderen dat model 3 een signi-

ficante verbetering inhoudt.
-                             TS

Mede gelet echter  op de waarde  van  6  (=  0,12)  en de waarden  van  Ai   in
het verzadigde model (zonder restricties) {TS} werd toch besloten het

model verder uit te breiden met een kwadratisch effect. De effecten van

T op S nemen dan niet rechtlijnig in de tijd toe of af, maar volgen een

kromlijnig verband, meer precies:  ze liggen op een parabool. We gaan
TSweer   uit   van   het ' verzadigde' model waarbi j   nu   aan de' parameter    Ai    de

volgende lineaire restrictie wordt opgelegd:

ATS = A*St  + A**St' (5.5)
ij     j i j   i

De scores ti worden, evenals hierboven, dusdanig toegekend dat er een

lineair effect van T op S ontstaat; de scores t; worden zo gekozen dat
het effect kwadratisch is. Zowel voor ti als ti geldt dat de som van de

scores 0 is en eveneens moet in beide gevallen rekening gehouden worden

met ongelijke afstanden tussen de meetmomenten. In het geval van gelijke

afstanden kunnen de orthogonale polynomen (van de eerste en tweede orde)

zoals aangegeven in o.a. Hays (1973, app. C) gehanteerd worden.

Dit model, model 4 in tabel 5.2, past uitstekend bij de data. Bovendien

blijkt het een significante verbetering te geven, zowel ten opzichte van

het onafhankelijkheidsmodel, als ten opzichte van het vorige model met

alleen de lineaire effecten (zie modellen 8 en 10).

Inspectie van de omvang van de lineaire en kwadratische effecten gaf

vervolgens duidelijk aan dat deze voor 'rechts' en niet-stemmers vol-

strekt te verwaarlozen waren: A  , A  , A *  en A
*S

stellen qua grootte
4
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van het effect niets voor en bovendien is de standaard-deviatie van de

schatting van het effect ongeveer twee maal zo groot als het effect

zelf. Omdat de effecten per definitie tot 0 sommeren is verder dus ook

de sterkte van het lineaire c.q. het kwadratische effect bij 'links'

nagenoeg gelijk aan het overeenkomstige effect bij de 'christelijke par-

tijen', zij het tegengesteld van teken.

Men kan concluderen dat voor de onderhavige onderzoeksperiode geldt dat

de grootte van de aanhang van 'rechts' en het aantal niet-stemmers lou-

ter afhangen van de hoofdeffecten T en S, m.a.w. van de grootte van de

steekproef op elk moment en van het aantal personen dat (geometrisch)

gemiddeld over alle tijdstippen aangetroffen wordt in de categorie 3

resp.  4 van de variabele stemintentie. Tussenliggende gebeurtenissen

veroorzaken geen bijzondere toe- of afname van de aanhang van 'rechts',

noch van het aantal niet-stemmers.

Voor de aanhang van een linkse of voor die van een christelijke partij

ligt dit anders: er is sprake van een significant effect van tijd dat

een parabolisch verloop heeft en waarbij geldt dat de 'winst' voor de
3)een het 'verlies' voor de ander is.

Dit alles kan formeel vertaald worden in een 'verzadigd' model waarin
TS

voor de parameters A de volgende restricties worden aangebracht:
iJ

ATS . 0 voor j = 3,4ij

*S       **S
=X  t +A t' voor j=1 (5.6)

1 i 1    i

=  - 1*s   t     -   A**S
1 i 1 ti

voor j=2

Deze restricties kunnen ook weer weergegeven worden in de vonm van een

'design matrix', waarna de parameters  van het model geschat kunnen  wor-
den. De toetsingsuitkomsten staan vermeld in tabel 5.2, model 5 en, wat
de conditionele toetsen betreft, de modellen 9 en 11. Het model blijkt

in alle opzichten een zeer goede (en spaarzame!) beschrijving van de

data te geven.

In fig. 5.1 zijn de meest interessante effecten uit het model, nl. die

van tijd op stemintentie, weergegeven. Omdat deze effecten alleen de

categorieAn links en christelijk omvatten, zijn ze weergegeven als ef-

fecten in een 'logit'model voor de kansverhouding links/christelijk.
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TSFig. 5.1. Effecten van tijd op stemintentie B voor  model  {TS l en
i 1/2'

model 5 in tabel 5.2; gegevens: tabel 5.1.
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Zoals in restrictie (5.6) tot uitdrukking is gebracht hebben deze effec-

ten een parabolisch verloop in de tijd. Aanvankelijk wijzigt zich de

kansverhouding met een duidelijke factor ten gunste van links; vanaf

ongeveer de helft van '79 wordt het voordeel voor links geringer, om

vanaf '80 om te slaan in een terreinwinst voor de christelijke partij-
*

en. (y    = 1,60, zodat kansverhouding links/christelijk in oktober '79max

1,6 keer zo gunstig was voor links dan in januari '78.)

Hoe is nu dit verloop van de effecten te verklaren? Er hebben zich in
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deze periode o.a. een aantal (partij)politieke gebeurtenissen voorge-

daan. Zo zijn er v66r het eerste meetmoment, en wel in maart 1977, ver-

kiezingen gehouden, waarbij de PvdA duidelijk overwinnaar was. Deson-

danks kwam er in december 1977 een CDA/VVI)-regering (kabinet Van Agt/
Wiegel) tot stand. In de loop van 1978 heeft dit kabinet veel kritiek te

verduren gekregen uit eigen kring, met name van AR-zijde (Aantjes).

Naast deze 'politieke' ontwikkelingen is er in de gehele onderzoekspe-

riode een 'maatschappelijke' discussie gevoerd rond bewapening en het

gebruik  van  kernenergie  (neutronenbom,  kernenergie-Urenco,  plaatsing

kernwapens). Verder gaan in deze onderzoeksperiode hoe langer hoe meer

het werkloosheidsprobleem, de economische teruggang en de noodzaak van

overheidsbezuinigingen een rol spelen.

Kortom, er zijn een groot aantal factoren die mogelijkerwijze in combi-

natie met elkaar het verloop van de effecten zou kunnen verklaren. In

welke mate ze ook feitelijk verantwoordelijk zijn en op welke wijze ze
precies de stemintentie belnvloeden, zou zowel theoretisch nader ver-

duidelijkt, als door introductie van additionele variabelen in het mo-

del, empirisch nader onderzocht moeten (en kunnen) worden.

Om  een  idee te geven  hoe  goed dit model  het ' feitelijk' verloop  van  de
effecten weergeeft, zijn in fig. 5.1 ook de resultaten voor het verza-
digde model {TS} zonder verdere (curvi)lineaire restricties opgenomen,

TS
met name dan wat betreft de vergelijkbare grootheid B

i 1/2TS TS
(= A 1 - X12).  Het is duidelijk dat het verloop van beide curves zeer

goed overeenkomt,  hetgeen op grond van de toetsingsresultaten Ook te

verwachten was.

Interessant zijn wellicht nog twee duidelijke afwijkingen. In november

'78 is het 'waargenomen'  effect groter dan het 'geschatte' effect op

basis van model 5. Kijken we naar de aangepaste residuen voor model 5

dan zijn deze voor de cel (3,1) 0,628 en voor de cel (3,2) -1,209. Met

name het aantal personen dat als stemintentie 'christelijk' opgeeft, is

in november 1978 kleiner dan op grond van model 5 verwacht zou mogen

worden. Anders gezegd: 'in werkelijkheid' is in november '78 de kansver-

houding links/christelijk voor links gunstiger dan volgens model 5. Dit

kan zeer goed verklaard worden vanuit het feit dat de interviews in no-

vember plaatsvonden, d.w.z. vrijwel direct nadat op 6 november het 'oor-

logsverleden' van CDA-leider Aantjes bekend gemaakt werd, met alle be-
roering die dit tot gevolg had. Het verschil tussen beide curves zou als
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schatting kunnen dienen van het effect dat deze gebeurtenis op de stem-

intentie heeft gehad (zie ook par. 5.5).

De tweede duidelijke discrepantie is te vinden in april '80. De residuen

voor model 5 zijn nu: voor cel (6,1): 0,087 en voor cel (6,2): 2,027.

(Dit laatste residu is het enige significante voor dit model.) In dit

geval is de aanhang voor de christelijke partijen significant groter dan

op basis van model 5 verwacht zou mogen worden. Een mogelijke verklaring

voor deze discrepanties zouden de rellen in Amsterdam in maart 1980 rond

de kraakbeweging kunnen zijn. Deze kunnen geleid hebben tot een grotere

behoefte aan 'orde en gezag' en als zodanig de positie van een rege-

ringspartij tijdelijk extra versterkt hebben.

Zoals eerder opgemerkt is, bestaat bij het zoeken naar verklaringen voor

deze en andere discrepanties steeds het gevaar dat naar een systemati-

sche verklaring gezocht wordt voor wat slechts een 'toevalsafwijking' is

dan wel dat temidden van de vele gebeurtenissen die zich afspeelden, de

verkeerde gebeurtenissen als oorzaak aangewezen worden. (Ofschoon in dit

geval de val van Aantjes en de rellen in Amsterdam twee gebeurtenissen

waren die voorkwamen op een lijstje met voor de onderzoeksperiode rele-

vante gebeurtenissen, dat aan de hand van Keesings Historisch Archief

opgesteld is v66rdat met de analyse gestart werd; alleen voor deze twee

gebeurtenissen werd een direct abrupt effect verwacht op stemintentie;

de  overige ' gebeurtenissen' betreffen  de  in het begin vermelde politieke

debatten en discussies over meer algemene en principiile kwesties.)

Naast het van tevoren specificeren van de te verwachten effecten, is het

vaak mogelijk de houdbaarheid van de gegeven verklaring te onderbouwen

door er nieuwe, empirisch te verifi&ren voorspellingen uit af te leiden.

Uitvoering van een dergelijke verificatie zal veelal impliceren het in-

troduceren van additionele variabelen in het model. Op welke wijze dit

kan gebeuren wordt in de volgende (sub-)paragrafen aangegeven.

Tot slot van deze subparagraaf moet er nog op gewezen worden dat model 5

zeer goed gebruikt kan worden om, aangenomen dat de curvilineaire trend

een voortgaand proces impliceert,  toekomstige kansverhoudingen tussen

links en christelijk te voorspellen. Volgens standaardprocedures kunnen

daarbij ook de varianties van deze schattingen bepaald worden. Verdere

informatie hierover geeft met name Clogg (1979, hfdst. 7).
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5.3.2. Veranderingen in subgroepen; introductie van additionele variabe-

len

De complicaties en mogelijkheden die ontstaan door het introduceren van

additionele variabelen, zullen geillustreerd worden aan de hand van de

gehele tabel 5.1, waarin behalve tijd T en stemintentie S ook de varia-

bele religie R is opgenomen. Toevoeging van nog meer variabelen leidt

weliswaar tot nog gecompliceerder analyses, maar de principes ervan zijn

niet anders dan in het geval van introductie van 66n additionele varia-

bele.

Voor de data in tabel 5.1  zijn een groot aantal modellen opgesteld,

waarvoor de toetsingsuitkomsten vermeld staan in tabel 5.3. Daarbij is

steeds stemintentie als de afhankelijke variabele genomen en is dus ook

in elk model de term {TR} opgenomen. Zou men ook willen onderzoeken op

welke wijze religie en tijd samenhangen dan zou men dit volgens de prin-

cipes van Goodmans 'modified path analysis approach' stapsgewijs moeten

doen, dus eerst binnen de tabel TR.

In de modellen 1 en 2 wordt er van uitgegaan dat er geen effect bestaat

van religie op stemintentie. Daarbij wordt in model 1 verondersteld dat

stemintentie stabiel is in de tijd, terwijl dat niet het geval is in

model 2. De conditionele toets Ll/2 is zo een toets op de onafhankelijk-

heid van T en S. Zoals uit een vergelijking van de uitkomsten bij model

8 in tabel 5.3 en bij model 1 in tabel 5.2 blijkt, is deze conditionele

toets identiek aan de onvoorwaardelijke toets op onafhankelijkheid van T

en S in de tabel TS. Dit is geen toeval maar volgt uit de 'opsplitsbaar-

heid' van L (Goodman, 197 lb, Allison, 1980) .

Een andere conditionele toets op de aanwezigheid van nettoveranderingen

in stemintentie is L3/4 (model 9). Daarbij wordt de invloed van T nage-

gaan onder de veronderstelling dat er wAl een effect bestaat van religie

op stemintentie (hetgeen hier ook zeker het geval is).
Men kan deze conditionele toets zo interpreteren dat nagegaan wordt of

er veranderingen in stemintentie plaatsvinden die niet veroorzaakt zijn

door veranderingen in religie. Immers, in de modellen 3 en 4 wordt wel-

iswaar verondersteld dat de invloed van religie op stemintentie op alle
meetmomenten dezelfde is (er is geen interactieterm TRS opgenomen), maar

wordt wel rekening gehouden met eventuele gevolgen voor de stemintentie

van veranderingen in de kansverhouding lid/geen lid  van een kerkgenoot-
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Tabel 5.3. Tijd (T), religie (R) en stemintentie (S); gegevens: tabel

5.1.

2
Model L df. 2         Pearson- X

1. {TR,S} 1171,22 45 < 0,001 998,93

2. {TR,TS} 1139,98 24 < 0,001 968,54

3. {TR,RS} 57,58 42 0,06 56,76

4. {TR,RS,TS} 29,63 21 0,10 29,06

5. {TR,RS,TS}, TS = lin./kwadr.

cat. 2 = -cat. 1 46,95 40 0,21 45,69

6. {TRS}, TS, TRS = lin./kwadr.

cat. 2 = -cat. 1 46,00 38 0,17 44,87

7. {TRS}, TRS = lin. 25,13 18 0,12 25,80

8. (1) - (2) 31,24 21 0,07

9. (3) - (4) 27,95 21 0,14

10. (3) - (5) 10,63 2 0,005

11. (5) - (4) 17,32 19 0,57

12. (5) - (6) 0,95 2 0,62

13. (4) - (7) 4,50 3 0,21

schap. Als men aan de hand van de tabel TS geconstateerd heeft dat er

een effect bestaat van tijd op stemintentie, kan men via de tabel TRS

(en de conditionele toets L3/4) nagaan of de hiervoor verantwoordelijke

'gebeurtenissen'  de wijzigingen in de kansverhouding lid/geen lid van

een kerkgenootschap zijn.

Uitgaande van de toetsingsuitkomsten bij de modellen 8 en 9 zou men kun-

nen concluderen dat het twijfelachtig is of de factor tijd binnen de

gehele onderzoeksgroep wel enige invloed uitoefent en dat er nog minder

reden is om een dergelijk effect te veronderstellen wanneer rekening

wordt gehouden met eventuele veranderingen in de verdeling van de varia-

bele religie en de invloed daarvan op de stemintentie.

Ook nu is het weer mogelijk toetsen voor de invloed van tijd op stemin-

tentie uit te voeren die een groter onderscheidend vermogen hebben dan

de hierboven vermelde, en wel door te onderzoeken of de veranderingen in
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de loop der tijd een systematisch karakter vertonen. Met name zou men

kunnen nagaan of het curvilineaire effect dat in de vorige subparagraaf

gevonden is, ook bij constanthouding van religie, dus ook binnen de sub-

groepen 'lid' en 'geen lid', geldt.

Daartoe wordt  aan het model   {TR,RS }  de  term   {TS } toegevoegd waarbij  voor

het loglineaire effect TS restrictie (5.6) geldt. Dit model, model 5 in

tabel 5.3, blijkt goed bij de data te passen, en wat minstens zo belang-

rijk is, het past significant beter dan het overigens gelijke model zon-

der effecten van T op S en niet significant slechter dan het overigens

gelijke model met alle (willekeurige) effecten van T op S (cf. modellen

10 en 11).

In model 5 wordt niet alleen aangenomen dat voor leden en niet-leden van

een kerkgenootschap dezelfde restricties gelden ten aanzien van de ef-

fecten van tijd op stemintentie, maar wordt ook expliciet verondersteld

dat de grootte van deze effecten in beide groepen precies gelijk is. Zou

men alleen deze laatste beperking willen laten vallen, dan zou men een
TRS

model moeten opstellen waarin de drie-variabelen interactieterm A
ijkTS

voorkomt waarbij voor de parameter X een soortgelijke restrictie geldtik
TRS

als weergegeven in (5.6) en voor Aijk:

TRS
X =0 voor k  = 3,4ijk

*RS **RS
t' voor jk = 11,22 (5.7)=A   t +A

11 i 11  i

=  - 1*RS   t     -   A**RS
11 i 11 t;   voor jk = 12,21

Dit model is in tabel 5.3 weergegeven als model 6. Van belang is vooral

de uitkomst van de conditionele toets L5/6 (model 12). Hieruit blijkt
TRSdat er geen reden is het model met het drie-variabelen-effect Xijk te

verkiezen boven het model zonder dit effect. De factor tijd heeft bij

leden en niet-leden van een kerkgenootschap precies dezelfde invloed op

stemintentie.

Bekijken we de effecten van T op S binnen model 5 (het model zon-

der ATR ), dan wordt dezelfde curve gevonden als weergegeven in fig. 5.1

met ook weer dezelfde discrepanties (nu t.o.v. de effecten A S uit model
ik

4), zij het dat de daling van de curve na oktober 1979 zich wat sterker
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voortzet. Onder invloed van allerlei gebeurtenissen wordt de kansverhou-

ding links/christelijk zowel voor 'leden' als 'niet-leden' na oktober

1979 steeds ongunstiger voor links, een trend die in de totale tabel TS

i6ts gemaskeerd wordt doordat het percentage onkerkelijken met hun rela-

tieve grote voorkeur voor links in de tijd toeneemt (van 36,7% op tl tot

46,6% op t8)·

In tabel 5.3 is nog een model opgenomen met een drie-variabelen-effect,
TRS

nl. model 7. In model 6 werd de interactieterm A gebruikt om na te
ijk

gaan of de effecten van tijd op stemintentie voor beide groepen, lid en
TRS

geen lid van een kerkgenootschap, gelijk waren. De interactieterm X
ijk

kan uiteraard ook geInterpreteerd worden als de mate waarin het effect

van religie op stemintentie zich wijzigt in de tijd.

Vanuit dit laatste gezichtspunt is model 7 opgesteld. De hypothese is

dat er sprake is van een zekere seculariseringstrend waarbij de politie-

ke voorkeur steeds minder bepaald wordt door en steeds minder direct

samenhangt met religieuze opvattingen. Dit zou tot uitdrukking moeten

komen in een steeds zwakker wordende samenhang tussen religie en stemin-

tentie. Uitgangspunt   is het model   {TRS } waarbij    voor de interactie-
TRS

term X geldt (in een inmiddels vertrouwde notatie):
ijk

ATRS = x*RS t (5.8)
ijk jk  i

In dit model wordt aangenomen dat het effect van R op S lineair afneemt

in de tijd; andere restricties waarbij b.v. ook de effecten van T op S

(curvi)lineair worden gemaakt, hebben voor de toetsing van bovenvermelde

hypothese minder zin. Model 7 is op zich een acceptabel model, maar ze-

ker zo relevant is de conditionele toets L4/7. Uit de uitkomsten bij

model 13 blijkt dat toevoeging van de lineaire drie-variabelen-effecten

geen significante verbetering geeft ten opzichte van het model zonder
TRS

het effect A
ijk' *RS

In model 7 zijn dan ook geen van de effecten X significant. Wel zijn
jk                    RS

ze alle in de voorspelde richting. Met behulp van het 'hoofdeffect' A
*RS                              jk

en de drie-variabelen  interactie A ti kunnen voor elk tijdstip de
jk

conditionele  effecten x berekend worden.  Het  blijkt dan dat voorRS/T
jk i

' links' dit effect lineair iets afneemt in sterkte  van  ARS/T =  0,66
11 1

tot ARS/T = 0,58. Voor de categorie 'christelijk' is de afname in sterk-
11 8

te duidelijk groter: A = -1,25 en ARS/T = -1,01. Voor 'rechts' geldtRS/T
12 1 12 8
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. RS/ T .RS/Teen nagenoeg gelijke daling: A13 1 = 0,33 en A13 8 = 0,12. Alleen voor
.RS/T'niet stemmers' geldt  een zg&r zwakke tegengestelde tendens:  A14 1 =

0,26 en X = 0,30.
RS/T
14 8

Gelet op de relatief korte tijdsspanne (drie jaar) waarin de secularise-

ringstrend waargenomen werd, zou men op grond van deze cijfers toch met

de nodige voorzichtigheid en ondanks het ontbreken van statistische sig-

nificantie van de effecten, kunnen concluderen dat de hypothese enige

steun vindt in de data.

Met behulp van trendonderzoek kunnen een groot aantal vragen over veran-

deringen in de tijd beantwoord worden. Men kan zo voor diverse tijdstip-

pen nagaan of vrij complexe causale modellen in enig opzicht veranderin-

gen ondergaan. Alles wat nodig is, is het vertalen van de verwachte ver-

anderingen in termen van invloeden van de variabele tijd.

5.4. Veranderingen in meer dan een kenmerk

Doorgaans wordt als belangrijkste doelstelling genoemd van de traditio-

nele bi- of multivariate tijdreeksanalyses waarbij men gebruik maakt van

spectraalanalyses en/of ARIMA-modellen (Jenkins en Watts, 1968, Box en

Jenkins, 1976), het achterhalen van de wijze waarop de veranderingen in

een bepaald kenmerk afhangen van de veranderingen in een of meer andere

kenmerken. Bij wijze van voorbeeld: in welke mate en na hoeveel dagen

volgen de beursnoteringen in Parijs die van New York (Gottman,  1981,

part VI, McCleary en Hay, 1980, hfdst. 5). Een dergelijke doelstelling

kan niet of nauwelijks geformuleerd worden in termen van de hier bespro-

ken loglineaire analyses. 4)

Welke typen bivariate loglineaire trendanalyses wel mogelijk zijn, zal

uiteengezet worden aan de hand van de data in tabel 5.4. Deze zijn we-

derom afkomstig van het Amsterdams Continu-onderzoek. Daarin werd onder

meer de vraag gesteld in hoeverre de respondent zich zorgen maakt over

een aantal met name genoemde zaken zoals abortus, defensie, inkomensver-

schillen,  kernenergie, misdaad en misbruik sociale verzekeringen. Om

diverse redenen werden de laatste twee items voor nadere analyse gese-

lecteerd.

Een zo'n reden is dat de antwoorden van de respondent ten aanzien van



279

verscheidene items dubbelzinnig zijn. Indien men b.v. abortus een groot

probleem vindt, is het niet duidelijk of men bedoelt dat abortus in gro-

tere mate toegelaten en toegepast moet worden dan wel dat men vindt dat

wetgeving en praktijk in dit opzicht te liberaal zijn. Een dergelijke

ambiguiteit geldt niet voor de items misdaad en misbruik van sociale

verzekeringen.

Minstens zo belangrijk als dit argument was verder nog de omstandigheid

dat er (vage) vermoedens bestonden omtrent de wijze waarop de houding

ten  aanzien  van ' misdaad' en 'misbruik'   zich  in  de tijd zouden ontwikke-

len. Vermoed werd dat in de jaren '70 sprake is geweest van een zekere

'verrechtsing', in tegenstelling tot en deels als reactie op de democra-

tiseringsbewegingen van de zestiger jaren. Een toenemende bezorgdheid om

misdaad en een steeds verminderende tolerantie ten aanzien van misbruik

van sociale verzekeringen zouden hiervan symptomen kunnen zijn.

In concreto wordt dus verwacht dat in de onderzoeksperiode (november '77

-  juni   ' 81) steeds meer mensen 'misdaad' en 'misbruik' als problematisch

ervaren. Daarbij is het aannemelijk dat de veranderingen in de houdingen

ten aanzien van deze beide verschijnselen als uitingen van hetzelfde

proces van verrechtsing, een parallel verloop zullen hebben.

Bovendien valt te verwachten dat als bezorgdheid om 'misdaad' en 'mis-
bruik' steeds meer deel uit gaan maken van een rechtse ideologie, en in

deze zin steeds meer 'politieke items' worden, de houdingen ten aanzien

van deze verschijnselen steeds meer samenhang gaan vertonen en dus de

correlatie tussen beide variabelen in de loop der tijd zal toenemen.

De analyse van de data in tabel 5.4 wordt gestart met de bestudering van

de veranderingen in de marginale verdelingen van 'misdaad' en 'mis-

bruik', zoals die weergegeven zijn in de tabellen 5.4b en 5.4c. Inspec-

tie van de percentages in deze tabellen levert in eerste instantie geen

duidelijk beeld op (behalve dan dat men zich meer bezorgd toont om mis-

daad dan om misbruik van sociale verzekeringen).

De meest verregaande hypothese dat de beide marginale verdelingen niet

veranderen in de tijd, dat er m.a.w. in de tabel TV (tabel 5.4b) resp.

de tabel TM (tabel 5.4c) sprake is van onafhankelijkheid, moet verworpen

worden: L = 73,99 resp. L = 103,78 hetgeen in beide gevallen met df. =

18 een overschrijdingskans oplevert van p < 0,001.
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Tabel 5.4. Tijd (T), misbruik sociale verzekering (V) en misdaad (M);

gegevens: Continu-onderzoek, Universiteit van Amsterdam.

a)  V    M T=1 T=2 T=3 T=4 T=5
nov. '77 jan. '78 juni '78 nov. '78 mei '79

1    1      12         26         28         38         38
1    2      26         37         29         39         35
1    3      35         44         32         46         35
2    1       6          9          4         16         11
2    2      61         74         80         80         62
2    3      86         82 75 77         72
3    1      11         11          9         15         15
3    2      37         39         35         51         55
3 3 249 265 303 222 268

Tot. 523 587 595 584 591

V    M T=6 T=7 T=8 T=9 T = 10
okt. '79 apr. '80 okt. '80 dec. '80 juni '81

1    1      25         33         27         45         26
1    2      38         35         37         30         52
1    3      22         19         12         19         20
2    1      12         13         18         22         18
2    2      96         98        101         84        127
2    3      82         77         71         87         95
3    1      11          8          9         11         11
3    2      56         37         62         43         60
3 3 267 247 265 238 186

Tot. 609 567 602 579 595 N = 5832

b) V T = 1 T= 2 T= 3 T= 4 T= 5 T= 6 T= 7 T=8 T= 9 T= 10

1       14    18    15    21    18    14    15    13    16    17
2       29    28    27    30    25    31    33    32    33    40
3       57    54    58    49    57    55    52    56    50    43

100% = 523 587 595 584 591 609 567 602 579 595

c)       M
1 6 8 7    12    11     8 10 9    14     9
2       24    26    24    29    26    31    30    33    27    40
3       71    67    69    59    64    61    61    58    59    51

100% = 523 587 595 584 591 609 567 602 579 595

V. Misbruik sociale verzekeringen 1. geen (zeer groot) probleem
}   2. groot probleem

M. Misdaad 3. zeer groot probleem
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In overeenstemming met het hierboven aangegeven vermoeden van een toene-

mende bezorgdheid om 'misdaad' en 'misbruik', ligt het voor de hand ver-

volgens te onderzoeken of het blijkbaar aanwezige effect van T dusdanig

is dat het loglineaire effect TV resp. TM lineair in de tijd verloopt

(op de wijze van verg. 5.1).

Hoewel opneming van dit lineaire effect van tijd leidt tot een signifi-

cante verbetering ten opzichte van het onafhankelijkheidsmodel, moet het

model op zich verworpen worden, zowel voor tabel 5.4b als voor 5.4c: L =
46,68 resp. L = 44,75, df. = 16 en p < 0,001.5  De (aangepaste) residuen

zijn over het algemeen vrij groot en geven geen directe aanwijzingen

voor verbetering van het model.

Omdat het mogelijk is dat er wel sprake is van een systematische toename

van de effecten van T op V resp. M, maar dan volgens een curvilineair

patroon, zijn nog andere modellen opgesteld verkregen door successieve

toevoeging van hogere-orde polynomen (tot en met de 5e orde). Al deze

modellen moeten zonder meer verworpen worden.

De conclusie moet dus luiden dat er geen aanwijzingen zijn voor een toe-

nemende verrechtsing in de eerder aangegeven zin, voor zover die zou

blijken uit een toenemende bezorgdheid om 'misdaad' en 'misbruik'.

Om te onderzoeken hoe de marginale verdelingen van deze items onder in-

vloed van de tijd dan wel veranderen, is voor de tabellen 5.4b en 5.4c
TV TM

het verzadigde model opgesteld. De loglineaire effecten A resp. A
ij        ij

voor de modellen   {TV }  en   {TM} zijn weergegeven  in  fig. 5.2. Zoals  ook  in

de voorafgaande paragraaf gebeurd is, zou men nu kunnen gaan proberen

aan de hand van allerlei gebeurtenissen het verloop van de curves te

verklaren.

Voor deze paragraaf is echter een ander aspect van fig. 5.2 relevant,

nl.    de opmerkelijke parallellie   van de curves 'misdaad' en 'misbruik' .

Toegegeven, de overeenstemming in het verloop van de curves is niet ge-

heel perfect, maar vrijwel steeds geldt toch dat wanneer er een stilging

resp.  daling van  de  curve voor  'misbruik' tussen  twee opeenvolgende

tijdstippen plaatsvindt, ook een stijging resp. daling van de curve van

'misdaad' waargenomen wordt. De bezorgdheid om misdaad en die om mis-

bruik van sociale verzekeringen zijn blijkbaar onderhevig aan dezelfde

(wisselende) tijdsinvloeden.
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Fig. 5.2. Loglineaire effecten van tijd (T) op 'misbruik sociale verze-

keringen' (V) resp. 'mis4aad' (M); gegevens: tabel 5.4b,c.
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Men zou dit, ondanks het ontbreken van een toeneming van de bezorgdheid

in de tijd, toch op kunnen vatten als een aanwijzing voor de juistheid

van de eerder geformuleerde vermoedens omtrent de verwantschap van beide

kenmerken. Er kan echter ook een geheel andere, simpelere verklaring

achter de parallellie van de curves steken, nl. een in de tijd wisselen-

de mate van algemene bezorgdheid op velerlei gebieden.

kwam naar voren bij de bestudering van de (produkt-moment)correlaties

Dat er zoiets zou kunnen bestaan als een 'bezorgdheid-in-het-algemeen'

tussen de elf 'bezorgdheidsitems' in het onderzoek van november '77 (T =

1): van de 55 correlaties was er slechts 660 negatief, ondanks het feit

dat het, zoals ook al blijkt uit de in het begin van deze paragraaf ge-

geven opsomming, gaat om items die tegengestelde politieke en maatschap-

pelijke opvattingen 'verwoorden'.  Indien dit geen 'response set'  is,

bestaat er blijkbaar zoiets als een algemene houding van bezorgdheid.

Veranderingen in deze algemene houding (of in de neiging tot 'response

set' )  zouden dan  ook hun neerslag kunnen vinden in parallel verlopende

curves voor alle items.

Ter controle hiervan werden voor nog een ander item de loglineaire ef-

fecten van tijd op de mate van bezorgdheid berekend, en wel voor 'kern-

energie' dat in politiek/maatschappelijk opzicht vermoedelijk niet ver-

want is aan 'misdaad' en 'misbruik'  ('links' maakt zich b.v. meer be-

zorgd om kernenergie dan om misbruik sociale verzekeringen), maar er in

november toch (zwak) positief mee correleerde (r = 0,10 resp. 0,08). De

curve die het verloop aangeeft van de loglineaire efffecten van tijd op
TK

'kernenergie' K, Aij' loopt niet parallel met de curves in fig. 5.2. Men
zou nu niet de conclusie trekken dat 'kernenergie' door dezelfde tijds-

verschijnselen beInvloed wordt als 'misbruik' en 'misdaad' (ook niet in

tegengestelde zin).6)

Door deze uitkomst is het in ieder geval minder waarschijnlijk geworden

dat de parallellie in fig. 5.2 louter veroorzaakt wordt door veranderin-

gen in 'algemene bezorgdheid'.
Men zou zich nu af kunnen vragen of de overeenkomst tussen de curves

voor   'misbruik' en 'misdaad' zover   gaat   dat   ze in feite   ( in de popula-
tie) identiek zijn. Men neemt dan aan dat de effecten van tijd op 'mis-

bruik' in tabel 5.4b gelijk zijn aan de overeenkomstige effecten van

tijd op 'misdaad' in tabel 5.4c:
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ATV = ATM  - voor alle j=k (5.9)ij    ik  '

Een dergelijke hypothese kan niet op eenvoudige wijze getoetst worden

m.b.v. de tabellen 5.4b en c, aangezien deze beide tabellen dezelfde

onderzoekspersonen bevatten, en geen twee subgroepen vormen. In feite

doen zich hier dezelfde moeilijkheden voor als bij de analyse van de

'typische panelvragen' en het 'nonequivalent control group design' (par.

4.4 en 4.6.2) en ook nu moet voor de oplossing ervan gebruik gemaakt

worden van (quasi)symmetriemodellen en conditionele toetsen op marginale

homogeniteit.

Uitgangspunt is de tabel TVM, tabel 5.4a, waarin de gecombineerde verde-

ling van 'misbruik'  en 'misdaad'  voor elk tijdstip te vinden is. Ter

bepaling van de parameters van de (quasi)symmetriemodellen wordt de in-

middels vertrouwde procedure gevolgd dat de uitgebreide tabel TZVM opge-

steld wordt, waarbij Z=l o p elk tijdstip betrekking heeft op de oor-

spronkelijke tabel VM en Z=2 voor elk tijdstip de frequenties van de

getransponeerde tabel VM weergeeft. De toetsingsuitkomsten voor de di-

verse modellen zijn vermeld in tabel 5.5.

Tabel 5.5. (Quasi)symmetriemodellen voor (de 'uitgebreide') tabel 5.4a.

Model                                 L df. 2          Pearons- X
2

1. Symmetrie {VM,T} 481,80   75    < 0,001 481,29

2. Quasi-sym. {VM,ZV,ZM, T} 219,63   73    < 0,001 211,48

3. Symmetrie {TVM} 313,66   30    < 0,001 300,08

4. Quasi-sym. {TVM,TZV,TZM} 22,44   10 0,01 22,87

5. Part. sym. {TVM,ZV,ZM} 51,49   28 0,004 51,52

6. Marg. hom.  (1) - (2) 262,17 2    < 0,001

7. Marg. hom.  (3) - (4) 291,22   20    < 0,001

8. Marg. hom. (5) - (4) 29,05   18      0,05

In de modellen 1 en 2 wordt verondersteld dat er in de tabel VM sprake

is van (quasi)symmetrie onder de extra voorwaarde dat de (quasi)symme-

trische tabel VM op elk tijdstip precies dezelfde is, dat m.a.w. tijd



285

geen enkele (en in die zin een gelijke) invloed uitoefent op 'misbruik'

en 'misdaad'. Met behulp van deze twee modellen kan de hypothese ge-

toetst worden dat de marginale verdelingen van 'misbruik' en 'misdaad'

op elk tijdstip aan elkaar gelijk zijn en bovendien in de tijd niet ver-

anderen. Gelet op eerdere uitkomsten is het nlet verwonderlijk dat deze

hypothese verworpen moet worden (model 6).

In de modellen 3 en 4 wordt wel rekening gehouden met effecten van T,

met veranderingen in de tijd van de marginale verdelingen van V en M.

Men neemt aan dat de tabel VM op elk tijdstip (quasi)symmetrisch is,

maar niet dat deze tabel op alle tijdstippen dezelfde is. Op deze wijze

kan de hypothese getoetst worden dat de in de tijd veranderende margina-

le verdelingen van 'misbruik' en 'misdaad' toch op elk tijdstip aan el-

kaar gelijk zijn, dat m.a.w. de tabellen 5.4b en 5.4c aan elkaar gelijk

zijn (en dus ook verg. (5.9) geldig is). Zoals uit tabel 5.5 blijkt,

onder model 7, moet deze hypothese verworpen worden.

Hoewel geconcludeerd moet worden dat de tabellen 5.4b en 5.4c systema-

tisch van elkaar verschillen, hoeft de hypothese weergegeven in verg.

(5.9) nog niet zonder meer afgewezen te worden. Het is immers mogelijk

dat er op elk tijdstip verschillen bestaan tussen de marginale verdelin-

gen van V en M die echter in de tijd constant blijven.

Een voorbeeld ter illustratie:  stel dat in de tabel TV (tabel 5.4b)

geldt rl = 0,40 en '[2 = 0,80 en in de tabel TM (tabel 5.4c) Tl = 0,50

en T2 = 0,80. Gemiddeld genomen zal dan de kansverhouding Fi /Fi  in de
tabel TV gelijk zijn aan 0,40/0,80 = 0,50 en de overeenkomstige kansver-

TM TM
houding Fil/Fi2 in de tabel TM 0,50/0,80 = 0,625. De gemiddelde kansver-

houding 1/2 is dus in tabel TV 0,50/0,625 = 0,80 keer kleiner dan in de

tabel TM; het 'verschil' tussen de verdelingen van V en M is wat de ca-

tegorieZn  1  en 2  betreft gelijk aan 0,80.  Aangezien de kansverhou-
TV TV TM TM

ding Fil/Fi2 resp. Fil/Fi2 op een willekeurig tijdstip i verder alleen

nog bepaald wordt door de effecten ·ri , 'IV2 resp. TI' , ·ri  impliceert de
TV TM

gelijkheid Tij = Tik' voor j=k dat het 'verschil' tussen de verdelin-
gen op elk willekeurig tijdstip i wederom gelijk is aan 0,80 en houdt

TV    TM
omgekeerd het gelijk blijven van dit 'verschil' in dat Tij = rik' voor j

= k en dat verg. (5.9) geldig is.

Ter toetsing van de hypothese van een constant  'verschil' wordt het

quasi-symmetriemodel (model 4) vergeleken met het parti6le symmetriemo-
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del (model 5). In dit laatste model wordt verondersteld dat er sprake is

van symmetrie in de tabel VM op elk tijdstip, voor zover de 'verschil-

len' in marginale verdeling van V en M dat toestaan, waarbij er wel van

uitgegaan wordt dat de desbetreffende 'verschillen' in de tijd constant

zijn.

Via model 8 wordt dan getoetst in hoeverre de marginale verdelingen van

'misbruik' en 'misdaad' op elk tijdstip hetzelfde constante 'verschil'

te zien geven. Acceptatie van deze hypothese houdt dus ook automatisch

acceptatie van verg. (5.9) in. Verwerping van deze hypothese betekent nu

ook definitief dat de effecten van T op V in de tabel TV niet gelijk

zijn aan de overeenkomstige effecten van T op M in de tabel TM en dat

dus de curves voor 'misbruik' en 'misdaad' in fig. 5.2 in de populatie

niet geheel samenvallen.

De conclusies n.a.v. de toetsingsuitkomst bij model 8 kunnen weinig de-

finitief zijn. Niet alleen is de gevonden overschrijdingskans een grens-

waarde, maar ook is het de vraag of de conditionele toets in dit geval

gehanteerd mag worden, omdat het 'uitgangsmodel', model 4, niet accepta-

bel is. Additionele overwegingen betreffende de relevantie van de groot-

te van de verschillen tussen de curves voor 'misdaad' en 'misbruik' in
fig. 5.2, moeten in dit geval de doorslag geven.

We zullen hier nog kort ingaan op de wijze waarop de analyse voortgezet

kan worden, zowel in het geval van verwerping als van aanvaarding van de

hypothese van een 'constant verschil'. Zoals we in par. 4.4.5 en 4.6.2

gezien hebben, is een dergelijke voortzetting vrij gecompliceerd vanwege

het ontbreken van geschatte verwachte frequenties voor de marginale ho-

mogeniteitsmodellen.

Bij acceptatie van model 8, zal de onderzoeker met name geinteresseerd

zijn in een schatting van het constante 'verschil' tussen de verdelingen

van 'misbruik'  en 'misdaad'  en van het (gelijke) effect van tijd op

'misbruik' en 'misdaad'.

De meest voor de hand liggende schattingsmethode lijkt te zijn om, bij

het ontbreken van geschatte verwachte frequenties voor model 8, de ta-

bellen 5.4b en 5.4c op te vatten als 66n drie-variabelen-tabel TBH en

hiervoor het model {TB,TH,BH} op te stellen; T heeft daarbij de gebrui-

kelijke betekenis en verwijst naar de 10 tijdstippen, B verwijst naar de

drie categorie8n 1, 2 en 3 van bezorgdheid om 'misbruik' resp. 'misdaad'

en H i s een hulpvariabele waarvan de categorie H=1 betrekking heeft op
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de frequenties voor V e n H=2 o p d e frequenties voor M.

In het model {TB,TH,BH} dient de term TH louter om per tijdstip de

steekproefomvang voor beide 'subtabellen' (5.4b en 5.4c) exact te repro-
TB

duceren. Het twee-variabelen-effect X is de gezochte schatting van de
ij

sterkte van het effect van tijd op de kansen om misbruik/misdaad al dan

niet een (zeer) groot probleem te vinden. Aangezien dit effect in het

model niet interacteert met H is dit hetzelfde voor 'misbruik' en 'mis-
BH

daad'. Het twee-variabelen-effect Ajk tenslotte, geeft het voor de gehe-
le periode geldende constante 'verschil' aan tussen de verdelingen van

'misbruik' en 'misdaad'.7)

Indien model 8 niet geaccepteerd wordt, stelt men voor de tabel TBH het
TBH

verzadigde model op, waarbij het drie-variabelen-effect X aangeeft in
ijk

welke    mate    de ' verschillen' tussen de verdelingen van 'misbruik'     en

'misdaad' variWren in de tijd, dan wel in welke mate het effect van tijd

op 'misbruik' anders is dan dat van tijd op 'misdaad'.

In dit verzadigde model komen geen nieuwe parameterschattingen voor, die

niet rechtstreeks af te leiden zijn uit de verzadigde modellen voor de
TBH

tabellen 5.4b en 5.4c afzonderlijk. Zo is b.v. X gelijk aan het (ge-ill
halveerde) verschil tussen de twee curves ('misbruik' - 'misdaad') op

tijdstip i in de bovenste grafiek van fig. 5.2.
TBH

Inspectie van de parameters A bracht aan het licht dat de waarden van
ijk

TBH TBH
de parameters X resp. A in de tijd af- resp.  toenemen. Dit is

ill i31
(uiteraard) ook te zien in fig. 5.2. Zo ligt de curve voor 'misbruik'
bij de categorie V, M=1 aanvankelijk boven die voor 'misdaad'; vervol-

gens vallen beide curves vrijwel samen en vanaf T=6 ligt de curve van

'misbruik' onder die van 'misdaad'.
TBH

Hoewel de effecten X over het algemeen vrij geringe waarden hebben,
ijk

is  toch nog nagegaan in hoeverre het eerder opgestelde model {TB,TH,BH }
voor de tabel TBH op een spaarzame wijze verbeterd zou kunnen worden

TBH
door toevoeging van de parameter Xijk' maar dan onder de restrictie dat

deze lineair afhankelijk is van T.

Hoewel de schattingen voor de parameters van een dergelijk model met een

lineaire restrictie op de gebruikelijke wijze verkregen kunnen worden

via de tabel TBH, is het niet mogelijk op deze wijze ook te toetsen of

het model bij de data past en of het een significante verbetering geeft

ten opzichte van het meer spaarzame model {TB,TH,BH}. Zoals eerder opge-
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merkt is: de 'subtabellen'  5.4b en 5.4c hebben betrekking op dezelfde

onderzoekspersonen en het is niet mogelijk de toetsen op marginale homo-

geniteit uit tabel 5.5 zo te wijzigen dat met een dergelijke lineaire
TBH

restrictie op de parameter X rekening kan worden gehouden.
ijk

Men is dus gedwongen in louter beschrijvende termen na te gaan of het

model bij de data past en te prefereren is boven het meer spaarzame mo-

del, met name door inspectie van de omvang van de (gestandaardiseerde)

residuen  en  de ' toetsings'grootheden.  Wat deze laatste betreft:  het  mo-
del {TB,TH,BH} geeft voor de tabel TBH als resultaat: L = 25,23 met 18

'vrijheidsgraden'  en het model {TBH}, waarin een lineaire restrictie
TBH

voor A aangebracht is geeft als uitkomst: L = 13,90 met 16 'vrij-ijk
heidsgraden'. De relatieve verbetering in L-waarde van het laatste model

ten opzichte van het meer spaarzame model is dan: (25,23 - 13,90)/25,23

= 0,45 ofwel, rekening houdend met de 'vrijheidsgraden': 6 = 0,38. Hoe-

wel deze mate van verbetering niet slecht te noemen is, blijft het onze-

ker in hoeverre er ook sprake is van een statistisch significante verbe-

tering.

Dit is daarom ook een ongelukkige omstandigheid omdat de schattingen van

de parameters van dit model {TBH} een inhoudelijk interessant patroon
BH TBH

laten zien. Met behulp van X en A kan men de conditionele parame-
BH/T                   jk     ijk

ters A bepalen. Deze geven per tijdstip i aan in welke mate de ver-
jk 1

delingen van 'misbruik'  en 'misdaad' van elkaar afwijken. Gegeven het

model vertonen deze een lineair verloop in de tijd. De uitkomsten zijn

dan dusdanig dat de 'verschillen' tussen de verdelingen in de tijd (li-

neair) kleiner worden:

BH/T BH/Tvoor T = 1: A = 0,29 voor T = 10: X =  0,1211 1 11 10

BH/T
ABH/T  = -0,03X21 1 = -O,07 21 10

BH/T BH/ T
A31 1 - -0,22                       A      = -0,0931 10

De conclusies van deze gehele analyse van de marginale verdelingen van
'misbruik' en 'misdaad' luiden dan dat er geen aanwijzingen zijn dat de
bezorgdheid om deze items in de onderzoeksperiode systematisch is toege-

nomen, dat de veranderingen in bezorgdheid om 'misbruik' en 'misdaad' in

de loop der tijd vermoedelijk door dezelfde gebeurtenissen in vrijwel
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dezelfde mate veroorzaakt zijn en dat voor zover tijd een andere invloed

heeft op 'misbruik' dan op 'misdaad' dit er toe geleid heeft dat de mar-

ginale verdelingen van 'misbruik' en 'misdaad' steeds meer overeenkomst

zijn gaan vertonen.

Naast het bestuderen van de marginale verdelingen van V en M, zoals

weergegeven in de tabellen 5.4b en 5.4c, is het ook mogelijk de bivaria-

te frequentieverdeling VM in de tild te volgen. Anders gezegd: ook over

de samenhang tussen 'misdaad'  en 'misbruik' op individueel niveau, en

over de veranderingen daarin in de loop der tijd kunnen uitspraken ge-

daan worden. Daartoe moet gebruikt gemaakt worden van de gegevens in
tabel 5.4a. Weliswaar is van deze tabel ook hierboven al gebruik gemaakt

bij de toetsen op marginale homogeniteit, maar dat was louter om op een

statistisch verantwoorde wijze uitspraken te kunnen doen over de over-

eenkomsten en verschillen van de tabellen 5.4b en 5.4c.

In tabel 5.6 zijn de toetsingsuitkomsten bijeengezet voor diverse model-

len die men voor de tabel TVM, tabel 5.4a, op zou kunnen stellen.

Zo houdt model 1 met name de hypothese in dat de bezorgdheid om 'mis-

bruik'  en die om 'misdaad'  op elk tijdstip onafhankelijk van elkaar

zijn. Duidelijk is dat deze hypothese verworpen moet worden.

Tabel 5.6. Modellen voor tabel 5.4a.

2
Model                                                          L                  df.                 12                 Pearson- X

1. {TV,TM} 1391,76     40      < 0,001 1529,21

2. {VM,T} 205,77     72      < 0,001 202,57

3. {VM,TM} 101,99     54      < 0,001 102,57

4. {VM,TV,TM} 50,25     36 0,06 49,90

5. {TVM}, TVM-lin. 31,43     32 0,50 31,55

6. (4) - (5) 18,82      4      < 0,001

In model 2 wordt aangenomen dat V en M wel met elkaar samenhangen, maar

dat de factor tijd op geen enkele wijze invloed uitoefent op de bezorgd-

heid om 'misdaad' en 'misbruik'; de tabel VM is op elk tijdstip precies

dezelfde, zij het na correctie voor verschillen in steekproefomvang op
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de diverse tijdstippen. Ook dit model moet verworpen worden.

In model 3 worden de veronderstellingen van model 2 afgezwakt voor zover

er wel sprake is van een effect van tijd op 'misdaad'. Dit model is met

name in tabel 5.6 opgenomen met het doel er expliciet op te wijzen dat

de afwezigheid van een effect van T op V niet betekent dat er geen in-

vloed is van tijd op de marginale verdeling van V; model 3 impliceert

niet dat er in tabel 5.4b sprake is van onafhankelijkheid. In model 3

gaat het immers om de afwezigheid van het parti le effect van T op V,

gemiddeld binnen categorie6n van M.

In model 4 worden behalve een directe samenhang tussen V en M ook direc-

te effecten verondersteld van tijd op zowel V als M; het drie-variabe-

leneffect TVM is echter afwezig.

Op vrij eenvoudige wijze kunnen binnen dit model 4 hypothesen getoetst

worden waarin aangenomen wordt dat de effecten van tijd op 'misbruik'

gelijk zijn aan die van tijd op 'misdaad' of dat de effecten van tijd op

V en M een systematisch (curvi)lineair patroon vertonen. Hoewel derge-

lijke veronderstellingen lijken op hetgeen hierboven aan bod is gekomen,

moet (weer) voor ogen gehouden worden dat het in dit model 4 steeds om

de partiZle effecten van tijd op V en M gaat. Doorgaans zal de onderzoe-

ker echter niet in de partiale effecten van tijd getnteresseerd zijn,

maar juist in de effecten op de marginale verdelingen. (Overigens leid-

den de hierboven vermelde extra restricties in model 4 tot niet-accepta-

bele modellen.)

Of men model 4 moet accepteren is dubieus. Toch is deze beslissing hier

van belang omdat in model 4 verondersteld wordt dat de samenhang tussen

V en M niet verandert in de tijd, terwijl in het begin van deze para-

graaf het vermoeden uitgesproken werd dat de samenhang tussen 'misdaad'

en 'misbruik' tijdens de onderzoeksperiode toegenomen is.

Vanwege dit vermoeden en de onduidelijke toetsingsuitkomst voor model 4

is nagegaan of model 4 significant verbeterd kan worden door introductie
TVM

van de parameter X die lineair afhankelijk is van T (geheel analoogijk
aan de werkwijze die rond verg. (5.8) weergegeven is).

Dit verbeterde model is in tabel 5.6 weergegeven als model 5. Het blijkt

in alle opzichten aan de uitgesproken verwachtingen te voldoen. Het past

op zich uitstekend bij de data; het geeft een duidelijk significante

verbetering t.o.v. model 4 (zie model 6); toevoeging van curvilineaire

effecten van tijd op de samenhang V-M geeft geen significante verbete-
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ring; last but not least: de richting van de effecten van tijd op de

samenhang V-M is geheel volgens de verwachtingen.

Indien we voor model 5 m.b.v. de schattingen voor A  en A V  de condi-
.VM/T

tionele samenhangen V-M, Ajk i' berekenen dan blijkt dat de sterkte van

het ('positieve') verband V-M tussen het eerste en het laatste meetmo-

ment duidelijk (lineair) is toegenomen:

AVM/T                  M                 A                     M
VM/T

il ij 10

123   123

1    0,80  -0,17 -0,63 1    1,02  -0,00  -1,02

V 2 -0,45 0,56 -0,11 V 2 -0,20 0,26  -0,06

3   -0,35 -0,39 0,74 3   -0,82 -0,26 1,08

Uit al deze analyses blijkt dat zowel op 'geaggregeerd' als op 'indivi-

dueel' niveau m.b.v loglineaire modellen belangrijke inzichten verkregen

kunnen worden omtrent het samengaan van twee verschijnselen in de tijd.

Tegenover de in het begin van deze paragraaf genoemde beperkingen ten

opzichte van met name de ARIMA-modellen, staat het voordeel dat de hier

uitgevoerde analyses geen vooronderstellingen bevatten ten aanzien van

het te hanteren meetniveau. Hoewel 'misbruik' en 'misdaad' van ordinaal

meetniveau zijn, zou een soortgelijke analyse ook mogelijk zijn geweest

op b.v. stemintentie en voorkeur minister-president, variabelen die dui-

delijk van nominaal niveau zijn.

5.5. 'Interrupted time-series design'

Soms wil men via trendonderzoek de invloed nagaan van 660 bepaalde spe-

cifieke gebeurtenis. Stel dat men wil weten wat het effect is geweest

van het ongeluk met de kerncentrale in Harrisburg in de Verenigde Staten

d.d. 28 maart 1979 op de houding ten aanzien van het gebruik van kern-

energie. Met behulp van het Amsterdams Continu-onderzoek kan men vast-

stellen dat in november 1978, v66r het ongeluk, 38% van de respondenten

zich zeer bezorgd toonde om kernenergie, terwijl in mei 1979, na het

ongeval, 53% kernenergie een zeer groot probleem vond.
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Mag men nu deze duidelijke stijging in het percentage mensen dat kern-

energie een zeer groot probleem vindt, toeschrijven aan (de grote publi-

citeit die gegeven is aan) het gebeuren in Harrisburg; mag men m.a.w.

het (loglineaire) effect   van _tijd   T   (1   =   nov.    '78;    2   =   mei    '79)   op   de
mening over kernenergie   K,   y   = 1,3 7(8  =0,3 1 4) , geheel   en al inter-

preteren als een effect van dit ene voorval? Het antwoord kan zeker niet

zonder meer bevestigend zijn.

Zo kunnen er zich in de periode november 1978 - mei 1979 nog andere re-

levante gebeurtenissen hebben voorgedaan dan het ongeluk met de kerncen-

trale.  (Dit lijkt overigens niet het geval te zijn, afgaande op de

nieuwsberichten uit die periode.) Ook is het mogelijk dat er al geduren-

de lange tijd sprake is geweest van een toenemende bezorgdheid om het

gebruik van kernenergie,  zodat de stijging tussen de twee onderzochte

tijdstippen minstens gedeeltelijk slechts de weergave is van een heer-

sende trend en niet het gevolg van de specifieke gebeurtenis. Tenslotte

is er ook de mogelijkheid dat de bezorgdheid om kernenergie toppen en

dalen kent en dat de meting in november net in een dal ligt en die in

mei net op een top; het gevonden effect zou dan een soort toevalseffect

zijn.

Vooral Campbell heeft deze punten nader uitgewerkt en is daarbij nage-

gaan in hoeverre uitbreiding van het 'pretest-posttest design' via ver-

groting van het aantal voormetingen en nametingen, bovenvermelde alter-

natieve  verklaringen  zou kunnen uitschakelen  (Campbell,  1963,  1969,

Campbell en Stanley, 1966, Cook en Campbell, 1979).

Uitbreiding van het aantal meetmomenten biedt met name een oplossing

voor de problemen van het 'pretest-posttest design' wanneer de effecten

van de ene specifieke gebeurtenis duidelijk groter zijn dan van allerlei

andere gebeurtenissen in de onderzoeksperiode, zodat de effecten van die

ene gebeurtenis te onderscheiden zijn van de 'toevalsschommelingen' in

de curve; verder is het noodzakelijk dat de curve een of ander nader te

bepalen systematisch verloop kent, waarbij alleen de desbetreffende ge-

beurtenis als 'spelbreker' optreedt en het systematische patroon op een

bepaalde manier wijzigt.  Indien er b.v. sprake is van een in de tijd

toenemende bezorgdheid om het gebruik van kernenergie, kan het effect

van het ongeval in Harrisburg o.a. blijken uit een voortzetting van deze

trend, ook na het ongeluk, maar dan op een hoger niveau, of uit een
8)snellere stijging van de trend.
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Over het algemeen zal het in niet-experimenteel onderzoek bij gebruikma-

king van herhaalde surveys moeilijk zijn om aan deze voorwaarden te vol-

doen. Op de eerste plaats heeft men het optreden van allerlei gebeurte-

nissen nu eenmaal niet in de hand; men kan er zo ook niet voor zorgen

dat de effecten van die ene gebeurtenis waarin men getnteresseerd is, er

duidelijk uit springen.

Op de tweede plaats vereist het betrouwbaar vaststellen van een systema-

tische trend dat er vrij veel meetmomenten zijn (minstens 50 - Gottman,

1981, blz. 361). Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zal men er in

slagen dit aantal via secundaire (survey)bronnen bij elkaar te brengen.

Een extra complicatie is nog dat in de hier behandelde loglineaire ana-

lyses geen gebruik kan worden gemaakt van ARIMA-achtige modellen; men is

genoodzaakt de systematische trend vast te stellen via eerste en hogere

orde polynomen (zie ook Clogg, 1979, hfdst. 7, Swaminathan en Algina,

1977 en Simonton, 1977). De gegevens moeten dan zeer eenvoudige patronen

vertonen, b.v. een lineaire of kwadratische trend. Hogere-orde polynomen

zijn vaak moeilijk te interpreteren en leiden veelal tot schattingen

voor de tussenliggende momenten die z66r ver van de waarden op de obser-

vatiemomenten af liggen.

Het gebruik van het 'interrupted time-series design' via surveydata zal

- voorlopig - nog wel vrij beperkt zijn. We zullen dan ook de algemene

principes van de analyse slechts kort uiteenzetten en met name aan de

hand van een voorbeeld de feitelijk voorkomende moeilijkheden laten

zien.

Teruggrijpend op het in het begin van deze paragraaf gegeven voorbeeld

gaan we er van uit dat we de beschikking hebben over een groot aantal

metingen van de houding ten aanzien van kernenergie, zowel v66r als na

het ongeluk in Harrisburg. Duiden we de variabele tijd aan met T en de

houding ten opzichte van het gebruik van kernenergie met K, dan zou men

voor deze data, voor de tabel TK, allereerst het onafhankelijkheidsmo-

del {T,K} op kunnen stellen.

Indien dit model geaccepteerd kan worden, mag men uiteraard concluderen

dat het ongeval met de kerncentrale geen invloed op de houding heeft

gehad. Indien het model verworpen moet worden, stelt  men het model   {TK }

op waarbij aan de parameters X bepaalde restricties worden opgelegd.TK

ij
Zoals we hierboven gezien hebben worden de effecten van het ongeval
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vastgesteld als afwijkingen, interrupties, van een systematische trend.

In navolging van Hibbs (1977) kan men beide componenten, de trend en de

gevolgen van de 'ingreep', in 66n model specificeren, en wel via (de
TK

restricties op) de parameter Aij:

TK *K **K
A    =A l t  +X X (5.10)ij     J i j   i

De eerste component in verg. (5.10) achter het =-teken geeft de trend

aan die er in de data zou zijn geweest indien het ongeval niet had

plaatsgevonden. Stelt men alle waarden ti OP 0, dan gaat men er van uit

dat zonder het ongeluk de houding ten aanzien van kernenergie stabiel zu

zijn geweest in de tijd. Geeft men ti de waarden -10, -9, -8 etc. dan is

de veronderstelling dat er,  afgezien van het gebeuren in Harrisburg,

sprake is van een lineaire trend in de houding (althans bij gelijke af-

standen tussen de meetmomenten). Zo kan deze (trend)component ook samen-

gesteld worden uit meer dan 66n element door toevoeging van hogere-orde

polynomen. In de voorafgaande paragrafen is al op diverse plaatsen aan-

gegeven op welke wijze dergelijke restricties aangebracht en getoetst
kunnen worden.

De tweede component in (5.10) achter het =-teken is opgenomen om het

effect van de gebeurtenis weer te geven. Indien men aanneemt dat deze

geen invloed heeft gehad, en dat alle verschillen tussen de metingen

voor en na het ongeval geheel veroorzaakt zijn door een lineaire of een

andere systematische trend, stelt men alle waarden xi gelijk aan 0. In-

dien men wel een effect van de gebeurtenis op de houding veronderstelt,

moeten de waarden xi zo gekozen worden dat deze het gepostuleerde beln-

vloedingsproces weergeven. Het is dus nodig uit te gaan van een hypothe-

se omtrent de aard van de effecten.

Zo'n hypothese zou kunnen zijn dat het ongeluk in Harrisburg een perma-

nente  toename van bezorgdheid om het gebruik van kernenergie teweeg

heeft gebracht. Een dergelijk effect kan gemodelleerd worden door xi
voor alle meetmomenten v66r het ongeluk de waarde 0 te geven en voor

alle metingen erna de waarde 1.9 

Vermoedt men dat er slechts sprake is geweest van een eenmalig (schok)-

effect dan krijgt xi voor alle meetmomenten de waarde 0, behalve voor de

meting onmiddellijk volgend op het ongeluk waar geldt xi = 1. Gaat men

uit van een (schok)effect dat (curvi)lineair wegebt, dan stelt men xi
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bij de voormetingen op 0 en maakt men bij de nametingen gebruik van or-

thogonale polynomen. Daarbij moet men wel expliciete vermoedens hebben

over de duur van het verloop, nl. over het moment waarop xi weer de

waarde 0 krijgt en het effect uitgewerkt is.

Dit laatste geldt ook voor het geval men de effecten exponentieel wil

laten verlopen; voor de nametingen geldt dan: xi = e-bi, waarbij b de

snelheid van de afname van de effecten regelt.

Tenslotte kan het effect van de gebeurtenis ook de vorm krijgen van een

verandering in de parameters van de systematische trend. Stel dat de

bezorgdheid voor kernenergie voor de gehele onderzoeksperiode lineair

toeneemt, met dien verstande dat het ongeluk de bezorgdheid permanent op

een hoger niveau brengt  Jn de lineaire toename versnelt.   Dit kan weerge-

geven worden door xi bij de voormetingen de waarde 0 en bij de nametin-

gen de waarde  1 te geven,  ti ' lineair' te laten verlopen en tevens  in
***K

(5.10) een derde term A     xi ti op te nemen.

Op bovenstaande wijzen kan dus met een grote vari8teit aan effecten re-

kening gehouden worden (zie ook McCleary en Hay,  1980, hfdst.  3 en

Gottman, 1981, blz. 50). Indien men beschikt over voldoende waarnemingen

in de tijd en er niet voortdurend andere gebeurtenissen plaatsvinden met

even grote effecten als de ene gebeurtenis waarin men geInteresseerd is,

kan m.b.v. dit ontwerp een schatting verkregen worden van de effecten

van de desbetreffende gebeurtenis die niet vertekend is door de aanwe-

Zigheid van systematische trends in de data.

Zoals echter hierboven al opgemerkt is, zullen de praktische moeilijkhe-

den bij de toepassing op survey-data doorgaans toch vrij groot zijn. Dit

kan gelllustreerd worden m.b.v. de gegevens uit tabel 5.7 en figuur 5.3,

gebaseerd op data uit het Amsterdams Continu-onderzoek.

In fig. 5.3 zijn de loglineaire effecten in het verzadigde 'logit'mo-

del {TK} voor tabel TK (tabel 5.7) weergegeven. Met name de piek voor T

= 2 maakt het moeilijk de effecten van het ongeluk in Harrisburg te eva-

lueren. In het begin van deze paragraaf is m.b.v. de waarneingen op T =

4 e n T=5 (toen: T=l,T=2) het effect geschat als B  = 0,314. De
vraag is nu in hoeverre deze schatting gecorrigeerd kan worden voor een

in de data aanwezige trend.

Voor de effecten van het ongeluk werden modellen opgesteld waarbij uit-

gegaan werd van het geheel ontbreken van een effect, van de aanwezigheid

van een constant effect,  van een eenmalig schokeffect en  van een expo-
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Tabel 5.7. Tijd (T) en bezorgdheid om gebruik van kernenergie (K); gege-

vens: Amsterdams Continu-onderzoek.

Kernenergie K T-1     T-2     T-3     T-4     T-5

nov. '77  jan. '78  juni '78  nov. '78  mei '79

1. zeer groot

probleem 183 280 258 220 313

2. niet zeer groot

probleem 345 300 336 361 274

Totaal 528 580 594 581 587

T-6     T-7     T-8     T-9

okt. '79  apr. '80  okt. '80  dec. '80

1. zeer groot

probleem 300 259 259 260

2. niet zeer groot

probleem 311 309 348 322

Totaal 611 568 607 582

nentieel verlopend effect. In deze modellen werd er verder van uitge-
10)

gaan dat er ofwel geen trendeffect is, dan wel dat er sprake is van een

lineaire trend, van een lineaire + kwadratische trend, etc. tot en met

de opname van een 5e-orde polynoom.

Op deze wijze ontstonden 20 modellen, die alle overschrijdingskansen van

0,002 of kleiner opleverden. Aangezien met een 5e-orde polynoom de grens

van wat zinnig is voor deze negen meetmomenten al lang overschreden is,

kan dus geconcludeerd worden dat er geen sprake is van een systemati-

sche, geleidelijk verlopende trend in deze data, zelfs niet wanneer men

op diverse wijzen rekening houdt met de effecten van het ongeval in Har-

risburg. Met name de beide eerste meetmomenten leveren significante re-

siduen op.

Een mogelijke verklaring hiervoor zijn de vrij heftige debatten die in

januari 1978 gehouden zijn in de Tweede Kamer n.a.v. de levering van

verrijkt uranium aan Brazili5 (de Urenco-affaire).  Men kan nu deze uit-
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Fig. 5.3. Loglineaire effecten van tijd (T) op 'bezorgdheid om kernener-

gie' (K); gegevens tabel 5.7.
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schieters wegwerken door het opnemen van het extra
effect )   dan wel

door het introduceren van een exponentieel effect voor de 'Urenco-affai-

re'. Wanneer dergelijke extra-effecten toegevoegd worden aan het model

met een constant effect van 'Harrisburg' in combinatie met 'trend-poly-

nomen' tot en met de vierde orde, dan wel toegevoegd worden aan een mo-

del met een exponentieel effect van 'Harrisburg' en een lineaire trend,

worden goed passende modellen verkregen.

Het zal echter duidelijk zijn dat de op deze wijze opgestelde modellen

niet of nauwelijks meer kunnen dienen als een verbeterde toetsing van

het effect van het ongeval met de kerncentrale. De aldus verkregen

schattingen voor effecten van dit ongeval wilken (dan ook) niet af van
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hetgeen met behulp van alleen de onderzoekingen op T=4 e n T=5, ge-

vonden werd. Uitbreiding van het aantal meetmomenten heeft in feite geen

nieuwe gezichtspunten opgeleverd, althans niet wat betreft de effecten

van het ongeval.

5.6. Modellen met latente variabelen

In principe kunnen alle analyses uit de voorafgaande paragrafen vertaald

worden naar het latente niveau. De voordelen van een dergelijke verta-

ling zijn evident: de effecten van de variabele tijd op allerlei ver-

schijnselen worden vastgesteld na correctie voor onbetrouwbaarheid in de

meting van de desbetreffende verschijnselen.

In deze paragraaf zal aan de hand van een enkel voorbeeld geIllustreerd

worden hoe deze vertaling in principe uitgevoerd kan worden. Daarbij zal

blijken dat soms vrij grote praktische moeilijkheden een adequate verta-

ling kunnen verhinderen.

Het voorbeeld is (wederom) ontleend aan het Amsterdams Continu-onder-

zoek. In tabel 5.8 zijn de gegevens vermeld voor een viertal indicatoren

voor de politieke oriUntatie van de respondenten: de zelf-score op een

links/rechts-schaal en de instemming met de politieke opvattingen van de

drie belangrijkste politieke leider van die periode: Wiegel, Den Uyl en
11)Van Agt.

Allereerst is voor elk tijdstip afzonderlijk nagegaan of de relaties

tussen de indicatoren L, W, U en A verklaard kunnen worden m.b.v. het

klassieke latente-klasse-analysemodel met 66n latente variabele X (fig.

3.1). Gelet op de (veronderstelde) betekenis van de latente variabele

als een weergave van de onderliggende politieke ori2ntatie van de res-

pondent,  ligt het voor de hand X als een trichotomie op te vatten,
m.a.w. op elk tijdstip drie latente klassen te postuleren.

In een dergelijke serie afzonderlijke analyses wordt nagegaan of voor

elk tijdstip hetzelfde model geldt in de zin van: gaan voor elk tijdstip

dezelfde onafhankelijkheidsrestricties voor de data op. Alle parameters

van het model kunnen echter op elk tijdstip een andere waarde aannemen.

Voor    tabel 5.8 wordt   dus het loglineaire model {TXL, TXW,TXU,TXA }  opge-
steld. De waarden voor de toetsingsgrootheden van dit model (ook te ver-

krijgen door  sommatie van  de waarden  gevonden bij de  10 afzonderijke
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Tabel 5.8. Tijd (T), links/rechts-score (L) en instemming met politieke

ideein van Wiegel (W), van Den Uyl (U) en van Van Agt (A);

gegevens: Continu-onderzoek, UvA.

L W U A Tl.  T2.  T3.  T4.  T5.  T6.  T7.  T8.  T9.  T10.  Tl. t/m T8.
.----   I----    -Il--   I   -   ...I-    -

1111 6 13 6 8 3 12 9    7   12     8       64
1 1 1 2 8 5 17 7 10 4   10 5 9     3      66
1121  3  1  2  0 2 3 2 1    2     0       14
1122  1  1  3  2  0  0  1  0  0  0    8
1 2 1 1   16    9   21   16   10   17   19   12   13    31      120
1 2 1 2   76   68   67   83   73   91   67   77   69    63      602
1 2 2 1 0 1 00111202 6
1 2 2 2    2    1    1 2 1 4 3    3    2     3       17
2 1 1 1   72   69   64   65   65   63   76   76   81    63      550
2 1 1 2   20   19   19   11   13   11   15    9   10 8 117

2 1 2 1   24   21   34   29   26   43   37   47   34    60      261
2122 524142 3 3 4     4       24
2 2 1 1   44   33   49   47   42   42   47   45   31    30      349
2 2 1 2   26   41   41   47   38   53   31   53   43    43      330
2 2 2 1 7 6 9   10   12   17   27   26   11 9 114

2222 3 3 2         4         3         3 4 6    9     7       28
3 1 1 1   49   79   50   46   52   46   41   44   57    33      407
3 1 1 2    5    4    2    3    3    4    1    2    1     0       24
3 1 2 1   51   81   76   86   86   89   74   60   85 117 603
3122  1  3  1 2 1 3 1 1    1     3       13
3 2 1 1   16   13   14   21   19    7 8 9   11 6 107

3212 3 5 5 9 85464245
3 2 2 1   16    9    9   13   15   20   16   16   14    21      114
3222 1 0 0 03014249

Tot. 455 487 496 512 490 540 498 514 505 520 3992

L-Links/rechts-score 1. links (1 t/m 3); 2. midden (4 t/m 6);
3. rechts (7 t/m 10)

W-Wiegel 1. meestal of soms eens met politieke ideedn
U-Den Uyl 2. zelden mee eens

A-Van Agt

T-Tijd 1. nov. '77; 2. jan. '78; 3. juni '78;
4. nov. '78; 5. mei '79; 6. okt. '79;

7. apr. '80; 8. okt. '80; 9. dec. '80;
10. juni '81

analyses) zijn :12)  L  =  85,50,   df.  =  60,   p  =  0,02  (Pearson- x2  -  89,66).

Het is dus op zijn minst twijfelachtig of voor elk tijdstip 'hetzelfde'

latente-klasse-analysemodel geldig is.
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M.b.v. de (gestandaardiseerde) residuen en de afzonderlijke waarden voor

de toetsingsgrootheden per tijdstip kan vrij gemakkelijk de bron voor

het falen van het model gelokaliseerd worden. Op de tijdstippen 9 en 10

worden vrij grote waarden voor de residuen en voor de toetsingsgroothe-

den aangetroffen en terwijl een toets op de houdbaarheid van het model

per tijdstip voor de eerste acht tijdstippen overschrijdingskansen tus-

sen 0,10 en 0,85 oplevert, zijn de overschrijdingskansen voor de laatste

twee tijdstippen resp. 0,01 en 0,03.

Men zou nu meer in detail kunnen gaan zoeken naar wat deze laatste twee

meetmomenten zo uitzonderlijk maakt. Gegeven de doelstellingen van deze

paragraaf zal dat hier niet gebeuren, maar zullen vooral de resultaten

voor de eerste acht tijdstippen weergegeven worden en zal slechts in de

marge melding gemaakt worden van de resultaten voor de gehele periode.

Voor de eerste acht perioden tezamen zijn de toetsingsresultaten: L =
255,73,  df.  =  48,  p = 0,21 (Pearson-X   =  59,63) . Zoals hierboven aangege-

ven is zijn de waarden van de parameters van het latente-klasse-analyse-

model voor elk van de acht tijdstippen in beginsel verschillend. Omwille

van een spaarzaam overzicht en om toch enig idee te krijgen van de re-

sultaten, zijn in tabel 5.9 de schattingen weergegeven van de parameters

van het onderhavige latente-klasse-analysemodel toegepast op de gegevens

in de laatste kolom van tabel 5.8, verkregen door sommatie over de acht

tijdstippen.

Tabel 5.9. Latente-klasse-analysemodel; gegevens: tabel 5.8, kolom   Tl.

t/m T8.

latente                   _              _                        -

klasse X            2.T          P:X        11:X       .IMt t it                        jt                                        1

1 2 3 1 2 1 2 1 2

1       0,291 0,660 0,302 0,039 0,088 0,912 0,972 0,028 0,125 0,875

2       0,375 0,088 0,785 0,128 0,609 0,391 0,783 0,218 0,837 0,163

3       0,334 0,000 0,186 0,814 0,852 0,148 0,361 0,639 0,983 0,017
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Hoewel de uitkomsten per tijdstip nogal vari ren, vertonen ze toch alle

het patroon dat te vinden is in tabel 5.9. Zij die tot latente klasse 1

behoren,  zijn politiek links geori8nteerd; ze hebben de grootste kans

zichzelf als links te karakteriseren, ook nog wel enigszins als midden,

maar vrijwel niet als rechts; de kans dat ze het eens zijn met Den Uyl

is vrijwel perfect, evenals de kans om niet in te stemmen met de ideein

van Wiegel en Van Agt. (In deze periode is het kabinet Van Agt/ Wiegel

aan het bewind.)

De latente klasse X=3 houdt duidelijk een rechtse politieke ori6ntatie

in; men karakteriseert zichzelf in zeer grote mate als rechts; men heeft

de grootste affiniteit met de idee&n van Wiegel en Van Agt en de rela-

tief geringste kans op instemming met de idee6n van Den Uyl.

De overblijvende categorie (X = 2) is de groep van het politieke midden;

deze groep plaatst zichzelf ook als zodanig op de links/rechts-schaal;

de kans op instemming met de idee5n van zowel Wiegel als Van Agt en Den

Uyl zijn vrij groot; de kans op instemming met de ideein van Wiegel is

daarbij het geringst.

In tabel 5.9 is de kans op instemming met de opinies van Van Agt voor

deze middengroep wat groter dan op instemming met de opvattingen van Den

Uyl. Kijkend naar de (hier niet vermelde) uitkomsten voor de afzonder-

lijke tildstippen zien we een interessant patroon: aanvankelijk is voor

deze middengroep juist de kans op instemming met Den Uyl groter dan op

instemming met Van Agt; geleidelijk aan echter verandert de verhouding

tussen deze kansen en is op het laatst de kans op instemming met Van Agt

groter dan die op instemming met Den Uyl (de kans op instemming met de

idee5n van Wiegel blijft steeds het geringst).

We zouden nu kunnen concluderen dat in ieder geval voor de eerste acht

tijdstippen het gepostuleerde model geldig is en dat m.b.v. de vier in-

dicatoren voor elk tijdstip een schatting gemaakt kan worden van het

aantal  respondenten wiens  politieke  orifntatie  'links',  'midden'  of

'rechts' is. Dit roept vanzelf de vraag op in hoeverre er in de loop der

tijd nettoveranderingen in politieke ori5ntatie hebben plaatsgevonden.

De analyses van par. 5.3.1 volgend, houdt dit allereerst in dat onder-

zocht wordt in hoeverre de variabelen tijd (T) en de politieke ori5nta-

tie (X) onafhankelijk van elkaar zijn. Aangezien T en X als oorzaken van

de indicatoren L, W, U en A gezien worden, moet de eventuele onafhanke-
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lijkheid van T en X onderzocht worden in de tabel TX, zonder constant-

houding van L, W, U en A. Zoals in hoofdstuk 3 uiteengezet is, kan een

dergelijke 'modified path analysis approach' uitgevoerd worden m.b.v.

het programma LCAG. Daartoe wordt (in elke iteratie) voor de tabel TX

het model {T,X} opgesteld en vervolgens voor de tabel TXLWUA het eerder

vermelde model {TXL,TXW,TXU,TXA}.
13)

Voor de acht tijdstippen zijn de toetsingsuitkomsten: L= 70,60, df. =

62, p = 0,21 (Pearson-)(2 = 75,98). (Voor de 10 tijdstippen: L = 109,64,
df. = 78, p= 0,01.) Er is dus geen enkele reden, in ieder geval niet

voor de eerste acht tijdstippen, om aan te nemen dat er in de loop der

tijd  verschuivingen  in de  onderliggende politieke  oriAntatie  hebben

plaatsgevonden. Dit wordt nog bevestigd door via een conditionele toets

beide tot nu toe behandelde modellen met elkaar te vergelijken: L =

70,60 - 55,73 - 14,87, df. = 62 - 48 = 14, p = 0,39. De hypothese dat in

het eerder vermelde uitgebreide model T en X niet samenhangen, kan ge-

handhaafd worden.

Desondanks zou men zich af kunnen vragen, wederom in de lijn van de ana-

lyses in par. 5.3.1, of er toch niet bepaalde systematische (curvi)li-

neaire trends in de tabel TX aanwezig zouden kunnen zijn. Het onderzoe-

ken van deze mogelijkheid stuit op grote praktische bezwaren. In het

programma LCAG, dat gebaseerd is op de 'iterative proportional fitting'-

procedure, is deze mogelijkheid niet ingebouwd en in het programma LAT

kunnen lineaire restricties, naar analogie van het programma FREQ, vrij

eenvoudig aangebracht worden, maar zijn er geen voorzieningen getroffen

om de hier benodigde 'modified path analysis approach' toe te passen. Er

zijn dus geen principidle problemen met dergelijke analyses; wel zijn ze

(voorlopig) praktisch onuitvoerbaar.

In bovenstaande analyses is stilzwijgend aangenomen dat de latente va-

riabele X o p elk tijdstip dezelfde betekenis heeft, dat X=1 steeds op

dezelfde linkse politieke oriantatie wijst etc. De betekenis van latente

variabelen wordt echter indirect vastgesteld en wel via de relaties van

de latente variabele met de manifeste variabelen. Het ligt voor de hand

te veronderstellen dat wanneer deze relaties veranderen, ook de beteke-

nis van de latente klassen verandert. Zo zou men kunnen menen dat, gege-

ven de aanvankelijk grotere voorkeur voor Den Uyl dan voor Van Agt, de

categorie X = 2, 'midden', aanvankelijk ook wat 'linkser' was, dan in de
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latere perioden waar Van Agt op meer instemming bij deze categorie mocht

rekenen dan Den Uyl.

Toetsing van hypothesen zoals hierboven, waarbij nagegaan wordt of er al

dan niet sprake is van nettoveranderingen in X, zou dan ook bij voorkeur

uitgevoerd moeten worden in een model waarin de relaties tussen de la-

tente en manifeste variabelen in de tijd niet veranderen.

Het mees3 verregaand in dit opzicht is het model waarin de conditionele
_LXkansen 11 etc. op elk tijdstip dezelfde waarde hebben. Binnen elke la-
it

tente klasse heeft de variabele T dan geen enkele relatie met de scores

op de manifeste variabelen.  In termen van het loglineaire model: men

postuleert het model {TX,XL,XW,XU,XA}. Dit model moet voor de data in
tabel 5.8 verworpen worden; voor de acht tijdstippen: L = 211,19, df. =

2153,   p  = 0,001 (Pearson-X = 219,39). Vanzelfsprekend  moet  dan  ook  het

model waarin nog eens de extra restrictie wordt aangebracht dat T en X

onafhankelijk van elkaar  zijn, het model {T,XL,XW,XU,XA}, verworpen  wor-

den: L = 240,36, df. = 167, p < 0,001.

Interessant aan dit laatste model is nog wel dat de onafhankelijkheids-

restrictie t.a.v. T en X niet stapsgewijs volgens de principes van de

'modified path analysis approach' aangebracht hoeft te worden, maar nu

in een keer kan geschieden. Omdat T geen enkele directe relatie heeft
TX

met de vier indicatoren, is de relatie tussen T en X T bepaald aan
-TXLWUA St

de hand van de frequenties Fstijkl' identiek aan die relatie vastge-
 TX

steld  aan de hand  van de  frequenties Fst. Een en ander volgt recht-
streeks uit het 'collapsibility'theorema.

Dit houdt ook in dat het nu wel mogelijk is, ook binnen het model

{TX,XL,XW,XY,XA}, m.b.v. het programma LAT aan de relatie tussen T en X

bepaalde (curvi)lineaire restricties op te leggen (afgezien dan van an-

dere bezwaren verbonden aan het gebruik van dit programma, die te maken

hebben met de aard van de beginschattingen en de benodigde hoeveelheid

rekentijd).

Tenslotte kan nog opgemerkt worden dat de schattingen voor de parameters

van het model {T,XL,XW,XU,XA} dezelfde zijn als weergegeven in tabel

5.9. Ook dit volgt weer uit het 'collapsibility' theorema. Indien T geen

enkele invloed uitoefent op de manifeste en latente variabelen, zijn de

schattingen voor de parameters op elk tijdstip identiek en gelijk aan de

schattingen voor de totale tabel, verkregen door sommatie over T.
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De hypothese is dus niet houdbaar dat T geen enkele invloed uitoefent op

de manifeste variabelen. Dat wil echter niet zeggen dat daarmee automa-

tisch alleen het model in aanmerking komt waarbij de relatie tussen la-

tente en manifeste variabelen per tijdstip wisselt. Er is een 'tussenmo-

del' mogelijk dat weergegeven is in figuur 5.4.

Figuur 5.4. 'Tussenmodel' voor gegevens in tabel 5.8.

.TMW NT,

Attl.ff.
In dit tussenmodel oefent T wel degelijk directe invloed uit op de mani-

feste scores, maar op een wijze die voor alle latente klassen dezelfde

is; de relatie tussen X en de manifeste variabelen verandert er niet

door; de drie-variabelen interacties TXL etc. zijn afwezig. Het logli-
neaire model behorende  bij  fig.  5.4 is: {TX,TL,TW,TU,TA,XL,XW,XU,XA }.
Er is geen enkele reden dit model voor de data in tabel 5.8 voor de eer-

ste acht tijdstippen te verwerpen: L = 124,17,  df. = 118, p = 0,33

(pearson-X2 = 124,87).14) Dit model past ook volstrekt niet significant

slechter bij de data dan het oorspronkelijke klassieke model waarin alle

drie-variabelen interacties TXL etc. waren opgenomen: Lb/u = 124,17 -

55,73 = 68,44, dfb/u = 118 - 48 = 70, p = 0,53.

Gegeven de adequaatheid van dit model, is het zinvol na te gaan of in

dit model sprake is van een significant effect van T op X. De vraag is

dus of in figuur 5.4 de directe verbinding tussen T en X moet blijven

bestaan. Aangezien nu zowel T als X directe invloed uitoefenen op de
indicatoren, moet de onafhankelijkheidsrestrictie ten aanzien van T en X

wederom volgens de principes van de 'modified path analysis approach'

aangebracht worden. (Met alle gevolgen van dien ook voor de mogelijkheid

(curvi)lineaire restricties aan te brengen wat betreft de relatie TX.)

Dit beperktere model geeft eveneens zeer gunstige toetsingsuitkomsten: L
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= 142,04, df. = 132, p = 0,26 (Pearson- X2 = 140,62). Vergelijken we dit

beperkte model met het uitgebreide model waarin wel een effect van T op

X opgenomen is dan vinden we: Lb/O = 142,04 - 124,17 = 17,87, df. = 132

- 118 = 14, p = 0,21. Er is dus geen reden om aan te nemen dat in het

model van fig. 5.4 sprake is van een significant effect van T op X. De

politieke ori ntatie zoals vastgesteld via dit model, laat geen ver-

schuivingen in de tijd zien.

In tabel 5.10 zijn de belangrijkste parameterschattingen (in termen

van T en A) voor dit model weergegeven, althans voor zover ze de latente

variabele X betreffen. Onder de kolom X is de 'verdeling' (de hoofdef-

fecten) van de latente variabele weergegeven, op basis van de tabel TX.

De procentuele verdeling van X (die volgens het model op elk tijdstip

dezelfde is) is als volgt: 1. (links): 29,2%, 2. (midden): 34,7% en 3.

(rechts): 36,1%.

De categorie links (X = 1) heeft een 9 keer zo grote kans ten opzichte

van het 'gemiddelde' om zichzelf als links te kenmerken en verder een

beduidend grotere kans om in te stemmen met de ideeUn van Den Uyl, dan

om deze af te wijzen, terwijl het omgekeerde geldt voor de opvattingen

van Van Agt en Wiegel.

Degenen die een rechtse politieke ori&ntatie hebben (X = 3) plaatsen

zichzelf in overweldigende meerderheid ook rechts, en voelen zich verder

verwant met de ideein van Van Agt en Wiegel, maar wijzen de opvattingen

van Den Uyl af.

De middengroep tenslotte (X = 2) heeft een wat grotere kans dan gemid-

deld om zichzelf op de links/rechts-schaal een middenpositie toe te ken-

nen, ook nog een iets grotere kans om zichzelf links te plaatsen, en een

kleinere kans om zich rechts te noemen. Verder heeft deze groep een re-

latief grotere kans om in te stemmen met Wiegel en Van Agt dan om deze

af te wijzen en is de kans op instemming c.q. afwijzing van Den Uyl

vrijwel gelijk aan het gemiddelde. Voor deze middengroep gelden veel

minder sterke effecten dan voor de beide andere groepen;  zij nemen

a.h.w. de 'midden'positie in waartegen de beide andere als afwijkingen

naar 'onderen' en naar 'boven' afgezet worden.

De variabele T vertoont diverse interessante effecten op de indicatoren.

Alle twee-variabelen effecten TA zijn volstrekt te verwaarlozen behal-

ve ATA = _0,172 en ATA = 0,167. Op T=1 (november 1977) voerde Van Agt
11               71

de moeizame besprekingen met Den Uyl over de  totstandkoming van een ka-
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Tabel 5.10. Schattingen  van de parameters  voor  het ' tussenmodel'  van  fig.  5.4  met  { T,X } gegevens: tabel
5.8.

latente       X                L                     W                U                A

klasse Xt               1       2       3        1       2        1       2        1       2

1       1 -0,126 2,186  -0,526 -1,660 -1,128 1,128 1,027 -1,027 -1,552 1,552

T 0,881 8,896 0,591 0,190 0,324 3,089 2,794 0,358 0,212 4,721

2       1 0,044 0,200 0,479 -0,679 0,249 -0,249 -0,029 0,029 0,233  -0,233

T 1,045 1,222 1,614 0,507 1,283 0,779 0,972 1,029 1,262 0,792

3       X 0,082 -2,386 0,047 2,338 0,879 -0,879 -0,999 0,999 1,320  -1,320

T 1,086 0,092 1,048 10,364 2,409 0,415 0,368 2,716 3,742 0,267
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binet,  besprekingen die ondanks de verkiezingsoverwinning van 'links'

uiteindelijk leidde  tot  het  kabinet  Van Agt/Wiegel.  Het kiezen van

Wiegel en het afwilzen van Den Uyl door Van Agt leidde blijkbaar tot een

(tijdelijke) extra afwijzing van zijn ideeon.

Op T=7 (april 1980) stemde men juist extra in met de ideein van Van

Agt. Voor dit tijdstip werd ook al in fig. 5.1 een extra steun geconsta-

teerd voor het CDA, hetgeen toen toegeschreven werd aan de rellen rond

de krakers in maart van dat jaar. Het ligt voor de hand dat nu dezelfde

verklaring van toepassing is.

De effecten van T op de instemming met de idee&n van Den Uyl vertonen
TU

een opvallend patroon: de parameters Asl nemen systematisch af in waar-

de; men is steeds minder geneigd in te stemmen met de ideeon van Den

Uyl. Na de verloren kabinetsformatie wordt wellicht het vertrouwen in

het leiderschap van Den Uyl in de onderzoeksperiode systematisch gerin-

ger (zelfs ondanks een aanvankelijk niet teruglopen van de steun aan

'links' in figuur 5.1).

De relaties van T met de instemming met de opvattingen van Wiegel en met

de zelfscore op de links/rechts-schaal zijn niet zo gemakkelijk te dui-

den en kennen een 'grilliger' verloop.

Bij een verdere analyse zou men gebruik kunnen maken van het programma

LAT en met name voor de diverse afzonderlijke effecten kunnen onderzoe-

ken in hoeverre ze significant zijn. Men kan wellicht volstaan met een

nog spaarzamer model dan het onderhavige. Met name zou dan kunnen blij-

ken dat bepaalde effecten van T op de indicatoren louter beschouwd kun-

nen worden als  'steekproeffluctuaties'  die geen nadere interpretatie

behoeven.

Om zeer praktische redenen van tijd en geld zijn voor tabel 5.8 geen

verdere analyses meer uitgevoerd. Uit het bovenstaande moet echter dui-

delijk zijn geworden dat het zeer wel mogelijk is het verloop van een

latent kenmerk  in  de tijd nauwgezet te volgen.   Het ' tussenmodel' biedt

daarbij de mogelijkheid rekening te houden met allerlei invloeden van de

tijd op de indicatoren, zonder dat deze hoeven te interfereren met de

relaties tussen de latente variabelen en de indicatoren, hetgeen door-

gaans de interpreteerbaarheid van de latente grootheden ten goede zal

komen.
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In feite zijn via het bovenstaande alleen nog maar de analyses van par.

5.3.1 naar het latente niveau toe vertaald. Ook de meer gecompliceerdere

analyses uit de daaropvolgende (sub)paragrafen kunnen echter latent uit-

gevoerd worden. Zo zou men b.v. de variabele religie R in het latente-

klasse-analysemodel kunnen introduceren. Op deze wijze zou men zicht

kunnen krijgen op de vraag in hoeverre de drie politieke oriZntaties in

religieus opzicht verschillen vertonen. Dergelijke analyses kunnen zowel

uitgevoerd worden met de optiek 'oorzaken' te vinden van het behoren tot

een der latente klassen, als om meer inzicht te krijgen in aard en bete-

kenis van de gevonden latente klassen.

De wijze waarop een variabele als religie geIntroduceerd kan worden,

wijkt niet af van de manier waarop hierboven de analyses m.b.v. de va-

riabele T beschreven zijn. Ook dan doet zich b.v. de vraag voor in hoe-

verre de relaties tussen de latente variabele en de indicatoren constant

zijn voor de diverse religieuze groeperingen. Door verschillende model-

len op te stellen kan nagegaan worden in hoeverre er interacties bestaan

tussen b.v. X, L en R, eventueel vari rend per tijdstip door opneming

van het vier-variabelen effect RTXL. Vanzelfsprekend is het in dergelij-
ke modellen ook mogelijk b.v. te onderzoeken in hoeverre de relaties

tussen R en X in de tijd veranderen. Men gaat dan na in hoeverre in de

tabel RTX het drie-variabelen effect significant is.

Kortom, veel principiAle beperkingen zijn er niet; wel vele problemen

van praktische aard die verband houden met te kleine aantallen, te lange

rekentijden, ontbreken van geschikte programma's etc.

Dat geldt tenslotte ook voor het analyseren van het verloop van twee of

meer latente kenmerken in de tijd. In hoofdstuk 4 is uitvoerig ingegaan

op het bepalen van (quasi)symmetriemodellen op latent niveau. Deze kun-

nen uiteraard ook hier weer gebruikt worden om op latent niveau de ana-

lyses van par. 5.4 te herhalen. De mogelijkheden zijn in principe over-

vloedig; praktische omstandigheden nopen veelal tot bescheidenheid.

Noten

1) Het aantal gerealiseerde vraaggesprekken bedraagt per golf ongeveer

600. Dit aantal is in tabel 5.1 lager omdat zij die 'missing data'

hadden op 66n van de drie variabelen (en op inkomen in verband met
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hier niet gerapporteerde analyses) niet opgenomen zijn. Voor meer

informatie over het Amsterdams Continu-onderzoek, zie Van der Eijk

(1980).

2) Voor de analyses in dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van het pro-

gramma DESMAT, geschreven door F. Hummelman, afd. Verwerking, KHT.

In dit programma dat een 'design matrix' samenstelt, is een subrou-

tine opgenomen geschreven door M. Berger (KHT) die de coiffici nten

voor orthonormale polynomen berekent, eventueel rekening houdend met

ongelijke afstanden tussen de categorieEn van T; het algoritme is

afkomstig van Emerson  (1965, 1968). Normalisering  van de orthogonale

polynomen heeft hier als enige doel de nauwkeurigheid van de bereke-
*S

ningen van de effectparameters (zoals A .) te vergroten.
J

3) Dergelijke modellen met lineaire effecten kunnen ook uitgedrukt wor-

den in termen van constante dan wel (curvi)lineair veranderende (re-

latieve) kansverhoudingen. Voor dergelijke interpretaties, zie met

name Goodman, 1983, 1981).

4) In wezen ontmoet men hier dezelfde problemen als bij 'loglineaire

padanalyses'  (zie hoofdstuk 2): de kans op een bepaalde score op

variabele X op een bepaald moment wordt in loglineaire analyses niet

opgevat als 'oorzaak' van de kans op een bepaalde score op de varia-

bele Y (op hetzelfde of op een later moment).

5) Voor zover men toch betekenis zou willen toekennen aan de gevonden

lineaire effecten van tijd, zou men zowel voor V als M moeten con-

cluderen dat de kans op een score 3 (zeer groot probleem) met een

constante factor in de tijd afneemt en de kans op score 2 juist toe-

neemt. De kans op een score 1 neemt voor misbruik af en voor misdaad

toe. Zelfs in deze zin is er geen sprake van een eenvoudige toe- of

afname van de bezorgdheid om misdaad en misbruik.

6) Om het geheel niet onoverzichtelijk te maken,  is de curve voor

'kernenergie' niet in fig. 5.2 opgenomen. Daarom volgen hier, ter

controle door de lezer, de loglineaire effecten ATK. ArK is achter-
ij'  il

eenvolgens voor i = 1,...,9: 0,19; -0,02; -0,04; 0,21; -0,17; -0,03;
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TK
-0,11; -0,02; -0,01 en Ai2: 0,09; -0,09; 0,06; -0,03; -0,09; -0.08;
0,06; 0,07, 0,01. (Omdat het item 'kernenergie' in het onderzoek in

juni '81 niet opgenomen is, kan het effect voor T = 10 niet berekend

worden.)

7) Indien model 6 in tabel 5.5 acceptabel zou zijn geweest, moet men

voor de tabel  TBH het model   {TH,B } opstellen, waarbij het 66n-varia-
bele effect B de voor 'misbruik' en 'misdaad' gelijke en in de tijd

constante verdeling van de categoriein 1, 2 en 3 weergeeft. Bij ac-

ceptatie van model 7 stelt  men  voor de tabel  TBH het model   {TH,TB }
op; in dit model geeft het twee-variabelen effect TB de veranderin-

gen in de verdeling van B weer, dus in de aan elkaar gelijk zijnde

verdelingen van V en M.

8) Overzichten van de statistische analyses van dergelijke 'interrupted

time series' m.b.v. ARIMA-modellen zijn o.a. te vinden in McCain en

McCleary (1979) en McCleary en Hay (1980, hfdst. 3). Zeer invloed-

rijk is het artikel van Hibbs (1977) geweest dat aangaf op welke

wijze  ARIMA-modellen  gecombineerd  kunnen worden met  'structural

equation models'.

9) Om aan de restrictie te voldoen dat alle effecten tot 0 sommeren,

kan men desgewenst xi ook uitdrukken in termen van afwijkingen van

de gemiddelde score x. In het geval er b.v. 20 voormetingen zijn en

30 nametingen, zou men bij de voormetingen steeds de score xi = -0,6

en bij de nametingen steeds xi = 0,4 kunnen hanteren. Aangezien de

overige parameters in het model doorgaans ook uitgedrukt worden in

afwijkingen van het gemiddelde,  tot 0 sommeren, heeft het zeker

voordelen dit ook toe te passen op verg. (5.10). Er is echter sprake

van een 'willekeurige' parametrisering die de inhoudelijke conclu-

sies niet verandert. Omwille van een eenvoudigere weergave is in de

tekst in dit geval gekozen voor de waarden 0 en 1.

10) De waarden voor xi werden in het exponentidle model als volgt be-

paald: x5 = e-0,1, x6 = e-0,6, x7 = e-1,2 etc. De exponent wordt

bepaald door het aantal maanden tussen de metingen vermenigvuldigd

met -0,1. Daardoor is het loglineaire effect van de gebeurtenis op
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de houding in een bepaalde maand een factor 1,1 groter dan in de

daarop volgende maand en is in elke volgende meting het effect ruw-

weg gehalveerd ten opzichte van de voorafgaande meting.

11) In tabel 5.8 zijn niet opgenomen al degenen die zichzelf geen links/

rechts-score toekenden en/of zeiden een bepaalde politieke leider

niet te kennen, dan wel niet op de hoogte te zijn van zijn politieke

ideein. Voor elk tijdstip bedraagt de uitval daardoor ongeveer 17%

(met als uitschieters: Tl, T7 en T10 met resp. 22%, 14% en 14%).

12) De wijze waarop de parameters van dit en soortgelijke modellen ge-

schat kunnen worden, is uitvoerig besproken in par. 3.5 'vergelij-

kingen tussen subgroepen'. In de daar gegeven voorbeelden waren de

subgroepen landen, in dit geval zijn het tijdstippen. Overigens 10-

pen de hier gegeven uiteenzettingen geheel parallel met die van par.

3.5.

13) Voor de analyse over acht tijdstippen worden dan 8*3=2 4 latente

klassen gepostuleerd, bestaande uit de categorie6n van de gecombi-

neerde variabele T'X. De latente variabele T' wordt daarbij perfect

verbonden met de manifeste variabele T. Onafhankelijkheid van T' en

X is dan uiteraard identiek met onafhankelijkheid van T en X. Voor

dit model kunnen geen 'random'beginschatters gehanteerd worden, om-

dat dan de kans groot is dat b.v. X=1 niet op elk tijdstip dezelf-

de betekenis (b.v. links) krijgt en dan dus ook onafhankelijkheid

van T en X geen enkele zinnige betekenis heeft. Via beginschatters

moeten de categoriedn van X a.h.w. op het juiste spoor gezet worden,

hetgeen hier zonder enige problemen lukte.

14) Zoals in hoofdstuk 3 uiteengezet is, moet een dergelijk model via

LCAG bepaald worden door in dit geval 576 latente klassen te postu-

leren, bestaande uit de categoriean van de gecombineerde variabele

T'XL'W'U'A', waarbij  T',  L',  W',  U'  en A' perfect verbonden worden

met resp. T, L, W, U en A. De benodigde rekentijd voor dit model was

uitermate groot (ongeveer 3000 seconden OCP-tijd). Voor het overeen-

komstige model voor 10 tijdstippen waren zelfs 4700 seconden nodig.

De resultaten voor 10 tijdstippen waren zoals te verwachten was, ook
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nu niet bemoedigend: L = 188,35, df. = 150, p = 0,02.

Voor dergelijke modellen kan beter gebruik gemaakt worden van de

door Haberman vermelde variant van de 'iterative proportional fit-

ting'-procedure (Haberman, 1979, blz. 545).
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Hoofdstuk 6. COHORTANALYSE

6.1. Inleiding

Indien bij een aantal opeenvolgende generaties panel- dan wel trendon-

derzoekingen uitgevoerd worden, indien m.a.w. surveygegevens voor ver-
schillende tijdstippen (al dan niet betrekking hebbend op dezelfde per-

sonen) ingedeeld worden naar leeftijdscategoriein, ontstaat de mogelijk-

heid zgn. cohortanalyses uit te voeren.

De term cohortanalyse is afkomstig uit de demografie. Indien men b.v.

huwelijkskansen wil vaststellen voor de verschillende leeftijdscatego-

riedn, kan men waarnemingen doen op d&n moment en voor elke leeftijds-

groep op dat moment vaststellen welk percentage gehuwd is.

De resultaten van een dergelijke periodeanalyse kunnen echter zeer mis-

leidend zijn wanneer ze gebruikt worden om demografische ontwikkelingen

te voorspellen (Pressat, 1972, blz. 64-68). Afgezien van allerlei ver-

fijningen die men aan zou moeten brengen, zoals het rekening houden met

de aantallen ongehuwde mannen en vrouwen in de verschillende leeftijds-

groepen, is er het meer fundamentele probleem dat b.v. de 20-jarigen van

een bepaalde periode tot een andere cohort (generatie) behoren dan de

30-jarigen van dat moment. Aangezien elke cohort zijn eigen historie

heeft, kan niet zonder meer aangenomen worden dat wat nu geldt voor de

30-jarigen, over 10 jaar van toepassing zal zijn op de huidige 20-jari-

gen.

Vandaar dat in de demografie periodeanalyse vervangen wordt door, of

liever: aangevuld wordt met cohortanalyse waarbij een bepaalde cohort

gevolgd wordt in de tijd. De waarnemingen voor de opeenvolgende leef-

tijdscategorie5n hebben dan in principe betrekking op dezelfde personen,

in ieder geval op dezelfde generatie.

Bij de interpretatie van de verschillen en overeenkomsten tussen de re-

sultaten van periode- en cohortanalyse spelen drie centrale variabelen
een rol: leeftijd, periode en cohort. Vandaar is het niet zo verwonder-

lijk dat in de (overige) sociale wetenschappen de term cohortanalyse de

betekenis heeft gekregen van een methode met behulp waarvan geprobeerd

wordt de afzonderlijke invloeden van leeftijd, periode en cohort te ont-
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rafelen. 1)

Sociologen en politicologen trachten met behulp van cohortanalyse te

achterhalen op welke wijze sociale en politieke veranderingsprocessen

verklaard kunnen worden vanuit de wisseling en opeenvolging der genera-

ties, die ieder op zich dezelfde levenscyclus doorlopen, maar waarbij

het ouder worden en de 'wisseling van de wacht'  plaatsvinden in een

voortdurend veranderende historische context.

Ontwikkelingspsychologen zijn met name gelnteresseerd in de vraag in

hoeverre de ontwikkelingscurve, die het verloop van een bepaald ver-

schijnsel over de levenscyclus aangeeft, geinterpreteerd kan worden in

termen van leeftijdseffecten die constant zijn voor diverse generaties

en perioden; m.b.v. cohortanalyse wordt nagegaan in hoeverre er sprake

is van interactie-effecten tussen leeftijd, periode en cohort, en zelfs:

in hoeverre het verloop van de ontwikkelingscurve geheel verklaard moet

worden vanuit periode- en cohorteffecten

Vertrekpunt voor een cohortanalyse is doorgaans een tabel zoals tabel

6.1. Indien men de kolommen van deze tabel met elkaar vergelijkt, kan

men het verloop van de onkerkelijkheid over de verschillende perioden

volgen. Rijgewijze vergelijkingen wijzen in eerste instantie op leef-

tijdsverschillen. Vergelijkt men de diverse diagonalen die lopen van

links boven naar rechts onder met elkaar, dan krijgt men zicht op ver-
schillen tussen cohorten. Dit laatste is mogelijk omdat de breedte van

een leeftijdscategorie precies even groot is als het verschil tussen

2)twee opeenvolgende waarnemingsperioden (hier: 10 jaar).

De behandeling van cohortanalyse in dit hoofdstuk zal grotendeels aan de

hand van tabel 6.1 geschieden. Er zal geen poging worden ondernomen alle

mogelijkheden en beperkingen van cohortanalyse uitputtend te behandelen.

Daarvoor zijn reeds diverse overzichtsartikelen beschikbaar (o.a. Riley,

1973,  Padioleau,  1973,  Hagenaars,  1977,  Cobben en Hagenaars,  1977,
Hagenaars en Cobben, 1978, Glenn,  1977).3  Hier zullen de voornaamste

punten en controverses kort uiteengezet worden.

Aan de loglineaire analyse van cohortgegevens zal uiteraard bijzondere

aandacht geschonken worden, maar de presentatie van de loglineaire ana-

lysetechnieken zal hier anders zijn dan in de beide voorafgaande hoofd-

stukken. In deze beide hoofdstukken werd een grote varioteit aan logli-

neaire modellen ten tonele gevoerd om de vele wijzen  waarop panel- c.q.
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Tabel 6.1. Geschatte percentages onkerkelijke vrouwen in Nederland*)

Periode

Leeftijd Pl-1899 P2-1909 P -1919 P4-1929 P5-1939 P -1949 P7-1959 P8-19693                                          6

(6         (7         (8         (9         Clo        Cll         12         13CC

Ll 20-30 1,90 4,78 7,27 13,87 16,00 17,40 18,01 23,93
(424073) (477213) (563766) (678369) (732955) (771277) (772604) (972343)

(5         (6         C7         (8         (9         Clo        Cll         12
C

L2 30-40 1,61 4,22 7,25 14,14 16,54 18,20 19,12 22,28
(329112) (395255) (456050) (548317) (630027) (705662) (763242) (768865)

(4         (5         (6         (7         (8         (9         (10         11
C

L3 40-50 1,13 3,13 5,61 11,94 14,88 17,18 18,61 22,04
(250609) (304630) (374580) (434779) (524677) (610472) (666165) (744917)

(3         (4         (5         (6         (7         (8         (9         (10
L 50-60 0,85 2,46 4,17 9,10 12,23 15,05 17,62 21,394

(202859) (225263) (279687) (344436) (407527) (480889) (596582) (625616)

(2         £3         (4         (5         (6         (7         (8         (9

L5 60-70 0,65 1,88 3,11 6,72 9,25 11,90 15,63 19,41
(151520) (163241) (184501) (23798) (282921) (341830) (436410) (545782)

Cl         C2         C3         C4         C5         C6         C7         C8

L6 70- + 0,47 1,30 2,12 4,66 6,36 8,24 11,25 15,25
(100398) (115473) (129306) (149319) (183925) (230684) (319868) (458434)

* De data zijn in iets gewijzigde vorm ontleend aan Hagenaars en Cobben (1978); de schattingen zijn af-

komstig van Cobben (1976) en gebaseerd op de volkstellingsgegevens van 1899, 1909, 1920, 1930, 1947, 1960
en 1971, CBS, Staatsuitgeverij, Den Haag. Een beschrijving van deze dataset wordt gegeven in par. 6.5.1.
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trendgegevens m.b.v. loglineaire modellen geanalyseerd kunnen worden, te

illustreren. Afhankelijk van de vraag of de gegevens van een bepaalde

cohort steeds afkomstig zijn van precies dezelfde personen of niet, kan

cohortonderzoek opgevat worden als een serie panel- dan wel als een se-

rie trendonderzoekingen en zijn ook de daarbij behorende loglineaire

analyses mogelijk. Het bijzondere van cohortonderzoek is dat geprobeerd

wordt de afzonderlijke effecten van leeftijd, periode en cohort te on-

derscheiden. De hier gepresenteerde uiteenzettingen van de loglineaire

analyse van cohortgegevens zullen er dan ook primair op gericht zijn aan

te geven hoe deze onderscheidingen in principe m.b.v. loglineaire model-

len gemaakt kunnen worden;  de vraag welke typen loglineaire analyses

zoal mogelijk zijn, staat daarbij niet centraal.

6.2. Basisbegrippen: leeftijd, periode en cohort

In de voorafgaande paragraaf zijn op een vrij terloopse manier de be-

grippen leeftijd, periode en cohort geIntroduceerd, alsof het wel duide-

lijk was wat hieronder verstaan moest worden. In feite gaat het echter

om meerduidige begrippen waarvan de complexiteit de kern vormt van veel

controverses rond cohortanalyse.

Zo kan leeftijd weliswaar eenvoudig omschreven worden als de tijd die op

een bepaald moment verstreken is sinds de geboortedatum, maar dit een-

duidige gegeven is zelden of nooit rechtstreeks van belang. Doorgaans

wordt leeftijd als indicator beschouwd van allerlei veranderingen die

met opgroeien en ouder worden samenhangen. Zo verwijst 'ouder worden'

o.a. naar verschijnselen die vooral 'biologisch' van aard zijn, zoals

sexueel rijp worden, eerder vermoeid raken etc. Leeftijd is ook een

'psychologische' variabele en dient dan als substituut voor toe- of af-

name van intellectuele vermogens, persoonlijkheidsontwikkeling, veran-

derde reacties op stress-situaties etc. Ook wordt leeftijd als indicator

gebruikt voor allerlei 'sociologische' fenomenen: pas op bepaalde leef-

tijden is het geoorloofd of is het behoorlijk te trouwen en kinderen te

krijgen; met het ouder worden verandert de gezinssituatie; een leef-

tijdsfase verwijst ook naar de duur van deelname aan bepaalde sociale

systemen b.v. het beroepssysteem, en naar de plaats die je daarbinnen

inneemt.
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De etiketten 'biologisch', 'psychologisch', 'sociologisch' zijn tamelijk

arbitrair. Ze zijn slechts bedoeld om aan te geven dat leeftijd als ver-

klaring voor een bepaald verschijnsel een verzamelterm is voor een groot

aantal verschillende variabelen die eigenlijk het betreffende verschijn-

sel verklaren.

Uiteraard bemoeilijkt dit de interpretatie van de leeftildseffecten die

in een cohortanalyse gevonden worden. Het is vaak moeilijk vast te stel-

len welk 'onderdeel'  van de verzamelterm leeftijd nu verantwoordelijk

gesteld moet worden voor de geconstateerde leeftijdseffecten. Bovendien

loopt men het risico te concluderen dat een bepaald 'onderdeel' slechts

zwakke effecten uitoefent terwijl er in feite sprake is van grote effec-

ten die gecompenseerd worden door de tegengestelde effecten van een an-

der 'onderdeel'  dat men bil de interpretatie van het leeftijdseffect

over het hoofd zag. B.v. Winsborough (1975) wijst er in zijn cohortmodel

ter verklaring van het inkomen op dat ouder worden positief werkt door-

dat men steeds meer ervaring opdoet, maar ook negatief doordat men

steeds minder profijt heeft van de kennis en vaardigheden opgedaan in de

opleidingsfase.

Dat tenslotte de leeftijdseffecten niet voor alle perioden en/of cohor-

ten dezelfde hoeven te zijn, is geen probleem op theoretisch, concer
tueel niveau, maar maakt wel de uitvoering van een cohortanalyse inge-

wikkelder.

In louter operationele zin is periode: het tijdstip van waarneming. Als

indicator verwijst dit begrip echter naar alle relevante gebeurtenissen

die zich op of tussen de waarnemingsmomenten voltrokken. Het is evenals

leeftijd een verzamelterm.  Welke gebeurtenis precies verantwoordelijk

gesteld moet worden voor een periode-effect, zal dan ook lang niet al-

tijd eenduidig vast te stellen zijn.

Deze vaststelling is des te lastiger omdat gebeurtenissen zowel korte

als lange termijneffecten kunnen hebben, waarbij bovendien de effecten

niet altijd onmiddellijk waarneembaar zijn. Verder vallen onder periode-

effecten niet alleen de invloeden van duidelijk afgebakende gebeurtenis-

sen, maar wordt er gewoonlijk ook onder verstaan de gevolgen van langdu-

rige historische processen zoals industrialisatie, urbanisatie, stijging

van economische welvaart etc.

Tenslotte geldt ook voor periode-effecten dat ze kunnen variUren binnen
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categorie8n van de variabelen leeftijd en cohort. Sommige gebeurtenissen

kunnen zelfs voor bepaalde leeftijdsgroepen grotendeels irrelevant zijn;

denk maar aan veranderingen van het schoolsysteem of aan een verlaging

van ouderdomsuitkeringen.

Hoewel de begrippen leeftijd en periode ieder op zich een meerzinnige

betekenis hebben, kunnen ze toch duidelijk ten opzichte van elkaar afge-

grensd worden. Dit geldt niet in dezelfde mate voor de afbakening van

het begrip cohort ten opzichte van de beide andere kernbegrippen, zeker

niet t.o.v. het begrip periode. In louter operationele termen is de va-

riabele cohort: de datum van geboorte. Een cohort is dan een verzameling

mensen geboren in hetzelfde tijdvak. Ryder geeft een wat ruimere om-

schrijving van cohort, nl. een verzameling mensen die in hetzelfde tijd-

vak een bepaalde 'fundamentele gebeurtenis'  hebben meegemaakt (Ryder,

1965, zie ook Padioleau, 1973). Zodoende zijn er naast geboortecohorten

ook huwelijkscohorten (het huwen als een fundamentele gebeurtenis), ar-

beidsmarktcohorten (intrede in de arbeidsmarkt als fundamentele gebeur-

tenis) etc.

Vanwege het bijzonder belang van het begrip geboortecohort zullen we ons

daartoe beperken. Wel dient nog de opmerking gemaakt te worden dat in

het geval men andere dan geboortecohorten hanteert, ook de variabele

leeftijd anders gedefineerd kan worden, nl. als duur van het huwelijk,

duur verblijf op de arbeidsmarkt, kortom als tijd verstreken sinds de

fundamentele gebeurtenis.

Ryder is een der eersten geweest die gewezen heeft op de toepassingsmo-

gelijkheden van het begrip cohort buiten de demografie (Ryder, 1965).

Voor hem is cohort eveneens een verzamelterm voor een groot aantal va-

riabelen. Zo kan de variabele cohort verwijzen naar verschillen in sa-

menstelling. Cohorten kunnen b.v. van elkaar verschillen in omvang, het-

geen van belang kan zijn voor hun kansen op de arbeidsmarkt, op de wo-

ningmarkt, in het opleidingssysteem etc. Er kunnen ook verschillen zijn

m.b.t. het percentage ongehuwden, aantal kinderen, opleidingsniveau en

ook m.b.t. variabelen als b.v. politieke voorkeur. Welk 'onderdeel' van

de verzamelterm cohort uiteindelijk verantwoordelijk is voor de gecon-

stateerde cohorteffecten, is meestal weer niet eenvoudig vast te stel-

len.

Daar komt nog bij dat deze samenstellingseffecten kunnen interacteren
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met periode en/of leeftijd. Dit roept extra complicaties op omdat co-

horteffecten behalve als samenstellingseffecten ook wel opgevat worden

als periode-effecten, dan wel als interactie-effecten van leeftijd en

periode.

Cohorteffecten kunnen nl. ook geInterpreteerd worden in termen van ver-

schillen in hetgeen cohorten meegemaakt hebben. Een cohort wordt wel

beschouwd als een 'drager' van gebeurtenissen, waarbij de term gebeurte-

nis weer ruim opgevat dient te worden: het kan gaan om betrekkelijk af-

gegrensde voorvallen, maar ook om zaken als veranderingen in socialisa-

tieprocessen op school en thuis, in economisch klimaat etc.

De gebeurtenissen waar de variabele cohort naar kan verwijzen, zijn met

name gebeurtenissen die v66r het eerste waarnemingsmoment hebben plaats-

gevonden, of gebeurtenissen die zich na het eerste observatiemoment af-

spelen, maar door elk cohort op een andere leeftijd, en (dus) op een

andere wijze ervaren worden.

Ter verheldering van deze onderling verweven processen van opeenvolging

van cohorten, van ouder worden en van historische veranderingen, ver-

wijst men vaak, zeker wat betreft de betekenis van het begrip cohort,

naar het theoretische begrip generatie.

Zoals Cobben in een voortreffelijk overzichtsartikel aangeeft, wordt dit

begrip in vele betekenissen gebruikt (Cobben,  1977). De genealogische

omschrijving is wellicht de oudste. De opeenvolgende generaties zijn dan

grootouders, ouders, kinderen etc. Voor cohortanalyse is deze betekenis

de minst relevante. Men kan zich de diverse cohorten in b.v. tabel 6.1

moeilijk voorstellen als overgrootmoeders, grootmoeders etc. (Overigens

doet Bengtson (1975) een interessante poging  'generation'  en 'family

effects' afzonderlijk vast te stellen.)

De structureel-functionalistische benadering bouwt hierop voort (Davis,

1940, Eisenstadt, 1964, Parsons, 1965). De generaties, de op een bepaald

moment aanwezige leeftijdsgroepen, vervullen ieder hun rol in de samen-

leving. Het proces van cohortopeenvolging houdt in dat de taken van een

oudere generatie overgenomen worden door een jongere generatie. De ver-

schillen tussen de generaties zijn geen bron van sociaal-historische

verandering, maar ze ontstaan uit de verschillen in sociale posities,

die gekoppeld zijn aan de diverse leeftijden. Eenmaal dat de jongeren de

plaats van de ouderen hebben overgenomen, worden zij als deze ouderen.
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Wel kan dit proces gepaard gaan met wrijvingen (generatieconflicten)

wanneer jongeren posities te vlug willen overnemen of wanneer ouderen

hun verworvenheden niet prijs willen geven (Bengtson e.a.,  1974). In

uiterste consequentie houdt deze benadering in dat het begrip cohort

overbodig is; het valt geheel samen met leeftijd.

Voor Mannheim is de opeenvolging der generaties wel van wezenlijk belang

voor het ontstaan en het verloop van processen van sociale verandering

(Mannheim,  1928/29,  1952,  Breitsamer,  1976).4) Een generatie is niet

zonder meer gelijk aan een cohort (zoals in tabel 6.1). Met het gelijk-

tijdig geboren worden, is slechts de plaats bepaald van een groep indi-

viduen in de historie; er is een afgrenzing gegeven van de mogelijke

ervaringen van deze groep (generatie als 'Generationslagerung'). De in-

vloed van de historische omstandigheden bepaalt vervolgens of een derge-

lijke potentiWle generatie ook een werkelijke generatie wordt in de zin

van een historisch-culturele eenheid ('Generationszusammenhang', 'Gene-

rationseinheit').

Diverse auteurs hebben geprobeerd een brug te slaan tussen het cultuur-

sociologische begrip generatie, zoals door Mannheim gehanteerd, en het

aan de demografie ontleende begrip cohort (Cobben, 1977, Pfeil, 1967,

Buss, 1974, Buchhofer e.a.,  1970, Rosow, 1978, Plum, 1982). Vaak wordt

daarbij opgemerkt dat de relatie tussen deze begrippen zeer problema-

tisch is en dat men cohort zeker niet zonder meer mag opvatten als een

directe operationalisering van het theoretisch begrip generatie (zoals

o.a. Evan, 1959 en Padioleau, 1973 suggeren).

Beide begrippen, zo men wil beide benaderingen, kunnen elkaar wel ver-

duidelijken en versterken. Een cultuurhistorische analyse van processen

van sociale verandering zou duidelijk kunnen maken welke potentiole ge-

neraties geactualiseerd zijn en wat hun (sociale) identiteit uitmaakt.

Cohorten die tot dezelfde generatie behoren, zouden in de cohortanalyse

samengevoegd kunnen worden; de gevonden cohorteffecten zouden dan een

weerspiegeling moeten zijn van de identiteit van de diverse generaties.

Op deze wijze kunnen cohorteffecten theoretisch zinvoller geInterpre-

teerd worden in termen van de eigenlijke verklarende variabelen en wordt

tevens een verdere empirische onderbouwing gegeven van de uitgevoerde

cultuurhistorische analyse.

Ook kan men beginnen met een vaste cohortindeling, zoals in tabel 6.1,

en trachten, mede aan de hand van de uitkomsten, de relevante 'onderlig-
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gende' variabelen te identificeren. De uitkomsten kunnen dan belangrijke

suggesties bevatten voor de richting waarin de cultuurhistorische analy-

se dient te gaan.

6.3. Alternatieve onderzoeksontwerpen

Gelet op de vele complicaties bij de uitvoering van cohortanalyse, zoals

die hierboven reeds naar voren zijn gekomen en verderop nog uitvoerig

behandeld zullen worden, is de vraag gerechtvaardigd of er geen eenvou-

digere onderzoeksstrategie6n voorhanden zijn om de effecten te achterha-

len van leeftijd en/of periode en/of cohort.

In eerste instantie komen drie onderzoeksontwerpen in aanmerking, door

Schaie (1965) aangeduid als 'cross-sectional', 'longitudinal' en 'time-

lag' onderzoek. Een samenvattend overzicht van deze drie methoden en van

de aan elke methode verbonden feilen, wordt gegeven in tabel 6.2 (waar-

van de preciese betekenis uit de tekst duidelijk zal worden).

Tabel 6.2. Alternatieve onderzoeksonderwerpen  

Dataverzameling Risico Toeschrijven van de Houdt de illusie
(externe verschillen aan: in: (interne
geldigheid) geldigheid)

cross-sectional periode- leeftijd - leeftijdsillusie
(6 n periode x centrisme cohort - cohort-illusie

alle leeftijden/
cohorten)

longitudinaal cohort- leeftijd - leeftijdsillusie
(650 cohort x centrisme periode - periode-illusie
alle leeftijden/
perioden)

'time-lag' leeftijd- cohort - cohort-illusie
(66n leeftijds- centrisme periode - periode-illusie
categorie x
alle perioden/
cohorten)

*) Ontleend aan Hagenaars en Cobben (1978) en mede gebaseerd op Riley
(1973).
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Bij cross-sectioneel onderzoek verzamelt men gegevens op 6dn bepaald

moment voor alle leeftijdsgroepen c.q. alle op dat moment aanwezige co-

horten. Edn bepaalde kolom van tabel 6.1 is het resultaat van een derge-

lijke wijze van dataverzamelen. Geformuleerd in demografische termen:

men voert een periodeanalyse uit.

De verschillen in percentages onkerkelijkheid in b.v. kolom Pl van tabel

6.1 zou men kunnen verklaren vanuit de effecten van leeftijd. Er treedt

dan echter wat Riley (1973) noemt een 'life-course fallacy' (leeftijds-
illusie) op. Men schrijft ten onrechte alle verschillen toe aan de wer-

king van leeftijd; cohort is immers een storende factor. Zoals inspectie

van kolom Pl laat zien, kunnen de verschillen net zo goed geInterpre-

teerd worden in termen van cohorteffecten (cohort 1 tot en met 6). Zou

men dit laatste bij uitsluiting doen, dan is er sprake van een cohort-
illusie.

Het is dus niet mogelijk met behulp van cross-sectioneel onderzoek de

afzonderlijke effecten van leeftijd en cohort te ontwarren. Bovendien

loopt men nog een risico in het geval periode interacteert met leeftijd

c.q. cohort,  nl. het risico van periode-centrisme (naar analogie van

Riley's 'cohort-centrisme', Riley, 1973). Men denkt het effect van leef-

tijd c.q. cohort gevonden te hebben, maar het is goed mogelijk dat deze

effecten op andere tijdstippen anders zijn, zodat de resultaten voor Pl

niet gegeneraliseerd mogen worden naar andere perioden.

Een en ander is in de figuren 6.1 t/m 6.3 in beeld gebracht. In fig. 6.1

is het verloop van de onkerkelijkheid naar leeftijd weergegeven o.a.

voor de kolom Pl en de kolom P8• Voor ieder van deze kolommen afzonder-

lijk is een verzadigd 'logit'model {LO} opgesteld, waarbij L verwijst

naar de onafhankelijke variabele leeftijd en 0 naar de afhankelijke va-
riabele onkerkelijkheid. Het ve-rloop van de curve voor Fl resp. P8 geeft

LO                                     5)het verloop van het effect B binnen dit verzadigde model weer. In
i

fig. 6.1 is het verloop van de curve Pl vrijwel rechtlijnig dalend, het-

geen inhoudt dat de verhouding onkerkelijken/kerkelijken zich met een

nagenoeg constante factor wijzigt ten gunste van de kerkelijken.

Het risico van periode-centrisme blijkt uit het afwijkende verloop dat

de curve P8 in fig. 6.1 heeft. Weliswaar is ook daar sprake van een da-

lende tendens, maar deze is veel geringer en curvilineair met een 'ver-

snelling' voor de oudere leeftijdsgroepen.

Dat deze beide curves ook geInterpreteerd kunnen worden in termen van
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cohorteffecten, blijkt uit fig. 6.3 waarin de curves Pl en P8 terug te

vinden zijn, maar dan als cohorteffect (en uiteraard met een stijgend

verloop omdat op &&n bepaald moment geldt: hoe jonger men is, des te

'recenter' is de cohort waartoe men behoort).

Vanwege de tekortkomingen van de 'periodeanalyse' zou men over kunnen

stapen op 'cohortanalyse', in tabel 6.2 aangeduid met de term longitudi-

naal onderzoek. In een dergelijk type onderzoek volgt men 660 bepaalde

cohort in de tijd gedurende alle leeftijdsfasen. Een voorbeeld hiervan

is  de  diagonaal  C6 in tabel  6.1. De waarnemingen  op de diverse tijdstip-

pen kunnen zowel betrekking hebben op dezelfde als op verschillende per-

sonen, in die zin dat op elk tijdstip £f steeds dezelfde mensen onder-

zocht worden (panelonderzoek) bf telkens een nieuwe steekproef getrokken

wordt uit dezelfde cohort (trendonderzoek).

Men zou de verschillen op de diagonaal C6 kunnen interpreteren in termen

van leeftijdseffecten. Zoals uit de curve C6 in fig. 6.1 blijkt, zou men

nu heel andere conclusies over de werking van de variabele leeftijd

trekken dan in de 'periodeanalyse'. De verhouding onkerkelijk/kerkelijk

wijzigt zich in C6 met een vrij grote, min of meer constante factor ten

gunste van de 6nkerkelijken,  althans tot de leeftijdscategorie 50-60

jaar; daarna treedt er een stabilisering op (zelfs een zeer lichte te-

gengestelde tendens).

Het in dit geval aanwezige risico van cohort-centrisme blijkt uit het

verloop van de curve (8. Daar is slechts sprake van een stijging in on-

kerkelijkheid tot 30-40 jaar, waarna de verhouding onkerkelijk/kerkelijk

constant blijft (eventueel: met een z&&r licht stijgende tendens).

Dat echter ook in dit ontwerp de leeftijdseffecten niet zuiver vastge-

steld kunnen worden, blijkt als men de diagonaal C6 in tabel 6.1 volgt:

de cohort wordt niet alleen ouder, maar doorloopt ook verschillende pe-

rioden. Ook in dit geval is er dus sprake van een leeftijdsillusie zij

het nu met periode als storende factor. In fig. 6.2 komen dan ook de-

zelfde curves C6 en C8 terug, maar nu worden ze geInterpreteerd als pe-

riode-effecten.

Vergelijking van de curves C6 en C8 voor de figuren 6.1 en 6.2 geeft

overigens een aardige illustratie van het nut van een aanbeveling, die

verderop gedaan zal worden, nl. om een tabel zoals tabel 6.1 van diverse

kanten te bezien om zodoende de meest zinvolle invalshoek op te sporen.
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Uit fig. 6.1 blijkt een duidelijk interactie-effect van leeftijd en co-

hort. In de oudere cohort C6 is de verhouding onkerkelijk/kerkelijk con-

stant vanaf 50-60 jaar, terwijl dit voor de jongere cohort C8 al geldt

vanaf 30-40 jaar. Bezien we deze beide cohorten in fig. 6.2 dan zou deze

gecompliceerde interactie wel eens een heel eenvoudige verklaring kunnen

hebben en wel in termen van periode-effecten: tot 1929 is er een duide-

lijke stijging in onkerkelijkheid; daarna is de verhouding onkerkelijk/

kerkelijk stabiel. Zou men de overige cohorten ook in de figuren aan-

brengen, dan zou deze verklaring nog meer aan kracht winnen. In fig. 6.1

zou er voor vele cohorten een 'stabiliseringspunt' aan te wijzen zijn,

maar telkens op een andere leeftijd. Ondergebracht in fig. 6.2 zouden

deze cohorten steeds vanaf hetzelfde tijdstip 1929 een constante verhou-

ding onkerkelijk/kerkelijk laten zien.

Men moet nu echter niet menen op een zuivere wijze de periode-effecten

vastgesteld te hebben. Dit zou een periode-illusie zijn.

Het gevaar van een periode-illusie wordt van een andere kant nog weer

eens benadrukt, als de resultaten van het derde onderzoeksontwerp bezien

worden. In het 'time-lag' onderzoek wordt voor &6n bepaalde leeftijds-

groep informatie verzameld over alle perioden c.q. cohorten. Een bepaal-

de rij van tabel 6.1 is het resultaat van een dergelijke wijze van data-

verzameling. De rijen Ll en L6 zijn als periode-effecten weergegeven in

fig. 6.2. Van de eerder geconstateerde stabilisering vanaf 1929 is niet

veel meer over. Voor de jongste leeftijdsgroep is de stijging in onker-

kelijkheid vanaf 1929 geringer dan daarvoor maar tussen 1959 en 1960

gaat de trend weer duidelijk omhoog. Voor de oudste leeftijdsgroep is er

vanaf 1929 slechts een zeer lichte vermindering van de stijging in on-

kerkelijkheid waarneembaar.

Vergelijking van het verloop van de curves Ll en L6 illustreert dat ook

hier het gevaar van periode-centrisme bestaat; vergelijken we voor beide

curves de weergaven in fig. 6.2 en fig. 6.3 dan wordt tevens duidelijk

dat zowel periode-illusie als cohort-illusie tot de mogelijkheden be-

horen.

Het is dus niet mogelijk met behulp van de drie dataverzamelingensstra-

tegiedn uit tabel 6.2 een zuivere schatting te krijgen van de effecten

van zelfs maar &6n van de variabelen leeftijd, periode of cohort. Schaie
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hoopte en pretendeerde dat dit wel mogelijk was door herhaalde toepas-

sing van ieder van deze strategie n (Schaie, 1965, 1970).

Door herhaalde toepassing ontstaan er drie meer complete ontwerpen. Al-

lereerst is er het leeftijd x periode-ontwerp ('time-sequential design')

waarbij voor de hele onderzoeksperiode informatie beschikbaar is voor

alle leeftijdsgroepen; verder is er het leeftijd x cohort-ontwerp ('co-

hort-sequential design') waarbij alle cohorten naar alle leeftijdsgroe-

pen vergeleken kunnen worden; tenslotte is er het cohort x periode-ont-

werp ('cross-sequential design')  waarbij gegevens  over alle cohorten

voor elke periode beschikbaar zijn.

Tabel 6.3. Schema voor de 'sequential designs' van Schaie*)

Periode

'56 '57 '58 '59 '60 '61 '62 '63 '64 '65 '66 '67 '68 '69 '70

Leeftijd

6   ,5 6 7 8 9 (8 011 12 13 14
7     ,2  6  7  8 3 @*011  12 13
8                'oj     6     7   G  (3)  63,0 11    12

0 I... 32 '

9            ..2  6 O G G @41
10                '*,5   o e e e..
11                    'e@ G O G G 10'0 0

12                         4-,G G @G  9  10'•
13                                     3    4'   G e   8    9   10'0 0

14                        2   3   4'<i) G  7   8   9  10'*o
15                                        1     2     3     4 '(3    6     7     8     9   13#0Lf'                                                 0

in de cellen: cohort i

 :  leeftijd x periode-ontwerp (' time-sequential design')

r-7
IL     : leeftijd x cohort-ontwerp  ( ' cohort-sequential design' )
--

0
00

0  00  :  cohort x periode-ontwerp ('cross-sequential design')
0

*) In gewijzigde vorm ontleend aan Wohlwill (1970); in deze vorm ook
gepresenteerd in Hagenaars (1977).
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Geen van deze drie opzetten geeft echter de gezochte effecten zuiver

weer. B.v.  in het leeftijd x periode-ontwerp worden de leeftijds- en

periode-effecten noodzakelijkerwijs vermengd met cohorteffecten. Zoals

uit tabel 6.3 blijkt zijn de cohorten in de diverse rijen en kolommen

ongelijkmatig vertegenwoordigd. Zo bevat kolom '61 de cohorten 1 tot en

met 10 en kolom '65 de cohorten 5 tot en met 14. Verschillen tussen deze

kolommen wat betreft score op de afhankelijke variabele kunnen dus mede

hun oorzaak vinden in deze ongelijkmatige representatie. Soortgelijke

opmerkingen gelden ook voor de rijen van een dergelijke tabel en mutatis

mutandis ook voor de beide andere complete ontwerpen.

Evenmin is het mogelijk, zoals Schaie dacht, door combinaties van twee

of meer complete ontwerpen tot zuivere schattingen van de effecten te

komen (Adam, 1978, Hagenaars, 1977, Cobben en Hagenaars, 1977).

De uiteindelijke oorzaak daarvan is gelegen in het feit dat er een be-

paalde vaste relatie bestaat tussen leeftijd, periode en cohort: gegeven

het moment van waarnemen en de cohort waartoe een persoon behoort, ligt

de leeftijd vast. Dit geeft aanleiding tot wat het identificatieprobleem

genoemd wordt. Hieraan zal in de volgende paragraaf aandacht geschonken

worden tegen de achtergrond van de eerder gemaakte opmerkingen over de

inhoudelijke betekenis van de drie kernvariabelen.

6.4. Het identificatieprobleem

Op strikt operationeel niveau bestaat er een exacte lineaire relatie

tussen leeftijd, periode en cohort:

L=P-C (6.1)

Leeftijd is het verschil tussen het moment van waarneming en de geboor-

tedatum. Eenmaal dat twee van de drie componenten vastliggen, is ook de

waarde van de derde variabele exact gegeven. In experimentele termen

uitgedrukt: het is onmogelijk de derde factor onafhankelijk van de ande-

re twee te laten varioren. Zo kan men dus niet binnen 66n cohort op het-

zelfde waarnemingsmoment personen van verschillende leeftijd met elkaar
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vergelijken. Dit heeft enkele nauw samenhangende consequenties voor de

analyse van een tabel, zoals tabel 6.1, consequenties die deels ook al        i

in de voorafgaande paragraaf aan de orde zijn geweest.

Zo kan tabel 6.1 opgevat worden als een leeftijd x periode-opzet en kun-

nen de frequenties in deze tabel exact beschreven worden met behulp van

het verzadigde model {LPO}. Maar evengoed kan deze tabel geherordend

worden tot een leeftijd x cohort-ontwerp en kunnen dezelfde frequenties

exact beschreven worden  via het model   {LCO }. Tenslotte  is  ook een heror-

dening mogelijk tot een cohort x periode-ontwerp en geeft het verzadigde

model {CPO} een  perfecte beschrijving van de aantallen in de tabel.

Kortom, vanwege verg. (6.1) heeft men aan twee van de drie onafhankelij-

ke variabelen genoeg om het verloop van de afhankelijke variabele geheel

te verklaren en is het dus ook niet mogelijk op empirische gronden de

voorkeur te geven aan het ene model boven het andere.

Daarbij zijn steeds de effecten van de derde, niet expliciet opgenomen

variabele vermengd met die van de andere twee. Binnen geen van de drie

ontwerpen kunnen de effecten van leeftijd, periode of cohort zuiver be-

paald worden.

Zou men voor tabel 6.1 het effect van alle drie variabelen afzonderlijk

willen vaststellen dan kan dit in ieder geval niet via het loglineaire

model {LPCO}, aangezien dit model te veel onbekenden bevat. Wel zou wat

dat betreft het model {LPC,LO,PO,CO} opgesteld kunnen worden. Vanwege de

strikte gelijkheid (6.1) is het echter niet mogelijk de effecten van de

drie onafhankelijke variabelen van elkaar te onderscheiden: ook in dit

laatste model zijn de parameters niet identificeerbaar; er is een iden-

tificatieprobleem. 6)

Een meer formele demonstratie van bovenvermelde consequenties van de

gelijkheid (5.1) wordt o.a. gegeven in Fienberg en Mason (1978), Cobben

en Hagenaars (1977), Hagenaars en Cobben (1978) en Jagodzinski (1984).

Daarin wordt ook vrij uitvoerig ingegaan op de vele oplossingen die aan-

gedragen zijn om het identificatieprobleem op te lossen (zie ook Plum,

1982, Palmore, 1978).

Aanvankelijk zijn allerlei ad hoc oplossingen bedacht. Deze zijn globaal

genomen in twee groepen in te delen. Allereerst dacht men een tabel zo-

als 6.1 voor periode-effecten te kunnen corrigeren door m.b.v. de kolom-

totalen de trend vast te stellen en vervolgens alle getallen in de tabel
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te corrigeren voor deze trend. Deze gecorrigeerde aantallen werden dan

gebruikt om 'zuivere' cohort- en leeftijdseffecten vast te stellen. Een-

voudige inspectie van de tabellen 6.1 en 6.3 maakt onmiddellijk duide-

lijk dat de zuiverheid van de schattingen een illusie is. De trend in de

kolomtotalen berust niet alleen op de effecten van periode, maar wordt

ook veroorzaakt door de ongelijke representatie van de cohorten per ko-

lom (en ook nog door eventuele interacties van leeftijd en periode); in

de uitgevoerde correctie zit een mengeling van effecten.

Mutatis mutandis gelden deze opmerkingen natuurlijk ook voor het tekort-

schieten van correcties op basis van rij- en diagonaaltotalen ter elimi-

nering van leeftijds- resp. cohort-effecten.

Een tweede oplossing houdt in: het opsporen van interacties tussen twee

variabelen als bewijs voor het bestaan van de effecten van de derde com-

ponent, soms zelfs als schatting voor de sterkte van het effect van deze

derde variabele.

In tabel 6.1 zou een periode X leeftijd-interactie verwijzen naar het

betaan van cohorteffecten op onkerkelijkheid. Maar de aanwezigheid van

dergelijke interactietermen hoeft natuurlijk niet te impliceren dat er

cohorteffecten bestaan, maar zou eenvoudigweg kunnen betekenen dat leef-

tijds- en periode-effecten interacteren.

Verder hoeft de afwezigheid van periode x leeftijd-interacties geen be-

wijs te zijn voor de afwezigheid van cohorteffecten. Vanwege de gelijk-

heid (6.1) nemen de 'hoofdeffecten' van leeftijd en periode de lineaire

component van de relatie cohort-onkerkelijkheid in zich op. Het ontbre-

ken van periode x leeftijd-interacties kan zeer wel samen gaan met zeer

grote (lineaire) cohorteffecten.

Ook de door Schaie (1965, 1970) voorgestelde procedure om de drie data-

verzamelingsmethoden herhaaldelijk toe te passen valt onder beide ge-

noemde ad hoc oplossingen; hoewel deze procedure op het eerste gezicht

consistenter lijkt te zijn, kleven er dezelfde bezwaren aan.

De bezwaren zijn in essentie dat getracht wordt op operationeel niveau

tot een oplossing te komen zonder echter iets te doen aan de oorzaak van

alle problemen nl. de gelijkheid (6.1); daardoor zijn dergelijke pogin-

gen logischerwijs tot mislukken gedoemd.

Er zijn voorstellen gedaan die op operationeel niveau wel een oplossing

bieden. Een zeer rigoreus voorstel is met name geformuleerd door Baltes



330

(Baltes, 1968, Baltes e.a., 1977, 1979). Uitgaande van de stelling dat

leeftijd, periode en cohort slechts wijzen van rangordenen van subjecten

op de tijdsdimensie zijn, waarbij men aan twee ordeningen genoeg heeft

om de derde volledig te kennen, pleit hij ervoor steeds met slechts twee

van de drie dimensies te werken. Aanvankelijk kiest hij voor het leef-

tijd x cohort-ontwerp; in latere publicaties laat hij dit meer open.

Uiteraard  zijn  alle  identificatieproblemen  opgelost  indien men met

slechts twee van de drie componenten werkt. Ook is het waar dat in lou-

ter beschrijvende zin, op operationeel niveau, toevoeging van een derde

component volstrekt overbodig is. Maar men ontdoet de begrippen periode,

leeftijd en cohort dan wel van elke inhoudelijke theoretische beteke-

nis.7)

Dit gebrek aan theoretische fundering van de analyse kleeft ook aan een

benadering waarbij op louter empirische gronden de keuze van een model

tot stand komt. Meestal komt het er op neer dat men voor tabel 6.1 de

modellen {LP,LO,PO}, {LC,LO,CO} en {PC,PO,CO} opstelt en dat model kiest

dat het beste bij de waargenomen data past. Ook in dit geval is het weg-

laten van een van de drie factoren niet theoretisch gefundeerd en blijft

de derde niet opgenomen factor in principe een storende invloed uitoefe-

nen.

Binnen dezelfde empiricistische benaderingswijze moet de oplossing van

Pullum (1977) geplaatst worden. Indien 6gn van de drie juist genoemde

twee-factormodellen bij de data zou passen, wordt dat model gekozen.
Indien ze alle drie significante afwijkingen vertonen, wordt het drie-

factormodel {LPC,LO,PO,CO} opgesteld. De niet-identificeerbaarheid van

de parameters in dit model wordt opgelost door de effecten van leeftijd,

periode en cohort op onkerkelijkheid dusdanig te schatten dat ze zoveel

mogelijk lijken op de overeenkomstige effecten in de twee-factormodel-

len, waarbij een model meer gewicht in de schaal legt naarmate het beter

bij de data past.

Hoewel dit een technisch juiste oplossing is, kan er maar moeilijk een

theoretische rechtvaardiging voor gegeven worden. Waarom zouden de uit-

eindelijke effecten van leeftijd, periode en cohort in het drie-factor-

model moeten lijken op de overeenkomstige effecten in het twee-factormo-

del die ieder op zich een mengeling zijn van minstens twee effecten?

In dit verband is het veelzeggend dat Pullum zijn methode met name ont-

wikkeld heeft in reactie op het werk van Mason e.a. (1973), dat eveneens
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een technisch juiste oplossing biedt voor het identificatieprobleem maar

te hoge eisen aan de theoretische voorkennis zou stellen.

Zich baserend op Graybill (1961), werken Mason e.a. (1973) voor het mul-

tipele regressiemodel met dummyvariabelen en Fienberg en Mason (1978)

voor het loglineaire model een methode uit om de parameters in het drie-

factormodel te schatten. Zij tonen aan dat het invoeren van 66n extra

lineaire restrictie  op de parameters  in het model {LPC,LO,PO,CO } (voor

tabel 6.1) voldoende is om alle effecten te identificeren. De meest voor

de hand liggende en ook de meest gebruikte r.estrictie is het gelijkstel-
CO    COlen van twee effecten aan elkaar, b.v. 85 = 86 . Een dergelijke res-

trictie is equivalent aan het samenvoegen van twee categoriedn van een

variabele (b.v. cohort 5 en cohort 6), waarmee de strikte gelijkheid

(6.1) doorbroken is.

Later, bij een toepassing van deze methode, zal er nog uitvoeriger op

ingegaan worden. Nu is vooral van belang dat de auteurs er nadrukkelijk

op wijzen dat de keuze van de extra restrictie theoretisch gefundeerd

moet zijn.

Indien de theoretische inzichten tekort schieten om dergelijke gelijk-

heidsrestricties aan te brengen, kunnen wellicht, een suggestie volgend

van Land en Felson (1981) en Kim (1984), oplossingen verkregen worden

m.b.v.  (niet)lineaire  programmeringstechnieken.  Men moet dan uit  de

theorie zwakkere (ongelijkheids)restricties af kunnen leiden in de zin

van: bepaalde effecten zijn positief, de effecten van periode zijn klei-

ner dan van leeftijd, de leeftijdseffecten zijn 'in het begin' groter

dan 'later' etc. Vrijwel zeker kan zo geen unieke schatting van de ef-

fecten verkregen worden, maar wellicht kunnen bepaalde onder- en boven-

grenzen gevonden worden. Het hangt dan uiteraard van de grootte van deze

intervallen af of de uitkomsten zinvol te gebruiken zijn.

Hoewel deze methode, voor zover bekend,  nog niet gebruikt is om het

identificatieprobleem bij cohortanalyse te attaqueren (en ook hier geen

toepassing gegeven zal worden), is de door Kim en Land en Felson aanbe-

volen aanpak, zoals blijkt uit de door hen gepresenteerde voorbeelden,

zeker ook voor cohortanalyse de moeite van het proberen waard.

De oplossing van het identificatieprobleem moet eerst en vooral op theo-

retisch niveau gezocht worden. Op operationeel niveau is er de strikte

gelijkheid (6.1). Maar leeftijd, periode en cohort werden eerder opgevat
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als begrippen die ieder op zich verwijzen naar grote, elkaar ten dele

overlappende verzamelingen variabelen die bovendien elkaars relatie met

de afhankelijke variabele kunnen beInvloeden. Op theoretisch niveau be-

staat zodoende de simpele relatie (6.1) niet.

De moeilijkheid is echter dat de theoretisch relevante variabelen opge-

spoord moeten worden met behulp van gegevens die geordend zijn naar de

'operationele variabelen' leeftijd, periode en cohort.

Theoretische inzichten kunnen echter op diverse wijzen helpen het aldus

ontstane identificatieprobleem aan te pakken. Zo is het soms mogelijk

66n of meer van de drie operationele variabelen te vervangen door de

eigenlijk bedoelde theoretische variabele(n). Dit kan gebeuren door di-

recte meting van de theoretische variabele, maar ook op meer indirecte

wijze door herordening van de categorie@n van leeftijd, periode en/of

cohort. Als voorbeeld van dit laatste: stel dat voor de verklaring van

onkerkelijkheid drie onderscheiden generaties relevant geacht worden,

nl. zij die opgroeiden v66r de grote economische crisis in de dertiger

jaren, zij die opgroeiden tijdens de crisis en de tweede wereldoorlog,

en tenslotte zij die opgroeiden in de periode na de tweede wereldoorlog.

Men zou nu de cohorten in tabel 6.1 zo kunnen samennemen dat deze drie

theoretisch relevant geachte generaties weerspiegeld worden. In derge-

lijke gevallen zal de strikte gelijkheid (6.1) doorbroken zijn.

Soms ook kan men op basis van theoretische inzichten concluderen dat het

effect van &6n van de drie variabelen afwezig zal zijn. Om een triviaal

voorbeeld te geven: leeftijdseffecten op opleiding zijn vanaf een be-

paalde  leeftijdscategorie,  b.v.  30  jaar,  te verwaarlozen.  Converse

(1976) maakt veelvuldig gebruik van dergelijke 'side information'.

In al die gevallen waarin men niet langs theoretische weg het identifi-

catieprobleem kan oplossen, lijkt het aanbeveling te verdienen een tabel

zoals tabel 6.1 van diverse kanten te bezien, zowel vanuit het leef-

tijd x periode-ontwerp, als vanuit de leeftijd x cohort- en de perio-

de x cohort-opzet. Door dezelfde gegevens steeds anders te ordenen, kun-

nen telkens 'nieuwe' regelmatigheden naar voren komen die de onderzoeker

op het spoor kunnen zetten van de onderliggende, theoretisch relevante

variabelen.

Daarbij kan dan ook gebruik gemaakt worden van procedures als die van

Kim/Land/Felson en Mason c.s. om de effecten van de drie kernvariabelen

tegelijkertijd te onderzoeken, zij het dat bij een louter exploratief
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gebruik hiervan de nodige voorzichtigheid in acht genomen moet worden.

Bij de keuze van de uiteindelijke interpretatie van de diversiteit aan

uitkomsten zal het economisch principe (De Groot,  1961, blz. 73) een

belangrijke rol spelen. Een voorbeeld hiervan is gegeven in de vorige

paragraaf bij de bespreking van het verloop van de curves C6 en C8 in

fig. 6.1 en fig. 6.2. Men kon de verschillen tussen (6 en (8 bf inter-

preteren in termen van een ingewikkelde interactie tussen leeftijd en

cohort (fig.  6.1) bf eenvoudiger als periode-effecten (fig. 6.2). Op

basis van het economisch principe kiest men voor de meer eenvoudige ver-

klaring.

Bij de toepassing van het economisch principe gaat het wel om de eenvoud

van een theoretisch zinvolle verklaring. De strategie om aan elk wille-

keurig model dat met een minimum aantal parameters nog bij de data past,

de voorkeur te geven kan zeker niet gerechtvaardigd worden met een be-

roep op dit principe. Ook in louter explorerend onderzoek moet het iden-

tificatieprobleem uiteindelijk op theoretisch niveau opgelost worden;

oplossingen die uitsluitend van operationele aard zijn worden afgewezen.

Riley verwoordt deze visie op cohortanalyse als volgt (Riley, 1973, blz.

47): "The researcher can circumvent the identification fallacy by recog-

nizing age and data for what they are - powerful tools for exploratory

research on social dynamics, but blunt instruments for precise measure-

ment or analysis. After all, age and data are mere surrogates for other

variables ... Fuller understanding will develop as, through skillful ex-

ploration  we can specify and index these more meaningful variables".

Tot slot van deze paragraaf, alvorens een illustratie te geven van de

aanbevolen werkwijze, is het wellicht goed op te merken dat het identi-

ficatieprobleem niet iets volstrekt unieks is van cohortanalyse (Smith

e.a., 1982). Er zijn diverse onderzoeksgebieden aan te wijzen waar pre-

cies hetzelfde soort identificatieproblemen een rol spelen als bij co-

hortanalyse.  De meest bekende zijn onderzoekingen op het terrein van

statusinconsistentie en van sociale mobiliteit (zie o.a.  Blalock, 1967,

1968b, Hope, 1975, 1981).

Beschouwen we inkomen en opleiding als twee dimensies van sociale sta-

tus,  dan stelt de statusinconsistentietheorie dat gedrag niet alleen

bepaald wordt door de positie op de variabele inkomen en door de positie

op de variabele opleiding, maar ook door het verschil tussen beide posi-
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ties (Lenski, 1954). Duiden we de 'drie' variabelen aan als 0(pleiding),

I(nkomen) en V(erschil), dan bestaat tussen 0, I en V een relatie die

volstrekt vergelijkbaar is met die tussen L, P en C in verg. (6.1).8)

Bij mobiliteitsonderzoek zijn de  'drie'  vergelijkbare variabelen: de

statusgroep waaruit men afkomstig is, de status die men zich later ver-

worven heeft en het verschil tussen beide.

Blalock wijst verder nog op soortgelijke problemen bij contextuele ana-

lyses. Zo kunnen de schoolprestaties van een leerling bepaald worden

door zijn of haar intellectuele vermogens, door het gemiddelde niveau in

de klas en wederom als 'derde' variabele: door het verschil tussen beide

variabelen (De Graaf, 1983, Burstein, 1980).

Tenslotte geven Hagenaars en Heinen (1982) aan op welke wijze het iden-

tificatieprobleem een rol speelt bij het onderzoek naar intervieweref-

fecten. Het antwoord van de respondent op een bepaalde vraag wordt beIn-

vloed door b.v. de leeftijd van de interviewer, door de leeftijd van de

respondent zelf en eventueel ook nog door het verschil in leeftijd van

respondent en interviewer.

Op al deze en nog diverse andere gebieden spelen dus dezelfde identifi-

catieproblemen als bij cohortanalyse; een uitgebreidere opsomming hier-
van wordt gegeven door Blalock (1982, blz. 226-234). Wel zijn de proble-

men bij cohortanalyse extra groot door de ingewikkelde betekenis van de

drie kernvariabelen leeftijd, periode en cohort.

6.5. Loglineaire analyse van cohortgegevens

6.5.1. Moeilijkheden bij het verzamelen van de gegevens; onkerkelijk-
heidsdata

Voor een toepassing van cohortanalyse zullen in deze paragraaf de gege-

vens van tabel 6.4 gebruikt worden voor zover ze betrekking hebben op

vrouwen.   In deze tabel   zi jn de absolute aantallen voor tabel  6.1   ver-
meld, zij het gedeeld door 10 en afgerond tot gehele getallen. Deze de-

ling en afronding heeft geen merkbare invloed op de grootte van de ver-

melde loglineaire effecten, wel op de waarden van de toetsingsgroothe-
den.
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Tabel 6.4. Absolute aantallen onkerkelijkheidsgegevens (bron: zie tabel
6.1.)

Vrouw Vrouw Man Man
Periode Leeftijd Cohort Onkerkelijk Kerkelijk Onkerkelijk -Kerkelijk

1. 1899 1. 20-30 6 806 41.602 1.151 39.387
2. 30-40 5 530 32.381 904 30.721
3. 40-50 4 283 24.778 544 24.088
4. 50-60 3 172 20.114 298 19.066

5. 60-70     2           99 15.054 158 13.598
6. 70- +     1           48       9.992        70       8.178

2. 1909   1.           7 2.281 45.440 3.191 43.052
2.           6 1.668 37.858 2.621 35.041
3.           5 954 29.510 1.541 27.924
4.           4 554 21.972 857 20.894
5.           3 307 16.017 430 14.579
6.           2 150 11.397 189 9.514

3. 1919   1.           8 4.099 52.278 5.315 49.875
2.           7 3.306 42.299 4.700 39.269
3.           6 2.102 35.357 3.106 32.965
4.           5 1.166 26.802 1.732 25.126
5.           4 574 17.876 824 16.406
6.           3 274 12.657 331 10.712

4. 1929   1.           9 9.409 58.428 10.602 55.374
2.           8 7.753 47.079 9.660 42.982
3.           7 5.191 38.287 6.865 35.198
4.           6 3.134 31.309 4.323 28.857
5.           5 1.564 21.715 2.121 19.899
6.           4 697 14.235 841 12.385

5. 1939   1.           10 11.727 61.568 12.807 59.181
2.           9 10.421 52.582 12.174 48.515
3.           8 7.807 44.661 9.599 40.579
4.           7 4.984 35.769 6.650 32.352
5.           6 2.617 26.575 3.574 23.217
6.           5 1.170 17.222 1.462 14.908

6. 1949   1.           11 13.420 63.708 14.357 62.459
2.           10 12.843 57.723 14.291 53.990
3.           9 10.488 50.559 12.149 45.896
4.           8 7.237 40.852 9.185 36.422
5.           7 4.068 30.115 5.390 26.634
6.           6 1.900 21.168 2.393 18.064

7. 1959   1.           12 13.915 63.346 14.670 64.457
2.          11 14.593 61.731 15.841 58.599
3.          10 12.397 54.219 13.491 50.448
4.           9 10.512 49.146 11.600 44.035
5.           8 6.821 36.820 7.891 31.346
6.           7 3.600 28.387 4.378 23.545

8. 1969   1.           13 23.268 73.966 26.173 77.075
2.           12 17.130 59.756 19.069 61.596
3.          11 16.418 58.074 17.942 54.785
4.           10 13.382 49.180 15.223 46.084
5.           9 10.594 43.985 11.169 35.858
6.           8 6.993 38.850 7.258 28.054

Totaal 285.426 1.824.399 331.110 1.693.189
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We komen hier nog op terug; in deze subparagraaf zal nl. vrij uitgebreid

ingegaan worden op de wijze waarop de data uiteindelijk tot stand zijn

gekomen. Op deze wijze zullen een groot aantal moeilijkheden behandeld

worden die men vrij vaak zal tegenkomen bij het opsporen van geschikte

gegevens.

Voor de cohortanalyse naar het verloop van onkerkelijkheid in Nederland,

ondernomen door Cobben en Hagenaars, is allereerst het Steinmetzarchief

in Amsterdam geraadpleegd omtrent de aanwezigheid van surveygegevens.

Dit archief bevat, zoals Cobben en Hagenaars (1977) opmerken, voldoende

materiaal om vanaf 1960 vrijwel per jaar het verloop na te gaan van de

variabelen godsdienst (d.i. kerkgenootschap)  en frequentie kerkbezoek

bij personen van 21 jaar en ouder, onderverdeeld naar leeftljd. Daarbij

is alleen uitgegaan van nationale, aselect getrokken steekproeven; on-

derzoekingen verricht bij specifieke subgroepen zijn vanwege de onver-

gelijkbaarheid van de onderzoekselementen buiten beschouwing gelaten.

De  theoretische afhankelijke variabele die de onderzoekers voor ogen

stond, wordt redelijk goed geIndiceerd door de betreffende surveyvragen,

met name door de vragen naar frequentie van kerkbezoek. Wel wijken de

vraagformuleringen nogal van elkaar af.

Wat de drie onafhankelijke variabelen leeftijd, periode en cohort be-

treft, is het een groot voordeel van dit archiefmateriaal dat er vrijwel

per jaar gegevens beschikbaar zijn en dat in de meeste gevallen leeftijd

gedetailleerd is vastgelegd, hoewel een enkele onderzoeker vrij grove

leeftijdscategorieFn hanteerde. Hierdoor kunnen eventuele veranderings-

processen nauwkeurig en gedetailleerd gevolgd worden.

Bovendien zijn zodoende allerlei hercoderingen van leeftijd, periode en

cohort mogelijk, in het geval men de operationele variabelen (beter) aan

zou willen laten sluiten bij bepaalde onderliggende, theoretische varia-

belen (om zodoende ook het identificatieprobleem te omzeilen).

Verder kunnen via dit materiaal nog diverse andere onafhankelijke varia-

belen in de analyse betrokken worden, zoals burgerlijke staat, geslacht,

opleiding en beroep, die alle mogelijk van belang zijn voor het verloop

van onkerkelijkheid.

Naast al deze voordelen is er &&n groot nadeel: een bepaalde cohort kon

anno 1975 hoogstens gedurende 15 jaar gevolgd worden, en de meeste co-

horten uiteraard korter.
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Nu kunnen met dergelijke gegevens (afkomstig uit een zgn. 'mixed de-

sign') synthetische cohortanalyses uitgevoerd worden, waarbij met name

de   periode- en leeftijdscurves   van de diverse cohorten op elkaar ' aange-

sloten' worden. bit vooronderstelt echter dat de periode- en leeftijds-

effecten voor alle cohorten identiek zijn, dat er dus geen interactie-

effecten leeftijd-cohort en periode-cohort bestaan. (Voor een toepas-

sing, zie Schaie e.a., 1973; 'mixed designs' worden in het algemeen be-

sproken door o.a. Nunnally, 1973).

Omdat de onderzoekers de beschikking wilde hebben over minstens enkele

cohorten waarvoor het gehele leeftijdsverloop onderzocht zou kunnen wor-

den en tevens ook gelnteresseerd waren in een langere historische perio-

de dan de jaren '60-'75, werd besloten de gegevens van de tienjaarlijkse

volkstellingen te hanteren. Bij de volkstellingen is steeds de vraag

gesteld naar kerkelijke gezindte, niet naar de frequentie van kerkbe-

zoek. Onkerkelijkheid wordt zodoende beschouwd als een dichotome varia-

bele: men rekent zich wel of niet tot een kerkgenootschap.

Vergelijken we de percentages onkerkelijken volgens de volkstellingen

1960 en 1971 met de percentages verkregen via surveyonderzoekingen uit

die jaren, dan vallen deze laatste steeds iets hoger uit. Dit wordt mis-

schien veroorzaakt door het enigszins officiile karakter van een volks-

telling: ten opzichte van de overheid noemt men zich niet zo gemakkelijk

formeel onkerkelijk.

Ook kan dit verschil wellicht verklaard worden door het invullen van

alle vragen voor het hele gezin door een van de ouders. Zoals uit de

uitkomsten van eerdere analyses (Cobben en Hagenaars, 1977) bleek, werd

de vraag naar het behoren tot een kerkgenootschap zeker voor de jongste

leeftijdsgroepen beantwoord door oudere gezinsleden. Om deze mogelijke

bron van vertekening te vermijden worden de analyses in dit hoofdstuk

beperkt tot de 20-jarigen en ouder.

Cobben (1976) geeft een overzicht van de vraagformuleringen die bij de

diverse volkstellingen zijn gehanteerd. Hoewel deze enigszins van elkaar

afwijken, valt niet te verwachten dat deze verschillen de uitkomsten

zullen beInvloeden.

Wel van invloed is een andere codeerwijze die men is gaan volgen vanaf

de achtste volkstelling in 1899. Bij de eerste zeven volkstellingen re-

kende men de leden van de kleinere kerkgenootschappen tot de onkerke-
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lijken; vanaf 1899 wordt er wel een onderscheid gemaakt tussen beide

groepen. Om deze reden zijn de gegevens v66r 1899 buiten het onderzoek

gehouden.

Bij het vaststellen van de categorieon van de drie centrale onafhanke-

lijke variabelen traden eveneens diverse moeilijkheden op.

Bij de volkstellingen wordt de leeftijd van de respondent zeer precies

vastgelegd. Als 'secundaire onderzoeker' heeft men echter geen toegang

tot de oorspronkelijke individuele gegevens; men is geheel afhankelijk

van gepubliceerde data, tenzij men over zddr ruime fondsen beschikt om

door het CBS extra tabellen te laten opstellen. In de diverse publica-

ties waarin het verband tussen leeftijd en onkerkelijkheid vermeld wordt

(voor een overzicht zie Cobben, 1976), is leeftijd soms in categoriebn
van vijf, soms in categorie5n van tien jaar weergegeven. Daarom is voor

alle volkstellingen voor een categorieFnindeling in 10 jaar gekozen.

De volkstellingen hebben vanaf 1899 niet precies om de tien jaar plaats

gevonden:  1899,  1909,  1920,  1930,  1947,  1960,  1971. Stelt men aan de

hand van deze waarnemingen de tabel periode x leeftijd op (met leeftijd

dus onderverdeeld in categoriedn van tien jaar), dan is het niet moge-

lijk in deze tabel eenduidig de cohorten waartoe de respondenten beho-

ren, te identificeren (Cobben en Hagenaars, 1977).

Fienberg en Mason (1978) gaan uitgebreid in op het geval dat de grootte

van de leeftijdscategorie@n niet correspondeert met de grootte van de

intervallen tussen de waarnemingsperioden. Maar hun beschouwingen be-

treffen de situatie dat twee of meer categoriegn van de variabele leef-

tijd precies passen tussen twee waarnemingsmomenten; b.v. de waarnemin-

gen vinden plaats om de tien jaar en leeftijd is gecodeerd in catego-

rieAn van vijf jaar. In dat geval kunnen de cellen van de tabel leef-

tijd x periode w&1 eenduidig aan de cohorten toegewezen worden.

Voor een situatie als de onderhavige merken zij op (blz. 42): "Further

work needs to be done before data with irregular age groups or irregu-

larly spaced periods can be handled adequately". De richting waarin dit

'further work' plaats zou moeten vinden, is echter verre van duidelijk.

De waarnemingsperioden zijn daarom gecorrigeerd tot intervallen van pre-

cies tien jaar, met als uitkomst tabel 6.1. Vertrekkend vanuit de gege-

vens van 1899 zijn door Cobben (1976) schattingen gemaakt van de aantal-

len kerkelijken en onkerkelijken voor die tijdstippen waarvoor geen di-

recte waarnemingen beschikbaar waren. De schattingen zijn verkregen door
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per  leeftijdscategorie  rechtlijnig  te  interpoleren  tussen  de  twee

dichtstbijgelegen volkstellingen, naar een idee van Price (1974).

Uiteraard is een dergelijke interpolatie niet zonder risico's. Het is

b.v. de vraag of andere wijzen van interpoleren dezelfde resultaten op-

geleverd zouden hebben. Dit is slechts oppervlakkig nagegaan.

Zo was het misschien achteraf bezien beter geweest de waarnemingen te

starten bij 1900 en de periode 1930-1960 op te delen in 1930,  1950,

1960, met weglating van 1940. Nu worden in feite aan de hand van de drie

waarnemingen 1930,  1947 en 1960 de resultaten voor vier perioden ge-

schat: 1929, 1939, 1949 en 1959. Afgezien van de gebruikelijke onzeker-

heden van dergelijke interpolaties, wordt hierdoor een bepaalde afhanke-

lijkheid tussen de waarnemingen gecre&erd die in ieder geval de uitkom-

sten van de statistische toetsingsprocedures zal beInvloeden.

Overigens is het toch weinig zinvol statistische toetsen uit te voeren

op deze gegevens. Op de eerste plaats is de gehele Nederlandse bevolking

onderzocht, geen steekproef daaruit. Maar ook al zou men deze populatie

beschouwen als een aselecte steekproef uit een of andere 'superpopula-

tie', dan nog heeft het vanwege de enorme aantallen geen zin om te toet-

sen. Men weet bij voorbaat dat (vrijwel) alle uitkomsten significant

zullen zijn.

Bovendien is er nog een probleem dat voortvloeit uit het feit dat de

individuele gegevens niet beschikbaar zijn. Binnen elke cohort zijn nl.

steeds dezelfde personen ondervraagd, zodat er voor zo'n cohort sprake

is van een panelonderzoek. Om de veranderingen in onkerkelijkheid binnen

een cohort statistisch te toetsen zouden de technieken beschreven in

hoofdstuk 4 gebruikt moeten worden. Daarvoor moet men echter de 'turn-

over'tabellen op kunnen stellen aan de hand waarvan de bruto-veranderin-

gen in de tijd gevolgd kunnen worden. Aangezien in geen enkele (gepubli-

ceerde)  analyse individuele gegevens van verschillende volkstellingen

aan elkaar gekoppeld zijn, beschikt men slechts over de netto-verande-

ringen in de tijd, de veranderingen in de marginale frequenties van de

'turnover'tabel. Men is dus gedwongen de gegevens in tabel 6.4 (c.q.

6.1) te beschouwen als trendgegevens waarbij voor elke cel sprake is van

onafhankelijke waarnemingen.

Statistische toetsingsgrootheden zullen wel gepresenteerd worden, met
2name L en Pearson-X , maar deze hebben slechts een beschrijvende functie

als maat voor de discrepantie tussen geobserveerde en geschatte verwach-
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te frequenties. Vanuit deze doelstelling is het ook irrelevant dat deze

toetsingsgrootheden met een factor tien onderschat worden omdat in tabel

6.4 t.o.v. tabel 6.1 alle frequenties door tien gedeeld zijn om simpele,

programma-technische redenen.

Het afhankelijk zijn van gepubliceerde tabellen heeft nog een andere

belangrijke consequentie, nl. een drastische beperking van het aantal

onafhankelijke variabelen dat in de analyse betrokken kon worden. Zo

wilde Cobben (1976) in zijn analyse van onkerkelijkheid naast de invloed

van leeftijd, perlode en cohort ook de invloed nagaan van geslacht, bur-

gerlijke staat,  beroep en opleiding. Hoewel per volkstelling diverse

combinaties van deze variabelen in relatie zijn gebracht met leeftijd en

onkerkelijkheid,  was er slechts 6dn variabele die bij alle relevante

publicaties van de zeven volkstellingen sinds 1899 gehanteerd is, nl.

geslacht.

De (geschatte) percentages onkerkelijken bij de vrouwen zijn vermeld in

tabel 6.1; de overeenkomstige percentages voor de mannen worden vermeld

in Cobben (1976) en zijn af te leiden uit tabel 6.4. Een globale verge-

lijking van de uitkomsten van mannen en vrouwen laat zien dat het ver-

loop van de onkerkelijkheid vrijwel identiek is, maar dat de percentages

bij de mannen steeds iets hoger zijn. In deze paragraaf zullen alleen de

gegevens voor de vrouwen geanalyseerd worden; in par. 6.6.3 komt de ver-

gelijking man-vrouw expliciet aan bod.

Afzonderlijke analyses voor mannen en vrouwen hebben ook ten doel de

werking van een mogelijk storende demografische factor uit te schakelen.

Doordat vrouwen iets kerkelijker zijn dan mannen en doordat vrouwen ge-

middeld wat ouder worden dan mannen, zou in een tabel waarbij de fre-

quenties voor mannen en vrouwen zijn opgeteld, wellicht ten onrechte het

bestaan van een leeftijdseffect geconstateerd worden waarbij men in het

zicht van de dood kerkelijker wordt.

In het algemeen geldt dat de wijzigingen in een tabel zoals 6.1 mede

bepaald kunnen zijn door de demografische verschijnselen sterfte, ge-

boorte en migratie. Indien immigranten kerkelijker zijn dan emigranten,

indien kerkelijken meer kinderen hebben dan onkerkelijken, of indien

kerkelijken een langere levensduur hebben dan onkerkelijken, treden er

wijzigingen op in de percentages onkerkelijkheid die ten onrechte toege-

schreven zouden kunnen worden aan de werking van leeftijd, periode en

cohort.
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Het kan dus nodig zijn de aantallen in een tabel zoals 6.1 te corrigeren

voor deze demografische invloeden alvorens een cohortanalyse uit te voe-

ren. Voor de periode 1947-1960 heeft het CBS een poging ondernomen de

gevolgen van de drie demografische processen voor het onkerkelijkheids-

cijfer te schatten (CBS, 1968). Hoewel aan de cijfers wel wat onnauwkeu-

righeden vastzitten, lijkt voor de betreffende periode de conclusie ge-

rechtvaardigd dat het netto-effect van de drie demografische factoren te

verwaarlozen is. Voor de gehele onderzoeksperiode vanaf 1899 zijn onvol-

doende gegevens beschikbaar om vergelijkbare schattingen van een moge-

lijk storende invloed te maken.

6.5.2. Betekenis van leeftijd, periode en cohort bij de analyse van on-

kerkelijkheid

In Cobben en Hagenaars (1977) worden een aantal suggesties gedaan ter

'opvulling' van de variabelen leeftijd, periode en cohort.

Het meest vaag is de invulling van de variabele periode. Het empirisch

godsdienstsociologisch onderzoek (Kruijt, 1933, Zeegers e.a., 1967, Fa-

ber en Ten Have, 1970) wijst een aantal zeer algemene factoren en pro-

cessen aan, maar meer preciese empirische referenten ontbreken. Er kan

niet uit afgeleid worden hoe de 'periodecurve' eruit zou moeten zien.

Wel is men het eens over een voortdurende stijging van de onkerkelijk-

heid, maar dat is een moeilijk te missen feit. Zo is van de oudste leef-

tijdsgroep in 1899 slechts 0,47% onkerkelijk,  terwijl dit percentage

regelmatig oploopt tot bijna 25% voor de jongste leeftijdsgroep in 1969.

Achteraf bezien leiden de uitkomsten van de door Cobben en Hagenaars

uitgevoerde analyses nog tot de conclusie dat onkerkelijkheid mogelijk

toeneemt in perioden van toenemende economische welvaart (1919-1929 en

1959-1969).

Geheel anders is de situatie m.b.t. de variabele leeftijd. Er bestaan

diverse, vrij duidelijke hypothesen over de relatie leeftijd-onkerke-

lijkheid, maar deze leveren verschillende voorspellingen op over het

verloop van de leeftijdscurve. Bahr (1970) somt zelfs vier modellen op

die alle min of meer door empirische gegevens ondersteund worden en

waaruit men naar believen kan kiezen voor een stijging of daling van

onkerkelijkheid  voor  bepaalde  leeftijdsfasen  (Cobben  en  Hagenaars,
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1977).

In het 'traditionele model' veronderstelt men een toename in onkerke-

lijkheid van 18 tot ongeveer 40 jaar. Men is in deze periode te zeer

bezig met het vestigen van een gezin, opvoeden van de kinderen en opbou-

wen van een maatschappelijke carri&re om het religieuze een centrale

plaats in het leven te geven. Na het veertigste levensjaar is men min of

meer maatschappelijk gevestigd, zijn de kinderen zelfstandig(er) en zal

de religieuze dimensie weer meer aandacht kunnen krijgen, zeker ook ge-

leidelijk aan in het besef van de naderende dood.

In het 'gezinscyclusmodel' richt men de aandacht op het belang van de

overdracht van religieuze waarden, normen en gewoonten door de ouders

aan de kinderen en veronderstelt men juist dat de religieuze beleving

het sterkst is tussen het 35e en het 45e levensjaar.

Het 'terugtrekkingsmodel'  beperkt zich tot de laatste levensfase. Men

veronderstelt dat de mens zich na het 55e levensjaar steeds meer uit het

maatschappelijk leven gaat terugtrekken en zich ook steeds meer zal ont-

houden van religieuze activiteiten.

Tenslotte wordt in het 'stabiliteitsmodel' verondersteld dat onkerke-

lijkheid niet verandert met het ouder worden. In de opvoedingsfase heeft

men zich een bepaalde mate van religieus gedrag eigen gemaakt waar men

later geen veranderingen in aanbrengt. Deze laatste mogelijkheid, dat

leeftijd geen effect uitoefent, moet hier zeker serieus genomen worden.

De meeste in de literatuur vermelde effecten van leeftijd hebben betrek-

king op frequentie kerkbezoek. Het lijkt niet onaannemelijk dat de hier

gehanteerde variabele onkerkelijkheid in mindere mate aan leeftijdsfluc-

tuaties onderhevig zal zijn.

Cohorteffecten zouden vooral geynterpreteerd kunnen worden in termen van

veranderingen in religieuze opvoeding, thuis en op school. Gaan we er

van uit dat kinderen in de 'lerende fase' sterk met de ouders overeen-

stemmen wat betreft onkerkelijkheid, dan start bij een stijgende trend

in onkerkelijkheid elke cohort op een iets hoger niveau. De cohort

draagt a.h.w. de geest van de tijd waarin zij opgevoed is, met zich mee.

Langzaam verlopende processen zouden zo eerder zichtbaar worden als co-

hort- dan als periode-effect. Deze laatste zouden dan meer versnellingen

in de trend aangeven, onder invloed van min of meer afgebakende gebeur-

tenissen.
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6.5.3. Het leeftijd x periode-ontwerp

In de subparagrafen 6.5.3 t/m 6.5.5 zal allereerst geIllustreerd worden

wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de loglineaire analyse van

tabel 6.4 wanneer men uitgaat van een twee-factor-ontwerp (tabel 6.3).

Daarna komt de gelijktijdige schatting van de effecten van leeftijd,

periode en cohort aan bod.

Van de drie mogelijke onderzoeksontwerpen waarbij slechts twee van de

drie centrale onafhankelijke variabelen betrokken zijn, is het leef-

tijd x periode-ontwerp, vanwege de wijze van dataverzameling, het meest

eenvoudig toe te passen op tabel 6.4. Het is nl. i.t.t. de beide andere

twee-factor ontwerpen een gekruiste opzet (Berger,  1980) waarbij voor

elke periode alle leeftijdsgroepen zijn waargenomen.

Men  zou  nu  voor dit ontwerp het verzadigde loglineaire model  {LPO } op

kunnen stellen en, op overeenkomstige wijze als in de figuren 6.1 en

6.2, voor elke periode de leeftijdseffecten en voor elke leeftijdscate-

gorie de periode-effecten kunnen bepalen. Vervolgens zou men door nauw-

keurige bestudering van deze effecten kunnen proberen te komen tot een-

voudigere interpretaties en modellen.

Hoe een dergelijke werkwijze in principe zou verlopen, moge duidelijk

zijn geworden uit de bespreking van de figuren 6.1 t/m 6.3. Daarom zal

hier, evenals bij de bespreking van de beide andere twee-factor ontwer-

pen, een andere weg gevolgd worden waarbij gestart wordt met zeer een-

voudige modellen en gaandeweg complicaties geIntroduceerd worden.

Tabel  6.5.Uitkomsten  voor  het  leeftijd x periode-ontwerp; gegevens:

tabel 6.4 - vrouwen

2                   -
Model             L Pearson-x df. F=L/df. 6-(Fb-Fu)/Fb

1. {PL,0} 98.526,25 82.214,75 47  2096,30    -

2. {PL,LO} 92.440,31 76.786,56 42  2200,96  -0,05(t.o.v. model 1)

3. {PL,PO} 12.182,86 11.111,64 40 304,57 0,85(t.o.v. model 1)

4. {PL,PO,LO}   2.325,38   2.271,26 35 66,44 0,97(t.o.v. model 1)



344

Uitgaande van een 'logit'model is model 1 in tabel 6.5 het meest een-

voudig: noch leeftijd, noch periode hebben invloed op onkerkelijkheid.

De waarden voor de toetsingsgrootheden behorende bij dit model zijn zeer

groot. Maar daarbij dient voor ogen gehouden te worden dat het aantal

onderzochte vrouwen in tabel 6.4 ook zeer groot is: 2.109.825.

Introductie van leeftijdseffecten op onkerkelijkheid (model 2) wijzigt
A

deze hoge waarden nauwelijks. In termen van F en 6 is er zelfs sprake

van een achteruitgang.

Wel een belangrijke verbetering geeft model 3, waarin alleen effecten

van periode op onkerkelijkheid zijn opgenomen. Voegen we daar bovendien

nog eens leeftijdseffecten aan toe (model 4) dan ontstaat een relatief

zeer lage waarde voor L.9)

Uit een en ander volgt dat leeftijd een veel minder belangrijke determi-

nant is van onkerkelijkheid dan periode.

De sterkte van de effecten binnen het 'logit'model 4 zijn weergegeven in

de   figuren_6.4   en 6.5. Duidelijk blijkt daaruit _dat de effecten   van
L0leeftijd Bi veel geringer zijn dan van periode

B O. Duiden we de leef-
tijdscategoriedn aan met het klassemidden, dan kunnen we concluderen dat

er tussen de 25- en 35-jarigen geen verschil is in onkerkelijkheid, maar

dat vanaf 35 jaar de verhouding onkerkelijk/kerkelijk steeds meer in

steeds sneller tempo verandert ten nadele van de onkerkelijken. Men zou

kunnen stellen, volgens het 'traditionele model', dat na het verwerven

van een bepaalde maatschappelijke positie, bij het steeds zelfstandiger

worden van de kinderen en het naderen van het levenseinde religie een

steeds belangrijkere plaats in gaat nemen.
* *2

Het maximale effect y = (T )  (verg. (2.47)) dat leeftijd uitoefentmax max
is ongeveer twee: bij de jongste (of op 66n na jongste) leeftijdsgroep

is de verhouding onkerkelijk/kerkelijk twee maal zo groot als bij de

oudste.

Op zich genomen is dit niet eens z6'n gering effect. Het valt echter in

het niet bij de invloed van periode. Het maximale effect voor deze va-

riabele is 21. Er is sprake van een sterk toenemende onkerkelijkheid

voor de gehele onderzoeksperiode,  waarbij vanaf 1929 (P4) de toename

iets minder snel is. De min of meer verwachte versnellingen van de op-

waartse trend voor de perioden 1919-1929 en 1959-1969 zijn niet of nau-

welijks aanwezig.  De uitkomsten  van de loglineaire  analyse en  van de
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Figuur 6.4, 6.5, 6.6

Loglineaire effecten op onkerkelijkheid; twee-factor antwerpen (Leef-
ti jd x Periode, Leeftijd x Cohort, Periode x Cohort);

gegevens tabel 6.4-vrouwen.

fig.6.4. fig.6.5. fig.6.6.
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eerder uitgevoerde regressieanalyses (Cobben en Hagenaars, 1977) geven

niet geheel identieke resultaten, hetgeen veroorzaakt wordt door de ver-

schillende aannames van het multiplicatieve t.o.v. het additieve model.

Bij de bespreking van de figuren 6.1 t/m 6.3 is nogal sterk het accent

gelegd op de interactie-effecten van leeftijd, periode en cohort op on-

kerkelijkheid waarbij  b.v.  gewezen werd op de verschillen tussen de

leeftijdscurves voor de periodes Pl en P8•  Indien het verzadigde mo-

del {LPO} opgesteld en grafisch weergegeven wordt, vertonen de curves
een min of meer geleidelijk verloop van de curve Pl naar de curve P8 in

fig. 6.1; de periodecurven veranderen min of meer geleidelijk van Ll

naar L6 in fig. 6.2.

Van de ene kant zit er dus wel enige systematiek in het verloop van de
interactie-effecten, van de andere kant past het veel eenvoudigere model

4 vrij goed bij de gegevens en worden door dit model de verhoudingen
onkerkelijk/kerkelijk voor de diverse cellen zeer goed weergegeven.

Berekenen we de aangepaste residuen voor model 4, dan zijn deze uiter-

aard vanwege de grote aantallen 'significant'. Het patroon van + en - is

echter het meest eenvoudig te interpreteren als het gevolg van het niet

opnemen van een cohorteffect.

Voor de cohorten 7, 8 en 9 wordt het aandeel van de onkerkelijken onder-

schat; voor de cohorten 1 t/m 5 en 10 t/m 13 wordt dit aandeel over-
schat.

Eens te meer wijst dit erop dat in het leeftijd x periode-ontwerp uit-

spraken over de effecten van leeftijd en periode systematisch vertekend

kunnen zijn door de storende invloed van de weggelaten factor cohort.

Cohorteffecten kunnen zo ook grotendeels de systematiek ln de interac-
LPOtie-effecten verklaren: voor de cohorten 7 t/m 9 is i1 steeds posi-

tief; voor de overige cohorten is dit effect vrijwel overal negatief.

6.5.4. Het leeftijd x cohort-ontwerp

Het leeftijd x cohort-ontwerp, gebaseerd op een periodegewijze dataver-

zameling, is een genesteld ontwerp (Berger, 1980): slechts enkele cohor-
ten komen in combinatie met alle leeftijdscategoriein voor. De volledige

tabel leeftijd x cohort heeft in principe 6 x 13 = 78 cellen. Zoals uit
de tabellen 6.1 of 6.4 blijkt, bevatten slechts (6 x 8 =) 48 van deze 78
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cellen waarnemingen. Deze zijn in de vorm van een parallellogram binnen

de tabel LC gerangschikt. De overige cellen van deze tabel bevatten zgn.

a priori of structurele nul-frequenties. Zoals in par. 4.3.1 opgemerkt

is voorzien de meeste computerprogramma's voor loglineaire analyses in

deze mogelijkheid. In programma's die met een 'design matrix' werken

zoals FREQ kan men dit desgewenst ook via de design matrix regelen. In

programma' s zoals ECTA, gebaseerd   op   de ' iterative proportional    f it-

ting'-procedure  moet  men  in dit geval de volledige  6 x 13 x 2-tabel

(leeftijd x cohort x (on)kerkelijkheid) inlezen, waarna bepaalde cel-

frequenties gelijk aan 0 worden gesteld. Het nadeel van ECTA is vooral

dat geen schattingen voor de effectparameters bepaald worden in het ge-

val van structurele nulfrequenties. Deze kunnen desgewenst m.b.v. bijv.

een standaardregressieprogramma berekend worden via de door ECTA gele-

verde schattingen van de verwachte frequenties.

De ongelijkmatige representatie van leeftijdscategoriedn binnen cohorten

heeft _ook consequenties  voor  de interpretatie van het  'overall'ef-
0fect   B     in   het ' logit'model. Nemen  we   b.v. het model    {CL, CO,LO }. Indien

men binnen dit model de gebruikelijke restrictie aanbrengt dat de som

van de effecten nul is, met name

13
CO

k.,     'k-   =
0, (6.2)

dan mag B  niet gelnterpreteerd worden als het rekenkundig gemiddelde

van de logaritmen van de kansverhoudingen onkerkelijk/kerkelijk in tabel

6.4. Stelt men deze interpretatie toch op prijs, dan moet men de res-

trictie aanbrengen dat de cohorteffecten gewogen tot 0 sommeren, waarbij

de gewichten gelijk zijn aan het aantal leeftijdscategorie&n dat voor

een bepaalde cohort geobserveerd wordt (Fienberg en Mason, 1978). Omdat

in deze analyses het 'overall'effect niet van belang is, zal een derge-

lijke weging achterwege gelaten worden.

In genestelde ontwerpen verloopt het defini@ren van interactietermen

meestal weinig elegant. Allerlei combinaties van categorie5n van de on-

afhankelijke variabelen komen immers niet voor, zodat een aantal inter-

actie-effecten niet bestaat.

Men kan zich wellicht het verzadigde model {CLO} het beste voorstellen

als een verzameling afzonderlijke analyses, uitgevoerd per leeftijdsca-
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tegorie om de cohorteffecten vast te stellen en per cohort om de leef-

tijdseffecten te bepalen. Deze werkwijze is (onvolledig) toegepast in de

figuren 6.1 en 6.3.

Voor het verzadigde Llogit'model houdt deze parametrisering van de in-
LCOteractie-effecten B in dat ze niet 0 zijn na sommatie over I resp. Kik

categoriein, maar dat ze tot 0 sommeren voor elke rij en elke kolom van

de tabel LC. Voor de huidige analyses geldt dan in concreto, bij wijze

van voorbeeld:

13         -         8           - 6 -    6LCO LCO LCO LCO
I B =EB =EB =EB =0 (6.3)lk         6k         i2         i6k=6 k=1 i=5 i=1

De interactie-effecten van leeftijd met de extreme cohorten 1 en 13,

waar slechts waarnemingen voor 66n leeftijdscategorie hebben plaatsge-

vonden, kunnen per definitie niet opgespoord worden. De geobserveerde

frequenties (on)kerkelijken binnen deze cohorten worden dan ook al exact

gereproduceerd binnen het model {CL,CO,LO}.

Het berekenen van het aantal vrijheidsgraden is voor tabellen met a

priori nullen vaak problematisch. Fienberg en Mason (1978) presenteren

een schema waarin voor de belangrijkste modellen die voor een tabel als

6.1  geformuleerd kunnen worden, de vrijheidsgraden vermeld staan en

waarbij tevens rekening wordt gehouden met het geval dat twee of meer

categorie5n van leeftijd telkens precies passen tussen twee momenten van

waarneming.

De vrijheidsgraden kunnen ook bepaald worden vanuit het aantal vrij-

heidsgraden binnen het gekruiste leeftijd x periode-ontwerp. In model 1

in tabel 6.6 wordt verondersteld dat de verhouding onkerkelijk/kerkelijk

voor alle combinaties van leeftijd en cohort dezelfde is, waarbij de

frequenties van de tabel LC exact gereproduceerd worden. Dit zijn echter

precies dezelfde veronderstellingen als gemaakt worden in model 1 van

tabel 6.5. De tabel LC is immers slechts een herordening van de tabel

LP. De waarden van de toetsingsgrootheden en het aantal vrijheidsgraden
zijn dan ook voor model 1 in tabel 6.6 gelijk aan die voor model 1 in

tabel 6.5.

Dit alles geldt mutatis mutandis ook voor model 2 in de tabellen 6.6 en

6.5. Model 3 in tabel 6.6 heeft geen equivalent model in het vorige ont-

werp; daar kwamen immers geen effecten van cohort op onkerkelijkheid

voor. In dit model 3 moeten ten opzichte van model 1 12 onafhankelijke
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cohorteffecten extra geschat worden, zodat het aantal vrijheidsgraden in

model 3 12 minder is dan in model 1. In model 4 komen daar nog eens 5

onafhankelijk te schatten leeftijdseffecten bij, waardoor nog eens 5

vrijheidsgraden verloren gaan.

Bekijken we de resultaten in tabel 6.6, dan blijkt dat de variabele co-

hort in het leeftijd x cohort-ontwerp ongeveer dezelfde rol vervult als

de variabele periode in het leeftijd x periode-ontwerp. Opname van co-

horteffecten op onkerkelijkheid (model 3 in tabel 6.6) geeft een zeer

grote verbetering ten opzichte van model 1. Toevoeging van de leeftijds-

effecten (model 4) verlaagt de waarden van de toetsingsgrootheden nog

meer, hoewel het eindresultaat iets minder gunstig is dan voor model 4

in het vorige ontwerp.
10)

Tabel 6.6. Uitkomsten voor het leeftijd x cohort-ontwerp; gegevens: ta-

bel 6.4 - vrouwen

2                    -
Model              L Pearson-x df. F=L/df. 6-(Fb-Fu)/Fb

1. {CL,0} 98.526,25 82.214,75 47  2096,30    -

2. {CL,LO} 92.440,31 76.786,56 42  2200,96  -0,05(t.o.v. model 1)

3. {CL,CO} 12.708,53  11.825,14   35 363,10 0,83(t.o.v. model 1)

4. {CL,CO,LO}   4.511,11   4.356,91   30   150,37   0,93(t.o.v. model 1)

In de figuren 6.4 en 6.6 zijn de effecten van leeftijd en cohort te vin-

den voor het 'logit'model 4. De maximale effecten van leeftijd zijn on-

geveer even groot als in het vorige ontwerp, alleen is de richting van

het verband radicaal veranderd. Nu blijken het krijgen van meer maat-

schappelijke verantwoordelijkheid,  het vertrekken van de kinderen uit

huis en de 'oude dag' samen te gaan met een vermindering van religiosi-

teit. De resultaten in fig. 6.4 maken het begrijpelijk dat Bahr (1970)

vier deels tegengestelde modellen voor de effecten van leeftijd op on-

kerkelijkheid kon opstellen die alle min of meer door de empirie onder-

steund werden. Het hangt er maar van af of de effecten via het vorige

dan wel via het huidige ontwerp zijn onderzocht.
11)

Bij de interpretatie van de cohorteffecten moet enige terughoudendheid
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betracht worden m.b.t. de uitkomsten voor de jongste en oudste cohorten.

De waarnemingen voor deze cohorten hebben immers slechts betrekking op

hoogstens enkele leeftijdscategorie@n. Alleen voor de cohorten 6, 7 en 8

zijn de resultaten voor alle leeftijdsklassen bekend.

Desalniettemin kunnen er weinig misverstanden over bestaan: er is sprake

van een enorme stijging in onkerkelijkheid vanaf de eerste tot en met de

laatste cohort. De verhouding onkerkelijk/kerkelijk is daarbij voor de

laatste cohort maar liefst 125 keer zo groot als voor de oudste cohort.

Het verzadigde model voor dit ontwerp is in feite al kort aan de orde

geweest bij de bespreking van fig. 6.1. Daarbij werd met name opgemerkt

dat er sprake was van een duidelijke interactie tussen leeftijd en co-

hort, waarbij de leeftijdscurves vanaf een telkens vari5rende leeftijds-

klasse min of meer stabiel werden. Deze interactie kon eenvoudiger ver-

klaard worden in termen van periode-effecten, nl. als een stabilisering

van de onkerkelijkheid vanaf 1929.

Om soortgelijke redenen als bij het leeftijd x periode-ontwerp zullen we

niet verder op het verzadigde model ingaan. Wel kan nog opgemerkt worden

dat ook nu de residuen wijzen op effecten van de weggelaten factor. Voor

de perioden 4, 5 en 6 wordt het aantal onkerkelijken door model 4 onder-

schat,  terwijl voor de overige perioden doorgaans sprake is van een

overschatting.

6.5.5. Het periode x cohort-ontwerp

Gegeven de hier gevolgde wijze van dataverzameling is het periode x co-

hort-ontwerp een genestelde opzet, met soortgelijke problemen (en oplos-

singen) als aangegeven bij het leeftijd x cohort-ontwerp.

De uitkomsten van de analyse zijn vermeld in tabel 6.7. Alle modellen in

deze tabel zijn in de beide voorafgaande subparagrafen besproken, behal-

ve het laatste. Gelet op het geringe effect van leeftijd en de zeer gro-

te effecten van periode en cohort zoals die tot nu toe geconstateerd

werden, is het niet verwonderlijk dat model 4 zeer goed bij de data past

en geringere afwijkingen vertoont dan de modellen 4 in de eerder behan-

delde ontwerpen. 12)

De effecten van periode en cohort op onkerkelijkheid in model 4 zijn

weergegeven in de figuren 6.5 en 6.6. Onkerkelijkheid neemt per periode



351

toe, zij het dat de toename in onkerkelijkheid minder groot is dan in

het leeftijd x periode-ontwerp.  In 1969 is de verhouding onkerkelijk/

kerkelijk 6,5 maal zo groot als in 1899. (In het ander ontwerp was dit

maximale effect 21). Zoals op grond van de uitkomsten in par. 6.3 te

verwachten was, treedt er vanaf 1929 (P4) een duidelijke vermindering

van de opwaartse trend op, hoewel in het laatst bestudeerde decennium

1959-1969 weer sprake is van een sterkere stijging.

Tabel 6.7. Uitkomsten voor het periode x cohort-ontwerp; gegevens: tabel

6.4 - vrouwen

2                     -
Model L Pearson-x df. F=L/df. 6=(F -F )/Fbub

1. {PC,0} 98,526,25  82.214,75 47 2096,30    -

2. {PC,PO} 12.182,86  11.111,64 40 304,57 0,85(t.o.v. model 1)

3. {PC,CO} 12.708,53  11.825,14 35 363,10 0,83(t.o.v. model 1)

4. {PC,PO,CO} 859,04 846,89 28 30,68 0,99(t.o.v. model 1)

Ook de cohorteffecten zijn beduidend minder dan in het leeftijd x CO-

hort-ontwerp. Alle effecten zijn met een min of meer constante factor

afgenomen. Het maximale effect is ongeveer 10 i.t.t. 125 in het andere

ontwerp.

Het is verder zeer opvallend dat de vorm van de periode- en de cohort-

curve nagenoeg gelijk is. Een verklaring hiervoor lijkt niet zo voor de

hand te liggen.

Wat wel duidelijk is geworden, is dat de grote periode-effecten in het

leeftijd x periode-ontwerp en de zeer grote cohorteffecten in het leef-

tijd x cohort-ontwerp verklaard kunnen worden vanuit het veronachtzamen

van de cohort- resp. de periode-effecten. Neemt men beide effecten op

dan wordt de eigen bijdrage van elke factor zichtbaar, althans voor zo-

ver de leeftijdseffecten te verwaarlozen zijn.

Gelet op de uitkomsten tot nu toe kan de verwachting uitgesproken worden

dat een analyse waarin alle drie factoren betrokken worden, resultaten

op zal leveren voor periode en cohort die sterk zullen lijken op de ef-

fecten binnen dit ontwerp. Verder zullen de leeftijdseffecten naar ver-
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houding gering zijn; welke vorm de leeftijdscurve daarbij zal aannemen

is volstrekt onzeker. Dat leeftijd een minder belangrijke rol speelt,

wordt ook nog duidelijk als de residuen voor model 4 bestudeerd worden.

Uiteraard zijn deze veel kleiner dan voor de modellen 4 in de beide an-

dere onderzoeksontwerpen, maar ze vertonen ook een minder direct herken-

baar patroon. Voor zover er systematiek in te onderscheiden valt, wijzen

ze op het weggelaten leeftijdseffect. Bij de jongste en de oudste leef-

tijdsgroep wordt het aantal onkerkelijken overschat, bij de categorieUn

2, 3, 4 juist onderschat.

6.5.6. Het drie-variabelen ontwerp: leeftijd x periode x cohort

Indien de variabelen leeftijd, periode en cohort inhoudelijk van elkaar

onderscheiden kunnen worden en verwacht kan worden dat ze alle drie ef-

fect hebben op de afhankelijke variabele, of indlen een onderzoeker deze

mogelijkheden wil exploreren, moet een model opgesteld worden waarin

alle drie factoren opgenomen zijn. Zoals in par. 6.4 al enigszins aange-

geven is, reiken Mason e.a. een oplossing voor het identificatieprobleem

aan die technisch correct is en niet berust op vooronderstellingen die

voor de meeste onderzoekssituaties theoretisch onzinnig zijn.

Uitgangspunt is een 'logit'model waarin de hoofdeffecten van de drie

factoren  zijn  opgenomen,  hier: {LPC,LO,PO,CO}. 'Reguliere'  toepassing

van dit model,  rekening houdend met structureel lege cellen,  levert

unieke schattingen voor de verwachte frequenties op maar niet voor de

effectparameters. Zoals Mason e.a. (1973) en Fienberg en Mason (1978)

aantonen,  is het door invoering van bepaalde lineaire restricties op

de  B-parameters wel mogelijk unieke schattingen  voor  de  B's te krijgen
(zie ook Graybill, 1961, Rodgers, 1982a, Kritzer, 1983).

De meest voor de hand liggende en verreweg de meest gebruikte restrictie

is het gelijkstellen van effecten aan elkaar. Indien de leeftijds- en

periode-intervallen niet gelijk zijn, indien men b.v. leeftijdsinterval-

len heeft van vijf jaar en waarnemingen om de tien jaar, dan moet, om-

wille van de identificeerbaarheid, meer dan &6n gelijkheidsrestrictie

gemaakt worden en is men ook niet geheel vrij in de keuze van de res-

tricties. Fienberg en Mason (1978) gaan hier uitgebreid op in.

Voor de standaardcohorttabel met gelijke leeftijds- en periode-interval-
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len - waartoe onderstaande uiteenzetting beperkt zal blijven - is het

invoeren van &60 restrictie waarbij twee leeftijds- of twee periode- of

twee cohorteffecten aan elkaar gelijk worden gesteld, voldoende om alle

effecten in het model {LPC,LO,PO,CO} te bepalen.

De  geschatte  verwachte  frequenties  zijn  voor  alle modellen waarin

slechts 660 gelijkheidsrestrictie wordt gemaakt, dezelfde en eveneens

zijn deze gelijk aan de frequenties van het bovenvermelde drie-factormo-

del zonder restricties.

Ter verduidelijking hiervan kan wellicht het volgende dienen. In een

'normaal' loglineair model liggen de verschillen tussen de loglineaire

effectparameters exact vast. Door een bepaald effect op nul te stellen

of door de restrictie aan te brengen dat de effecten tot nul sommeren,

krijgt elke parameter een 'unieke' waarde. Welke parametrisering men ook

kiest, de verschillen tussen de effecten blijven gelijk, evenals de ge-

schatte verwachte frequenties voor het betreffende model maar niet de

waarden van de effecten op zich.

In het loglineaire model {LPC,LO,PO,CO} liggen de verschillen tussen de

effecten  niet vast, Eaar  wel  de vefschiljen tussen de verschillen   (zie
LO LO LO LO

ook noot 6), b.v. (81  - 82 ) - (82  - 83 ) = 0,8. Door de effecten voor
leeftijdsklasse  1 en 2 aan elkaar gelijk te maken, d.w.z. het ver-

LO LO
schil Bl  - 82  op 0 te stellen, legt men ook het verschil in effect

tussen klasse 2 en 3 'uniek' vast en kunnen verder alle overige ver-

schillen bepaald worden waarna m.b.v. de gebruikelijke restrictie dat de

effecten tot 0 sommeren, alle effecten op zich uniek te schatten zijn.

Welke parametrisering men ook kiest, d.w.z. welke enkelvoudige gelijk-

heidsrestricties men ook aanbrengt, steeds zullen de verschillen tussen

de verschillen dezelfde blijven, evenals de verwachte frequenties, maar

niet de verschillen tussen de effecten en de waarden van de effecten op

zich.

De houdbaarheid van de modellen kan op de gebruikelijke wijze getoetst
2worden   m.b.v.   L of Pearson- x   . Het aantal vrijheidsgraden is eenvoudig

te berekenen door vergelijking met het aantal vrijheidsgraden van eerder

gepresenteerde modellen. Zo heeft model 4 in tabel 6.7 28 vrijheidsgra-

den. De term LPC in het drie-factor model dient slechts om de (6 x 8 =)
48 frequenties in de tabel LPC die niet a priori 0 zijn, exact te repro-

duceren en bevat niet meer onafhankelijke parameters dan de term PC in

model 4. Extra ten opzichte van model 4 zijn de leeftijdseffecten. Aan-
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gezien Jeeftijd zes categoriedn heeft, zijn er 5 onafhankelijke parame-
L0

ters Bi . Het aantal vrijheidsgraden bedraagt echter niet 28-5 = 23. Er

moet immers minstens 66n gelijkheidsrestrictie gemaakt worden omwille

van de identificeerbaarheid. Elke gelijkheidsrestrictie vermindert het

aantal onafhankelijk te schatten parameters met 1 en verhoogt zodoende

ook het aantal vrijheidsgraden met 1. De exact te identificeren model-

len {LPC,LO,PO,CO} met 680 restrictie hebben dus voor deze data 24 vrij-

heidsgraden.

Mason e.a. bevelen aan om, indien mogelijk, meer dan 66n restrictie aan

te brengen. Deze extra restricties zijn geen 'willekeurige' parametrise-

ringen van de effecten, maar houden vooronderstellingen over de data in

die al dan niet in overeenstemming met de geobserveerde gegevens kunnen

zijn. Verschillende sets van zeg twee gelijkheidsrestricties, zullen dan

ook in het algemeen niet dezelfde L-waarde opleveren. Het is dus moge-
lijk te toetsen welke set restricties in overeenstemming met de gegevens

is.

Het aanbrengen van meer dan 66n restrictie heeft ook nog een ander voor-

deel. Het gelijkstellen van twee effecten aan elkaar komt in feite neer

op het samenvoegen van de twee desbetreffende categorieon. Men door-

breekt daarmee de strikte lineaire afhankelijkheid tussen L, P en C,

maar uiteraard is er nog steeds sprake van een hoge samenhang tussen de

drie factoren. Deze hoge mate van multicollineariteit beInvloedt met

name de stabiliteit van de schattingen. Door meer dan &6n restrictie aan

te brengen wordt het multicollineariteitsprobleem enigszins verminderd,

hoewel zeker niet uit de wereld geholpen.

Tegen de toepassing van deze procedure op concrete onderzoeksproblemen

zijn vele bezwaren geopperd. Globaal genomen kunnen deze in drie catego-
riedn ondergebracht worden.

Allereerst zijn er een aantal bezwaren die hun oorsprong vinden in de
discussie over de (on)zinnigheid van het onderscheiden van drie theore-

tische begrippen leeftijd, periode en cohort. Na alles wat hierover in

de voorafgaande paragrafen gezegd is, kan het hier ingenomen standpunt

zeer kort weergegeven worden. Indien het onmogelijk is bij de analyse

van een bepaald probleem afzonderlijk inhoud te geven aan de begrippen

leeftijd, periode en cohort, moet men uiteraard geen drie-factormodellen

opstellen.  In de literatuur zijn echter diverse voorbeelden te vinden
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waarbij vruchtbaar gebruik is gemaakt van drie onderscheiden factoren,

al was het maar om op exploratieve wijze inzicht te krijgen in de moge-

lijke, eigenlijke onafhankelijke variabelen waarvan leeftijd, periode en

cohort de gebrekkige,  maar wel enig beschikbare operationaliseringen

zijn.

Het tweede bezwaar richt  zich op het model {LPC,LO,PO,CO } dat gehanteerd

wordt. Hierin worden alleen de hoofdeffecten op de afhankelijke variabe-

len opgenomen en Keen interactie-effecten.13  Dit punt is vooral naar

voren gebracht door Glenn (1976,  1977), met reacties van Mason e.a.

(1976), Knoke en Hout (1976) en Fienberg en Mason (1978).

Hoewel in deze kritiek elementen uit de eerste groep bezwaren meespelen,

is de kern toch dat bij vrijwel alle relevante problemen verwacht kan

worden dat b.v.  leeftijdseffecten op onkerkelijkheid zullen vari8ren

naar periode en/of cohort. In dat geval is het model met alleen maar

hoofdeffecten niet toepasbaar. Het is zelfs onmogelijk dit model dusda-

nig te wijzigen dat er met alle interactie-effecten rekening wordt ge-

houden. B.v. het 'logit'model {LPC,LPO,CO} is ook na het aanbrengen van

een gelijkheidsrestrictie niet identificeerbaar. Het bevat te veel para-

meters. Men zal de verwachte interacties op andere wijzen moeten onder-

zoeken dan via de variabelen leeftijd, periode en cohort.

Wel is het zo dat het uitgangsmodel met alleen maar hoofdeffecten een

aantal vrijheidsgraden heeft. Dit biedt in principe de mogelijkheid be-

paalde extra interactie-effecten in het model op te nemen. Daarvoor is

het echter nodig dat de te verwachten interacties nader gespecificeerd

worden zodat onderzocht kan worden of het gewenste model identificeer-

baar is (Fienberg en Mason, 1978, blz. 5).

Slechts in beperkte mate kan dus aan het probleem van Glenn tegemoet

gekomen worden. Maar de bezwaren van Glenn lijken overdreven. Het is

zeker niet typisch voor cohortanalyse om daar waar een model zonder in-

teractie-effecten niet in strijd is met de data, aan dit eenvoudige mo-

del de voorkeur te geven boven een gecompliceerder model met interactie-

effecten (Knoke en Hout, 1974,  1976). En vooral: het valt niet goed in

te zien hoe men zo stellig a priori kan beweren dat er binnen cohort-

analyse altijd sprake zal zijn van interactie-effecten.

De derde categorie bezwaren richt zich op de onmogelijkheid op theoreti-

sche en/of empirische gronden te kiezen voor een bepaalde parametrise-

ring van de verschillen tussen de effecten, voor een bepaalde gelijk-
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heidsrestrictie dus. Dat deze bezwaren niet irrelevant zijn, blijkt al

bij een eerste inspectie van de figuren 6.7 t/m 6.9. Afhankelijk van de

aangebrachte restrictie krijgt men een geheel ander beeld van de relatie

tussen de drie factoren en onkerkelijkheid.

Op empirische gronden kan geen keuze gemaakt worden tussen modellen

waarbij slechts 6dn (identificatie-)restrictie wordt gemaakt. Al deze

modellen passen even goed bij de data, hebben dezelfde L-waarde en het-

zelfde aantal vrijheidsgraden.

Cobben en Hagenaars (1977) en Rodgers (1982a) laten m.b.v. artificiele

data,  waarvan de onderliggende causale structuur bekend is, zien dat
onjuiste gelijkheidsrestricties ook tot totaal verkeerde conclusies zul-

len leiden. Rodgers wijst er daarbij uitdrukkelijk op dat de strategie
om vrij veel modellen op te stellen met slechts 660, telkens variarende

restrictie en die oplossing te kiezen die het vaakst voorkomt, eveneens

geen juiste conclusies op hoeft te leveren.

De aanbeveling van Mason e.a. om meer dan 66n restrictie aan te brengen

hoeft evenmin tot succes te leiden. Men heeft immers geen enkele garan-

tie dat binnen een dergelijke verzameling louter correcte restricties

zijn aangebracht. Rodgers geeft voorbeelden waarbij het aanbrengen van

meer dan 66n restrictie tot slechtere resultaten leidt; Cobben en Hage-

naars vermelden een uitkomst waarbij, na toevoeging van een toevalscom-

ponent aan de data, restricties die tot een redelijke weergave van de

onderliggende structuur leidden in termen van schattingen voor de ef-

fectparameters, een iets slechtere aanpassing aan de data gaven, dan een

restrictie die geheel foutieve resultaten opleverde.

Meetfouten en steekproeffluctuaties blijken trouwens toch ernstige hin-

derpalen te zijn voor het vinden van juiste oplossingen. De hoge multi-

collineariteit zal hier zeker gedeeltelijk voor verantwoordelijk zijn.

Is  hiermede het drie-factormodel failliet verklaard? Allereerst moet

opgemerkt worden dat de resultaten gebaseerd op artificiele data welis-

waar iets zeggen van de onderzochte techniek, maar natuurlijk net zo

veel van de structuur van de gekozen data. Smith e.a. (1982) wijzen in

hun reactie op Rodgers hierop.

Het voornaamste argument van Smith e.a. tegen Rodgers is echter dat bij

dergelijke analyses uitgegaan wordt van een onderzoeker die geheel ge-

speend  is van elk theoretisch inzicht. Op louter empirische gronden

wordt getracht een oplossing te vinden. Bij het attaqueren van een con-



357

crete probleemstelling zal een onderzoeker echter voortdurend uitgaan

van theoretische kennis. Of deze kennis zo precies is dat hieruit ge-

lijkheidsrestricties afgeleid kunnen worden, staat uiteraard niet vast.

Sommigen ontkennen dit a priori. Maar vruchtbaarder lijkt het dit van
geval tot geval te bezien en de discussie te voeren aan de hand van con-

crete toepassingen (zoals b.v.  Rodgers,  1982b,  in reactie op Smith

e.a.).

De analyse van de onkerkelijkheidsgegevens biedt een goede mogelijkheid

de sterke en zwakke kanten van deze benadering te laten zien. De keuze

van de restricties berust deels op inzichten die vooraf aanwezig waren,

maar voor een belangrijk deel ook op interpretaties van de uitkomsten

van de analyses die in de voorafgaande subparagrafen zijn verricht.

Naarmate deze interpretaties plausibeler zijn, winnen de inzichten ver-
kregen m.b.v. het drie-factor model aan kracht. Meer definitieve toet-

sing moet uiteraard plaatsvinden aan de hand van nieuwe data. Maar dat

is zeer zeker niet specifiek voor cohortanalyse en is slechts het gevolg

van het explorerende karakter dat deze vorm van analyse meestal zal heb-

ben.

Uit de tot nu toe verrichte analyses van de onkerkelijkheidsgegevens

kunnen minstens twee conclusies getrokken worden die van belang zijn

voor het vinden van de benodigde gelijkheidsrestricties in het drie-fac-

tor ontwerp.

Op de eerste plaats kan men concluderen dat de invloed van leeftijd veel

geringer is dan van periode en cohort. Hoewel in geen enkel twee-factor

ontwerp de effecten zuiver geschat konden worden, valt moeilijk in te

zien hoe men anders het verloop van de curves in de figuren 6.5 t/m 6.7

en de bij de diverse analyses gevonden L-waarden zou moeten verklaren.

Bovendien is het theoretisch niet geheel onwaarschijnlijk dat onkerke-

lijkheid - zoals hier gemeten - niet sterk belnvloed wordt door de fac-

tor leeftijd (het 'stabiliteitsmodel').

Dit houdt in dat het veiliger is gelijkheidsrestricties aan te brengen

bij leeftijd dan bij periode of cohort. Uitgaande van de variabelen die

eerder opgenoemd zijn als onderdelen van het begrip leeftijd en afgaande

op de vier leeftijdsmodellen van Bahr, zou men kunnen veronderstellen

dat met name de restrictie L4 = L5 realistisch is. Hoogstens zou een

eventuele invloed van het naderende levenseinde storend kunnen werken,
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maar die invloed zou vooral merkbaar moeten zijn via een verschil tussen

L  en L605

Een tweede 'harde' conclusie betreft de ombuiging van de toename in on-

kerkelijkheid vanaf 1929. Niet alleen voor de cohorten 6 en 8, weerge-

geven in fig. 6.2, maar voor vrijwel alle relevante cohorten geldt dat

er tot 1929 een zeer sterke toename is in onkerkelijkheid en vanaf 1929

een vrijwel constant blijven van het percentage onkerkelijken. Ook hier-

voor geldt dat een interpretatie anders dan: er zijn geen periode-effec-

ten vanaf 1929, niet onmiddellijk voor de hand ligt. Vandaar dat een

tweede plausibele restrictie P4 = P5 zou kunnen zijn.

Het in concreto aanbrengen van deze restricties in de analyse is in het

geval men met een 'design matrix' werkt geen probleem. Hanteert men een

programma waarin gebruik gemaakt wordt van de 'iterative proportional

fitting' procedure dan dienen er 'trucs' uitgehaald te worden, die uit-

voerig beschreven staan in Fienberg en Mason (1978).14  In het kort komt

het erop neer dat men die categorieiln van de onafhankelijke variabelen

waarvan men de effecten aan elkaar gelijk stelt, samenvoegt. Na de bere-

kening  van de verwachte frequenties voor de samengevoegde gegevens,
dient men ter bepaling van de waarden van de toetsingsgrootheden de ta-

bel weer uit te klappen.

In tabel 6.8 zijn onder model 1 de toetsingsgrootheden vermeld voor het

exact identificeerbare drie-variabelen ontwerp met Sen gelijkheidsres-

trictie. Gelet op de meer dan twee miljoen onderzoekselementen zijn de
waarden  voor de toetsingsgrootheden  ( = 62) ongelooflijk  laag. Ook geeft

dit model een zeer grote verbetering over het tot nu toe beste model,
- 15)

zoals blijkt uit de hoge waarde voor 6.

Er zijn een groot aantal modellen uitgeprobeerd met slechts &&n gelijk-
heidsrestrictie, met name een serie modellen waarbij de effecten van

twee opeenvolgende leeftijdsklassen op onkerkelijkheid aan elkaar gelijk

werden gesteld. De uitkomsten voor de restricties L2 = L3, L3 = L4 en L4

= L5 ontlopen elkaar zeer weinig en volgen vrij nauwkeurig de curves L4
= L5, P4 = P5 in de figuren 6.7 t/m 6.9.

De uitkomsten voor de restrictie L5 = L6 wijken hier duidelijk wat van

af en nog grotere verschillen werden gevonden voor de restrictie Ll =

L2. Ofschoon het felt dat de meerderheid van de modellen dezelfde uit-

komst geeft, op zich geen argument is voor de juistheid van de uitkomst

- zoals hierboven aangegeven werd - kan het in dit geval wel zo gehan-
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teerd worden. Geringe effecten van leeftijd waren op basis van vooraf-

gaande analyses te verwachten en theoretisch niet onwaarschijnlijk. Res-

tricties voor de effecten van leeftijd zouden dan ook over de hele linie

min of meer dezelfde uitkomsten te zien moeten geven, zij het met hier

en daar wat fluctuaties.

Tabel 6.8. Uitkomsten van het drie-variabelen ontwerp; gegevens: tabel

6.4. - vrouwen

-

Model {LPC,LO,PO,CO} L Pearson-x2 df. F=L/df. 6=(Fb-Fu)/Fb

1. 66n (vari5rende) 62,75 62,12      24 2,61 0,91 (t.o.v. 4.

restrictie tab. 6.7)

2. L =L2=L3 171,71 171,44      25 6,87 0,62 (t.o.v. 1)

3. L =L3=L 64,03 63,28      25 2,56 -0,02 (t.o.v. 1)4

4. L =L4=L5 68,66 67,91      25 2,75 0,05 (t.o.v. 1)

5. L4 = L5 = L6 136,86  136,22      25 5,47 0,52 (t.o.v. 1)

6. L2 = L3 = L4 = L5 80,69 79,77      26 3,10 0,16 (t.o.v. 1)

7. L4 = L5' P4 = P5 66,19 65,61      25 2,65 0,01 (t.O.V. 1)

Verder zijn de afwijkende resultaten voor de modellen met Ll = L2 en L5

= L6 goed verklaarbaar. In de curves voor de overige restricties voor

leeftijd is er sprake van een toename van onkerkelijkheid van Ll naar L2

en van een afname van L5 naar L6. De afname van onkerkelijkheid geduren-

de de laatste levensjaren behoeft weinig additionele verklaring. De toe-

name van Ll naar L2 wellicht meer. Het is misschien lastig precies vast

te leggen waarom men 'onkerkelijker' wordt, maar dat de periode waarin

men het ouderlijk huis verlaat, zelfstandig wordt, gaat trouwen en wel-

licht ook voor het eerst zelf de volkstellingsgegevens invult (i.p.v. de

ouders), voor meer veranderingen zorgt dan latere levensfasen is op zich

niet zo verwonderlijk.

Tenslotte, en wellicht het belangrijkste: een model met de restrictie P4

= p5, een restrictie die zeer plausibel is in het licht van de vooraf-

gaande analyses, geeft vrijwel precies dezelfde uitkomsten als de meer-

derheid van de modellen met &6n (variUrende) leeftijdsrestrictie.
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Lijken de uitkomsten voor al deze modellen min of meer op elkaar en ver-

tonen ze toch alle min of meer hetzelfde patroon, dit is volstrekt niet

meer het geval voor twee andere restricties: Pl = P2 en (2= (30 Deze

restricties zijn vrij lukraak gekozen en dienen vooral ter illustratie

van het feit dat verschillende restricties tot zeer verschillende uit-

komsten kunnen leiden (figuren 6.7 t/m 6.9). Het zal overigens niet mee-

vallen een enigszins plausibele interpretatie voor deze uitkomsten te

vinden.

De wat afwijkende effecten voor de jongste en de oudste leeftijdscatego-

rie worden ook duidelijk uit de resultaten voor de modellen 2 t/m 6,

waar sprake is van meer dan 6&n restrictie en dus van overgeIdentifi-

ceerde modellen. De modellen 2 en 5 waarbij de effecten voor de extreme

leeftijdscategoriein gelijk werden gesteld aan die van de twee aangren-

zende leeftijdsklassen, hebben relatief 'hoge' L-waarden. De modellen 3

en 4 waarbij drie middelste leeftijdscategoriein in het geding zijn, en

zelfs model 6 dat voor alle middenklassen van leeftijd een gelijk effect

verondersteld, geven resultaten die niet of slechts enigszins ongunsti-

ger zijn dan van het exact identificeerbare model 1.

Uiteindelijk is de keuze gevallen op model 7, voornamelijk omdat deze

restricties 'van tevoren' opgesteld waren en er weinig of geen redenen

zijn gelet op de uitkomsten van tabel 6.8 en op het verloop van de ef-

16)fecten, een ander model te kiezen.

Zoals hierboven al opgemerkt is, zijn de waarden voor de toetsingsgroot-
A

heden bijna ongeloofwaardig klein. Uitgedrukt in 6 voldoet (het beperk-

te) model 7 even goed als het exact identificeerbare (uitgebreide) model

1  en dus veel beter dan het best passende twee-factormodel {PC,PO,CO }.

Het model past ook zo goed dat er - althans louter empirisch bezien -

geen reden is nog naar mogelijke interactie-effecten te speuren. Bestu-

dering van de (aangepaste) residuen geeft daartoe ook geen enkele aan-
leiding. Niet alleen zijn deze zeer klein - 80% van de residuen is niet

eens 'significant' - maar ook is er geen systematisch patroon te ontdek-

ken in grootte en teken van de residuen.

Zeker in vergelijking met de effecten van periode en cohort, zijn die

van leeftijd zeer gering. Het maximale effect is dan ook slechts: y   =max

1,32. Aanvankelijk is er sprake van een lichte toename van onkerkelijk-

heid met name van 25 naar 35 jaar. Op 55-65 jarige leeftijd wordt de

grootste mate van onkerkelijkheid  gemeten waarna de verhouding onkerke-
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Figuur 6.7, 6.8, 6.9

Loglineaire effecten op ankerkelijkheid; drie-factor

ontwerp; diverse restricties; gegevens tabel 6. 4-vrouwen.

fig.6.7. fig.6.8. fig.6.9.
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lijk/kerkelijk  zich weer  wat wijzigt ten gunste van de kerkelijken. Al

bij al genomen zou hiermede vooral het 'traditionele model'  van Bahr

ondersteund worden.

Interessanter (behalve wellicht voor ontwikkelingspsychologen) zijn de
*

effecten van periode en cohort. Het maximale effect  ( y ) voor periodemax
is 4,47 en voor cohort zelfs 17,67: er is sprake van een vrij grote toe-

name van de verhouding onkerkelijk/kerkelijk in de perioden tot 1929;

daarna blijft deze verhouding vrij stabiel, maar het laatste decennium

is er weer een toename te constateren. Of deze laatste stijging het be-

gin is van de voortzetting van de trend van v66r 1929 kan slechts door

verder onderzoek nagegaan worden (waarbij het ontbreken van een volks-

telling voor 1980 dit verdere onderzoek niet vergemakkelijkt). Mocht dit

het geval zijn dan is er sprake van een vrij constante seculariserings-

trend in de 20e eeuw die slechts 'onderbroken' is door een periode waar-

in men in zeer beroerde en armoedige omstandigheden kwam te verkeren,

nl. de jaren van de grote depressie en van de tweede wereldoorlog. Het

'nood leert bidden' is misschien ook in deze omstandigheden van toepas-

sing.

In par. 6.5.2 zijn cohorteffecten vooral geInterpreteerd als de neerslag

van langzaam en continu verlopende processen in opleiding en opvoeding.

De cohorteffecten weerspiegelen dan de eerder genoemde seculariserings-

trend, niet onderbroken door de gebeurtenissen vanaf 1929. Wel valt er

vanaf cohort 9 (geboren 1899-1909) een wat geringere toename van de ver-

houding onkerkelijk/kerkelijk waar te nemen. Dit zou het gevolg kunnen

zijn van een langzaam inwerken van de periode-effecten vanaf 1929. (Ove-

rigens moet men daarbij steeds voor ogen houden dat de eerste en laatste

cohorten slechts voor enkele perioden en leeftijdsklassen zijn waargeno-

men.)

Wat heeft dit drie-variabelen ontwerp nu extra opgeleverd ten opzichte

van de analyses van de twee-variabelen ontwerpen? Op de eerste plaats

was het nu wel mogelijk, uitgaande van de juistheid van de aangebrachte

gelijkheidsrestricties, een zuivere schatting van omvang en aard van de

leeftijdseffecten te maken,  en kon het  'traditionele model'  als het

meest plausibele aangewezen worden. In de ontwerpen L) (P e n L) (C waren

de effecten van leeftijd steeds vermengd met cohort en periode.

Op de tweede plaats is als belangrijkste factor een algemene secularise-
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ringstrend naar voren gekomen via de cohorteffecten. Van de 'concrete

gebeurtenissen'  tenslotte, zijn vooral de grote depressie en de tweede

wereldoorlog in staat geweest deze seculariseringstrend af te remmen.

Dat de periode- en cohorteffecten min of meer het verloop van de effec-

ten in het periode x cohort-ontwerp volgen, werd al eerder als verwach-

ting uitgesproken.

Uiteraard zijn deze resultaten hypothetisch van aard. De oorzaken daar-

van zijn in het voorafgaande voldoende naar voren gebracht. Tegelijker-

tijd echter is benadrukt dat het hier niet om louter wilde speculaties

gaat, zonder theoretische en empirische rechtvaardiging. Het is zeker de

moeite waard deze resultaten mede te nemen in een verdergaande cultuur-

historische beschouwing van het fenomeen onkerkelijkheid, waarbij andere

aspecten van de seculariseringstrend, zoals de opkomst en de uitbouw van

het socialisme en de voortleving van het rationalistische vooruitgangs-

geloof, in de beschouwing betrokken moeten worden, naast factoren als

armoedige en onzekere levensomstandigheden en op- en neergang van de

economie.

6.6. Afhankelijke en onafhankelijke variabelen

6.6.1. Afhankelijke variabelen

Wat de afhankelijke variabele betreft zijn de voorafgaande analyses zo

simpel mogelijk gehouden: er was slechts sprake van een dichotome afhan-

kelijke variabele. Zouden we geInteresseerd geweest zijn in de variabele

'kerkgenootschap', dan zou de afhankelijke variabele een polytomie ge-

weest zijn. De complicaties van een dergelijk polytoom 'logit'model zijn

in par. 2.8.2 aan de orde geweest; echte moeilijkheden levert dit in

feite niet op. Fienberg en Mason (1978) geven een voorbeeld van cohort-

analyse met opleiding als afhankelijke variabele, waarbij deze variabele

opgesplitst wordt in een aantal 'continuation levels': 0 tot 7 jaar op-

leiding vs. 8 of meer, 8 jaar vs. 9 of meer etc. Gegeven de zes catego-

rieAn van opleiding ontstaan er vijf 'continuation odds', die ieder af-

zonderlijk geanalyseerd kunnen worden en waarvan de L-waarden over de

vijf analyses gesommeerd mogen worden ter evaluatie van de totale in-

vloed op opleiding.
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In de cellen van een cohorttabel zoals tabel 6.1 hoeft echter niet per

se de verdeling van 66n variabele te staan. In principe kunnen er zeer

uitgebreide multivariate frequentieverdelingen in voorkomen.  Stel dat

men gelnteresseerd is in verschillen tussen mannen en vrouwen wat be-

treft onkerkelijkheid en zou willen weten in hoeverre deze verschillen

afhankelijk zijn van leeftijd, periode en cohort. Per cel zou dan de

bivariate frequentieverdeling geslacht/onkerkelijheid vermeld worden. De

afhankelijke variabele is dan in feite een parameter gewor en die de
GO

relatie tussen geslacht en onkerkelijkheid weergeeft (b.v. y  ). Op deze

wijze kunnen per cel b.v. complete latente-klasse-analyses uitgevoerd en

over cellen heen vergeleken worden. Hoe dergelijke analyses in principe

verlopen komt via een voorbeeld in par. 6.6.3 aan de orde.

Welke analyses precies verricht kunnen worden, hangt ook van het feit af

of men cohortsgewijs al dan niet over panelgegevens beschikt. Is dit het

geval, dan kunnen binnen een cohort individuele veranderingen vastge-

steld worden en kan de omvang van deze individuele veranderingen als

afhankelijke 'variabele' een rol spelen. In het andere geval kan slechts

sprake zijn van bestudering van de netto-verschillen.

6.6.2. Onafhankelijke variabelen

Een verklaring voor een bepaald verschijnsel zal zelden louter in termen

van de drie hoofdvariabelen plaatsvinden. Waar mogelijk zullen de logli-

neaire vergelijkingen uitgebreid worden met andere onafhankelijke varia-

belen. Voor een gedeelte zullen deze toegevoegde onafhankelijke variabe-

len beschouwd kunnen worden als 'onderdelen' van de drie centrale be-

grippen, als verklaringen dus van cohort-, leeftijds- en periode-effec-

ten;  voor een ander deel zullen ze hier inhoudelijk geheel los van

staan. Door introductie van deze overige onafhankelijke variabelen kan

men zowel inzicht krijgen in additionele verklaringen voor het te onder-

zoeken verschijnsel en het relatieve belang daarbij van leeftijd, perio-

de en cohort als inzicht in de vraag in welke mate een overkoepelend

begrip als leeftijd samenvalt met de expliciet opgenomen onderdelen er-

van.

Onafhankelijke variabelen kunnen ook in de analyse opgenomen worden om

de effecten van storende variabelen die zelf niet rechtstreeks gemeten
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kunnen worden, uit te schakelen. Zo kan de variabele status ingevoerd

worden om de effecten van differentiile mortaliteit uit te schakelen, of

- in andere analyses dan die van onkerkelijkheid - de factor kerkgenoot-

schap om de gevolgen van differentille vruchtbaarheid te niet te doen.

In dit verband is de cohortanalyse van Fienberg en Mason (1978) met als

afhankelijke variabele opleiding interessant. Zij zijn eigenlijk alleen

geInteresseerd in de sterkte van de cohorteffecten. Leeftild dient voor-

al ter eliminering van de gevolgen van differentille mortaliteit en van

het proces van selectief vergeten waarbij de factor sociale wenselijk-

heid zorgt voor een 'verhoging' van het opleidingsniveau naarmate men

ouder wordt. Periode heeft in hun analyse vooral tot taak te corrigeren

voor veranderingen in dataverzamelingsprocedures.

Dus zowel de kernvariabelen zelf als overige onafhankelijke variabelen

kunnen dienen ter eliminering van de effecten van storende variabelen.

6.6.3. Een voorbeeld: uitbreiding naar geslacht

Alle analyses die tot nu toe verricht zijn, hadden uitsluitend betrek-

king op vrouwen. In tabel 6.4 zijn ook de onkerkelijkheidsgegevens voor

mannen weergegeven. Deze zijn op identieke wilze tot stand gekomen als

die voor de vrouwen.

Het is dus mogelijk de 'logit'modellen uit te breiden met de onafhanke-

lijke variabele geslacht; of, indien men geInteresseerd zou zijn in de

relatie geslacht-onkerkelijkheid, zou men dezelfde uitgebreide 'logit'-

modellen kunnen hanteren om na te gaan in hoeverre de effecten van ge-
slacht op onkerkelijkheid B  afhankeli jk   zi jn van leeftijd, periode   en
cohort,_m.a.w. in hoeverre er sprake is van significante interactieter-

LGO
men B etc.it

Tabel 6.9 geeft een overzicht van een aantal modellen die in dit opzicht

relevant zijn. Uitgangspunt daarbij is geweest het drie-variabelen model

met de restricties L4 = L5' P4 = P5 dat uiteindelijk voor de vrouwen

gekozen werd.

Toepassing van dit model op de gegevens van de mannen, gaf als resul-
taat: L = 114,31, Pearson-X2 = 113,63, df. = 25, F = 4,57. Ten opzichte

van de uitkomsten voor model 7 in tabel 6.8 zijn deze iets minder gun-

stig. Gegeven het feit dat het model mede is opgesteld via inspectie van



366

de gegevens voor de vrouwen en daar dus zo goed mogelijk bij aansluit,

was te verwachten dat bij mannen een iets hogere L-waarde gevonden zou

worden. Gelet op het totale aantal onderzochte mannen (2.024.299) past

het model echter ook bij de mannen zeer goed en is het verschil in L-

waarden tussen man en vrouw verwaarloosbaar klein.

Tabel 6.9. Het drie-variabelen model naar geslacht (G); restricties:

L4 = L5' P4 = P5; gegevens: tabel 6.4.

2                  -Model L Pearson-X df. F=L/df.
4(Ft)-Fu)/Fb

1. {GLPC,LO,PO,CO} 8.382,27 8.382,34 73  114,83     -

2. {GLPC,LO,PO,CO,GO}  2.159,99  2.160,70   72   30,00   0,74 (t.o.v. 1)

3. {GLPC,GLO,PO,CO} 1.430,90  1.426,42   68 21,04 0,30 (t.o.v. 2)

4. {GLPC,LO,GPO,CO} 1.312,93  1.313,83   66 19,89 0,34 (t.o.v. 2)

5. {GLPC,LO,PO,GCO} 270,03 268,99   60 4,50 0,85 (t.o.v. 2)

6. {GLPC,GLO,GPO,CO} 335,20 334,78   62 5,41 0,82 (t.o.v. 2)
7. {GLPC,GLO,PO,GCO} 229,54 228,35   56 4,10 0,86 (t.o.v. 2)

8. {GLPC,LO,GPO,GCO} 210,78 209,43   54 3,90 0,87 (t.o.v. 2)

9. {GLPC,GLO,GPO,GCO} 180,50 179,23   50 3,61 0,88 (t.o.v. 2)

Een  ' toets'   op de houdbaarheid  van het model voor beide groepen  kan  ver-

kregen worden door sommatie van L-waarden en aantal vrijheidsgraden. Het

resultaat kan ook weergegeven worden in de vorm van model 9 in tabel

5.9. In dat model wordt verondersteld dat voor mannen en vrouwen 'het-

zelfde' model geldig is, hoewel de grootte van de leeftijds-, periode-

en cohorteffecten voor man en vrouw verschillend kan zijn. Dit is dus

identiek aan een afzonderlijke toepassing van 'hetzelfde' model bij man-

nen en vrouwen.

Veel stringentere aannames worden gemaakt in model 1. Daarin wordt ver-

ondersteld dat geslacht op geen enkele wijze direct gerelateerd is aan

onkerkelijkheid en dat de leeftijds-,  periode- en cohorteffecten bij

mannen en vrouwen identiek zijn. In model 2 is wel een directe invloed

van geslacht op onkerkelijkheid opgenomen, maar aangenomen wordt dat

deze directe invloed voor alle perioden, cohorten en leeftijdscatego-
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rieen dezelfde is, of, in andere bewoordingen: dat leeftijds-, periode-

en cohorteffecten voor mannen en vrouwen gelijk zijn. In de modellen 3,

4 en 5 is er sprake van interactie-effecten van geslacht met achtereen-

volgens leeftijd, periode en cohort; in de daarop volgende drie modellen

zijn er interactie-effecten met telkens twee van de drie kernvariabelen

en in het reeds vermelde model 9 met alle drie.

De uitkomsten wijzen erop dat er sprake is van een effect van geslacht

op onkerkelijkheid (zie de reductie in L-waarde in model 2 t.o.v. model

1) en dat dit effect met name interacteert met cohort: model 5 geeft een

veel betere aanpassing aan de gegevens dan de voorafgaande modellen. De

afwezigheid van een interactie-effect met cohort kan min of meer gecom-

penseerd worden door interacties met leeftijd in periode (model  6).  Op-

neming van interactie-effecten geslacht-cohort geeft echter vergelij-

kenderwijs steeds de beste resultaten, waarbij (uiteraard) de laagste L-

waarde bereikt wordt in model 9.

Mede geholpen door de uitkomsten van conditionele toetsen zou, in het

geval van een 'normale' steekproefomvang, een keuze gemaakt moeten wor-

den tussen beter passende modellen met veel interacties (b.v. model 9)

en goed passende, meer spaarzame modellen (zoals model 5).

Beschouwen we de uitkomsten in tabel 6.9 in louter beschrijvende zin,

dan is het vrij lastig een keuze te maken. De verschillen tussen met

name de modellen 5 tot en met 9 zijn, gegeven ook de ruim 4 miljoen on-

derzoekselementen, zeer klein. 17)

Met behulp van model 9 kunnen de leeftijds-, periode- en cohorteffecten

op onkerkelijkheid afzonderlijk bepaald worden voor mannen en vrouwen.

Door deze grafisch weer te geven op de wijze van de figuren 6.7 t/m 6.9

kunnen de verschillen tussen man en vrouw in beeld gebracht worden. De

leeftijdscurves voor man en vrouw zijn in feite geheel identiek. De

grootste in3eractieterm leeftijd/geslacht in model 9 is dan ook
LGO

slechts: B = 0,03. Ook de periodecurves volgen elkaar zeer precies,11

zij het dat de totale 'range' van de effecten bij de mannen iets gerin-

ger is dan bij de vrouwen, met name door iets geringere effecten vooE de
-PCO

eerste vier perioden. De veruit grootste interactieterm is hier *11  en

bedraagt dan nog slechts 0,07.

Zoals te verwachten was, vertoont de cohortcurve de grootste verschillen

tussen mannen en vrouwen. De vorm van de curves is vrijwel identiek; tot

en met de eerste 9 cohorten zijn ze zelfs niet of nauwelijks van elkaar
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te onderscheiden, maar de ombuiging van de curve voor de cohorten 9 t/m

12 is bij de mannen iets duidelijker aanwezig dan bij de vrouwen. Het

grootste interactie-effect    is   dan   ook te vinden in cohort    12:    8 2   =
0,09. Hoewel er nu wat meer interactietermen zijn die op verschillen

tussen mannen en vrouwen wijzen, is er ook nu nog geen sprake van ver-

schillen die de inhoudelijke conclusies over (cohort)effecten op onker-

kelijkheid bij mannen duidelijk anders doen zijn dan bij vrouwen.

Daarmee wordt de keuze tussen de modellen 5 t/m 9 niet zo relevant meer.

Wellicht dat aan model 5 uiteindelijk toch de voorkeur gegeven zou moe-

ten worden. Bekijken we in dit model het 'hoofdeffect' van geslacht op
GO

onkerkelijkheid dan blijkt: 81  = -0,16 (hetgeen dezelfde waarde is als

in model 9). In termen van maximale effecten is dit vergelijkbaar met de
*

effecten van leeftijd op onkerkelijkheid: y =  1,38. De verhoudingmax

onkerkelijk/kerkelijk is bij mannen ongeveer 1,4 keer zo groot als bij

vrouwen, hetgeen als een zwak tot matig effect gekarakteriseerd kan wor-

den.

Hoewel de interacties met cohort zwak zijn, vormen ze in zoverre een

interessant patroon dat, met veronachtzaming van de uiterste cohorten,

de verschillen tussen man en vrouw in de verhouding onkerkelijk/kerke-

lijk voor de oudste cohorten vrij constant zijn, maar vanaf cohort 7

systematisch kleiner worden.

Hiermede is in principe aangegeven op welke wijze overige onafhankelijke
variabelen in de analyse betrokken kunnen worden, dan wel op welke wijze

het mogelijk is een relatie tussen twee variabelen (geslacht-onkerke-

lijkheid) als afhankelijke variabele te beschouwen.

Uiteraard kan een veel volledigere analyse met geslacht uitgevoerd wor-

den door alle analyses van dit hoofdstuk voor mannen te herhalen en ook

de keuze van de benodigde gelijkheidsrestricties aan de hand van beide

groepen vast te stellen. De hier gevolgde werkwijze heeft als voordeel

dat a.h.w. een extra toetsing verkregen is van de zinnigheid van de aan-

gebrachte gelijkheidsrestricties. Totaal andere uitkomsten voor de man-

nen zouden zeker de zinnigheid van de analyse-uitkomsten bij de vrouwen

in twijfel getrokken hebben.

Uiteraard zijn veel gecompliceerdere analyses mogelijk. De modellen die

in de voorafgaande hoofdstukken zijn uiteengezet, kunnen in principe

alle ook binnen cohortanalyse gehanteerd worden. De principes van derge-
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lijke analyses wijken echter in feite niet af van hetgeen hierboven aan-

gegeven is.

Noten

1) Een beknopt overzicht van de introductie van de term cohort-analyse

in demografie en andere sociale wetenschappen wordt gegeven door
Cobben (1977). Uitgebreidere behandelingen zijn te vinden in Ryder

(1951) en Baltes (1967). Hobcraft e.a. (1982) geven een overzicht

van het gebruik van de begrippen leeftijd, periode en cohort in de

demografie; een klassiek geworden boek op politicologisch gebied is

Converse (1976);  sociologische voorbeelden van cohortanalyse zijn

o.a. te vinden in de door Riley geredigeerde drie delen van Aging

and Society (Riley e.a., 1968, 1969, 1972) en ontwikkelingspsycholo-

gische toepassingen in de delen Life-Span Developmental Psychology

(Goulet en Baltes,  1970,  Nesselroade en Reese,  1973,  Baltes en

Schaie, 1973).

2) Tabel 6.1 is in vele opzichten vergelijkbaar met een 'Lexis diagram'

(Pressat, 1972, blz. 17-23).

3) In de zestiger, begin zeventiger jaren is er een ware stortvloed van

publicaties geweest over cohortanalyse. De in dit hoofdstuk te pre-

senteren opsomming van de mogelijkheden en beperkingen van cohort-

analyse berust vooral op Hagenaars en Cobben (1978) en is op enkele

onderdelen een parafrasering van Hagenaars (1977) en Cobben en Hage-
naars (1977).

4) Een dergelijke opvatting treffen we eveneens aan bij Ortega Y Gasset

(Marfas, 1968); zijn ideein spelen echter feitelijk geen rol in de

literatuur rond cohortanalyse. Jansen (1975)  heeft de idee5n van

Ortega Y Gasset en Marfas verder uitgewerkt en wel in structureel-

functionalistische richting.

5) De resultaten in de figuren 6.1 tot en met 6.3 zijn niet gebaseerd

op tabel 6 .1, maar op tabel 6.4. De verschillen tussen deze tabellen
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zijn echter voor alle praktische doeleinden te verwaarlozen.

Bij de interpretatie van de uitkomsten van deze figuren dient men

goed voor ogen te houden dat op de Y-as niet de (logaritmen van)

percentages onkerkelijken staan. Men mag dus niet concluderen voor

b.v. fig. 6.1 dat het percentage onkerkelijken bij Pl voor de jong-

ste leeftijdsgroepen groter en voor de oudste leeftijdsgroepen ge-

ringer is dan bij P8• De curves geven de effecten van leeftijd op de

verhouding onkerkelijk/kerkelijk weer, waarbij in feite gecorrigeerd

is voor een eventueel verschil in niveau van onkerkelijkheid tussen

Pl en P8· Het geometrisch gemiddelde van de verhoudingen onkerke-

lijk/kerkelijk (c.q. de logaritme hiervan) worden zowel voor Pl als

voor P8 gelijk gesteld aan 1 (c.q. 0). Anders gsformuleerd: het ge-

middelde effect van leeftijd, uitgedrukt via B  , is, zoals gebrui-
kelijk, zowel voor pl als P8 gelijk aan 0 (zie verg. (2.11)).

6) Zoals o.a. Fienberg en Mason (1978), Holford (1983) en Jagodzinski

(1984)  opmerken,  geldt de onbepaaldheid van de effecten met name

voor de lineaire component van de relatie tussen leeftijd, periode

en cohort enerzijds en onkerkelijkheid anderzijds. Zouden we leef-

tijd, periode en cohort opsplitsen in polynomen, dan is het effect

van de lineaire component niet geIdentificeerd, maar wel dat van de

kwadratische en hogere orde componenten.

Pullum (1977, 1980) wijst er op dat in loglineaire modellen in het

algemeen alleen de verschillen tussen de effectparameters X bepaald

kunnen worden. Door willekeurig een effect op nul te stellen, dan

wel het gemiddelde effect nul te maken, worden de effecten 'uniek'

bepaald. In het model {LPC,LO,PO,CO} liggen niet de verschillen tus-

sen de parameters vast, maar alleen de verschillen tussen de ver-

schillen (zie ook par. 6.5.6).

Jagodzinski (1984) laat nog zien dat wanneer de restrictie gemaakt

wordt dat de effecten tot nul sommeren, de 'middelste'  parameter

identificeerbaar is in het geval de desbetreffende factor een oneven

aantal categorieSn heeft.

De strekking van deze en soortgelijke opmerkingen is niet zozeer dat

er een in praktisch onderzoek te hanteren oplossing voor het identi-

ficatieprobleem uit voortvloeit als wel dat aard, omvang en oorzaak

van het identificatieprobleem inzichtelijk wordt gemaakt.
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7) In feite is de positie van Baltes nogal tweeslachtig. Zo wordt in

Baltes e.a. (1979) een duidelijk pleidooi gehouden voor een theore-

tische onderbouwing van cohortanalyse. Tegelijkertijd echter wordt,

in ieder geval voor ontwikkelingspsychologisch onderzoek, het leef-

tijd x cohort-ontwerp als dd aangewezen opzet naar voren gebracht,

zeker wanneer de doeleinden van het onderzoek descriptief en niet

zozeer verklarend zijn. Het onderscheid tussen 'description' en 'ex-

planation' wordt echter weinig helder uitgewerkt en er wordt voorbij

gegaan aan het feit dat ook een beschrijving altijd refereert aan

theoretische termen.

8) Blalock herformuleert het statusinconsistentieprobleem als een pro-

bleem waarbij het effect van de statusinconsistentie naar voren komt

als een interactie-effect. Dit komt niet overeen met Lenski's oor-

spronkelijke formulering, ofschoon deze werkwijze later wel door hem

overgenomen is (Lenski, 1964). Voor recentere overzichten zie o.a.

Wilson (1979) en Hornung (1980).

29)  Een alternatieve wijze  om de grootte  van  L en Pearson- X   te  beoorde-
2len is het berekenen van de 'effect size' e=X/N (verg. (2.35)).

De uitkomsten voor e in de vier modellen zijn achtereenvolgens:

0,039, 0,036, 0,005, 0,001; of 4e 'vergelijkbaar' met $: 0,20, 0,19,

0,07, 0,03. De associatiemaat $ kan in een IxJ-tabel geInterpreteerd

worden als de mate waarin de geobserveerde proporties afwijken van

de (bij statistische onafhankelijkheid te) verwachte waarden. Passen

we deze interpretatie hier in analoge zin toe op /e dan wijken de

geobserveerde frequenties in tabel 6.4 tamelijk duidelijk af van

hetgeen onder de modellen 1 en 2 verwacht wordt, is er bij model 3

sprake van een geringe discrepantie en is het verschil voor model 4

te verwaarlozen.

10) De waarden voor de 'effect size' zijn voor de vier modellen achter-

eenvolgens:  0,039,  0,036,  0,006,  0,002  (en le: 0,20, 0,19,  0,07,

0,05).
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11) Hoe paradoxaal het misschien ook moge klinken: het is juist vanwege

dit soort tegenstrijdige uitkomsten, dat het, ondanks alle complica-

ties, de moeite waard blijft om cohortanalyses uit te voeren.

12) De 'effect size' bedraagt voor model 4: 0,0004 en /2 = 0,02.

13) Om alle misverstanden te voorkomen: men kan stellen dat het mo-

del {LPC,LO,PO,CO} interacties bevat in die zin dat de effecten voor

cohort opgevat kunnen worden als interactie-effecten binnen de leef-
tijd x periode-tabel waarbij  de  restrictie aangebracht wordt dat

deze interacties diagonaalsgewijs (per cohort dus) gelijk zijn. Der-

gelijke typen interactie-effecten zijn met name gebruikelijk in mo-

biliteitstabellen (zie o.a. Hout, 1983, Goodman, 1979a). Dergelijke

interacties geven dus louter vorm aan wat hier het hoofdeffect van

cohort genoemd wordt.

14) Het opstellen van een 'design matrix' werd aanzienlijk vergemakke-

lijkt door een programma geschreven door R. Luijkx (KHT). 'Genera-

lized iterative proportional fitting'  (Darroch en Ratcliff,  1972)

maakt samenvoegen en uitklappen overbodig; dit algoritme is echter

zoals opgemerkt in par. 2.5 nog niet algemeen via programma's be-

schikbaar.

15) Ook in termen van 'effect size' is er sprake van een vrijwel perfec-

te  aanpassing  van  de data. Voor alle modellen in tabel  6.8

geldt: le < 0,01.

16) Gegeven het doel van dit hoofdstuk, inzicht te verschaffen in de

beperkingen en mogelijkheden van (loglineaire)  cohortanalyse,  zal

volstaan worden met alleen de uitkomsten van dit model wat uitvoeri-

ger te bespreken. In een meer inhoudelijk gerichte analyse van het

fenomeen onkerkelijkheid, zouden zeker ook de (kleine) verschillen

met de modellen waarin de restricties L2 = L3' L3 = L4 etc. voorko-

men, nauwkeuriger bestudeerd moeten worden.

17) Ook in termen van 'effect size' zijn er weinig relevante verschil-

len: le: model 1: 0,05, model 2, 3, 4: 0,02, model 5 t/m 9: < 0,01.
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Log-Linear  Analysis  of  Repeated  Surveys;  Panel,  Trend,  and  Cohort

Research - Summary

It has been repeated over and over that one of the main shortcomings of

survey research is its inability to deal with change. Because a survey

only takes a snapshot of reality at just one point in time, it cannot

present the full picture of the processes of social change.

However, by repeating surveys   over time, using either   the   same   or   dif-

ferent respondents, this shortcoming can largely be overcome.

Repeated surveys can be put together into the framework of a panel de-

sign (interviewing the same people over time), a trend design (inter-

viewing different people at each point in time), or a cohort design

(breaking the samples down according to age).

In this study the potentialities and limitations of these three designs

are discussed. It is shown how data obtained by these designs can be and

ought to be analyzed.

For the most part the literature on these topics deals with analyses

requiring rather strong assumptions, esp. measurements at interval level

and underlying normal distributions. Very often social science data does

not meet these standards. This study focuses on 'low' level data, on

discrete variables measured on a nominal scale. Log-linear models pro-

vide the means for an adequate analysis of these kind of data.

Special attention is given to log-linear models with latent, not direct-

ly measured variables. It is shown that by using these models one can

perform analyses of nominal level data that are very much analogous to

factor analysis, 'Lisrel-analysis' etc.

In the first introductory chapter an outline of the book is presented

followed by a brief exposition of the problems connected with secondary

analyses. Because panel and esp. trend and cohort analysis will often be

secondary analysis, one should be aware of the many problems one may

encounter when analysing data that have been gathered with other pur-

poses in mind.

Chapter two is a general introduction to log-linear modelling. The main

topics included are: analysis of symmetrical relations between varia-
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bles; analysis  of cause-and-effect relationships (logit  models);

Goodman's modified path analysis approach; dichotomous and polychotomous

variables; collapsibility theorem; testing and fitting; estimating the

strength of relationships between variables.

In chapter three log-linear models with latent variables are thoroughly

discussed. Several algorithms and computer programs have been developed

to obtain the maximum likelihood estimates of the parameters of log-

linear models with latent variables, most notably by Haberman, Goodman

and Clogg. A modified versions of Goodman's algorithm is incorporated

into the computer program LCAG. The modification consists in the possi-

bility of imposing log-linear restrictions on the relations between la-

tent variables.

Because of this LCAG can handle all hierarchical log-linear models with

latent variables (including the modified path analysis models) and a

large number of nonhierarchical models as well. Because of these and

some other features LCAG is superior to other programs now in existence.

The wide applicability of log-linear models with latent variables is

extensively exemplified. First an illustration is presented of the clas-

sical latent class model. In this model the relations between the ob-

served, manifest variables are explained by one underlying latent varia-

ble. Then examples are given in which there are two or more latent va-

riables which may be correlated or not. Thereafter it is shown how the

results of the analyses for different subgroups can be compared, and how

the similarities between these groups can be tested. Finally, a complex

causal model with a latent variable is presented.

Much attention has been given to the identifiability of these models,

and to testing and fitting procedures. In a separate section the common

practice of computing latent scores is discussed. It is shown that in

general latent scores are not identifiable, and estimates of the these

scores should not be used whenever this can be avoided.

After the introduction of the main statistical techniques, the analysis

of  longitudinal  data is  discussed.  Panel  research  is  the  topic  of

chapter four. First a few practical problems are mentioned that may be

encountered when carrying out a panel investigation, followed by a brief

discussion of the dangers of mismatching and of the distortions caused
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by repeated interviewing. A lot of attention is paid to the causes and

consequences of nonresponse, of panel mortality. A version of the EM-

algorithm is presented that is especially useful for estimating the pa-

rameters of log-linear models in the presence of missing data.

The exposition of the log-linear analyses starts with the analysis of a

large turnover table, using the concepts of quasi-independence, (quasi)

symmetry and marginal homogenity, and 'difference' scores.

Duncan has presented a method to evaluate what he called 'key hypotheses

in panel analysis' using log-linear (quasi)symmetry models. These key

hypotheses concern the similarity of change in several subgroups, the

similarity of change for different items, and the changes in the rela-

tionships between variables over time. A critical evaluation and some

extensions of these methods are given.

The section on models with latent variables starts with a brief general

discussion  of  the  relationships  between  change  and  unreliability.

Throughout this section it is shown that unreliable measurement can lead

to highly misleading conclusions about social change. In a way these

distortions can be avoided by accounting for the unreliability and using

models with latent variables. It is shown how all the analyses mentioned

so far can be translated into the latent level. Several examples are

presented . Moreover, attention is paid to the occurrence of test-retest

effects by showing how to introduce direct effects between the indica-

tors into the models.

With the insights gained so far it is possible to give a very comprehen-

sive review of three special variants of panel analysis, viz. the one-

group pretest-posttest design, the bonequivalent control group design

and the analysis of complex causal models using variables measured over

time. The potentialities and limitations of these three variants, as

well as the problems connected with the analysis thereof are always dis-

cussed with interval measurements in mind. Here this discussion is

translated for measurements on a nominal scale. Some keywords in these

discussions are:  the power of tests on differences between dependent

samples; correcting the differences at the posttest for differences at

the pretest; unreliable covariates; cross-lagged panel correlation tech-

niques.
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Trend analysis is discussed in chapter five. Because the advantages and

the disadvantages of having a panel design are discussed mainly in com-

parison with the trend design in the previous chapter, only a few re-

marks are made here on the trend design as such.

The exposition of the log-linear analysis starts with the analysis of

the net change in voting intention over time and looks for systematic

(curvi)linear patterns both within the total samples and within sub-

groups. The log-linear analyses of changes over time in two or more cha-

racteristics prove to be very promising. One can investigate whether the

relationship between two variables is the same at each point in time or

whether it changes, for instance by following a nice (curvi)linear pat-

tern in time. By using (quasi)symmetry models it is also possible to
test whether the marginal distributions of two or more variables remain

stable in time, or whether the changes, if any, in the two distributions

parallel each other. In this way one can investigate whether the changes

in two related characteristics are caused by the same events.

The interrupted time-series design, a special case of trend analysis, is

discussed only briefly. It is shown that in principle log-linear models

can be used to evaluate the impact of a particular event on certain at-

titudes, but that at the same time the obstacles are formidable. The

reasons for this have to be found in the lack of long strings of surveys

on the same topic and in the difficulty of controlling many distorting

events.

At the end of this chapter it is shown to what extent it is possible to

carry out all these analyses, using latent variables in order to make

allowances for unreliability.

The last chapter deals with cohort analysis. In cohort analysis an at-

tempt is made to disentangle the effects of age, cohort (generation),

and period (history) on social change. However, these three independent

variables are exactly linearly related to each other: A=P-C. The
main part of this chapter is devoted to an investigation of the exact

nature of this dependency, both on the operational and on the theore-

tical level, and to a critical discussion of the many propositions that

have been made to nevertheless disentangle the three effects. Special

attention is of course given to approaches using log-linear models.
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