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Abstract
In de theorie van o.a. Parsons en Münch wordt een typologie van waarden-patronen
gepresenteerd op basis van de combinaties van twee dimensies, te weten: vrijheid
versus gebondenheid, en gelijkheid versus ongelijkheid. Deze typologie van waarden
betreft een indeling over maatschappijbeelden, waarin de opvattingen over de wense-
lijke inrichting van een maatschappij zijn weergegeven. Daarmee wordt aangesloten
bij de huidige neofunctionalistische sociale theorie van Luhmann, Alexander, Münch
e.a., maar ook bij de sociaal-psychologische theorieën van bijvoorbeeld Triandis and
Schwartz. 
In het artikel wordt nagegaan in hoeverre de twee dimensies empirisch te onderkennen
en van elkaar te onderscheiden zijn. Vervolgens wordt nagegaan welke veranderingen
er in de loop van de jaren tachtig zijn opgetreden in beide dimensies en wordt nage-
gaan welke groepen zich kenmerken door uitgesproken posities op de combinaties van
beide dimensies.
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1 INLEIDING

De thematiek van waarden en normen neemt van oudsher een belangrijke plaats in
binnen de (cultuur) sociologie en in toenemende mate raken ook andere disciplines
(filosofen, juristen, theologen) geïnteresseerd en betrokken bij een debat over
fundamentele waarden en blijken politici, bewindslieden, beleidmakers en vooral ook
de media steeds vaker overtuigd van de maatschappelijke relevantie ervan. Mede in
het licht van de Europese eenwording en het onderhuidse publieke debat over al dan
niet convergerende opvattingen van de verschillende bevolkingsgroepen in Europa, de
steeds verder gaande internationalisering van cultuuruitingen en de sterke nadruk die
wordt gelegd op de eigen (nationale en regionale) identiteit en het behoud ervan, is
inzicht in dominerende waardenoriëntaties en vooral de verschillen en overeen-
komsten daarin, urgenter dan ooit. 

Cross-nationale variaties in waarden, ideeën en opvattingen zouden volgens sommigen
(bijv. Triandis, 1994; Schwartz, 1994; Schmid, 1993; Streeck & Schmitter, 1991;
Fiske, 1991) vooral zijn terug te voeren op, en dus te verklaren door, verschillen in de
nadruk die bepaalde culturen en bevolkingsgroepen leggen op aspecten van gebonden-
heid en vrijheid enerzijds en gelijkheid versus ongelijkheid anderzijds. Beide dimen-
sies nemen volgens hen een centrale plaats bij de karakterisering van dominante
waardenpatronen in een samenleving.

In dit artikel staat niet een internationale vergelijking centraal, maar worden de beide
fundamentele dimensies voor de Nederlandse samenleving in kaart gebracht en wordt
nagegaan of er specifieke groepen in de Nederlandse samenleving zijn die zich
volgens een bepaald waarden patroon laten kenmerken. Op deze manier wordt een
beeld geschetst van de cultuur van de Nederlandse samenleving die gekenmerkt lijkt te
worden door een combinatie van traditie en moderniteit. Met name onder invloed van
moderniseringsprocessen als individualisering en secularisering wordt in de heden-
daagse moderne of zelfs post-moderne Nederlandse samenleving sterk de nadruk
gelegd op individuele vrijheden en persoonlijke autonomie, maar deze benadrukking
impliceert niet dat de traditie van communitarisme van het Nederlandse culturele
toneel is verdwenen (zie Ester & Halman, 1994). Bovendien lijkt de ontwikkeling naar
meer individuele vrijheden tot staan te zijn gekomen in de jaren tachtig (zie Nauta,
1988). Of dat deze stabilisatie nog immer kenmerkend is voor de Nederlandse cultuur
kan worden opgemaakt uit een analyse van de veranderingen die recentelijk in het
Nederlandse waardenprofiel dat zich langs de lijnen van vrijheid versus gebondenheid
en ongelijkheid versus gelijkheid laat opstellen, zijn opgetreden. 

In dit artikel wordt allereerst een overzicht gegeven van de opvattingen van enkele
auteurs die zich met de onderhavige problematiek hebben beziggehouden. In de
tweede paragraaf zullen deze de revue passeren, waarna in paragraaf drie de
probleemstelling zal worden geformuleerd. In paragraaf vier worden de data beschre-
ven alsmede de gehanteerde meetinstrumenten, waarna in paragraaf vijf wordt
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onderzocht welke verschuivingen in oriëntaties zich aan het eind van de jaren tachtig
hebben voorgedaan en of er specifieke groepen in de Nederlandse samenleving zijn
aan te wijzen die zich kenmerken door uitgesproken posities op beide dimensies. In
paragraaf zes wordt een samenvatting gegeven.

2 VRIJHEID VERSUS GEBONDENHEID , ONGELIJKHEID VERSUS GELIJK -
HEID

In een aantal sociologische en psychologische publikaties wordt gewezen op een
tweetal fundamentele dimensies die bepalend worden geacht voor de waarden, ideeën
en opvattingen die mensen er op na houden. Deze dimensies zijn vrijheid versus
gebondenheid, en gelijkheid versus ongelijkheid. 

Zo is Triandis (1994) van mening dat culturen en naties verschillen in waarden en
normen als gevolg van verschillen in nadruk die wordt gelegd op individualisme dan
wel op collectivisme. De centraliteit van het individu staat tegenover de centraliteit
van het collectief. In individualistische culturen wordt het individu als onafhankelijk
gedefinieerd. In collectivistische culturen wordt het individu meer als wederzijds
afhankelijk van anderen opgevat. Voorts geven individualisten de voorkeur aan
persoonlijke doelen, terwijl collectivisten gemeenschappelijke doelen benadrukken.
Individualisten hechten meer gewicht aan houdingen, terwijl collectivisten normen
belangrijk vinden. In individualistische culturen wordt tenslotte de ruil, typisch voor
marktverhoudingen, benadrukt, terwijl collectivisten aan gemeenschapsverbanden
hechten. De dimensie individualisme versus collectivisme kan ook aangeduid worden
met de dimensie vrijheid versus gebondenheid. 

Maar er dient onderscheid gemaakt te worden in verschillende vormen van
individualisme en collectivisme. Ze kunnen horizontaal of verticaal zijn. De verticale
vorm houdt in dat mensen als ongelijk worden beschouwd; de horizontale vorm
impliceert dat mensen gelijk zijn. In de verticale vorm waarderen mensen derhalve een
ongelijke verdeling, zoals op basis van billijkheid: hoe meer men bijdraagt, des te
meer men dient te krijgen. Bij de verticale vorm wordt ongelijkheid naar macht
aanvaard. In de horizontale vorm is dit laatste niet het geval. In deze vorm staat het
gelijkheidsbeginsel centraal en wordt een gelijke verdeling van hulpbronnen gewaar-
deerd.

In de optiek van Schwartz (1994: 5-7) worstelen alle maatschappijen met drie proble-
men: 1. de relatie individu-collectiviteit; 2. onderlinge solidariteit; 3. de relatie
individu en natuurlijke omgeving. Dit laatste probleem laten we hier buiten beschou-
wing.

Het eerste probleemveld betreft het verband tussen het individu en de groep. Het
individualisme wordt hier tegenover het collectivisme geplaatst. Met individualisme
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zijn begrippen verbonden zoals: vrijheid, autonomie, onafhankelijkheid, egocentrisme.
Het collectivisme verwijst naar gebondenheid, wederzijdse afhankelijkheid, socio-
centrisme en communalisme. De contrasten concentreren zich rondom twee thema's:
- Wiens belangen dienen te prevaleren, die van het individu of die van de groep?
- In welke mate zijn personen autonoom of ingebed in en afhankelijk van groe-

pen?
Bij het individualisme staat het belang van het individu centraal, wordt aan autonomie
van de persoon gehecht en vindt de persoon betekenis in uniekheid. Bij het collectivis-
me staan de belangen van de groep centraal, zijn personen opgenomen in een groep,
en vindt de persoon betekenis in zijn leven door verbanden met anderen.

Het vraagstuk van de solidariteit heeft sterk te maken met de manier waarop de
onderlinge binding van personen is georganiseerd. In maatschappijen waar hiërarchie
onderschreven wordt, is een hiërarchische toewijzing van rollen en van hulpbronnen
legitiem. In maatschappijen met een egalitaire binding wordt de nadruk gelegd op het
overstijgen van egoïstische belangen ten gunste van vrijwillige binding aan bevorde-
ring van welzijn van anderen. Gelijkheid, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid,
eerlijkheid en vrijheid zijn belangrijke beginselen in deze egalitaire maatschappijen.

Ook bij Schwartz vormen de dimensies vrijheid-gebondenheid en gelijkheid-ongelijk-
heid dus de basis ideeën voor het menselijk samenleven; een gedachte die ook bij
Parsons (1977) wordt terug gevonden. Het menselijk handelen is gericht op het
scheppen van middelen of behoeftebevrediging waarbij men geconfronteerd wordt met
interne en externe problemen. Het scheppen van middelen wordt door Parsons
verbonden met vrijheid, terwijl de behoeftebevrediging wordt verbonden met gebon-
denheid. De vrijheid om rationeel het eigenbelang na te streven heeft te maken met het
economisch handelen, maar ook met de vrijheid van individuen om bindingen aan te
gaan. Beide vrijheden verbindt Parsons achtereenvolgens met het adaptatie-aspect van
de economie respectievelijk het latente patroonhandhavingsaspect van het
vertrouwenssysteem. Gebondenheid kan worden onderscheiden in een gebondenheid
als beperking van de vrijheid door collectieve sancties en politieke beslissingen
enerzijds, en een gebondenheid als beperking van vrijheid door moreel gezag in de
gemeenschap anderzijds. Beide typen gebondenheid koppelt hij aan het doelberei-
kingsaspect van de politiek respectievelijk het integratie-aspect van de gemeenschap.

De externe en interne aspecten worden verbonden met de dimensie ongelijkheid
versus gelijkheid. Ongelijkheid is verankerd in de externe aspecten van de maatschap-
pij, namelijk die van aanpassing aan de omgeving en van doelbereiking. Op maat-
schappelijk niveau vervullen de economie en de politiek deze functies. De ongelijk-
heidszijde van de dichotomie heeft twee subtypen: de ongelijkheid naar prestatie en de
ongelijkheid van politieke macht en verantwoordelijkheid. De principieel egalitaire
aspecten zijn verankerd in de interne aspecten van de maatschappij, namelijk in die
van patroonhandhaving en integratie. De gelijkheidszijde van de dichotomie heeft
twee subtypen: gelijkheid van grondrechten, verankerd in het vertrouwenssysteem, en
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gelijkheid van lidmaatschap van de gemeenschap.

Op het niveau van de samenleving levert de combinatie van beide dimensies vier
waardenpatronen op die verankerd zijn in verschillende sectoren van de maatschappij:
- vrijheid en ongelijkheid; verankerd in de economie;
- gebondenheid en ongelijkheid; verankerd in de politiek;
- gebondenheid en gelijkheid; verankerd in de gemeenschap;
- vrijheid en gelijkheid; verankerd in het vertrouwenssysteem.

De combinatie van beide dimensies wordt ook door Jenssen aangehaald. Hij vat de
twee basisdimensies als volgt samen. `Interpersonal values are beliefs about what is
desirable in the interaction between humans....Authoritarian values mean the acceptan-
ce of superiority and subordination as natural and desirable in human relations.
Egalitarian values mean regarding parity of power as desirable in human relations.
Individualism maintains that independence and self-reliance are natural and desirable.
Collectivism stands for the desirability of loyality and mutual responsibility between
human beings (Jenssen, 1995: 56-57). 

Andere auteurs gebruiken dezelfde dimensies om instituties en coördinatieregimes te
onderscheiden (Van Wezel, 1994; Van Wezel en Havekes, 1995). Schmid (1993)
onderscheidt op basis van beide dimensies een viertal instituties: markten, hiërarchie-
en, netwerken en burgerrechten. Streeck en Schmitter (1991) maken onderscheid naar
de markt, de staat, gemeenschap en associaties. Beide dimensies zijn voor Rokeach
(1973) aanleiding om politieke regimes te typeren. Ze vormen tevens de basis voor een
typologie van menselijke relaties door Fiske (1991): market pricing, authority ranking,
communal sharing en equality matching (zie ook Van Wezel, 1994: 65). De combina-
tie van individuele vrijheid en ongelijkheid betekent dat de relaties van mensen tot
elkaar gedomineerd worden door het prestatiebeginsel (market pricing). Met andere
woorden, de menselijke verbanden berusten op het individualisme van de verticale
vorm (Triandis, 1994). Wanneer gebondenheid samengaat met ongelijkheid staan
mensen in een hiërarchische verhouding tot elkaar (authority ranking). De gezagshi-
erarchie biedt de bovengeschikten de mogelijkheid zich toe te eigenen wat ze wensen
en door deze verschillen in macht wordt ongelijkheid bevorderd. 
Gelijkheid staat centraal in twee andere vormen van menselijke relaties. Beide vormen
verschillen in de mate van vrijheid en gebondenheid. Indien gebondenheid belangrijk
is geven mensen aan elkaar wat ze kunnen, ze delen de gezamenlijke hulpbronnen
(communal sharing). Het collectieve verantwoordelijkheidsgevoel neemt een belang-
rijke plaats in en het gelijkheidsbeginsel staat centraal. Geheel anders is het wanneer
het gelijkheidsbeginsel aan vrijheid wordt gekoppeld. In die situatie is sprake van
wederkerigheid in de relaties en krijgt iedereen zijn deel (equality matching). Het
overheersende principe is er een van vrijheid en van `één persoon, één stem' (Van
Wezel, 1994: 65). 

Kortom, vanuit verschillende invalshoeken wordt door uiteenlopende auteurs gewezen
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op een tweetal basisoriëntaties die bepalend zouden zijn voor het menselijke handelen.
Deze oriëntaties bestrijken het domein van gelijkheid en ongelijkheid aan de ene kant
en de tegenstelling vrijheid versus gebondenheid aan de andere kant. 

3 PROBLEEMSTELLING

Dit artikel is in eerste instantie bedoeld om beide dimensies in de Nederlandse
samenleving zichtbaar te maken en om na te gaan of er bepaalde groeperingen in de
samenleving zijn aan te wijzen die specifieke posities ten aanzien van beide dimensies
innemen. Met name zijn we daarbij geïnteresseerd in de voorkeur die aanhangers van
politieke partijen in Nederland er op na houden. Wat dat betreft kunnen enkele
concrete verwachtingen worden geformuleerd, analoog aan de ideeën van Rokeach en
Triandis. Zij hebben de hier aan de orde zijnde waardenpatronen rond vrijheid en
gebondenheid enerzijds en gelijkheid en ongelijkheid anderzijds gekoppeld aan
bepaalde politieke regimes. Benadrukking van individuele vrijheid en het streven naar
gelijkheid is kenmerkend voor de sociaal-democratie, zoals individuele vrijheid gekop-
peld aan het benadrukken van ongelijkheid in de samenleving typerend geacht mag
worden voor markt-democratieën. Verwacht mag dan ook worden dat aanhangers van
de verschillende politieke partijen een andere verhouding tot beide waardenoriëntaties
vertonen.

Wat betreft de vraag welke verschuivingen zich recentelijk in de voorkeuren voor deze
waarden hebben voorgedaan, kunnen enkele specifieke verwachtingen worden
geformuleerd. Wanneer de sociaal-economische ontwikkeling van Nederland in de
periode 1970-1992 wordt geanalyseerd, blijkt dat die ontwikkeling met name eind
jaren tachtig, gekenschetst kan worden als een economie op drift: meer nadruk op
vrijheid en ongelijkheid (Van Wezel en Havekes, 1995: 116). Aan het eind van de
jaren tachtig wordt in Nederland vrijheid sterk benadrukt, hetgeen gepaard gaat met
een grotere ongelijkheid in de samenleving. Vertaald in termen van waardenpatronen
leidt dit tot de verwachting dat het tweede deel van het afgelopen decennium het
streven naar individuele vrijheid zal zijn toegenomen, terwijl er tegelijkertijd het idee
van gelijkheid terrein aan het verliezen is.

4 DATA EN MEETINSTRUMENTEN

De data zijn ontleend aan de SOCON onderzoeken uit 1985 en 1990. SOCON staat
voor Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland en was een samenwerkingsproject
van de Katholieke Universiteiten van Nijmegen en Brabant (Eisinga et al., 1992; Ester
en Halman, 1994). Er wordt gebruik gemaakt van survey-onderzoek onder de Neder-
landse bevolking. Om veranderingen in de tijd te meten zijn veel vragen op eenzelfde
wijze in 1985 en 1990 gesteld. Hiertoe behoorden vragen over vrijheid tegenover
gebondenheid en over gelijkheid tegenover ongelijkheid.
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De dimensie vrijheid-gebondenheid verwijst naar het onderscheid in nadruk die wordt
gelegd op persoonlijke autonomie, individuele onafhankelijkheid en centraliteit van
het individu, versus een gerichtheid op de gemeenschap, wederzijdse afhankelijkheid,
en een sterk wij-gevoel. Deze dimensie lijkt in de SOCON vragenlijst geïndiceerd en
geoperationaliseerd te worden door de antwoorden op de volgende vragen.

"Op dit moment vind ik in mijn leven belangrijk: 
1. Kunnen doen en laten wat je wilt.
2. Zelf uitmaken wat mag en niet mag.
3. Niet aan regels gebonden zijn.
4. Van niemand afhankelijk zijn".

De antwoordcategorieën waren: heel erg belangrijk tot onbelangrijk. Naarmate respon-
denten de bovenstaande vragen meer met 'heel erg belangrijk' hebben beantwoord,
onderschrijven ze meer vrijheid tegenover gebondenheid. De items vormen een
betrouwbare schaal (" = .73). 

Hoewel de geselecteerde items wellicht te veel de nadruk leggen op wat wel de
`negatieve component' van individuele vrijheid wordt genoemd (Berlin, 1996: 41) of
het `utilitaire individualisme' (Elchardus & Heyvaert, 1991) verwijzen ze alle vier naar
het belang van het als individu zelfstandig staan in het leven. Als zodanig is de
`positieve' component ofwel het `expressieve individualisme' dus onderbelicht in het
meetinstrument. Bovendien moet worden erkend dat het aspect van gebondenheid niet
als zodanig in de nu geconstrueerde schaal is terug te vinden. De items worden dan
ook wel indicatief gezien voor een dimensie die elders is aangeduid met autonomie
(Felling, Peters en Schreuder, 1983; Peters, 1992). 

Het onderscheid in gelijkheid versus ongelijkheid is in de vragenlijst vooral terug te
vinden in de vragen over de inkomensverhoudingen in Nederland alsmede in de
oordelen over de positie van de werknemers en de vakbonden. In het SOCON onder-
zoek zijn de items die ter operationalisering van deze dimensie in aanmerking komen
gebruikt om een algemene waardeoriëntatie die aangeduid wordt met sociaal-kritische
houding te operationaliseren en om een schaal te construeren die aangeduid wordt met
economisch-conservatisme (Felling, Peters en Schreuder, 1983; Peters, 1992).
Concreet gaat het om de volgende vragen.

"Op dit moment vind ik in mijn leven belangrijk:
5. Meewerken aan het verminderen van bestaande inkomensverschillen. 
6. Grotere gelijkheid in de maatschappij bevorderen.
7. Het doorbreken van bestaande machtsverhoudingen ".

De antwoordmogelijkheden op de vragen 5 tot en met 7 waren: heel erg belangrijk tot
onbelangrijk. De volgende vragen 8 en 9 kunnen nog worden toegevoegd.
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" Nu volgen enkele uitspraken over de positie van werknemers en over de vakbonden.
Wilt U hierover weer Uw mening geven?
8. Arbeiders moeten nog steeds strijden voor een gelijkwaardige positie in de

maatschappij.
9. De standsverschillen zouden kleiner moeten zijn dan nu".

De antwoordmogelijkheden op de vragen 8 en 9 waren: helemaal mee eens tot
helemaal niet mee eens.

Als laatste item voor de schaal gelijkheid tegenover ongelijkheid is de volgende vraag
opgenomen. 

10. "Wenst U dat de verschillen tussen de hoge en lage inkomens groter worden of
kleiner, of wenst U dat ze gelijk blijven?". 

De antwoordmogelijkheden waren: ze moeten groter worden, ze moeten gelijk blijven,
ze moeten kleiner worden. 

Met deze items kan een betrouwbare schaal worden gevormd (" = .78).

5 WAARDENPATRONEN IN NEDERLAND

Om na te kunnen gaan of er bepaalde groeperingen in de Nederlandse samenleving
zijn aan te wijzen die specifieke waardenpatroon hebben, zijn beide dimensies
gedichotomiseerd waarbij de gemiddelde score (= 0) als relatief breukpunt fungeert.
De hier gepresenteerde indeling moet dan ook niet in absolute termen worden geïnter-
preteerd. De percentages geven niet de numerieke omvang van de vier groepen weer.
De indeling en omvang van de groepen is afhankelijk van de manier waarop de scores
zijn berekend, en wel via factoranalyse waarbij ongeveer even veel respondenten
onder als boven het gestandaardiseerde gemiddelde worden geplaatst. 

Op deze wijze kunnen vier groepen in de Nederlandse samenleving worden
onderscheiden. In onderstaande figuur is de indeling van de Nederland respondenten
anno 1990 weergegeven.

Individuele vrijheid en ongelijkheid Collectieve gebondenheid en ongelijk-

28% 24%
heid
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Individuele vrijheid en gelijkheid Collectieve gebondenheid en gelijkheid 

21% 26%

Figuur 1. Combinatie van de dimensies van vrijheid versus gebondenheid en
gelijkheid versus ongelijkheid (in %)

Vervolgens is nagegaan of de specifieke patronen van combinaties van beide dimen-
sies kenmerkend zijn voor bepaalde groeperingen in de Nederlandse samenleving,
bijvoorbeeld of de aanhangers van verschillende politieke partijen ook verschillende
waardenpatronen hebben of dat enkele sociaal-demografische kenmerken gerelateerd
zijn aan bepaalde waardenpatronen. Wat betreft de relatie tussen de waardenprofielen
en stemgedrag kunnen enkele concrete verwachtingen worden geformuleerd. Met
name auteurs als Rokeach en Triandis hebben diverse politieke regimes beschreven
aan de hand van de voor die regimes karakteristieke combinatie van beide fundamente-
le waardendimensies. Ten aanzien van de achtergrond variabelen blijkt het moeilijk zo
niet onmogelijk om evidente verwachtingen te formuleren op basis van bestaande
inzichten waardoor wat dat aspect betreft de analyses voornamelijk explorerend van
aard zijn.

5.1 Waardenpatronen en politieke partijvoorkeur

De verbinding van de onderscheiden waardenpatronen aan bepaalde politieke regimes
zoals onder meer door Rokeach en Triandis is gemaakt, staat weergegeven in schema
1.
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Schema 1. Waardenpatronen en politieke regimes

Waardenpatroon 1 Waardenpatroon 2:
Individuele vrijheid en ongelijkheid: Collectieve gebondenheid en ongelijk-
markt-democratie heid:

fascisme

Waardenpatroon 4: Waardenpatroon 3:
Individuele vrijheid en gelijkheid: Collectieve gebondenheid en gelijkheid:
sociale democratie communisme

Bron: Triandis, 1994

We hebben niet de inhoud van programma's van politieke partijen geanalyseerd, maar
zijn nagegaan of degenen die op een bepaalde politieke partij hebben gestemd een
voorkeur hebben voor een bepaald waardenpatroon. Op basis van de beschrijving die
Triandis geeft van de afzonderlijke waardenpatronen, zou mogen worden verwacht dat
de aanhangers van de PVDA vooral in het vierde kwadrant van schema 1 zijn terug te
vinden. Dit waardenpatroon is immers kenmerkend voor de sociale democratie zoals
bijvoorbeeld de Britse en Zweedse sociaal-democraten. Een bepaald aspect van de
civil society wordt hier vooral benadrukt, namelijk het aspect van de burgerrechten
(Triandis, 1994). Ook lijkt vooraf duidelijk waar de VVD aanhangers voornamelijk
zullen zijn terug te vinden, nl. in het eerste kwadrant, ofwel de combinatie van vrijheid
en ongelijkheid. De CDA aanhang zal wellicht in kwadrant 3 kunnen worden ge-
plaatst. Daarin staat gebondenheid centraal naast gelijkheid. Dit waardenpatroon zou
men ook wel aan kunnen duiden met communitair. Het idee van een verantwoordelijke
gemeenschap is kenmerkend voor dit patroon (Etzioni, 1988). Communitaristen
streven een gemeenschap na `met de morele stem waarmee mensen elkaar aanspreken'
(Dekker, 1994: 44). Deze kwalificaties lijken op het lijf van het CDA en haar aan-
hangers geschreven.

In tabel 1 staan de percentages aanhangers van politieke partijen vermeld die zich
kenmerken door bepaalde waardenpatronen. 
Zoals verwacht gaat de voorkeur van diegenen die op de VVD een stem hebben uitge-
bracht uit naar de combinatie van vrijheid en ongelijkheid, waardenpatroon 1 in
schema 1. Bijna de helft van de VVD aanhangers opteert voor deze combinatie, terwijl
een derde van die aanhang kiest voor de combinatie gebondenheid en ongelijkheid.
VVD aanhangers onderscheiden zich dan ook vooral in hun voorkeur voor ongelijk-
heid. De dimensie vrijheid dan wel gebondenheid is minder belangrijk, ondanks dat
met name vrijheid in de partijnaam tot uitdrukking wordt gebracht.
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Tabel 1. Partij aanhang en hun voorkeur voor waardencombinaties (in %)

vrijheid gebondenheid vrijheid gebondenheid
en en en en

gelijkheid gelijkheid ongelijkheid ongelijkheid
PVDA 42 37 10 12
CDA 22 19 22 37
VVD 10 6 49 35
D66 30 23 23 24
GL 43 41 5 11
Christelijke partijen 2 11 11 76
andere 36 28 24 12
geen keus 31 26 22 21

lambda = .14
Cramer's V = .26

Stemmers op de Partij van de Arbeid daarentegen vallen vooral op door hun voorkeur
voor gelijkheid. Daarmee staan zij diametraal tegenover de VVD aanhangers. Ook
voor hen blijkt het onderscheid in vrijheid dan wel gebondenheid minder belangrijk.
Beide opties worden door nagenoeg even veel PVDA aanhangers genoemd. Degenen
die op het CDA hebben gestemd geven het vaakst een voorkeur voor de combinatie
van gebondenheid met ongelijkheid. Dit is in tegenspraak de verwachting en het beeld
dat de CDA leiding van de partij wil geven, namelijk: de verantwoordelijke gemeen-
schap. De gemiddelde score bevindt zich in kwadrant 2. De voorkeur van de D'66
aanhang volgt het patroon van de PVDA aanhang, alleen is het beeld minder gepro-
nonceerd. De voorkeuren zijn min of meer gelijkelijk verdeeld over de vier waarden-
patronen en de D'66 aanhang kan dus moeilijk aan een van de kwadranten worden
toegewezen. Geheel anders is het gesteld met diegenen die een stem hebben uitge-
bracht op Groen Links. Zij zijn het vaakst voorstander van gelijkheid en daarmee staan
zij nog meer dan de PVDA aanhang tegenover de VVD aanhangers. Ook onder hen is
het onderscheid in gebondenheid dan wel vrijheid minder geprononceerd en lijkt
vooral het gelijkheidsstreven kenmerkend voor deze groep. De aantallen voor de
afzonderlijke christelijke partijen en voor de CD zijn relatief te klein om betrouwbare
conclusies te trekken. De leden van de christelijke partijen te zamen bevinden zich
evenwel voornamelijk in kwadrant 2, het waardenpatroon van gebondenheid en
ongelijkheid. In hun keuze voor deze combinatie is de aanhang van de christelijke
partijen vrijwel unaniem.

5.2 Waardenpatronen en achtergrondkenmerken

Naast een analyse van de typerende waardenpatronen die aanhangers van de
verschillende politieke partijen er op na houden is nagegaan of ook andere sociale
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categorieën een specifiek waardenpatroon hebben. Zoals gezegd zijn deze analyses
sterk explorerend van aard, want duidelijke verwachtingen zijn niet te geven. 

5.2.1 Opleiding en inkomen
Vaak wordt de mening verkondigd dat een hogere opleiding het blikveld verruimt,
mensen meer ervaringen laat opdoen en hen plooibaarder maakt. Het gevolg daarvan is
dat zij zelfsturing in hoge mate belangrijk zullen vinden en dus zullen opteren voor
vrijheid in plaats van gebondenheid (vgl. bijv. Kohn, 1969). Maar wat de voorkeur
voor gelijkheid dan wel ongelijkheid betreft is het veel moeilijker een duidelijke
voorspelling te doen voor de hoger opgeleiden in een samenleving. Aan de ene kant
zullen zij een duidelijk beeld hebben van de bestaande ongelijkheden die zich in een
samenleving voordoen en die als onwenselijk worden beschouwd. Deze gedachteng-
ang leidt tot de verwachting dat met name degenen met een hogere opleiding meer
gericht zullen zijn op gelijkheid dan lager opgeleiden in de samenleving. Aan de
andere kant echter, zullen zij zich realiseren dat daarmee hun geprivilegeerde positie
in de samenleving, die voortvloeit uit het feit dat een hogere opleiding veelal leidt tot
een beter betaalde baan, een hogere functie en meer status, in gevaar komt. Daarmee
zou de hypothese anders en wellicht zelfs precies andersom geformuleerd moeten
worden: een hogere opleiding zal, net al een hoger inkomen gepaard gaan met nadruk
op de status quo of zelfs een nadruk op ongelijkheid (vgl. Haller & Höllinger, 1986). 

Uit tabel 2 kan worden opgemaakt dat de hoger opgeleidenen meer nadruk leggen op
gebondenheid! De laagst opgeleiden benadrukken het sterkst de combinatie van
vrijheid en gelijkheid, het waardenpatroon van kwadrant 4 uit schema 1. 
Personen met hoger beroepsonderwijs en universitair onderwijs staan in hun oriënta-
ties tegenover de laagst opgeleiden. De hoog opgeleiden benadrukken niet alleen
relatief sterk gebondenheid maar tevens vaak ongelijkheid. Ook waar het opleidingsni-
veau betreft is het opvallend dat de verschillen hierin vooral aanleiding zijn voor
verschillen in gelijkheid dan wel ongelijkheid. Immers de lagere opgeleiden in de
Nederlandse samenleving kiezen het vaakst voor gelijkheid, terwijl hoe hoger het
opleidingsniveau, hoe vaker de keuze valt op ongelijkheid. Deze bevinding is conform
de verwachting zoals onder meer door Haller & Höllinger (1986) geformuleerd.
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Tabel 2. Opleidingsniveau's en waardenvoorkeuren (in %)

vrijheid gebondenheid vrijheid gebondenheid
en en en en

Opleiding gelijkheid gelijkheid ongelijkheid ongelijkheid
lagere school 39 26 20 15
lbo 34 26 17 23
mulo, ulo, mavo 30 25 22 23
mbo 28 23 23 26
havo, mms, vwo 23 21 29 26
hbo 21 25 17 37
universitair 15 23 23 40

tau C = .15

Zoals uit tabel 3 blijkt zijn de verschillen in voorkeur voor vrijheid dan wel ongebon-
denheid tussen de diverse inkomenscategorieën niet erg groot en statistisch niet
significant. Dat is wel het geval waar het de verschillen tussen de inkomensgroepen
betreft met betrekking tot het oordeel over gelijkheid dan wel ongelijkheid. De hogere
inkomens zijn vaker dan de lagere geporteerd voor een grotere ongelijkheid in de
samenleving. Zijn staan daarmee duidelijk tegenover de laagste inkomensgroepen die
meer gelijkheid nastrevenswaardig vinden. 

Tabel 3. Inkomen en waardenvoorkeuren (in %)

Inkomen vrijheid gebondenheid vrijheid gebondenheid
netto en en en en
per maand gelijkheid gelijkheid ongelijkheid ongelijkheid
minder dan f. 1100,- 30 32 15 23
f. 1100,- - f. 1600,- 36 26 17 22
f. 1600,- - f. 1800,- 41 23 22 14
f. 1800,- - f. 2100,- 36 31 16 18
f. 2100,- - f. 2500,- 33 25 17 26
f. 2500,- - f. 3250,- 29 24 19 28
f. 3250,- - f. 4500,- 23 26 22 29
f. 4500,- en meer 20 20 29 31

tau C = .13

Hiermee lijkt het idee dat degenen met een beter betaalde baan geneigd zullen zijn de
status quo wensen te handhaven, te worden bevestigd. Immers, de redenering was dat
degenen die een geprivilegeerde positie in de samenleving innemen, juist vanwege het
handhaven van die positie weinig reden zullen zien een grotere mate van gelijkheid in
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de samenleving na te streven. Van het tegendeel lijkt eerder sprake: zij benadrukken
juist de ongelijkheid in de samenleving en wensen die zelfs te vergroten (vgl. ook
Haller & Höllinger, 1986). 

5.2.2 Arbeidsstatus en sociale klasse
Duidelijke verwachtingen ten aanzien van de voorkeuren voor bepaalde waardenpatro-
nen in de diverse beroepsgroepen kunnen ook niet worden geformuleerd. Van de
middenklasse wordt wel beweerd dat met name die categorie uit is op zelfsturing,
autonomie, en persoonlijke verantwoordelijkheid, terwijl van de arbeidersklasse wordt
verondersteld dat die zich conformistisch instelt. Gehoorzaamheid en volgzaamheid
zou met name bij hen te vinden zijn. Een voorkeur voor vrijheid is dan ook bij de
middenklasse te verwachten, terwijl gebondenheid wellicht karakteristiek gevonden
kan worden bij de arbeidersklasse. Waar het de voorkeur voor gelijkheid-ongelijkheid
betreft kan wellicht worden gehypothetiseerd dat de lagere beroepsgroepen meer
geporteerd zijn voor gelijkheid (Haller & Höllinger, 1986: 10), een kenmerkende
houding die door de jaren heen aan hen wordt toegeschreven. Echter waar het het
aspect van vrijheid betreft is een voorspelling moeilijker. Want hoewel zij wellicht
streven naar vrijheid en mogelijkheden om hun leven zelf naar eigen goeddunken in te
richten, wordt er ook wel gezegd dat zij dit niet gewend zijn en zich meer oriënteren
op het gezin, en verlangen naar maatschappelijke zekerheid (zie bijv. Mackenzie,
1973). Dat laatste zou betekenen dat niet vrijheid, maar juist gebondenheid door de
lagere klassen wordt nagestreefd.

In tabel 4 staan de voorkeuren voor bepaalde waardenpatronen van Nederlanders naar
hun werkstatus. De indeling naar werkstatus is ontleend aan J. van Westerlaak en
anderen (1990). Ongeoefende en geoefende arbeiders leggen relatief sterk de nadruk
op vrijheid vooral in combinatie met egalitaire verhoudingen in de samenleving.
Beambten van laag niveau nemen minder geprononceerde posities in op beide
dimensies van vrijheid tegenover gebondenheid en gelijkheid versus ongelijkheid.
Zelfstandigen hebben de voorkeur voor de combinatie van vrijheid en ongelijkheid.
Beambten van middelbaar niveau en personen met hogere beroepen geven in
tegenstelling tot ongeoefende en geoefende arbeiders de voorkeur aan gebondenheid in
combinatie met ongelijkheid. Hier doet zich duidelijk een breukvlak voor in culturele
waardenpatronen vergeleken met de arbeiders. 
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Tabel 4. Beroepsstatus en waardenpatronen (in %)

vrijheid gebondenheid vrijheid gebondenheid
en en en en

Werkstatus gelijkheid gelijkheid ongelijkheid ongelijkheid
ongeoefend arbeider 44 23 20 14
geoefend arbeider 35 26 20 19
beambte laag niveau 31 27 18 24
zelfstandige 19 15 35 30
beambte middelbaar niveau 25 23 20

32
hoger beroep 20 23 23 35

tau C = .15

Ook de verbanden met sociale klasse zijn nagegaan. De indeling naar sociale klasse is
ontleend aan Erikson en anderen (1983). Hogere professionals, top-managers en
eigenaren van grote bedrijven kiezen relatief vaak voor ongelijkheid in de samenle-
ving. Blijkbaar gaat hier het idee op dat met name deze groep gebaat is bij het
handhaven van de status quo. 

Tabel 5. Sociale klasse en hun waardenvoorkeuren (in %)

vrijheid gebondenheid vrijheid gebondenheid
en en en en

Sociale klasse gelijkheid gelijkheid ongelijkheid ongelijkheid
hogere professionals 18 15 32 34
lagere professionals 26 26 18 31
lagere beambten 31 27 20 23
kleine zelfstandigen 
 met werknemers 11 11 50 29
kleine zelfstandigen 
 zonder werknemers 36 21 15 27
boeren 14 14 37 35
lagere technici 25 20 24 32
geoefende handarbeiders35 31 17 17
semi-geoefende handarbeiders 36 25 19

20
agrarische werknemers 36 14 23 27

tau C = -.11
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Waar het de keuze tussen vrijheid en gebondenheid aangaat zijn de verschillen minder
geprononceerd. Lagere professionals, hogere technici, managers in kleine bedrijven en
supervisoren van beambten kiezen duidelijk minder sterk voor ongelijkheid, maar juist
vaak voor gelijkheid. Bovendien wordt dit door hen relatief vaak gekoppeld aan
vrijheid. Zoals hiervoor reeds werd vastgesteld gaat de voorkeur van zelfstandigen
vooral uit naar de combinatie van vrijheid en ongelijkheid. Deze combinatie is
typerend voor marktverhoudingen. Maar zoals uit tabel 5 blijkt, verschillen kleine
zelfstandigen zonder personeel nogal van opvatting vergeleken met de kleine zelf-
standigen met personeel. De laatsten zijn zeer sterk voor deze specifieke combinatie,
terwijl zelfstandigen zonder personeel veel meer neigen naar gelijkheid en vrijheid.
Boeren onderschrijven sterk het idee van ongelijkheid in de samenleving.
Geoefende, semi-geoefende en ongeoefende handarbeiders hebben een voorkeur voor
vrijheid in combinatie met gelijkheid. De spanningsverhouding met topmanagers en
vooral de kleine zelfstandigen met werknemers is vooral gelegen in hun sterke
voorkeur voor gelijkheid; topmanagers en kleine zelfstandigen met werknemers
hangen immers vooral ongelijkheid aan.

5.2.3 Mannen en vrouwen
Specifieke verwachtingen met betrekking tot de verschillen in oriëntaties tussen
mannen en vrouwen zijn niet te geven. Vaak blijken de verschillen tussen beide
geslachten nauwelijks het vermelden waard. Mannen worden weliswaar vaak als
trendsetters in de samenleving gezien, maar een nuancering is op zijn plaats. Mannen
blijken vooral een voortrekkers rol te hebben op politiek gebied, maar op godsdienstig
gebied en familiale aangelegenheden blijken vrouwen libertairder dan mannen
(Middendorp, 1979: 167-172). Veelal blijken de geconstateerde verschillen voor wat
betreft vrouwen genuanceerd te moeten worden naar vrouwen die aan het arbeidspro-
ces deelnemen en vrouwen die in de eigen huishouding werkzaam zijn. Met name
deze laatste categorie behoort vaker tot het behoudende deel van de natie, terwijl de
oriëntaties van de buiten de eigen huishouding werkzame vrouwen vaak dichter bij die
van de mannen liggen dan bij hun niet werkende seksegenoten (Halman, 1991). 
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Tabel 6. De voorkeuren van mannen en vrouwen voor waardencombinaties (in
%)

vrijheid gebondenheid vrijheid gebondenheid
en en en en

gelijkheid gelijkheid ongelijkheid ongelijkheid
man 24 22 25 30
vrouw 34 27 17 22

lambda = .04
Cramer's V = .15

Ten aanzien van beide dimensies die hier aan de orde zijn kan worden geconstateerd
dat mannen iets meer de nadruk leggen op gebondenheid dan vrouwen. Mannen
benadrukken ook ongelijkheid meer dan gelijkheid terwijl vrouwen daarentegen meer
gelijkheid benadrukken. Overigens zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen
gering.

5.2.4 Leeftijd
De verschillende leeftijdsgroepen die in tabel 7 zijn onderscheiden blijken niet
duidelijk in een bepaald waardenpatroon te kunnen worden geplaatst. Geconstateerd
kan worden dat ouderen, met name die de zestig reeds zijn gepasseerd, wat minder
vaak geneigd zijn gebondenheid belangrijk te vinden dan jongeren. Dit is onverwacht
natuurlijk, daar vaak beweerd wordt dat jongeren van alle tijden meer vrijheid
wenselijk achten. De generatiekloof zou voornamelijk op dit streven van jongeren
terug te voeren zijn. Bovendien zijn zij opgegroeid in een klimaat van toenemende
vrijheid voor het individu en dus zullen zij dit als een vanzelfsprekende kwaliteit
ervaren. Deze redeneringen worden echter niet bevestigd door de feiten. De verschil-
len zijn overigens minder groot, maar wel in omgekeerde richting. Het blijft interes-
sant dat ouderen van 61 jaar en ouder het meest het waardenpatroon van vrijheid en
gelijkheid uitdragen.
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Tabel 7. Leeftijd en waardenvoorkeuren (in %)

vrijheid gebondenheid vrijheid gebondenheid
en en en en

Leeftijd gelijkheid gelijkheid ongelijkheid ongelijkheid
18-30 25 25 22 28
31-45 30 24 20 26
46-60 28 26 21 25
61 + 36 21 23 20

lambda = .02
Cramer's V = .08

Dat jongeren wat meer geporteerd blijken voor ongelijkheid dan ouderen is minder
voor de hand liggend. Immers ze zijn niet alleen opgegroeid in tijden van toenemende
individualisering, maar ook in een samenleving waarin pogingen in het werk worden
gesteld om de ongelijkheid te bestrijden, onder meer door de voorzieningen van de
moderne welvaartsstaat. Jongeren zijn ook meer opgegroeid in een tijd waarin succes
in het leven niet alleen afhangt van afkomst, maar juist in toenemende mate bepaald
wordt door persoonlijke inspanningen. In principe is iedereen gelijk en heeft of moet
iedereen gelijke kansen hebben. Men zou dus mogen verwachten dat jongeren juist
meer geneigd zullen zijn gelijkheid belangrijk te vinden, omdat er in de samenleving
een lange termijn ontwikkeling plaatsvindt in de richting van meer gelijkheid, alsook
omdat er generationele verschillen bestaan in beroepen en levenskansen (Haller &
Höllinger, 1986: 11). De kansen en mogelijkheden voor de ouderen in de samenleving
zijn reeds voor kortere of langere tijd geleden bepaald. Veel veranderingen daarin zijn
niet meer mogelijk. De verschillen tussen de diverse leeftijdsgroepen zijn evenwel niet
erg groot.

6 DE WAARDENPATRONEN IN 1985 EN 1990

Het SOCON onderzoek van 1990 is, zoals eerder aangegeven, een herhaling van een
onderzoek dat eerder in 1985 heeft plaatsgevonden. Doordat in beide onderzoeken
grotendeels dezelfde vragen zijn gesteld is het mogelijk om vergelijkingen in de tijd te
maken en daarmee de ontwikkelingen in beide dimensies in kaart te brengen. Om een
vergelijkingsmaatstaf te hebben zijn de factoranalyses waarop het voorgaande was
gebaseerd opnieuw uitgevoerd met daarin tevens de gegevens van 1985 opgenomen.
Separate analyses gaven eenzelfde beeld voor 1985 als voor 1990. Door een analyse
op de gezamenlijke gegevens van 1985 en 1990 uit te voeren kunnen scores op beide
dimensies worden berekend die voor beide meetmomenten vergelijkbaar zijn.
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In tabel 8 staan de gemiddelde scores op beide dimensies berekend voor 1985 en 1990
op basis van de hierboven gepresenteerde factoranalyses. Hoewel van verschuivingen
eigenlijk niet gesproken mag worden, de verschillen zijn daarvoor te gering, is de
tendens dat in het tweede lustrum van de jaren tachtig autonomie van het individu en
dus het vrijheidsdenken enigszins toegenomen ten koste van gebondenheid, terwijl het
gelijkheidsstreven enigszins is teruggegaan ten gusnte van een idee van ongelijkheid.
De trend die op sociaal-economisch gebied viel waar te nemen kan dus ook op het
gebied van waardenoriëntaties worden geconstateerd.

Tabel 8. Verschuivingen in de tijd in beide oriëntaties (gemiddelde factor scores
berekend over beide jaren heen)

1985 1990 verschil
vrijheid-gebondenheid .013 -.016 +.029
gelijkheid-ongelijkheid -.045 .055 -.10

correlaties (pearson) coëfficiënt .22 .16

In tabel 8 staan eveneens de correlaties tussen beide dimensies, berekend in 1985 en
1990. De (zwakke) samenhang is in beide jaren positief, hetgeen betekent dat een
voorkeur voor vrijheid gepaard gaat met een voorkeur voor ongelijkheid en omge-
keerd. Wat dat betreft is er niets veranderd, wel is de samenhang (nog) zwakker
geworden in het laatste deel van de jaren tachtig. Het wordt dus minder vanzelfspre-
kend dat een toename van nadruk op vrijheid gepaard gaat met een toename van
ongelijkheid, of dat een toename van het gelijkheidsidee vergezeld gaat van een
toename van het idee van gebondenheid. Geconstateerd werd reeds dat er vooral een
afname kon worden genoteerd van het gelijkheidsstreven, terwijl wat vrijheid betreft
dit niet gepaard ging met een even grote toename.

Door het vergelijken van de gemiddelde scores op beide dimensies van de diverse
groepen in de samenleving zoals eerder aangegeven, kan worden bezien of er groepen
zijn aan te wijzen die sterker dan andere wijzigingen in hun waardenprofiel hebben
ondergaan. In de volgende samenvattende figuur 2 zijn geprofileerde posities en
belangrijke verschuivingen van 1985 naar 1990 aangegeven.
Voor wat betreft de verschillende politieke partijen betreft lijkt het erop dat met name
de VVD aanhang in 1990 ten opzichte van 1985 meer geprofileerd is geworden. Nog
duidelijker dan in 1985 benadrukken zij ongelijkheid in de samenleving en ook in hun
keuze voor vrijheid zijn zij veel explicieter geworden.
Bij de PVDA aanhang lijkt sprake van een zekere nivellering. Ten opzichte van 1985
leggen zij in 1990 minder nadruk op zowel individuele vrijheid als op gelijkheid. 
Stemmers op het CDA daarentegen neigen ertoe in 1990 minder dan in 1985
gebondenheid belangrijk te vinden en tevens neigen zij ertoe ongelijkheid meer nadruk
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te willen geven. Daarmee verwijderen zij zich min of meer van communitaire patroon
zoals dat door de partij en de partijleiding wordt voorgestaan en uitgedragen. D'66
aanhangers zijn enigszins opgeschoven in de richting van meer gebondenheid ten
koste van individuele vrijheid alsmede in de richting van meer ongelijkheid in de
samenleving. De Groen Links aanhangers zijn net als CDA stemmers meer voorstan-
der geworden van individuele vrijheden tegenover gebondenheid. Daarnaast zijn zij
veel meer dan voorheen, toen de partij nog bestond uit verschillende fracties, zich
gaan inzetten voor gelijkheid in de samenleving. Daarmee zijn zij, samen met de D'66
aanhangers de enigen die in deze richting zij veranderd. De overigen zijn meer
ongelijkheid gaan benadrukken. Christelijke partijen tenslotte zijn in hun voorkeur ten
opzichte van 1985 meer geprononceerd in de richting van gebondenheid en ongelijk-
heid geworden. 

De toename in ongelijkheid en de afname in vrijheid heeft zich verder zowel bij
mannen als bij vrouwen voorgedaan, maar ook hier kan worden geconstateerd dat het
vooral een ontwikkeling naar meer ongelijkheid betreft en minder een ontwikkeling
waarin meer nadruk op vrijheid wordt gelegd.

Figuur 2. Overzicht van posities en verschuivingen in oriëntaties van aanhangers
van de verschillende politieke partijen
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Meer vrijheid en ongelijkheid is een ontwikkeling die zich heeft voorgedaan bij de
lager opgeleiden, maar wat vrijheid betreft zijn het vooral de lager opgeleidenen die
hier in toenemende mate de voorkeur aangeven. De hoger opgeleiden en met name
diegenen met secundair beroepsonderwijs en universitair geschoolden zijn meer gaan
hechten aan gebondenheid dan aan individuele vrijheid. Een uitzondering zijn
personen met HAVO, MMS en VWO die juist weer meer voor individuele vrijheid
kiezen.

Vrijwel steeds is de overgang van gelijkheid naar ongelijkheid waar te nemen in de
onderscheiden groeperingen in de samenleving, maar is de overgang van gebonden-
heid naar vrijheid of veel minder sterk of juist in tegenovergestelde richting. Zo ook
bij de jongeren waar anno 1990 meer nadruk op gebondenheid wordt gelegd dan op
vrijheid, terwijl onder ouderen de tendens juist is meer vrijheid na te streven. Boven-
dien zijn de verschillen tussen jong en oud in 1990 veel geprononceerder dan in 1985. 
Eenzelfde waarneming kan worden gedaan waar het de overige sociale groeperingen
betreft. Een trend van gelijkheid naar ongelijkheid is min of meer duidelijk waarneem-
baar, die van gebondenheid naar vrijheid veel minder duidelijk en niet in alle
groeperingen.

7 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In dit artikel is nader ingegaan op een onderscheid dat een aantal auteurs maakt naar
vier elementaire vormen van waardenpatronen: vrijheid en ongelijkheid, gebondenheid
en ongelijkheid, gebondenheid en gelijkheid, en tenslotte vrijheid en gelijkheid. Dit
vooral theoretische onderscheid in waardenpatronen is ook onderwerp van empirische
onderzoekingen geweest, die evenwel voornamelijk te zien zijn als pogingen om
landen ten opzichte van elkaar te profileren in termen van dominante waardenpatro-
nen. De empirische exercities waren dan ook vooral cross-nationale vergelijkingen.
Relatief weinig aandacht is er geschonken aan het relateren van dergelijke profielen
aan specifieke persoonskenmerken. En het is juist die omissie die we hebben gepro-
beerd in dit artikel aan te pakken. Onderzocht is in hoeverre in de Nederlandse
samenleving bepaalde groepen zijn aan te wijzen die specifieke posities in nemen op
beide dimensies.

Dit artikel kan dan ook het best opgevat worden als staande in de traditie van de
sociologiebeoefening van o.a. Gadourek. Hij wijst op de noodzaak om de samenleving
te beschrijven. "Bij elke ernstige poging om weer te geven hoe onze maatschappij reilt
en zeilt ('de spiegel van de samenleving') kunnen we moeilijk zonder een instrument
dat weergeeft hoe bepaalde sociale posities worden bezet, hoe personen die deze
bezetten zich habitueel gedragen, aan de verwachtingen van anderen wel of niet
voldoen, door tegenstrijdige verwachtingen, conflicten, beleven, het habituele gedrag
eventueel herdefiniëren - zaken die niet geheel juist met de term 'roltheorie' worden
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aangeduid. (Het gaat immers eerder om onderdelen van het sociologisch referentieka-
der dan om een verklarende theorie in strikte zin, al werden er talrijke vruchtbare
hypothesen van afgeleid). Men kan natuurlijk slechts over 'sociale posities', 'sociale
status', 'normen' enz. spreken en 'maatschappelijke rollen' voor overbodig verklaren.
Als regel verliest men dan de voornaamste bouwstenen van de samenleving uit het oog
en houdt men zich bezig met partiële realiteit' (Gadourek, 1994: 170).
 
Tegen de achtergrond van een sociologisch referentiekader over vier elementaire
vormen van waardenpatronen zijn op basis van de gegevens van het SOCON onder-
zoek uit 1985 en 1990 schalen geconstrueerd, die de dimensies vrijheid tegenover
gebondenheid, en gelijkheid tegenover ongelijkheid indiceren. Vervolgens is nagegaan
of deze waardenprofielen specifiek aan bepaalde bevolkingsgroepen in de Nederlandse
samenleving kunnen worden gekoppeld. Met name waren we daarbij geïnteresseerd in
de vraag in hoeverre leden van politieke partijen zich langs deze waardenpatronen
lieten profileren en of die profielen overeenkwamen met hetgeen de partijen voor-
staan. Tenslotte is nagegaan in welke richting de Nederlandse samenleving zich
ontwikkelt.

Wat dat laatste betreft is vooral de ontwikkeling van gelijkheid naar meer ongelijkheid
het meest opvallend, hoewel niet onverwacht gezien de sociaal-economische
ontwikkeling die Nederland in de periode 1970-1992 heeft doorgemaakt (Van Wezel
en Havekes, 1995). Waar het echter de verwachte ontwikkeling naar meer individuele
vrijheid aangaat is het beeld veel minder duidelijk. Op geaggregeerd niveau is daarvan
sprake, maar binnen bepaalde groeperingen in de samenleving is de trend hier tegeng-
esteld aan. Bovendien, zo is gebleken, is de vanzelfsprekendheid van de koppeling
tussen beide dimensies minder geworden. Overigens moet daar direct aan worden
toegevoegd dat ook in 1985 de samenhang tussen beide dimensies gering was, maar in
1990 is die nog minder.

Wat betreft geprofileerde posities die op deze schalen worden ingenomen blijkt dat het
geval te zijn voor leden van de VVD en van de PvdA. Leden van de VVD kiezen sterk
voor de combinatie van vrijheid en ongelijkheid, terwijl leden van de PvdA de
combinatie van vrijheid met juist gelijkheid onderschrijven. Leden van het CDA en
met name van D'66 nemen een middenpositie op beide schalen in. Leden van het CDA
zijn sterker voor gebondenheid en ongelijkheid dan leden van D'66. Een trend was dat
leden van alle grote politieke partijen in 1990 ten opzichte van 1985 meer ongelijkheid
zijn gaan benadrukken. De extreme positie van kleine christelijke partijen in hun
voorkeur voor gebondenheid en ongelijkheid viel op.
Opvallend in onze analyses is eveneens dat individuele vrijheid voor de VVD aanhang
minder belangrijk lijkt dan het aspect van ongelijkheid. Daarmee lijkt de partij
aanhang zich niet meer te bekommeren om hetgeen de partij hoog in haar vaandel
heeft staan en dat zelfs in de partij naam tot uitdrukking wordt gebracht. 
Ook valt er een contrast waar te nemen tussen de CDA aanhang en het beeld dat de
CDA als politieke partij graag naar voren brengt en haar moet onderscheiden van de
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overige politiek partijen in ons land. De aanhang is veel minder communitaristisch
ingesteld dan hetgeen de CDA partij ons voorhoudt. Het collectieve communitair
scenario zoals Etzioni dat heeft beschreven blijkt niet alleen weinig favoriet bij de
CDA aanhang, ook bij de andere onderscheiden groepen in de Nederlandse samenle-
ving, behalve bij leden van de PvdA.  

Naar opleidingsniveau doet zich een breukvlak voor tussen personen met lagere school
en lager beroepsonderwijs enerzijds en de hoog opgeleiden met hbo en universitair
onderwijs anderzijds. De laag opgeleiden kiezen vaker voor de combinatie van
vrijheid en gelijkheid. Bij hen heerst een gelijkheidsethos. Bij hoog opgeleiden is dat
niet het geval: zij geven juist de voorkeur aan meer ongelijkheid en bovendien hechten
zij sterker aan gebondenheid. Er is een duidelijke trend dat hoog opgeleiden van 1985
naar 1990 meer voor ongelijkheid kiezen, en daarmee blijkt de verwachting zoals
onder meer door Haller en Höllinger (1986) opgesteld uit te komen. Tegen de ver-
wachting echter zijn zij meer voor gebondenheid dan voor vrijheid.

Het onderscheid naar werkstatus en naar sociale klasse is vruchtbaar om geprofileerde
posities te achterhalen. Het waardenpatroon van beambten van middelbaar niveau en
personen met hoger beroep staat tegenover dat van arbeiders. Arbeiders hebben een
voorkeur voor de combinatie van vrijheid en gelijkheid, een waardenpatroon dat
vooral verbonden is met het idee van burgerrechten en met de universele verklaring
van de rechten van de mens. De personen met hogere werkstatus kiezen echter voor
het tegendeel: gebondenheid en ongelijkheid. Zelfstandigen kiezen in 1990 erg sterk
voor ongelijkheid, maar daarbij is er een onderscheid tussen zelfstandigen met en
zonder werknemers. Aanhangers van het vrije marktmechanisme met ongelijkheid
zijn, vooral in 1990: kleine zelfstandigen met werknemers. Topmanagers zijn ook
sterk voor ongelijkheid, terwijl ze een middenpositie hebben op de schaal voor
vrijheid tegenover gebondenheid. Tegenover de kleine zelfstandigen met werknemers
en de topmanagers wat ongelijkheid betreft, hebben de sociale klassen van arbeiders
de voorkeur voor vrijheid en gelijkheid. 

De algemene conclusie is dat er geprofileerde posities ingenomen worden door eerder
vermeldde groepen, maar echt uitgesproken zijn die niet. In het algemeen zijn de
verschillen gering, vooral waar het de voorkeur tussen vrijheid en gebondenheid
aangaat. In de voorkeur is er bovendien van 1985 naar 1990 weinig verschuiving. De
verschillen zijn veel groter wat betreft de voorkeur voor gelijkheid tegenover ongelijk-
heid. De trend gaat van 1985 naar 1990 dan ook vooral in de richting van meer
ongelijkheid.

Er lijkt zich in Nederland dus een zekere `onttraditionalisering' te voltrekken in de
richting van een grotere nadruk op ongelijkheid. De overgang van een voorkeur voor
gebondenheid naar een voorkeur naar individuele vrijheid is veel minder gepronon-
ceerd. Zoals Nauta (1988) reeds aantoonde lijkt de grotere behoefte aan individuele
vrijheid te zijn gestabiliseerd aan het begin van de jaren tachtig. Of deze trend zich
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doorzet is moeilijk te voorspellen op basis van de hier gepresenteerde analyse resulta-
ten die betrekking hadden op de periode 1985-1990. Extreme vormen van
individualisering hebben we in ieder geval niet kunnen constateren. Daarmee blijft de
Nederlandse samenleving vooral een pluralistische samenleving waar waarden tegen
elkaar moeten worden afgewogen. Individualisme blijkt niet de allesoverheersende
fundamentele kracht in de Nederlandse samenleving te zijn zoals zo vaak wordt aange-
nomen, vooral wanneer allerlei `negatieve' uitwassen een verklaring behoeven. Er
bestaat nog altijd een traditie van communitarisme ondanks de toegenomen
individualisering.
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