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[ . I N L E I D I N G EN E E R S T E P R O B L E E M B E N A D E R I N G

Er zijn in iedere dynamische samenleving vele sociale veranderingsprocessen
naast en door elkaar werkzaam. Van de sociale veranderingen diede agrarische
sociologen vooral relevant voorkomen, staat de verstedelijking van het platteland
hoog genoteerd. Vrij algemeen wordt aan dit proces een verreikend effect toegeschreven, dat tevens richtingbepalend isvoor veleandere processen. CONSTANDSE(1962,79)constateert dat de verstedelijking van het platteland een der hoofdproblemen is waarmee zich, voornamelijk impliciet, tal van naoorlogse studies
hebben bezig gehouden. HOFSTEE (1962, 672) noemt de overgang van traditioneel naar modern-dynamisch cultuurpatroon en de opheffing van het isolement
veranderingen van fundamentele aard voor het platteland. 'Het in toenemende
mate aanvaarden van het stedelijke als norm voor eigen leven is van verstrekkende betekenis voor de ontwikkeling van het platteland' (p. 676).
De vraag wat een bredere kring van sociologen e.a. precies onder 'verstedelijking' verstaat levert een groot aantal uiteenlopende antwoorden op. Het is
daarbij wenselijk een onderscheid op twee niveaus te maken, ni. de verstedelijking van een land alsgeheel en de verstedelijking van het platteland. De eerste
vorm betekent eigenlijk niets anders dan 'stedengroei', dus bevolkingsconcentratie. Volgens ANDERSON (1963, 11) wordt urbanisatie voornamelijk bepaald
door de trek naar de stad en de overgang van landbouw naar industrie. Deze
twee typen van mobiliteit, nl. de geografische en de beroepsmobiliteit, zijn in tal
van situaties niet los van elkaar te denken, zonder dat hierbij evenwel van een
volledige interdependentie sprake is. Om verwarring te voorkomen zal de inhoud van dit begrip verstedelijking in het hiernavolgende met urbanisatie worden aangeduid.
De verstedelijking van het platteland - in algemene termen omschreven als de
cultuuroverdracht van stad aan platteland, impliciet de overname van stedelijke
cultuur dóór het platteland - kan in drie vormen worden onderscheiden, zoals
ook SAAL (1964) doet, nl. infysieke, sociale en mentale verstedelijking. Eersten laatstgenoemde begrippen zijn ontleend aan CONSTANDSE (1960, 27), die
fysieke verstedelijking omschrijft als: zichtbaar, tastbaar en meetbaar; daar
waar forensen zijn, zich industrie vestigt, kortom waar niet-agrarische bouwwerken in het landschap verschijnen en het numerieke aandeel van de agrarische
beroepsbevolking afneemt. Deze vorm van cultuuroverdracht wordt vaak vooraf gegaan of begeleid door een mentale verstedelijking, al is dit samengaan lang
niet altijd noodzakelijk. Aangezien Constandse geenexplicietedefinitie van mentale verstedelijking geeft, zouden wij willen stellen, dat de overdracht van geestelijke cultuur - waarbij die waarden, doeleinden, normen, etc. aan de nietstedelijke bevolking worden overgedragen welke daarvóór reeds in stedelijke
samenlevingen aanwezig waren - tot mentale of culturele verstedelijking leidt.
Onder sociale verstedelijking verstaat SAAL (1964, 232): de overdracht van een
urbaan interaktiepatroon aan de rurale bevolking. Saai en Constandse leggen de
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nadruk opdeonvolledigheid vandestructuur- resp.cultuuroverdracht vanstad
naar platteland, waarop wehier niet verder zullen ingaan.
De verstedelijking als urbanisatieverschijnsel en de verstedelijking van het
platteland zijn processen die op het eerstegezicht weinigrelatie met elkaar onderhouden. Men zou ook kunnen veronderstellen dat deze verschijnselen in
tegengestelde richtingwerkzaam zijn; heteerstekanimmersalseencentripetaal
procesworden beschouwd en het laatste alseencentrifugaal. Deze voorstelling
isechtersimpelerdanderealiteittoestaat.Indeeersteplaatsmoetwordenonderkenddatelkvandezeprocessenopeen anderniveau werkzaam is.Deurbanisatie als demografisch verschijnsel isvan een geheel andere orde dan het sociologisch fenomeen dat met mentale verstedelijking werd aangeduid. In de tweede
plaats bepalen verschillende krachten de werking van deze processen;de plattelandsmigratie en ook de beroepswisseling van agrariërs worden zowel door
het uitstotingseffect van het platteland als door de aantrekkingskracht van de
stad beïnvloed, terwijl deverstedelijking vanhet platteland pasop grote schaal
tot ontwikkelingkon komentoendecommunicatiemiddelen eenmeer frequente
interactie over grotere afstanden mogelijk maakten. De verstedelijking als
centrifugaal verschijnsel - en überhaupt de stad als sociaal fenomeen - zou
nooit mogelijk zijn geweest wanneer hieraan niet een proces van urbanisatie
vooraf wasgegaan.Degroeivandestad leidde,vooralnahetoverschrijden van
een minimumgrootte, tot culturele ontplooiing, hetgeen weer een versterking
vandeattractiviteit vandestad impliceerde. Dementaleverstedelijking vanhet
platteland is een proces dat pas daarna op gang kon komen. Urbanisatie kan
dus als een voorwaarde van de verstedelijking van het platteland worden beschouwd.
De urbanisatie isreeds lang, maar dan vooral naar zijn kwantitatieve aspecten, bestudeerd. Demigratie dient evenwelniet alleenalseenprocesvan kwantitatieveaardtewordenopgevat.Deoorzakendieaanditverschijnsel tengrondslagliggenendeeffecten dieeruitvoortvloeien hebben overwegend eenkwalitatief karakter. Bijvoorbeeld de motieven dietot migratie leiden,dekeuzevande
migratiewegen en de aanpassingsproblemen kunnen als zodanige aspecten
vanhetmigratieproceswordenbeschouwd.
Voor de agrarische sociologen is het urbanisatieverschijnsel en de daarmee
gepaard gaande migratie vooral interessant wat betreft de oorzaken die tot
een trek naar de stad hebben geleid. De 'push' en de 'pull'-factoren die hierbij
werkzaam blijken tezijn hebben reedseenaantal onderzoekers beziggehouden.
Minderintensief isechterhetonderzoek geweestnaar degevolgen diedeplattelandsmigratie voorde achterblijvende bevolking metzich meebrengt. Destudie
van deeffecten van demigratie isvan centraal belang,aangezien kennisvan de
te verwachten samenstelling van de plattelandsbevolking van grote betekenis
moetworden geacht.In samenhanghiermeeverdient ook heteffect ervan opde
nationale samenleving, ten opzichte waarvan de plattelandsmigratie bepaalde
functies vervult,deaandacht.
Op de kwantitatieve aspecten van de plattelandsmigratie zullen we hier niet
al te uitvoerig ingaan. Wij weten dat in de laatste honderd jaar het aantal in2
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woners van de Nederlandse plattelandsgemeenten (hier operationeel gedefinieerd alsdegemeenten waar in 1947nogmeerdan40%der beroepsbevolking
in delandbouwwerkzaam was)ongeveerverdubbeld is,terwijl de totale Nederlandse bevolking in die periode tot meer dan het drievoudige is toegenomen.
Vooral na 1880 zijn de groeicurven uiteen gaan lopen, hetgeen grotendeels
aan migratie moet worden toegeschreven. Voor de ontwikkeling van de regionale geboorte- en sterftecijfers in de laatste honderdjaar verwijzen wenaar de
demografische studies van HOFSTEE(1954b, 1958, 1961, 1963),voor de binnenlandse migratie naar hetproefschrift van TER HEIDE (1965).
Eldershebbenwereedsaangetoonddatinverschillende typischagrarische gebieden, ver van stedelijke of industriële werkgelegenheidscentra, het gebrek
aan alternatieve werkgelegenheid in deeerstejaren na de tweede wereldoorlog
een 'opstuwing'inde landbouw veroorzaakte. Demigratie kreeg daar vaak het
karakter van een gedwongen migratie op economische gronden. Het verlaten
vandelandbouwblijkt eerderengemakkelijker teverlopen,indienmenopkorte
afstand van eencentrum woonachtig is.Vooral hetpendelen isheteerst indeze
gebiedensterktoegenomen (LIJFERING,1959).
Daarna,metnameindeperiode 1956-1966,isvooraldedoor de overheid gestimuleerde industriespreiding op deze ontwikkeling van invloed geweest. De
werkloosheidscijfers zijn nietalleenlandelijk gedaald,maarindez.g.overschotgebieden zijn zezelfs drastisch afgenomen. De industrialisatie buiten de Randstad Holland heeft voor vele streken een gehele of gedeeltelijke overwinning
van het werkgelegenheidsprobleem betekend. Pas recent is gebleken dat deze
veranderingen minder diep ingrijpend zijn geweest dan algemeen werd verondersteld.
Hoeweldenumeriekebevolkingsverschuivingeneenbelangrijkaandeelhebben
gehadindesocialeveranderingsprocessen ten plattelande, zullen deze zoals gezegd niet ons studieobject vormen. In dehiernavolgende studie zal alleen naar
eenantwoord worden gezocht opdevraagofin Nederland - waartoeweonsin
het onderzoek zullen beperken - de migratie van plattelanders functioneel
kan worden genoemd of beter alsdysfunctioneel kan worden gekarakteriseerd,
zowel ten opzichte van de achterblijvende bevolkingalsinhet kader van degehele nationale samenleving. Rond onze probleemstelling concentreren zich dus
devolgendevragen:
welk effect heeft de migratie van vele plattelanders naar elders, in het bijzonder naar gebieden die niet tot het platteland behoren, voor de achtergeblevenen gehad?Isdoor demigratie eenselectiebijdeplattelanders veroorzaakt, m.a.w.zijn de 'besten' naar elders vertrokken? Is door migratie
dekwalitatievesamenstellingvandeplattelandsbevolking misschien zozeer
verslechterd, dat alleen daardoor al de leefbaarheid van het platteland
wordt bedreigd? Zal de agrarische bevolking in de toekomst gehandicapt
zijn,omdat haar beste vertegenwoordigers zijn vertrokken? Zal in de toekomst in dorpen met een gemengde bevolking een uit autochtonen bestaande groep van 'underdogs' blijven wonen, die niet in de nationale samenlevingzalkunnen meekomen?
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Opdeze- opzettelijk scherpgeformuleerde - enanderehiermeesamenhangende
vragen zullen wij in de volgende hoofdstukken een antwoord trachten tegeven. Hiertoe zullen o.a. de resultaten van een onderzoek onder bijna 2000
plattelanderswordengeanalyseerd. Eengrootaantalhoofden vanlagerescholen
heeft onsvoor dit doelgegevensverstrekt,geschiktvooreenvergelijking vande
intelligentie van mannelijke migranten en niet-migranten uit ruim 250 plattelandssamenlevingen. Om de verschillen tussen beide catagorieên zo goed mogelijk tekunnen onderzoeken isdeleeftijdsfactor constant gehouden; nagenoeg
allen zijn in het begin van de twintiger jaren geboren en verlieten de lagere
school in of na 1936.De materiaalverzameling werd in 1956afgesloten, zodat
een twintigjarige periode kan worden overzien. Deze vroegtijdige afsluiting
van het onderzoek biedt o.a. het voordeel dat de in de voorgaande bladzijden
genoemde snelle industrialisatie en in omvang toegenomen pendel nog niet tot
een vergaande nivellering van de verschillen tussen stad en platteland hadden
geleid.Voorzoverdeniet-migranten ook daarna ter plaatsezijn blijven wonen,
vormen zijeenonderdeel van degroepdiemomenteel enindenaaste toekomst
een belangrijke rolzal spelen bij devormgeving van het nieuweplatteland. Mededaarom hebben deonderzoeksresultaten nog steeds actualiteitswaarde.
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II. L I T E R A T U U R O V E R Z I C H T

Lange tijd heeft de overtuiging bestaan dat de migratie van plattelandsbewoners
naar de steden, de zgn. trek.naar de stad, evenals de migratie naar kolonisatiegebieden in binnen- en buitenland, er toe leidde dat de 'besten' en 'flinksten'
hun geboortegrond verlieten. M.a.w. als gevolg van migratie zou de 'kwaliteit'
van de achtergebleven plattelandsbevolking in meer of mindere mate zijn gedaald. In de laatste decennia zijn de uitspraken te dezen wel wat voorzichtiger
geworden en is het inzicht gegroeid dat selectie in relatie tot migratie een veel
gecompliceerder verschijnsel is dan vroeger werd verondersteld.
Er is over bovengenoemd onderwerp reeds veel geschreven en gediscussieerd.
Zonder naar enige volledigheid of een historisch overzicht van de verschenen
literatuur te willen streven, zullen we hier enige van de meest relevante onderzoekingen in beschouwing nemen. We zouden de rij willen openen met een
Nederlandse studie die ruim veertig jaar geleden verscheen. TER VEEN (1925)
ontvouwde in zijn proefschrift een theorie over de selectieve werking van de
migratie van kolonisten. Hij gaat er in zijn studie als vanzelfsprekend vanuit,
dat de migranten die zich ruim honderd jaar geleden in de drooggevallen Haarlemmermeer vestigden een positieve selectie ten opzichte van de door hen verlaten samenlevingen vormden. Het kon niet anders dan dat slechts die individuen naar dit barre land trokken, welke een extra sterke persoonlijkheid bezaten,
meende hij. Het waren mensen met een daarvoor geschikte geestesgesteldheid
die erheen trokken en zich staande konden houden. 'Tot een groep vereenigd,
vertonen ze een ander psychisch beeld dan het volk waarin ze oorspronkelijk
verspreid leefden' schrijft TER VEEN (1925, 108) in zijn proefschrift.
Op deze, op Darwinistische principes gebaseerde stelling van ter Veen is
van verschillende zijden kritiek gekomen. Reeds in 1926 plaatste BONGER
(1926, 90) in een boekbespreking in Mens en Maatschappij enige vraagtekens
bij deze selectionistische theorie. Ook GROENMAN (1953) houdt zich uitvoerig
bezig met ter Veens opvattingen en pleit voor een meer sociaal-psychologische
benadering van het selectieproces bij kolonisatie. Voorts heeft o.a. HOFSTEE
(1952) in een lezing voor de Nederlandse Sociologische Vereniging uiteengezet
dat op grond van verschillende,voornamelijk in de U.S.A. verrichte onderzoekingen mag worden geconcludeerd, dat migratie als zodanig geen selectie naar
intelligentie en schoolse ontwikkeling behoeft te betekenen. Migratie van het
platteland naar de stad schijnt wel vrij algemeen tot een positieve selectie naar
die aspecten te leiden, maar migratie die zich op andere delen van het platteland
richt overhet algemeenjuist niet.
Met behulp van een aantal hypothesen tracht Hofstee de achtergronden van
deze verschillen te begrijpen. Het migratieproces is een herdistributie van individuen,zegt hij,waarbij dezezichbegeven naar plaatsen waar zijdebestelevensmogelijkheden mogen verwachten. Uitgaande van een samenhang tussen begaafdheidsniveau, schoolopleiding en beroepsniveau komt het er op neer dat
centra met ruime levenskansen voor begaafden deze laatsten in sterkere mate
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zullen aantrekken dan plaatsen welke minder mogelijkheden bieden tot ontplooiing van bepaalde capaciteiten. Hieruit volgt dat in het algemeen de grotere
steden, op grond van hun meer uitgebreide beroepsdifferentiatie, vooral de
begaafde plattelanders zullen aantrekken. De verhuizing op het platteland,
waarmee gewoonlijk slechts een geringe of geen stijging in de beroepshiërarchie
gepaard zal gaan, behoeft dan ook niet tot een selectie naar intellectuele mogelijkheden te leiden. In feite is er dus bij migratie naar de stad sprake van een
beroepsselectie; de selectie naar intelligentie wordt teweeg gebracht door de
relatief sterke vraag die er in de steden bestaat naar hoog gekwalificeerde arbeid, aldus Hofstee.
Naderhand zijn er in verschillende landen onderzoekingen verricht, die zich
met deze problematiek bezig hebben gehouden. Zonder nu tot een uitvoerige
bespreking tewillen overgaan, zullen webij een aantal hiervan ietslanger blijven
stilstaan.
1. VerenigdeStaten vanNoord Amerika
Naast de oudere door HOFSTEE(1952) besproken studies van Amerikaanse zijde,
zijn er een aantal nieuwere die de aandacht trekken. Hiervan sluiten de naoorlogse onderzoekingen van PIHLBLAD en GREGORY (1954, 1955, 1956a, 1956b,
1957a, 1957b) het meest aan bij onze doelstelling; zij hebben bovendien vrij
uitvoerig materiaal t.a.v. het migratie-selectieproces verzameld.
Hun werkwijze was als volgt: van ruim 5000 leerlingen, die in 1939/40 en
1940/41 het onderwijs in de hoogste klasse van 116 high schools in kleinere
plaatsen in de staat Missouri volgden, werden de intelligentie-scores opgevraagd. Twaalfjaar later zijn deze oud-Ieerlingen geïnterviewd over hun woonplaats, beroep, afkomst, e.d. Van bijna 4000 respondenten konden deze gegevens worden verwerkt. Hun conclusies kunnen als volgt worden samengevat:
1. de intelligentie-scores nemen toe met de grootte van de laatste woonplaats.
2. de intelligentie-scores van de migranten zijn significant hoger dan die van de
niet-migranten.
3. de intelligentie-scores van degenen die buiten de county wonen zijn significant hoger dan dievan deandere migranten.
4. deintelligentie-scores van demigranten stijgen naarmate hun beroep behoort
tot een hoger gewaardeerde statusgroep.
5. de beroepskeuze van de migranten blijkt in sterkere mate door de afkomst te
worden bepaald dan door de intelligentie-scores. Bij gelijke intelligentiescore weet de migrant wiens vader een hoog-gewaardeerd beroep heeft een
hoger-gewaardeerd beroep te verwerven dan degene dieuiteen 'Low-Status'groep afkomstig is.
Volgens de onderzoekers vindt er wel degelijk een 'drainage'vanhet platteland
plaats, hetgeen in hoofdzaak aan een beroepsselectie moet worden toegeschreven. De hoger-gewaardeerde beroepen vragen een hogere intelligentie; dit leidt
tot een selectie waardoor degenen met een hogere intelligentie meer migreren,
over langere afstand migreren en door grotere steden worden aangetrokken.
6
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Dat niet alle onderzoekingen in de V.S.tot dezelfde conclusies leiden blijkt
uit destudies van BROWN en BUCK (1961), dieconcludeerden datalle hiervoor
genoemde en enkele aansluitende uitkomsten niet werden bevestigd bijeenonderzoek onder de plattelandsbevolking vande staat Pennsylvania. Dat ervan
een selectie naar intelligentie praktisch geen sprake wasschrijven zijtoeaande
sterke verstedelijking en industrialisatie vanhet 'platteland' in deze staat. De
toegang tot de stedelijke centra isvoor de plattelandsbevolking zeer gemakkelijk, terwijl bovendien een meerderheid van deze categorie tot de stedelijke
forensen dient te worden gerekend. Hetisdusniet onwaarschijnlijk datmetde
toename vande verstedelijking en industrialisatie de selectiviteit vande plattelandsmigratie gaat afnemen.
Naast deze studies zijn er in de Ver. Staten talloze andere onderzoekingen
verricht, waarbij zijdelings één of meer aspecten van het migratie-selectieprobleem zijn onderzocht, maar waarvan de betekenis voor onze opzet slechts
beperkt is. Onder verwijzing naar de literatuurlijst noemen weo.a. de studies
van: BENEWITZ (1956), ROSE(1958),BUCKand BROWN (1959),HAMILTON (1959),
WILSON and BUCK (1960), GESCHWIND and RUTTAN (1961), BURCHINAL et al.
(1962), STUB (1962), WINDHAM (1964). Voor verdere literatuur uit de Ver.
Staten moge worden verwezen naar: 'SELECTED STUDIES OF MIGRATION SINCE
WORLD WAR H' (1958); HAUSER and DUNCAN (1959) en BANKS (1963).

2. GrootBritannia
In het Ver. Koninkrijk geniet de studie van de demografische verschijnselen
reeds velejaren grote belangstelling. Zoals o.a.uitdeinhoud vanhet tijdschrift
Population Studies blijkt, benaderen de Engelse demografen demigratie vooral
van dekwantitatieve zijde;ditisevenwel ookintalvanandere landen hetgeval.
Op hetgebied vanhetmigratie-selectieonderzoek hebben de onderzoekingen
van hetMental Survey Committee in Schotland reeds lang deaandacht getrokken. Wezullen deresultaten hiervan beknopt weergeven. Eerst dient te worden
vermeld dat zowel in 1932als in 1947alle 11-jarige Schotse kinderen getest
zijn met behulp van dezelfde groepsintelligentietests. In een andere studie
(THOMSON, 1949)zijn vergelijkingen tussen detestresultaten vanbeidejarengemaakt, waaruit o.a. bleek dat het algemene niveau van de intelligentie in de
tussenliggende jaren zeker niet gedaald is.In 1947 isaan 10%vande kinderen
tevens een lijst met een aantal sociologisch relevante vragen voorgelegd. De
resultaten hiervan zijn door de SCOTTISH COUNCIL FORRESEARCH IN EDUCATION
(1953)gepubliceerd. Hierin wordt eencorrelatie aangetoond tussen intelligentiescoreenerzijds enanderzijds:woondichtheid (negatieve correlatie), gezinsgrootte (idem), status- of beroepsgroep vandevader (positieve correlatie) en enkele
andere factoren. Deduidelijkste samenhang werd gevonden tussen intelligentie
en statusgroep.
De onderzoekers hebben de woonplaatsen der kinderen in vier categorieën
ingedeeld op grond vandeinwonertallen, nl. grote steden, middelgrote steden,
kleine steden en 'overige gebieden'. Deze laatste categorie omvat niet alleenhet
platteland maar ook mijndistricten, buitenwijken van grote steden, kleinesteMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 68-3(1968)

7

den met minder dan 10.000 inwoners. Vermoedelijk hierdoor zijn de verschillen
in intelligentiescore tussen de kinderen die in deze vier categorieën woonachtig
zijn dan ook niet groot. Er kon nauwelijks een significant verschil tussen grote
steden en dez.g. Other Areas worden aangetoond.
De migratie kon slechts worden nagegaan door vergelijking van geboorte- en
woongebied der kinderen, waardoor dus alleen de migraties die een verhuizing
naar een der andere gebiedscategorieën inhielden, zijn geregistreerd (in totaal
behoorde ruim 10% der kinderen tot deze categorie van migranten). Naar
beroepsgroep van de vader vergeleken is het percentage migranten onder de
hoogste statusgroepen het grootst. Het merkwaardige is dat de 'Other Areas'
een vestigingsoverschot vertonen. De intelligentie-score van de migranten is
hoger dan van de overige kinderen, waarbij blijkt dat degenen die uit 'Other
Areas' naar de grote steden migreerden een significant hogere intelligentiescore hadden dan degenen die in omgekeerde richting waren verhuisd en dan
degenen diein 'Other Areas' waren blijven wonen.
Conclusies t.a.v. eventuele schadelijke gevolgen voor de hele bevolking door
deze concentratie van het intellect in de grote steden worden niet getrokken. De
schrijvers wijzen er wel op dat de intelligentiespreiding in hoge mate bepaald
wordt door de beroepsgroep van de ouders. De verschillen tussen deze groepen
zijn (waren?) vrij groot, niet alleen materieel maar vooral ook in levensstijl.
Dat het ouderlijk milieu een grote invloed heeft op de intelligentie-scores
achten zij buiten kijf.
Andere studies gericht op onderzoek naar de kwalitatieve verschillen tussen
bevolkingsgroepen zijn nagenoeg alle afkomstig van Britse psychologen. Als
voorbeeld hiervan noemen wehet onderzoek van EMMET(1954);de intelligentieverschillen tussen stad en platteland worden hierin met (nogal aanvechtbaar)
testmateriaal nagegaan. Verder noemen we een publikatie van BROWN (1957);
hierin wordt o.a. geconcludeerd dat er een tendens bestaat dat de meer intelligenten in grotere getale emigreren. Meer recent is een publikatie van ILLSEY et
al. (1963); hierin worden de resultaten van een onderzoek naar de migratiemotieven en kenmerken van vrouwen,die zich in Aberdeen hadden gevestigd,
nader besproken.
In al deze studies wordt een positieve correlatie geconstateerd tussen het niveau van de gemeten intelligentie en de relatieve frequentie der migratie, in het
bijzonder bij de migratie over grote afstand en naar de steden.
3. Europese Continent
Wat het migratie-selectieonderzoek op het Europese vasteland betreft, menen
we hier met een bespreking van enkele met ons onderzoek vergelijkbare studies
te mogen volstaan. Vele andere niet rechtstreeks bij onze probleemstelling aansluitende studies zijn te vinden in de zeer goed gedocumenteerde publikatie
van BEIJER (1963), waarin ruim 1300 titels van Europese (exclusief Britse) studies betreffende de plattelandsmigratie zijn opgenomen. Voorts moge worden
verwezen naar een tweetal uitgaven van de EUROPESE VERENIGING VOOR AGRARISCHE SOCIOLOGIE, nl.: 'Les Migrations Rurales' (1959) en: 'Bibliography on
8
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Rural Migration in 10European Countries'(1958).
Interessant voor onze doelstelling is een groot onderzoek in West-Duitsland
van de sociaal-anthropoloog K. V. Muller, tot 1963directeur van het Institut
für EmpirischeSoziologie,eerstinHannover,daarna inNeurenberg.Sinds1950
is een reeks van publikaties van zijn hand verschenen over de samenhang van
de begaafdheid - gemeten met behulp van onderwijzersbeoordelingen van een
honderdduizend schoolkinderen in de leeftijd van 10-14 jaar - met allerlei
socialekenmerken,zoalsafkomst, woonplaats,vluchtelingenstatus, statusgroep
der vader, alsmede andere klassificeerbare kenmerken, waaronder lichamelijke
eigenschappen,gezondheidstoestand, sociaalgedrag.
Voor ons is vooral dàt feitenmateriaal van belang waarin de migratie in beschouwingwordtgenomen.Deresultatenhiervanzijn neergelegdineen bijdrage
van Muller aan het Wereldbevolkingscongres te Rome (MÜLLER, 1955). De
theorieën van Müllerzijn noghetmeestduidelijk weergegeven inzijn publikatie
'DieBegabungindersozialenWirklichkeit'(1952).
Het hoofdthema van zijn - voor eugenetici niet onbekende- selectietheorie
komthieropneer:debelangrijkste begaafdheidselementen zijn erfelijk bepaald;
aangezien hetgeboortecijfer van demeestbegaafden geringerisdanvandeminder begaafden, neemt detotale begaafdheid voortdurend af. Indien de begaafdheid niet overwegend erfelijk bepaald zou zijn, moet het mogelijk worden geacht door middel van milieuverbetering, in het bijzonder van het onderwijs,
de vermindering van het aantal begaafden (door 'kwaliteitsverbetering') tegen
tegaan. Is hettegengestelde hetgeval,dan zou alleen eeneugenetische politiek
hierin verandering kunnen brengen. De sociologie en de sociale pedagogie
hebben, volgens Müller, deinvloed van het socialemilieu sterk overschat.
Met behulp van veel cijfermateriaal tracht Müller aan te tonen, dat de verschillen in begaafdheid verklaard moeten worden uit verschillen in erfelijke
aanleg. Een vergelijking van ter plaatse geborenen met vluchtelingen uit OostDuitsland, die onder veel slechtere omstandigheden waren opgegroeid, leverde
geen significante verschillen in begaafdheid op. Hieruit concludeert hij een duidelijke'Umweltstabilität' t.a.v. de begaafdheid. Wel valt er een sterk uiteenlopende begaafdheidsverdeling teconstateren bij de onderscheiden statusgroepen (volgens beroepshiêrarchie ingedeeld) en ook tussen de stads- en plattelandsjeugd (gemeten aan de woonplaats van het gezin bij de geboorte van de
leerling). Ook heeft Müller het 'sociale karakter' van de leerlingen door de
onderwijzers latenvaststellen,waarbijeenzestalcategorieën van 'leidinggevend'
tot 'a-sociaal'zijn onderscheiden. Samenhang met allehiervoor genoemde kenmerken, inclusief debegaafdheid, kon worden vastgesteld.
Müller merkt op dat deminder begaafden bij een sociaal opklimmen deweg
versperd vinden door de meer begaafden en terecht, zegt hij, want de sociale
pyramide is tevens de biologische begaafdheidspyramide. Voorts constateert
hij dat hetnietdoorstromen naar hetvoortgezet onderwijs bij demeest begaafden uit de laagste statusgroep bijna zes maal zo vaak voorkomt als bij debegaafden uit dehoogste statusgroep. Maar MÜLLER (1952,33)vindtdat nietalle
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 68-3(1968)
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begaafden een hoge positie kunnen krijgen en dat een begaafdheidsreserve
uitverschillendeoogpuntenwelnuttigis!
Volgens Müller is de migratie als zodanig selectief. Evenals ter Veen is hij
van mening dat migraties met een koloniserend karakter een selectie naar pionierskracht betekenen. De intelligentiebeoordelingen van kinderen van migrantenenvan niet-migranten tonen volgens zijn materiaal eenhoger begaafdheidsniveau voor deeerstgenoemden aan. Bij het constant houden van de statuscategorie blijken dezeverschillen nog aanwezig tezijn, al zijn de begaafdheidsverschillentussendestatusgroepen onderlingveelgroterdantussendegeboorteplaatsgroepen. Ook heeft hij in zijn onderzoek plattelandskinderen vergeleken
met in steden geboren kinderen die als gevolg van de oorlog op het platteland
woonden en daar werden grootgebracht. Weer bleken de laatsten naar begaafdheid boven eerstgenoemden uit testeken,ookindien de begaafdheidsverschillen per statusgroep werden berekend. Ook hier constateert Müller weer
eenselectievewerkingtenaanzienvanerfelijke factoren.
Aangezien de categorieën migranten in het onderzoek niet gedifferentieerd
zijn, is het moeilijk vast te stellen welke factoren hierbijconditionerend optraden. Het feit dat deverschillen tussen statusgroepen veelomvangrijker zijn dan
tussen migranten en niet-migranten (om onverklaarbare redenen laat Müller
in zijn congresbijdrage de korte-afstandsmigranten buiten beschouwing) wijst
eropdatjuist deinvloed van destatusvandevader nader moet worden onderzocht.
Al met al is het nog niet duidelijk geworden waarom de schoolbegaafdheid
van kinderen in hoofdzaak erfelijkbepaald zou zijn. Vooral in kringen van
psychologen, anthropologen en ook wel sociologen kan men nogal eens uiteenlopende meningen horen over de vraag in hoeverre dit het geval is. Müller
is geneigd om deze vraag met 'geheel' te beantwoorden, al geeft hij een enkele
keertoe,daterookvanhetmilieunogweleenseen(beperkte)invloedzoukunnen uitgaan. Van de zijde der sociologen en vele psychologen staat men afwijzend tegenover detheorie van deabsolute 'Naturbedingtheit' van intelligentie, karakter,e.d.1
Het feit dat Müller postuleert dat op grond van persoonlijke begaafdheidsverschillen er analoge verschillen tussen bevolkingsgroepen, incasu statusgroepenenterritorialegroepen,zoudenzijn,maaktzijntheoriebijzonder zwak.Zijn
conclusie, dat deze bevolkingscategorieën een erfelijk bepaald begaafdsheidsniveaubezitten,sluitaan bijdemonocausale opvattingen vantheoreticidietussen 1933en 1945in Duitsland in hoog aanzien stonden.2 Ook indien de persoonlijke begaafdheid tot op zekere hoogte erfelijk bepaald is, dan nog is het
1

Een interessante studie dieeensamenvattinggeeft van hetgeen hieraan deorde is,vindt men
in een publikatie van een aantal psychologenvanChicago: K. EELLSet al. (1951). Een bespreking en bestrijding van Müllers theorieën treft men ook aan bij CLÉMENT et VIEILLE
(1960). Daartegenover vindt Muller o.a. steun bij een Nederlandse psycholoog, VAN DER
HEIJDEN, diezijn onderzoeksresultaten o.m. vastlegde ineen publikatie getiteld 'Begaafdheid
enberoep',(1953).Demigratiekomt hierinpraktisch niettersprake.
8
Men leze ook de Kanttekening van de hand van J. Niezing over het verleden van K. V.
MullerinMensen Maatschappij, 39, 3(1964)186-187.
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niet toegestaan opgrond van gegevensvan 10-14jarigen een minof meer statische begaafdheidsspreiding teprojecteren opdesocialepyramideenaldusdemilieu-invloeden,dieongetwijfeld hun rolmeespelen,buiten beschouwingtelaten.
Een tweede bezwaar, voornamelijk gericht tegen het verzamelde materiaal
van Muller, is, dat vergelijkingen tussen migranten en niet-migranten worden
gemaakt, waarbij de eersten hoofdzakelijk uit vluchtelingen bestaan, die ten
plattelande worden vergeleken met autochtone kinderen. Op geen enkele wijze
wordt aangetoond dat deze vluchtelingetjes, grotendeels uit steden afkomstig,
niet een 'voor-selectie' hebben ondergaan. Vooral in een rampsituatie, zoals
dietijdens detweedewereldoorloginDuitsland bestond,isdit niet ondenkbaar.
Alsderdebedenking komt de - ook ophetDemografisch Congres te Rome
gestelde-vraagnaar voren of het naar beroep meer gedifferentieerde stedelijke
milieu in vergelijking met het plattelandsmilieu niet van invloed isgeweest op
de prestaties van de vergeleken categorieën schoolkinderen. In het bijzonder
variëren de ontwikkelingsmogelijkheden van deverbale expressie van stads-en
plattelandskinderen nogal eens.1Hieruit hoeft toch niet deconclusie teworden
getrokken dat de geconstateerde verschillen moeten worden verklaard uit verschillen inerfelijke samenstelling van devergeleken categorieën? Ook zoumen
in dit verband de zekerheid moeten hebben dat de onderwijzers de leerlingen
vrijvaniedere'bias'hebben beoordeeld.
Natuurlijk zou ook eenveronderstelling van hettegendeel,nl.dat hetsociale
milieu in staat is het begaafdheidsniveau ten volle of grotendeels te bepalen,
irreëel zijn. Anderzijds is duidelijk dat de bij de geboorte aanwezige aanleg
nimmer los gezien mag worden van de ervaringen, normen, waarden, etc. die
op de zich vormende persoonlijkheid inwerken. Dit geldt zowel voor de intelligentie als voor de karaktereigenschappen die bij Müller (volgens een zeer
aanvechtbare indeling) onderling correleren. In het volgende hoofdstuk zullen
wenogietsmeerzeggen overdematewaarin deaangeboren intelligentie wordt
weerspiegeld inhetfeno-typische intelligentieniveau.
We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat Müller zijn materiaal zo
heeft gerangschikt, dat de bij hem reeds aanwezige verwachtingen werden bevestigd. Ook uit zijn literatuurkeuze blijkt dit;alleendegenendieovereenkomstige opvattingen hebben worden geciteerd. Wij menen ons hiervan duidelijk
te moeten distantiëren, ook al hebben we uit de door Müller toegepaste methode van materiaalverzameling een zekere lering getrokken, zoals nog zal
blijken.
In aansluiting op bovenbesproken studie dient hier nog iets vermeld te worden over een soortgelijk onderzoek in Westfalen (1955-1958), waarin de resultaten van Müller grotendeels bevestigd werden. De onderzoeksleider WALTER
(1959) maakte echter veel meer voorbehoud in zijn verslag dan Müller in het
zijne deed. De begaafdheidsverschillen zijn nl. geringer geworden en blijken
in sterke mate met locale omstandigheden samen te hangen. De begaafdheids1

Ten aanzien van het gebruik van intelligentie-tests bestaat dezelfde problematiek; zie hiervoor o.a. dereedsvermeldestudievan EELLSet al.(1951).Aanbevelenswaardig isook de studie van MACKENROTH(1953, III).
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verschillen tussen statusgroepen domineren weer de stad-landverschillen. Wel
hebben de stadskinderen, evenals de kinderen uit de hogere statusgroepen een
voorspong, diezich o.a. uit in het hogere percentage met voortgezet onderwijs
onderdemeest begaafden. Wakerwijst ero.a. opdat deindustrialisatie van het
platteland de begaafdheidsverschillen meer en meer doet verdwijnen; hieruit
kan dus worden afgeleid dat de statusgroep kennelijk als belangrijke intervenierendevariabelebijdebegaafdheidsverschillen tussenstadenplatteland optreedt.
Tenslotte dient hier gesproken te worden over het migratie-selectieonderzoek
in Zweden. Behalve van een aantal onderzoekingen van de Universiteit van
Lund (HANNERBERGet al., 1957),waarin voornamelijk het geografische aspect
van de migratie wordt uitgewerkt, maken we melding van een belangwekkend
onderzoek van E.Neymark,getiteld 'Selektiv rörlighet',(1961).Dezepublikatie
is in het Zweeds verschenen, maar wordt door Dorothy S.THOMAS uitvoerig
besproken in Population Index(1963).Wezullen hierbij iets langer blijven stilstaan.
Dit onderzoek is gebaseerd op de gegevens van een 10%steekproef uit alle
in 1928geboren mannen diein 1948/49voordemilitairedienstwerden gekeurd.
Deze 20-jarigen zijn onderling vergeleken naar hun woonplaatsen, hun vaders
beroep, schoolopleiding en beroepsopleiding, intelligëntiescore en lichaamslengtebijdekeuring,alsmedehunberoepin 1949 en 1956. Intotaal kwamen de
gegevensvanruim4500jongemannen terbeschikking.
Op grond van woonplaatsveranderingen en migratieafstand in de periode
1942-1956 werden de onderzochten ingedeeld in tien categorieën. In bijgaande
tabelzijndezeaangegevenentevensdeintelligentiescorespercategorievermeld.
(De gemiddelden zijn berekend volgens de standardnine indeling, met een gemiddeldescorevan5,00.)
Samenvatting van de gegevens betreffende de samenhang tussen migratie en intelligentiescore
volgenshet Zweedsemigratie-selectieonderzoek van Neymark.
van platteland
niet gemigreerd
naar platteland, zelfde län1
naar platteland, ander län
naar stad,zelfde län
naar stad,ander län
1

4,19
4,20
4,93
4,71
5,48

van stad
5,50
4,88
5,88
6,16
6,55

Zweden isverdeeld in25'län'.

De migratie bleek sterk selectief te zijn; het percentage migranten neemt
toe bij een toenemend competentieniveau, onverschillig of dit gemeten wordt
aan schooltype, schoolniveau, beroepsopleiding, intelligentiescore of zelfs
lichaamslengte.
Wat de migratie betreft blijkt er een positieve selectie op te treden indien de
stad plaatsvanbestemming was en vooral indien het een migratie van één län
naar een ander betrof, welke meestal een migratie naar een grote stad inhield.
12
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Degenen die op het platteland binnen dezelfde län migreerden vertoonden echter geen statistisch significant verschil in intelligentiescore met de niet-migranten
ten plattelande. Bij de stedelijke migranten was ook de positieve selectie het
sterkst indien over lange afstand werd gemigreerd. De stedelijke migranten die
over korte afstand naar het platteland verhuisden vormden eerder een negatieve selectie.
Tenslotte bleek de sociale achtergrond der respondenten, gemeten aan vaders
beroep, de selectie naar intelligentie te beïnvloeden. Bij de lagere statusgroepen
waren de intelligentieverschillen tussen migranten en niet-migranten veel geringer dan bij degenen die uit hogere strata afkomstig waren.
4. Samenvatting
Overzien wetenslotte nog eens de gegevens die de belangrijkste onderzoekingen
op het terrein van de selectieve migratie hebben opgeleverd, dan kunnen we
een hoge mate van gelijkluidendheid constateren t.a.v. de volgende onderzoeksresultaten.
1. significante intelligentieverschillen tussen stedelingen en plattelandsbewoners
(uitzondering: Brown en Buck, die overigens toegeven dat het door hen
onderzochte platteland eigenlijk geen platteland meer is),
2. significante intelligentieverschillen tussen degenen die uit een 'hoog' maatschappelijk milieu (beroeps- of statusgroep) en zij die uit een 'lage' statusgroep afkomstig zijn,
3. significante intelligentieverschillen tussen plattelanders die migreren en
plattelanders die niet migreren (uitzondering: volgens Neymark vertonen
migranten naar andere, op korte afstand gelegen, plattelandssamenlevingen
geen hogere gemiddelde intelligentie),
4. significante intelligentieverschillen tussen migranten die naar grote plaatsen
endienaar kleineplaatsen gaan,
5. significante intelligentieverschillen tussen migranten die over lange en die
over korte afstand verhuizen.
De samenhang met gezinsgrootte, woonsituatie, schoolopleiding, beroep na
migratie, enz. wordt slechts in een enkele studie vermeld. De meeste onderzoekers realiseren zich dat zij een complex verschijnsel bestuderen, waarbij meer
dan één factor zijn invloed op de hoogte van het gemiddelde intelligentieniveau
doet gelden. Alleen K.V.Müller denkt meer monocausaal, nl. dat de erfelijke
aanleg nagenoeg geheel bepalend is voor het intelligentieniveau. Slechts wanneer men aanneemt, dat het levensmilieu geeninvloed heeft op begaafdheidselementen zoals intelligentie, is er reden om deze hypothese te ondersteunen. De
meeste onderzoekers zien echter het milieu als eenvariabele diede uitkomsten
van intelligentieonderzoekingen wel degelijk meebepaalt.
Evenals het geval is geweest in de hiervoor gereleveerde Zweedse en NoordAmerikaanse onderzoekingen is in ons migratie-selectieonderzoek ook veel
aandacht geschonken aan de samenhang van de intelligentie met afkomst,
migratieafstand en bestemming van de migranten, zowel in onderlinge vergeMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 68-3(1968)
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lijking als ten opzichte van de niet-gemigreerde plattelanders. Daarnaast zal
de migratiefrequentie moeten worden bestudeerd in relatie tot de intelligentie
vanmigrantenenniet-migranten.
Met deze literatuurverkenning, waarin een groot deel van het tot voor enkele
jaren gepubliceerde feitenmateriaal werd besproken, menen we voldoende te
hebben aangegeven,dathetdoor onsgesteldeprobleeminvelelanden aandacht
geniet. Hierbij valt op dat de resultaten van het empirisch onderzoek in hoge
mateovereenstemmen.Opgelostishetprobleemechternogniet.Eenvaststelling
vaneenrelatietussenmigratieenintelligentieniveau, waarbij blijkt datdemeerbegaafden in groteregetalemigreren, geeft nognieteenvoldoendeinzicht inde
achtergronden van dezesamenhang. Bovendien isdeselecterendefunctievande
trek naar destad noggeenszinskomen vasttestaan.
Aandehandvanrecentegegevenskanwordengeconstateerd datinhetlaatste
decennium de plattelandsmigratie in omvang isafgenomen (TER HEIDE, 1965).
Hetstrevennaar decentralisatievandeindustriein Nederland,waarbijverschillendegrotereplattelandsplaatsen enkleinere steden buiten hetwestendeslands
alsindustrie-ofontwikkelingskern werden aangewezenenwaardoor het aantal
arbeidsplaatsen indenijverheid endedienstenverlening konworden opgevoerd,
heeft deplattelandsmigratie in belangrijke mate afgeremd. Daarnaast zijn ook
de mogelijkheden tot pendel vanuit de perifere agrarische gebieden sterk vergroot.Bovendienheeft denogsteedsvoortgaandeverstedelijking vanhetplatteland vermoedelijk geleid tot een vermindering van de kwalitatieve verschillen
tussen stad en platteland, waardoor de eventueel nadelige effecten van de
plattelandsmigratieinbetekeniszijn afgenomen.
In minder ver geïndustrialiseerde landen en zeker in de ontwikkelingslanden
isevenwel de kwalitatieve selectie als gevolg van migratie nog steeds een reëel
probleem voor het platteland. De plattelandsmigratie is daar nog in omvang
toegenomen sindsdezevoorvelentenzeersteisvergemakkelijkt, o.a. dankzijde
sterk uitgebreide en verbeterde communicatiemiddelen. Wij zullen ons hier
beperken tot de Nederlandse situatie, zoals die tot het midden van de vijftiger
jaren heeft bestaan,toengrotedelenvanhetplatteland nognietinoverwegende
mate waren verstedelijkt en de hiervoor genoemde sociale veranderingen zich
nogniet duidelijk indedominant agrarische gebieden manifesteerden.
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III. D E F I N I T I E S EN PROBLEEMSTELLING
Zoals reedswerd aangegeven zullen weonsin hetonderzoek nauwelijks metde
kwantitatieve zijde van het migratieproces gaan bezighouden, maar ons voornamelijk concentreren op de kwalitatieve gevolgen ervan voor de plattelandsbevolking. Onze vraagstelling is in eerste instantie gericht op het probleem:
vormen degemigreerde plattelanders een positieve selectie naar bepaalde kenmerkenindienwehenvergelijken metdeachterblijvenden enwatisdebetekenis
van een eventuele samenhang? Het komt ons zinvol voor om eerst de centrale
begrippen migratie, plattelanden selectie nader in beschouwing te nemen, teneindedoor duidelijke definities spraakverwarring te vermijden.
1. MIGRATIE

In het gewone spraakgebruik wordt onder migreren verstaan: het van woonplaatsveranderen, verhuizen;eenmigrantisdan degenedieverhuist.Nuismen
in het algemeen geneigd om het begrip 'woonplaats' een ruimere inhoud te
geven dan 'het huis waarin gewoond wordt'. Een verhuizing naar de andere
zijde vaneen straat wordt dan ook niet alseenmigratie aangeduid; ook zijdie
zichmethet binnensteedse migratieonderzoekbezighouden doen dit niet.
Zoals bekend mag worden verondersteld, wordt in de Nederlandse demografische statistiek het overschrijden van een gemeentegrens als criterium voor
migratiegehanteerd. Hieraan kleeft het bezwaar datdeoppervlakten en ook de
inwonertallen van de Nederlandse gemeenten nogal sterk verschillen (de kleinste is 0,42 km2en de grootste 501,82 km2). De geografische afstand waarover
menverhuistisduseenafzonderlijke factor waarmeeweldegelijk rekeningmoet
worden gehouden. Vooral zuiver praktische overwegingen bij de bevolkingsstatisticihebbenertoegeleiddat hetverhuizenoverdegrenzenvanonzekleinste
administratieve eenheid alscriterium voor demigratieisgekozen.
Er isgeen reden om te veronderstellen dat de gemeentegrenzen in de meerderheid der gevallen samenvallen metdegrenzen van desamenleving, zoalsdie
door de leden ervan worden ervaren en waaraan het individu en ook de kleine
groep zich voor hun gedrag hoofdzakelijk refereren. Hoewel de oriëntatie op
grote socialeeenheden (regionale,nationale)deterritoriale dorps-engemeentegrenzenmeerenmeerdoetvervagen,m.a.w.ereenverwijdingvanhet referentiekader derplattelandsbevolking plaatsvindt,waaruittal van sociale veranderingen voortvloeien, zijn er nog verscheidene gebieden aan te wijzen, waar het
sociale netwerk tussen de bewoners een vrij enge territoriale begrenzing heeft.
Men magwelaannemen dat, inhet bijzonder bij hetnemenvanbelangrijkebeslissingen, de sociale beïnvloeding van het menselijk handelen zich- zij het in
afnemende mate- nog steeds binnen de locale samenleving afspeelt. Als voorbeelden hiervan kunnen o.a. verwantschapsstructuren, vriendschapsstructuren
en andere institutionele sectoren worden genoemd.
Naar ons idee zou men pas of reeds dan van migratie dienen te spreken, inMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 68-3(1968)
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dien eenpersoonzichvestigt buiten desocialeeenheid waarin het merendeelen
de meest relevante van zijn sociale referenties plaats vinden. We definiëren
daarom migratie voorlopig als:iedereverhuizing waarbij een losmaking uit de
voor debetrokkene relevante localesocialestructuren plaats vindt.
Deze definitie vindt ook aansluiting bij die welke is opgesteld door BEEGLE
(1959,75)luidende:'migration isthevoluntarymovementofindividualsbeyond
and outside their interaction systems in the community of residence'. Hierin
wordt o.m. de beperking ingevoerd, dat de migratiebeslissing op vrijwillige
basis dient te zijn geschied. Het blijkt in de praktijk echter bijzonder moeilijk
om dit criterium operationeel te maken. Van deportaties bijvoorbeeld is het
gedwongen karakter vrij gemakkelijk te onderkennen, maar hoe deelt men de
migratiesindievoortkomenuitmoeilijkheden vangodsdienstigeofeconomische
aard of uit communicatieproblemen? Ook van echtgenotes en kinderen staat
het vrijwillige karakter van de migratie in gezinsverband niet altijd vast. Het
komt onsevenwelgewenst voor omonsonderzoek zoveel mogelijk tebeperken
tot degenen die migreren op eigen initiatief en die bovendien de bedoeling
hebbenzichduurzaam elderstevestigen. Dan kan mengedeporteerden, dwangarbeiders,etc.uitsluiten;degenen diealskind ofechtgenote met hun oudersof
echtgenoot meemigreren zullen in ons onderzoek ook buiten beschouwing blijven.1
Een ander criterium waarover in dit verband moet worden gesproken, is
datvandetijdsduur vandemigratie.VooralvanAmerikaanse zijdeismennogal geporteerd voor een ruime begripsopvatting. Evenals het merendeel van de
Nederlandse onderzoekers menen wijeen enigszins beperkte inhoud te moeten
aanhouden, ni. de tijdelijke of als tijdelijk bedoelde verplaatsingen vallen o.i.
nietonderhetbegrip.Bijvoorbeeld zijdiehunwoonplaatsverlatenvoorseizoenarbeid, recreatie, herstel, uitzending, e.d. dient men niet als migranten aan te
merken. In demeestegevallen ishetimmersniet debedoeling omzich blijvend
lostemakenuitvoorhenrelevantestructuren.
Terugkerende naar onze definitie van migratie zouden wij de volgende herformulering willen voorstellen:
migratie isiedere vrijwillige, als blijvend bedoelde verhuizing, die tot een
losmaking uitvoordebetrokkenerelevantelocalesocialestructuren leidt.
In een onderzoek waarin de migratiegeschiedenissen van een aantal plattelanders over twee decennia worden nagegaan is het met eenvoudige middelen
mogelijk vasttestellenof er sprakeisvaneenblijvendewoonplaatsverandering;
tijdelijke migrantenkunnengemakkelijk uithetonderzoek worden geëlimineerd.
Om te kunnen concluderen of een losmaking uit voor de migrant relevante
1

Theoretisch beschouwd ishet wel juist om ook degedwongen verhuizingen alsmigraties aan
te merken. ELLEMERS (1957) voert hiervoor steekhoudende argumenten aan, terwijl ISAAC
(1954),HEBERLE(1955),PETERSEN(1958),e.a.hiervanverschillende vormen behandelen. Voor
ons onderzoek echter, dat gericht isop destudie van deeffecten van de plattelandsmigratie,
kunnendegedwongenmigraties,dievaakoptreden alsonvoorspelbare incidentele verschijnselen,het bereiken van duidelijke tegeneraliseren resultaten bemoeilijken. Uit praktische overwegingen dient dusdevoorkeur teworden gegeven aan een beperking tot de op vrijwillige
basistot stand gekomen migraties.
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socialestructuren heeft plaatsgevonden,zalmenongetwijfeld hetcriteriumvan
deminimalegeografischeafstand moetenhanteren.Zoalsinhetvolgende hoofdstuk nader zal blijken, is de bezochte lagere school als uitgangspunt van de
materiaalverzameling en ook van de eventuele migratie gekozen. In vele gevallen wordt immerseen lagere school zogesitueerd dat dezezogoed mogelijk
in het centrum van het sociale netwerk of, zo men wil, op het kruispunt van
vele sociale relaties komt te liggen. Bovendien neemt de school als educatieve
institutie een centrale plaats in, zeker in plattelandssamenlevingen (men denke
o.a. aan de belangrijke rol die de schoolmeesters op het platteland hebben gespeeld).Watdeouders betreft isdekeuzevandelagereschoolveelal gebaseerd
op overwegingen, dieertoe moeten leiden dat hun kinderen onderwijs ontvangen in een milieu dat is afgestemd op die locale structuren welke door de betrokkenenalsrelevantwordenbeschouwd.
De mate van vrijwilligheid van een migratie zal waarschijnlijk alleen te achterhalen zijn door de respondenten te vragen naar de omstandigheden waarin
en de motieven waarop de migratiebeslissing viel. In dit verband verwijzen we
o.a. naardeverhelderendestudiesvan EISENSTADT(1954,1),diehetmigratieprocesontleeddeindriefasen,ni.demotivatie('theneedsordispositionswhichurge
peopleto move'),defeitelijke migratieendeabsorptie van demigranten inhet
nieuwemilieu.Watdemotivering betreft legt Eisenstadt denadruk opdemate
van onzekerheid bij de migrant endeontoereikendheid van het milieu. Indien
deze factoren sterk zijn en als er bovendien een 'objectiveopportunity'tot migratie is,dan zal deze plaats vinden. Hij noemt dan eenviertal terreinen waarop frustraties kunnenvoorkomen. BOGUE(1959,1963)en anderen hebben erop
aangedrongen om de migratiebeslissing en -motivering te bestuderen in het
licht van de socio-economische endemografische situatie inhet oorspronkelijk
woongebied (als 'push' factoren) endezelfde situatie in het gebied van bestemming('pull' factoren).
In de voetsporen van Eisenstadt en Bogue hebben in Nederland o.a. IN 'T
VELD-LANGEVELD(1957), BOEKESTIJN(1961)en WENTHOLT(1961)zich verdiept
indemotiveringen van migranten inresp.Oostelijk Groningen, Zeeland endie
van overzeese migranten. Demigratiebereidheid (-animo) en migratietraagheid
worden o.m.betrokken opdesituatie'thuis' en'elders'. Persoonlijke encollectieve motieven (in termen van frustraties, aspiraties, persoonlijkheidsstructuur,
etc), referentiegroepen, informatie over alternatieven ('migratieaanbod') etc,
die hun invloed op de verschillende fasen van het migratieproces uitoefenen,
komen hierbij aandeorde. Eenbeknopte besprekingvandezestudiestreft men
aanbij ELLEMERS(1964).
Inderdaad zal bij de bestudering van specifieke migratiestromen sterk de nadruk op deze aspecten moeten worden gelegd. Bij onze benadering van de
migratie gaat het niet zozeer om de psychologische omstandigheden die een
bepaalde migratie bewerkstelligden, alswel om het effect van demigratie op de
niet-migranten. Maar wemerken hierbijdirectopdateeninzichtindemotieven
dietot migratie leidden, onsten zeerstezou kunnen steunen. Dan ishet echter
gewenstdateveneensdemotievenvandegenendienietmigreerdenwordennageMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 68-3(1968)
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gaan.1 Indien we kunnen vaststellen dat er verschillen tussen de categorieën
migranten en niet-migranten bestaan komt de vraag naar de achtergrond van
dezeverschillen aan deorde.Wezullen daarop pas kunnen ingaan alseenmaal
de samenhang tussen migratie en selectie naar bepaalde kenmerken isvastgesteld.
2. HET PLATTELAND

Er zijn maar weinig begrippen in de sociale wetenschappen die de 'definitiebouwers' zoveel moeite en teleurstelling hebben bezorgd als het bovengenoemde. Ook in het dagelijks spraakgebruik ontstaan nogal eens misverstanden
over dit begrip; de nog vaak te beluisteren opvatting dat plattelandsbevolking
synoniem is aan agrarische of boerenbevolking en volgens anderen aan dorpsbevolking, wijst niet op een duidelijke begripsafbakening. Helaas hebben ook
de sociologen (het gaat onzes inziens hier om een sociologische categorie)
geenwaterdichte formule kunnen vinden welkeeenvoor iedereen bevredigende
begripsomschrijving inhoudt. Wezullen inhet navolgendehetbegripplatteland
voornamelijk in relatie met hetbegripstad inbeschouwingnemen,zonderdaarbijnaareenvolledigeliteratuurweergavetestrevenenzonderhieroverhetlaatste
woordtewillenuitspreken.
In de sociologische literatuur staat een boek, dat reeds meer dan 35 jaar geleden werd geschreven, nog steeds hoog genoteerd, nl. dat van SOROKIN en
ZIMMERMAN: 'Principles of Rural-Urban Sociology' (1929). Hierin wordt gesteld dat de relatie tussen platteland en stad, twee sociaal-economisch verschillende sferen, een functie is van de samenleving als geheel. De schrijvers
belichtendeverschillentussenstadenplatteland opeenuitvoerigewijze, daarbij
sterk de nadruk leggend op het feit, dat dezeverschillen meer en meer in betekenis afnemen, tegelijkertijd echter concluderend dat het platteland nimmer
geheel zal verdwijnen. Zij zien af van het geven van een sluitende definitie van
beidebegrippen.
Een vertegenwoordiger van de opvatting dat stad en land ook cultureel een
dichotomie vormen is WIRTH (1938),die een artikel publiceerde onder de titel
'Urbanism as a way of life'. Wirth stelt op p. 8: 'For sociological purposes a
city may be defined as a relatively large, dense, and permanent settlement of
socially heterogeneous individuals'. Aan deze drie hoofdkenmerken, nl.aantal
endichtheid van bevolkingenheterogeniteit (diedusvan structurele aard zijn),
verbindt hij een groot aantal culturele kenmerken van de stedelijke persoonlijkheid.
Hierop islater kritiek gekomen, omdat empirisch onderzoek uitweesdatvele
van deze culturele componenten niet bleken te correleren met het onderscheid
tussen stad en land. Een dezer critici van Wirth is DEWEY (1960), die o.a. bij
18sociologische schrijvers nagaat wat zijonder'urbanism'verstaan;het blijken
40verschillende kenmerken tezijn, waarvan slechtséén door meerdan de helft
1

Pogingen om tot een sociaal-psychologische vergelijking te komen treft men o.a. aan bij
IN 'TVELD-LANGEVELD(1957)en FRIJDA(1961).
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der auteurs wordt genoemd (heterogeniteit).Ookbijde schrijvers van verschillendehandboeken vindtmeneensteedsvariërende opsomming van kenmerkendeeigenschappen derstad.TenaanzienvanWirth concludeert hijdat dewerkelijkheid niet in overeenstemming ismet de door deze genoemde culturele kenmerken. Tenzij men een specifieke situatie wil onderscheiden isde samenhang
tussenbevolkingsgrootteenculturele componenten 'non-existent'. Wel geeft hij
toedatereensamenhangmoetzijntussengroepsomvangencultuur,maardaarbij dient hun verschillendeinvloed op hetgedragteworden onderkend. Zoziet
hij eenvijftal kenmerken van destad uit delangelijst vanWirth in aanmerking
komen voor nader onderzoek, te weten: 1. anonimiteit; 2. arbeidsverdeling;
3.heterogeniteit, voortgekomen engehandhaafd door 1 en2;4. onpersoonlijke
en formeel voorgeschreven relaties; 5. statussymbolen die onafhankelijk zijn
van de persoonlijke bekwaamheid. Met uitzondering van het laatste kenmerk
zijnditdusstructureleverschillenmethetplatteland,waarbijDeweyopmerktdat
statussymbolen ook eengevolgzijnvandeanonimiteitindestadendatzeinhet
socialeverkeervereistzijn.
Dewey meent dan ook dat van stedelijke tegenover plattelandscultuur niet
kan worden gesproken,evenmin alsvaneenverspreidingvan stedelijke cultuur
over het platteland. De acculturatie isbovendien wederzijds.Grootteendichtheid brengen dusbovengenoemde structuurverschillen metzichmee,maardeze
impliceren geen principiëlecultuurverschillen tussen stad en land.1
Ook is een belangwekkende studie van Duitse zijde verschenen, nl. van
KOTTER (1958). Evenals Sorokin en Zimmerman ziet hij het onderscheid stad
en platteland in het kader van detotale samenleving. Hij verzet zich tegen een
beeldvormingvandestedelingtegenover dievandeplattelander alsexponenten
van twee wezenlijk verschillende werelden. Niehaus citerend, stelt hij daar
tegenover: 'Stadt und Land sind zwei Erscheinungsformen eines in seinem
Grundzügen einheitlichen kulturellen und sozialökonomischen Entwicklungsprozesses' (p. 9). Men kan wel proberen ideaal-typischeverschillentussenstad
enland teconstrueren, maardezezijn inhogemateirreëel.Hoogstens kanmen
dan vaststellen datinbepaaldegebieden meerstedelijke eninandere meerplattelandskenmerken domineren. Dynamisch gezien kan men welconstateren dat
er 'cultural lags' optreden bij de plattelandsbevolking, maar de betekenis van
het verschil tussen stad en land is niet kwalitatief maar kwantitatief; de verschillen zijn niet van principiële, hoogstensvangraduele aard. Kotter verbindt
aan de ontwikkeling van de moderne industriestaat devorming van een 'ruralurbancontinuum',waarinzoweleconomischalssociologischdemengtypenoverheersen. Hiermee wordt het echter uiterst moeilijk om de twee 'extremen' te
definiëren. Ook de functionele (beroeps-) en structurele (bevolkingsomvang)
verschillen zijn geenvolkomen adequate criteriavoorhetgewenste onderscheid
(p. 83).
Deze nieuwere inzichten zijn mede te danken aan de toenemende integratie
1

L. Wirth heeft later, in 1951, in een onvoltooid artikel veel van zijn oorspronkelijke visie
teruggenomen. Het begrip dichotomie of trichotomie wenst hij in dit verband te vervangen
door'continuum'. (REISSJR., 1964,221-225).
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van stad en platteland. Denivellering van deverschillen, waarover wij reedsin
heteerstehoofdstuk spraken,iseenbelangrijke uitdagingaanhetwetenschappelijke denken geweest om de oudere concepten hieromtrent te laten varen. Het
inzicht dat een 'modern' en 'progressief' cultuurpatroon niet hetzelfde is als,
of bepaald wordt door 'verstedelijking', maar dat nieuwe cultuur zich ook los
van het onderscheid tussen stad en land kan verspreiden over het continuum
betekent in feite een einde van de gedachtenconstructie dat stad en land twee
polaire samenlevingsvormen zijn die een dichotomie mogelijk maken. De
moderne levenswijze van vele plattelanders naast die van meer traditioneel ingestelde stedelingen, alsmede de nog steedsgroeiende groep van forensen-pendelaars (Kotter berekende in 1958 dat 2/3 van de Westduitse plattelandsbevolkingnietindelandbouwwerkzaamwas,terwijlJ. MÜLLERin 1965eenstijging
tot 3/4 constateerde), hebben de these dat het onderscheid voortvloeit uit een
natuurlijke stad-land tegenstelling, feitelijk geheel ondergraven (zie ook
KOTTER,1963).
Intussen dienen we ons nader te bezinnen op een zo duidelijk mogelijke
begripsbepaling van het platteland. In het voorgaande hebben welaten blijken
dat het platteland alleen zinvol kan worden omschreven in samenhang met het
begrip stad. Nu we op grond van het voorgaande moeten concluderen dat er
vanprincipiële,cultureleverschillentussenstadenplatteland geensprake(meer)
is, is het waarschijnlijk juister een ruimere plaats toe te kennen aan uiterlijke,
o.a. functionele en structurele, kenmerken. Ook Kotter tobt met de definitie
van het platteland; hij constateert dat het begrip 'Land' een groot aantal heterogene sociale structuren inhoudt,die'zunächstnichts weiter gemeinsam haben
alsgewisse morphologische Strukturmerkmale des Raumes'. Hij meent dat een
begrenzing van het onderzoekobject a priori niet mogelijk is; het vaststellen
ervan iseen onderdeel van het onderzoek zelve. 'Es scheint daher richtig, den
sozialökonomischen Ausgangspunkt zu wählen, also von der Mensch-RaumBeziehung auszugehen'. We kunnen onsbij deze conclusie van KOTTER (1958,
84)volkomen aansluiten.
Nog een andere auteur heeft zich met dit vraagstuk bezig gehouden. CONSTANDSE(1960,1)steltalshoofdkenmerk van het platteland hetsterk overwegen
van de agrarische bestaansvorm. Uit dit functionele kenmerk leidt hij o.a. een
belangrijk structureel kenmerk van het platteland af, ni.degeringebevolkingsdichtheid. Hijdefinieert hetplatteland alsvolgt:'platteland zijn aldiegebieden,
waarsamenlevingsvormen worden aangetroffen dieenerzijds deeluitmakenvan
eencultuurwaartoeooksteden behoren,dieechteranderzijds door afhankelijkheid van de eenzijdige agrarische voortbrenging een subcultuur vormen, die
minder ver ontwikkeld isdan die in desteden' (p.22).Dedrie in deze definitie
verwerkteaspectenzijn:
a. het platteland omvat samenlevingen die deel uitmaken van, de nationale
samenleving,
*
b. het wordt gekenmerkt door eeneenzijdige agrarische voortbrenging,
c. waaruit een minder ver ontwikkelde subcultuur voortvloeit.
Met de eerste twee aspecten kunnen we volledig akkoord gaan, maar t.a.v.
20
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het onder c. genoemde geven weevenwel de voorkeur aan een meer genuanceerdeformulering. Constandse omschrijft 'deontwikkelingvandecultuur' als:
'de groei naar complexe vormen, de toenemende specialisatie en differentiatie
in het groepsleven en de groei van het materieel bezit', waaruit blijkt dat ook
deze 'ontwikkeling' in wezen op structuurverschillen berust. Het begrip 'cultural lag' iso.i. in dit verband onvolledig en daardoor ontoereikend voor typering van de stad-land verschillen. Nu decultuuroverdracht, resp. cultuurovername steeds verder voortschrijdt, verliest het derde aspect meer en meer zijn
definitievebetekenis.
Om nu tot een afronding te komen, menen wehet begrip 'platteland', zoals
het door ons als uitgangspunt voor het onderzoek zal worden genomen, als
volgttekunnentyperen:
Het platteland omvat diegebiedenwaareenbevolkingisgevestigd diedeel
uitmaakt van een volkssamenleving en die zich van andere socialecategorieën onderscheidt door een aantal functionele en structurele kenmerken,
samenhangende metdedirecte ofindirecte betrokkenheid opdeagrarische
bestaansvorm.
Bij toepassing van deze definitie zal een subjectieve, arbitraire beslissing t.a.v.
de begrenzing van het platteland niet te vermijden zijn;deze isechter in hoge
mate afhankelijk van dedoelstelling van het onderzoek. In ons onderzoek menen we met de functionele en structurele criteria, waarmee het CENTRAAL
BUREAU VOOR DE STATISTIEK (1958)een typologie van de Nederlandse gemeenten heeft samengesteld, in grote lijnen voldoende mogelijkheden tebezitten om
onderscheidingen in de samenlevingsvormen van Nederland aan te brengen.
Wezullen opde uitwerkinghiervan inhetvolgende hoofdstuk uitvoerigterugkomen.
3. SELECTIE

Het door ons gehanteerde selectiebegrip zal worden toegespitst op de sociale
selectie naar enkele relevante aspecten, waarbij vooral de psychologie ons van
dienstzalkunnen zijn.
Het begrip selectie1 heeft betrekking op'keus'of 'uitkiezing' en wel op een
zodanigekeuzedathetgekozeneafwijkt vanhetuniversum,tenminstevoorzover
hetbepaaldekenmerkenofeigenschappenbetreft.Individuenuiteenpopulatiedie
één of meer bepaalde kenmerken wel, resp. niet vertonen, worden dus wel of
juistnietonderdegeselecteerdenverwacht,hetgeenimpliceertdatnaselectiehet
overgebleven deelvandepopulatieeenanderesamenstellingheeftverkregen.De
geselecteerden wijken dus van het geheel en van de niet-geselecteerdedelen af,
wat betreft één of meer kenmerken of eigenschappen. Het begrip 'selecteren'
zoudenwijhiernualsvolgtwillenomschrijven:
het met behulp van bepaalde criteria aanbrengen van een zodanig onder1

Juister zou zijn te spreken van 'sortering' in plaats van selectie (CLIQUET, 1965, 109). Wij
sluiten hier echter aan bij de in het dagelijks spraakgebruik bedoelde betekenis van selectie,
dieook indesocialewetenschappen demeest gangbareis.
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scheid of scheidingtussendesamenstellendeeenhedenvaneenverzameling,
dat de deelverzamelingen onderling en ten aanzien van het geheel significantverschillen.
Vooruitlopende opdeindevolgende paragraaf naderteomschrijven probleemstelling van ons onderzoek, zal het duidelijk zijn dat migratie als zodanig een
scheidende werking t.a.v. de plattelandsbevolking heeft. Het onderzoek zal
echter moeten aantonen of van selectiein debovenomschreven zin sprake isof
dat de plattelandsmigratie een a-select proces van woonplaatsverandering is.
Afhankelijk van de samenstelling naar bepaalde kenmerken of eigenschappen
die de betrokken samenleving voor en na de migratie bezit, kan men dan al of
nietvanselectievemigratiespreken.
Op grond van de aard der kenmerken en eigenschappen die in een samenleving aanwezigzijn en die de vertrokkenen in gelijke, sterkere of mindere mate
kunnen bezitten, zal men tot een waardering van deze elementen moeten komenomtekunnen concluderen ofervaneenpositievedan welnegatieveselectie
sprake is.Wij zullen vanpositieve selectie spreken indien bepaalde, positiefgewaardeerde kenmerken of eigenschappen in sterkere mate bij de geselecteerden
voorkomen dan bij de niet-geselecteerden, terwijl een negatieve selectieaangeeft, dat degeselecteerden opgrondvanbepaaldekenmerken ofeigenschappen
lager gewaardeerd moeten worden dan de rest. Selectie impliceert dus een verschil in 'kwaliteit'.Kwaliteit is een normatief begrip; slechts door middel van
een waardetoekenning aan bepaalde eigenschappen, d.w.z. door een waardering a priori, kan deze worden vastgelegd. De vraag is welke kenmerken en
eigenschappen hiervoor in aanmerking komen. En hiermee samenhangend:
welkeeigenschappen en kenmerken dienen in ons geval als positief dan welals
negatieftewordenbeschouwd?
Zoals uit tal van studies isgeblekenwerd en wordt als grote bedreiging voor
tal van plattelandssamenlevingen het dalende of nauwelijks stijgende aantal
inwoners aangewezen. Naarmate desamenlevinggeringervan omvang is, blijkt
de relatieve groei des te trager tezijn. Hoewelwehetbelangvandeze kwantitatieve verschuivingen niet willen ontkennen, menen we dat het effect van deze
vertraagde bevolkingsgroei vooral van reële betekenis is, indien deze in relatie
met bepaalde kwalitatieve kenmerken en veranderingen daarin, wordt gezien.
Wanneer bijvoorbeeld aan een samenleving alle 'ongewenste' elementen zouden worden onttrokken zal men geneigd zijn om deze selectie een kwaliteitsverbetering voor de achterblijvenden te noemen en kan dus van een negatieve
selectie worden gesproken. Vermindering van de bevolkingsomvang en van de
dichtheid van bevolking behoeven dus niet zonder meer tot een kwaliteitsverminderingteleiden.
Dit wordt evenwelandersindien demigratie gepaard gaat meteenonevenrediggroot vertrek van degenen die belangrijke sociale posities of functies ineen
plattelandssamenlevingbekledenofzouden kunnen bekleden.Eenrelatief sterke
exodusvandezecategoriekandebetrokken samenlevingen - vooraldekleinere
- ten zeerste benadelen. Ook zal bijvoorbeeld de migratie van grote aantallen
jongeren, die aan het begin van hun productieve levensfase staan tot een ver22
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mindering van de kwaliteit der samenleving kunnen leiden. Zelfs kan bij het
ontbreken van een 'Nachwuchs' op langere termijn detotale functievervulling
vaneensamenlevingindeknelkomen.
Voor ons is van belang vast te stellen welke kenmerken van een zodanige
importantie zijn dat zij voor verder onderzoek in ons kader in aanmerking komen. Zoals reeds in vele onderzoekingen werd vastgesteld is de plattelandsmigratie selectief ten aanzien van de leeftijd. Een proefonderzoek in een aantal
Zuidlimburgse gemeenten wees voorts uit dat afzonderlijke bestudering van
mannen en vrouwen noodzakelijk is (zie hoofdstuk IV. 1). Op grond hiervan
meenden wedatinhetonderzoek deinvloed van defactoren leeftijd engeslacht
geheelmoestwordenuitgeschakeld.Zoalsnogzalblijken hebbenweonze onderzoekpopulatie beperkt tot mannelijke plattelandsbewoners uitéén leeftijdscategorie.
In hetvoorgaande hebbenwereedsenkele malen laten doorschemeren dat onze keuze, evenals bij tal van andere onderzoekers, gevallen is op de variabele
intelligentie. Niet alleen is vrij veel ervaring opgedaan met de meting hiervan,
maar bovendien is onzes inziens de intelligentie een belangrijk indicator voor
dekwaliteitvandeplattelandsbevolking.Wedenken hierbij zowelaandevoortschrijdende gecompliceerdheid vanhetmaatschappelijk leven,waardoor,vooral
aan deleidinggevendefiguren,steedshogereeisen aan kenniseninzicht (zullen)
worden gesteld, als aan de toegenomen communicatie en integratie van bevolkingsgroepen. Devroegerveelvoorkomende situatie,dat deleidinggevendeposities volgens het oligarchischprincipewerdenbezeten waarbij sociale afkomst
en gevorderde leeftijd dooslaggevende criteria waren, wordt niet meer alsadequaat beschouwd. Ascribed status maakt plaats voor achieved status; meeren
meer gaan nu werkelijk capabele personen het leiderschap bekleden. Hierbij
zal de intelligentie, naast andere persoonlijkheidseigenschappen, een steeds
voornamereplaatsgaaninnemen.
Eendefinitie van hetbegripintelligentie isnietgemakkelijk tegeven.WECHSLER (1944) definieert intelligentie als:'the aggregate or global capacity of the
individual to act purposefully, to think rationally, and to deal effectively with
hisenvironment' (p.3).Eenoverzichtvanverschillende definities vindt men o.a.
inhetproefschrift van VANALBADA(1956).Intelligentieisgeenscherpomschrevenbegrip, stelt deze;hetismoeilijk een definitie te vinden dieaan alle opvattingen recht doet Hij wijst op deverschillende functies van deintelligentie: bij
dealgemene intelligentie(intellect)staatdevaardigheid totabstraheren voorop;
daarnaast onderscheidt hij het leervermogen en depraktische intelligentie. Het
observeren, combineren en deduceren zijn deelvermogensdie zeer verschillend
ontwikkeld kunnen zijn. Voorts stelt hij 'het lijkt verantwoord aan te nemen,
dat de erfelijke aanleg een potentie inhoudt, een plafond aanwijzend, waar intelligentie, ook onder de gunstigste omstandigheden niet boven uit kan stijgen.
Wat van deze potentie echter wordt gerealiseerd zal in hoge mate afhankelijk
zijn van uitwendige omstandigheden' (p. 10). Wij zouden intelligentie hierwillenomschrijven als:
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een complex vermogen dat het individu in staat stelt van ervaringen te
leren, abstract te denken en doelgericht en effectief te handelen.
Op welke wijze kan men nu de intelligentie van de onderzochten, dus zowel
de migranten als de niet-migranten vaststellen? Zoals reeds in hoofdstuk II is
gebleken, werd in het merendeel van de onderzoekingen met de resultaten van
intelligentietests gewerkt. Daarnaast werd gebruik gemaakt van beoordelingen
die door onderwijskrachten over hun leerlingen werden verstrekt. We zullen
beide methoden beknopt bespreken en daarna onze keuze motiveren.
Het onderzoek volgens de eerstgenoemde methode zullen we in de eerste
plaats illustreren aan een Nederlandse studie, waarin - in overigens omzichtig
gestelde termen - naar voren komt dat de aangeboren intelligentie kan worden
benaderd met behulp van intelligentietests. Het Demologisch Instituut te Den
Haag heeft de uitkomsten van deintelligentietests dieeen onderdeel vormen van
de keuringen voor militaire dienst, over eenvijftal jaren bewerkt en deresultaten
daarvan in een tweetal publicaties weergegeven (DEMOLOGISCH INSTITUUT,
1951, 1957). Deschrijvers introduceren de begrippen potentiële en parate intelligentie, waarbij is aangenomen dat met de bekende Matrix-test de in aanleg
aanwezige intelligentie wordt benaderd, terwijl door een serie van vijf in het
psychologisch onderzoek opgenomen tests de feno-typische intelligentie zou
worden gemeten. Wij stelden aan de hand van het door het Demologisch InInstituut gepubliceerde cijfermateriaal per economisch-geografisch gebied
vast, dat er een zeer duidelijke positieve correlatie tussen beide reeksen van
intelligentiegemiddelden bestaat; de correlatiecoëfficiënt bedroeg niet minder
dan 0,97. Dat de Matrix-test iets anders zou meten dan de tests voor de parate
intelligentie, kon dus niet worden waar gemaakt.
Voorts kunnen wij naar verscheidene uitspraken in de literatuur verwijzen,
waarin wordt geconcludeerd dat het meten van de geno-typische intelligentie
nog (?) tot de onmogelijkheden behoort. D E COSTER (1960) constateert o.a. het
falen van de toepassing van de z.g. culture free test proeven in Midden-Afrika,
waarbij hij opmerkt 'De test kan nooit de zuivere formele aanleg bereiken. Hij
kan de disposities slechts via de uitingsvormen van het individu toetsen en deze
zijn uiteraard cultuurgebonden' (p. 121). De reeds eerder geciteerde studie van
EELLSen andere psychologen (1951)geeft ook aan dat geconcludeerd moet worden dat de aangeboren intelligentie niet meetbaar is.Aansluitende opmerkingen
zijn o.a. te vinden bij CARMICHAEL (1954, VIII, X, XVIII).
Tenslotteverwijzen wenaar de studiesvan de anthropoloog MONTAGU (1964),
die over de IQ-tests o.a. opmerkt: 'Men neemt over het algemeen aan dat de
IQ-test de 'aangeboren intelligentie' tot uitdrukking brengt. Dit is een vergissing', (p. 123). En op p. 126: 'De IQ-test is een test van een werkelijkheid, niet
vanmogelijkheden. EenIQ-testheeft slechtswerkelijke waardealsde omgevingen
van de geteste personen zoveel mogelijk overeenkomen. Voor de verschillende
maatschappelijke klassen moet de test altijd aangepast worden overeenkomstig
de verschillende omgevingservaringen'. Hij verwijst ook naar de bekende vooroorlogse studies van KLINEBERG (1935, 1938), die constateerde dat negerkinderen die vanuit het zuiden der Ver. Staten naar het noorden migreerden, na
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enige tijd een stijging in IQ vertoonden tot slechtsweinigonder het IQ van de
blanke kinderen in hun omgeving,dit integenstellingtot dekinderen dieinhet
zuidenwarengebleven.
Hiermede is waarschijnlijk genoegzaam aangegeven dat het meten van de
intelligentie met behulp van tests niet tot verderreikende resultaten heeft geleid
dan tot het vaststellen van de parate, in het feno-type tot uiting komende intelligentie. Het isdan ook devraag ofeengrotere absolute waarde aan detestresultaten moetworden toegekend dan aan dehiervoor vermelderating-methode, waarbij de leerkrachten van lagere scholen een oordeel geven over de intelligentie van hun leerlingen. Het zou mogelijk zijn - in sommigeonderzoekingen geschiedt dit ook- om deschoolprestaties van deleerlingen tebestuderenendaaraan deintelligentieaf temeten.Wij menen dat op dezewijze onvoldoende inzicht in de afzonderlijke componenten, nl. intelligentie en persoonlijkheidseigenschappen - die zelfs een tegengestelde invloed kunnen uitoefenen
- wordtverkregen.Schoolvorderingen zijnimmersmedeafhankelijk vanandere
factoren, zoalswerklust,doorzettingsvermogen, etc; kenmerken dievermoedelijk niet opdezelfde wijze door het milieu worden beïnvloed alsdeintelligentie.
Voorzover onsbekend bestaat er slechtséén onderzoek waarin deresultaten
van rapportcijfers, onderwijzersbeoordelingen en intelligentietests van de
leerlingen van de 6de klas systematisch zijn vergeleken. In het dorp Nijverdal
werd hiernaar een onderzoek ingesteld door VAN HARTEN(1953).Inzijn studie
constateerde hij een vrij nauwe samenhang van dedrie rating-methoden. De
correlatiecoëfficiënten die hij vond lagen boven de 0,70, zowel wat betreft de
samenhang tussen rapportcijfers en waarderingscijfers als tussen IQ's en
waarderingscijfers. Ookbleek hemdatdezesamenhangnietverlorengingindien
gegevensvanouderedatum,dusvanleerlingendiedelagereschoolreedsjaren voor één school zelfs 15jaren - geleden hadden verlaten, werden vergeleken.
Het waswel noodzakelijk dat de oordelende schoolhoofden - tevens klasseonderwijzers - indeteoverbruggen periodenietvanschoolwarenveranderd. Het
geheugen bleek bijna altijd in staat om los van de rapportcijfers een duidelijk
beeldvandeoud-leerlingenteleveren.
Dit onderzoek isvoor ons ook een reden geweest om het Migratie-Selectieonderzoektebaserenopdewaarderingendiedehoofden vanplattelandsscholen
over hun leerlingen konden geven. Aangezien wij wilden beschikken over de
intelligentiewaarderingen van leerlingen die reeds 20jaren tevoren de lagere
school bezochten, hebben we een aantal waarborgen moeten inlassen om de
betrouwbaarheid vandegegevenszohoogmogelijk optevoeren.Deervaringen
van Van Harten en- achteraf bezien- de resultaten van ons onderzoek, bevestigenlangsverschillendewegendeindruk dat opdezewijzeeen betrouwbaar
oordeel over lagere schoolleerlingen kan worden verkregen;hetontbreken van
feitelijke bewijzen hiervoor isvoor onsgeen aanleidinggeweest om het onderzoek om die reden voortijdig te beëindigen of de resultaten ervan niet te publiceren. Op de complicaties hiervan komen weinhetvolgende hoofdstuk nog
uitvoerigterug.
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4. PROBLEEMSTELLING

In dedrievoorgaande paragrafen hebben weeen poginggedaan om deinhoud
vandedriecentralebegrippenvan onzestudievasttestellen;bovendien hebben
we de mogelijkheden om deze begrippen operationeel te maken reeds enigermateaangegeven.Wezullendithoofdstuk afronden door hetformuleren vande
probleemstelling van het door ons uitgevoerde Migratie-Selectieonderzoek.
Devragendieonstotditonderzoek brachten zijn:
1. welke functies of dysfuncties vervulde de migratie in het recente verleden
ten opzichte van de plattelandssamenlevingen in Nederland?
2. impliceerde migratie van plattelandsbewoners in bepaalde opzichten een
positieveselectie,waardoor dekwalitatievesamenstellingvandeplattelandsbevolkinginnegatievezinwerdgewijzigd?
3. welkefactoren speeldeninditproceseenrol?
4. welkeverklaringsmogelijkheden zijn aanwijsbaar?
Opgrond vandezeprobleemstelling menen wehetdoelendewerkwijze vanhet
Migratie-Selectieonderzoek als volgt te kunnen omschrijven:
Bepaling van het effect dat het vrijwillig enblijvend losmaken van plattelandsbewoners uit voor hen relevante sociale structuren heeft gehad op het kwalitatieve niveau van de doorhenverlaten plattelandssamenlevingen. Door een vergelijkend onderzoek van deintelligentie en dedaarmee verbonden persoonlijkheidseigenschappen vanmigrantenenniet-migrantenzal ditworden bestudeerd.
Eventueleverschilleninintelligentieniveau zullenwordengerelateerd aanandere
kenmerken van de respondenten, zowel hun socialeafkomst betreffende alsten
aanzien van hun migratie-, onderwijs- en beroepsgeschiedenis na het verlaten
vande6deklasderlagereschool.
Hiermeezijn weaanhetpuntgekomen waarwehetverrichteonderzoekzelve
aandeordemoeten stellen.
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IV. DE OPZET VAN HET
MIGRATIE-SELECTIEONDERZOEK
Hoewel eigenlijk op de formulering van de probleemstelling het opstellen van
de hypothesen voor het onderzoek behoort te volgen, menen wehier van deze
volgorde te moeten afwijken. Teneinde een grotere eenheid van hypothesen en
materiaalanalyse teverkrijgen, wordtpasinhetbeginvanhoofdstuk VIopdete
hanteren hypothesen ingegaan.Inhoofdstuk IVzullenhetvooronderzoek ende
wijze van materiaalverzameling en in hoofdstuk Vdeeerste (inventariserende)
beschrijving van het verzamelde materiaal aan de orde worden gesteld.
1. HETVOORONDERZOEK

De vragenlijst voor het Migratie-Selectieonderzoek (zie bijlage I) is tot stand
gekomen na een vrij omvangrijk vooronderzoekineenaantalZuid-Limburgse
dorpen, nl. Berg(gem. BergenTerblijt), Bunde, Eckelrade (gem.St. Geertruid
engem.Gronsveld) en St. Geertuid. Aan devier aldaar werkzame schoolhoofden isgevraagd van alleleerlingen (zowelmannelijke alsvrouwelijke), dieinde
jaren 1930t/m 1939hetonderwijsindezesdeklasvolgden,denamen,geboortedata,adressen vandeoudersendewaarderingscijfers voorintelligentieenandere persoonlijkheidseigenschappen op te geven. Hierna zijn de ouders van de
oud-leerlingen mondeling geïnterviewd over de levensloop van hun kinderen,
waarbij ook de woonplaatsen en beroepen van alle broers en zusters van de
oud-leerlingen zijn opgevraagd. Uitvoerig isnaar demotiveringen vaneventuele woonplaats- en beroepswisselingen geïnformeerd en naar de toekomstverwachtingen diedeouders t.a.v. hun kinderen koesterden. De 427in het onderzoek betrokken oud-leerlingen waren uit 223gezinnen afkomstig.
Bovengenoemde dorpen werden voor het onderzoek uitgekozen nadat was
nagegaan of de plaatselijke scholen inderdaad als plattelandsscholen zijn te
beschouwen. IneersteinstantievielBundebuitenhetonderzoek doordeweinig
omvangrijke agrarische beroepsbevolking ter plaatse, waardoor aan het plattelandskarakter van dezeplaats kon worden getwijfeld. In tabel IV, 1 zijn enkele
gegevensvandedriegemeenten opgenomen, waaruit inderdaad valtafteleiden
dat Bunde een minder duidelijk plattelandskarakter heeft dan de beide andere
gemeenten.
Degemeente Bundewerd toch in het vooronderzoek betrokken, teneinde de
gegevens uit eenniet-agrarische plaats tekunnen vergelijken met die uit de anderegemeenten.Eengevolghiervanwasdatdegegevenspergemeente afzonderlijk moesten worden bewerkt. Gehoopt werd dat degegevensvan descholenin
de gemeenten St. Geertruid en Gronsveld (de gemeentegrens loopt door het
dorp Eckelrade) zouden kunnen worden samengevoegd. De geringe onderlinge
afstand tussendedorpen St.GeertruidenEckelrade(ca.2km)vondechtergeen
weerspiegeling in dewaarderingscijfers van de beide schoolhoofden. Het bleek
dat deze sterk uiteenliepen, zonder dat er aanleiding waste veronderstellen dat
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TABEL iv, 1. Enkele relevante kenmerken van de drie Z.-Limburgse onderzoekgemeenten
Bunde
inwonertalop1.1.1954
indexcijfers bevolkingsgroei 1936/40
-1951/55(1936/40= 100)
geboortecijfers (1952)
vestigingsoverschot (1947/51)
vrouwenoverschot op1.1.1954
volgensVolkstelling 1947:
% werkzaaminlandbouw
%werkzaam in nijverheid
% overheidsd.,vr.beroepenetc.
% mannelijke woonforensen

Bergen Terbl.

St. Geertruid

2376

2232

1074

130
21,8
+20
97

112
25,2
-54
109

110
28,5
-40
108

15
48
18
59

32
40
5
49

73
13
5
15

Bronnen:CBSenafd. Sociologie LH

deeneschool door geheel andere kinderen werd bezocht dan deandere(o.a.af
te leiden uit de regelmatige geografische spreiding der leerlingen). Om achteraf
de hoofden een correctie van de door hen gegeven cijfers te vragen leek ons
onjuist, zodat werd besloten alle vier scholen afzonderlijk te analyseren. Ook
werd gerekend op verschillen tussenjongens en meisjes, zodat de sexe-categorieën eveneens afzonderlijk zijn bewerkt. In Bunde werd alleen een jongensschool inhet onderzoek betrokken.
In tabel IV,2 zijn de frequenties van de waarderingscijfers voor intelligentie
en persoonlijkheidseigenschappen opgenomen.1
Zoals blijkt zijn de verschillen tussen de waarderingenvan de schoolhoofden
tamelijk groot. Hoewel de spreiding vrij regelmatig is, bleek bij toetsing van
TABEL IV, 2. De spreiding en de gewogen rekenkundige gemiddelden van de waarderingscijfers voor intelligentie en persoonlijkheidseigenschappen per dorp en per geslacht
Dorp:
Bunde
Berg
Eckelrade
St.Geertr.
4 Dorpen

1

1
m.
m.
v.
m.
v.
m.
v.
m.
v.
t.

persoonlijk!1leid

intelligentie

N

78 ' 2
84
101
28
31
43
62
1
233
2
194
1
3
427

2

3

4

15 29 27
10 39 27
12 58 23
6
14 8
5
16 9
1 20 18
2 42 14
32 102 80
19 116 46
51 218 126

5

gem.

5
8
8

3,23
3,39
3,27
3,07
3,19
3,58
3,26
3,33
3,25
3,30

1
4
3
17
12
29

1

2

3

18 38 22
6 64 14
5 88 8
3 18 7
1 24 6
1 24 18
3 44 15
28 144 61
9 156 29
37 300 90

gem.
2,05
2,10
2,03
2,14
2,16
2,40
2,20
2,14
2,10
2,12

Migratie-Selectieonderzoek
Voor een omschrijving van de inhoud van deze begrippen verwijzen wenaar deeerste paragraaf vanhoofdstuk V.
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de twee uitersten (met de chikwadraat-toets) er een significant verschil te bestaan (P = <0,05). Mede op grond van deze uiteenlopende resultaten is besloten om het landelijk onderzoek opeen zogroot mogelijk aantal schoolhoofden te richten, het aantal te beoordelen leerlingen te beperken tot één schooljaar en hettotale aantal leerlingen per school opmaximaal 20testellen (slechts
invijf gevallen werd hiervan afgeweken). Door hetaantal uittenodigenschoolhoofden tot het maximaal mogelijke te vergroten en het aantal leerlingen per
'judge'zoveelmogelijk tebeperken,isdusgetracht omdeinvloed vaneventuele
subjectieve interpretaties van de waarderingsschaal te verminderen. Bovendien
werd de toelichting op het gebruik van de waarderingscijfers uitgebreid. Ook
werd omdezereden deuiteindelijke enquêtezeerbeknopt gehouden, waardoor
devragen overdeouders,broersenzusters grotendeels wegvielen.
Van de gegevens die hetZuidlimburgse onderzoek opleverde is slechts een
beperkt aantal uitgewerkt; we zullen hiervan enkele bespreken. In tabel IV,3
zijn de belangrijkste resultaten gecomprimeerd weergegeven, waarbij o.a. de
waarderingscijfers voor depersoonlijkheidseigenschappen achterwege zijn gebleven. Met'I-score' wordt het gewogen rekenkundig gemiddelde vande waarderingscijfers voordeintelligentiebedoeld.
TABEL IV, 3. Enkele resultaten van het Migratie-Selectieonderzoek in vier Z.-Limburgse dorpen

alle oudleerlingen
mannen:
vrouwen:
waarvan:alleenL.O.of
L.O. + 1 cursus
mannen:
vrouwen:
niet-gemigreerd
mannen:
vrouwen:
gemigreerdnaar kern
>5000inw.
mannen:
vrouwen:
werkzaaminindustrie,
verkeer,dienstensector1
mannen:
vrouwen8:

Bunde

Berg

Eckelr.

% I-sc.

% I-sc.

% I-sc.

100 3,23

100 3,39
100 3,27

17 2,91

46 2,97

19 4,07

-

-

78 3,18

-

St. Geertr.

4 Dorpen

I-sc.

% I-sc.

100 3,07
100 3,19

100 3,58
100 3,26

100 3,33
100 3,25

42 3,02
56 3,09

32 2,94
26 2,75

19 3,30
50 3,13

28 3,04
49 3,07

50 3,31
44 3,34

57 3,00
32 3,30

63 3,56
40 3,28

52 3,22
41 3,29

23 3,42
26 3,27

11 3,67
16 3,40

5 3,50
15 3,44

17 3,69
21 3,33

83 3,50
54 3,18

50 3,21
35 3,27

35 3,80
31 3,37

69 3,38
44 3,24

°/o

Migratie-Selectieonderzoek
hieronder vallen allen die een beroep uitoefenen, exlusief degenen die in land- of tuinbouw,
detailhandel, ambachtsbedrijf of huiselijke diensten werken.Zievoor toelichting opmerking
5hierna.
*indien gehuwde oud-leerlinge geen beroep uitoefent, is het beroep van haar echtgenoot opgenomen.
1
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Teneindeinzichttekrijgenindemogelijkheden enmoeilijkheden dieeenlandelijk onderzoek zoukunnen opleveren zijn dusdevariabelen onderwijs, migratie
en huidige werkkring in hun relatieve frequenties t.a.v. het totale aantal oudleerlingen weergegeven, waarbij tevens de I-score voor iedere categorie is vermeld.Wemenen hierbij hetvolgende temoeten opmerken.
1. Eeneerstehindernisisreedsbesproken;deuiteenlopende waarderingsniveaus
van de vier schoolhoofden maken een onderlinge vergelijking der dorpen
wel zeer bezwaarlijk. Zoals werd vermeld is voor het landelijk onderzoek
besloten, op grond van de te verwachten variabiliteit, van zoveel mogelijk
schoolhoofden over een gering aantal oud-leerlingen per school vragen te
stellen,hetgeen debetrouwbaarheid der uitkomsten kan vergroten.
2. Een tweede punt dat in de tabel is uitgewerkt betreft de samenhang tussen
onderwijsniveau en intelligentiescore. De mannelijke oud-leerlingen blijken
over het algemeen in grotere getale voortgezet onderwijs gevolgd te hebben
(Eckelrade vormt hierbij een uitzondering) dan de vrouwelijke; bij beide
categorieën blijven degenen met alleen L.O., of daarbij nog één cursus, qua
intelligentiescore achter bij het gemiddelde per dorp en per geslacht. Dit
is een aanwijzing dat onderwijsniveau en intelligentie samengaan, hetgeen
nietverwonderlijk magheten.
3. Wat betreft het al of niet gemigreerd zijn na 15-25jaar valt op dat devrouwen in relatief grotere aantallen hun woonplaats hebben verlaten dan de
mannen. Als reden voor hun eerste migratie werd door 40% der vrouwen
het huwelijk genoemd. De niet-gemigreerden hebben gemiddeld een lagere
intelligentie, tenminste voorzover het de mannen betreft; de vrouwelijke
'thuisblijvers' scoren echter gemiddeld hoger dan degenen die vertrokken
zijn.1
4. De trek naar de stad, zoals verhuizing naar een kern >5000 inwoners in
dit verband werd genoemd, was onder de vrouwelijke oud-leerlingen iets
sterker dan onder demannen. In het merendeel der dorpen vond vermoedelijk een selectie naar intelligentie plaats, al zijn er veel uitzonderingen;
deverschillen zijn dan ook teklein omereenalgemeneconclusie aan teverbinden.
5. Tenslotte is nagegaan of eventueel een beroepsselectie kan worden geconstateerd; dit is geschied door de typisch 'plaatselijke' beroepen, waarin de
beroepscontinuïteit sterk overheerst, te onderscheiden van de overige, met
de mijnarbeid als de belangrijkste sub-categorie. Zoals van tevoren bekend
was, varieerde het karakter der betrokken dorpen qua beroepsbevolking in
sterke mate (zie tabel IV,1). Opvallend is dat het percentage mannelijke
1

Mocht dezeconclusie algemeen geldig zijn, dan zou men- in het bijzonder de gezinssocioloog- zich kunnen afvragen of blijvende, meer intelligente vrouwen misschien huwen met
gemigreerde, meer intelligente mannen en omgekeerd migrerende vrouwen huwen met blijvende mannen, die ook een iets lagere gemiddelde intelligentie bleken te hebben. De uitdagende hypothese zou dan gesteld kunnen worden dat partners in matrilocale huwelijken hogeregemiddelde intelligentiescores hebben dan zij dieeen patrilocaal huwelijk hebbengesloten! Het is hier niet de plaats deze nogal speculatieve veronderstelling op zijn merites te
toetsen.
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oud-leerlingenmeteenniet-plaatselijk beroepinBerghogerligtdaninBunde.
Vermoedelijk is de ligging van Berg aan de grote wegtussen Maastricht en
Valkenburg, waarbij vooral de afstand tot laatstgenoemd centrum slechts
enkelekilometersbedraagt,hieraandebet.
Met uitzondering van Bunde (veel mijnwerkers) en de vrouwelijke proefpersonen in Berg is er een iets hogere I-score vast te stellen voor degenen die
niet in een typisch plattelandsberoep werkzaam zijn. Vermoedelijk vindt bij de
vrouwelijke oud-leerlingen een belangrijke vertekening plaats doordat bij65%
vanhen(degehuwdenzonderberoep)hetberoepvandeechtgenoot inbeschouwingisgenomen. Het iszeer de vraag of deze beroepen mogen worden gerelateerd aan deI-scoresvan dehuwelijkspartners. Maarookdelaatst uitgeoefende
beroepen van bijvoorbeeld dienstmeisjes (al of niet bij moeder thuis) zijn zeer
moeilijk teclassificeren.
Opgrond van devolgende overwegingen isbesloten omdevrouwelijke oudleerlingen niet in het landelijk Migratie-Selectieonderzoek te betrekken:
a. denogal uiteenlopende beoordelingen van mannen en vrouwen in dit proefonderzoek doen de vraag rijzen of de hierbij gehanteerde criteria wel voor
beidegeslachtendezelfdewaren;
b. hetmigratiepatroon endemigratiemotivatie vanmannenenvrouwen blijken
nogal te verschillen. Ook de mate van het volgen van voortgezet onderwijs
isvoorbeidegeslachten ongelijk;
c. het vaststellen van het beroep van de meerderheid der vrouwelijke oud-leerlingenlevertgrotemoeilijkheden op.
Het Zuid-Limburgsevooronderzoek isop veleandere punten niet nader uitgewerkt,aangezienreedsduidelijk wasdatdeenquêtevoorhetlandelijk onderzoek
sterk vereenvoudigd moest worden. Zeker is, dat met behulp van de door dit
vooronderzoek verkregen resultaten een aantal moeilijkheden in het grote
onderzoek kon worden vermeden. De belangrijkste conclusies van het vooronderzoek waren wel: bij een nationaal onderzoek, waarbij van een post-enquête gebruik gemaakt zal worden, ishet gewenst van veelscholenweiniggegevens over een gering aantal leerlingen per school te verzamelen en dan alleen
mannelijke oud-leerlingen tebestuderen.
2. DE ORGANISATIE VAN DEMATERIAALVERZAMELING

Zoals reeds hiervoor werd aangegeven, meenden we een bruikbare toetsingsmogelijkheid van een eventuele positieve selectie als gevolg van migratie te
hebben gevonden door het nagaan van de 'life-histories' vanjongeren die geruime tijd geleden het onderwijs op een lagere school ten plattelande volgden.
Door middel van eenpost-enquête isgepoogd omvan eengroot aantal schoolhoofden in plattelandsplaatsen een opgave te verkrijgen van hun mannelijke
zesdeklas-leerlingen in het schooljaar 1935/1936, met een beoordeling van de
intelligentie en de daarbij aansluitende persoonlijkheidseigenschappen, aangevuldmetgegevensoverdelevensgeschiedenissen vandezejongeren indeperiode
1936-1956. Door deze werkwijze werd de leeftijdsvariable als kruisende factor
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 68-3(1968)
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uitgeschakeld; de onderzoekspopulatie is uitsluitend geboren in dejaren 1920
t/m 1925.Dekeuzevan het schooljaar werd o.a. bepaald opgrond van deconclusiesdieuit verscheidenestatistische bronnen kunnen worden afgeleid, namelijk dat de geografische en sociale mobiliteit van de bevolking over het algemeensterkafneemt nahetdertigstelevensjaar.
Bij veel sociologisch onderzoek wordt het veldwerk verricht in een beperkt
gebied, waarbij nogal eens verondersteld wordt dat de resultaten van deze
lokale studies ook geldig zijn voor een groter gebied. In het Migratie-Selectieonderzoek is gestreefd naar een andere opzet waardoor zo mogelijk het gehele
Nederlandse platteland in het onderzoek zou worden betrokken. Aangezien de
plattelandsscholen,diealsuitgangspuntYungeerden,aaneenaantalnogal'strenge'
criteria moesten voldoen, kon echter niet een totaal beeld van het platteland
worden verkregen. In hoeverre de verzamelde gegevens als representatief voor
het Nederlandse platteland kunnen worden beschouwd, zullen we hierna nog
bespreken.
Devoorwaardenwaaraandeplattelandsscholen moestenvoldoenomvoorhet
onderzoek in aanmerking tekomen, waren devolgende:
1. gevestigdzijn ophetplatteland, met dienverstande dat mag worden aangenomen dat nagenoeg alleleerlingen afkomstig zijn uit een plattelandsmilieu.
2. hethoofd derschooldiendetussen 1930en 1955 ononderbroken aan dezelfde
school verbonden te zijn geweest; een uitzondering is gemaakt voor de na
1952 gepensioneerden die eveneens tot medewerking werden uitgenodigd.
3. hetschoolhoofd diendeoverdenamenengeboortedatavanalzijn mannelijke
zesdeklasleerlingenin 1935/36te kunnen beschikken.
4. het schoolhoofd diende bereid en in staat te zijn een waarderingscijfer voor
intelligentie en één voor persoonlijkheidseigenschappen der leerlingen te
verstrekken, beide gebaseerd op de indrukken die tijdens de lagere schoolperiodevandeleerlingenwerdenverkregen.
Ter toelichting mogenog hetvolgende worden opgemerkt:
ad 1. Aangezien in de voorbereidingsfase van het onderzoek (1955) nog niet
kon worden beschikt over delater tot stand gekomen indelingder Nederlandse
gemeenten naar urbanisatiegraad (dieoverigens slechtseen beperkte steun had
kunnen verlenen, omdat dezetypologie opgemeenten isgebaseerd),kon slechts
op grond van de kennis van de onderzoeker en met behulp van K. ter Laan's
'Aardrijkskundig woordenboek van Nederland' en de 'Plaatselijke indeling',
deel BI van de 12eAlgemeneVolkstelling 1947van hetCBSdekeuzevandete
onderzoeken plaatsen worden verricht. Deze keuze isvrij ruim genomen zodat
achteraf nog een (klein) aantal formulieren moest worden geëlimineerd, afkomstiguitplaatsen waarvan hetplattelandskarakter dubieusbleektezijn.
ad 2.Als een waarborg voor adequate invulling der formulieren isverondersteld dat iemand die langer dan 20 jaar in een en dezelfde plattelandsplaats
schoolhoofd is (geweest) over voldoende kennis van zaken beschikt om met
gunstiggevolgaanhetonderzoek meetewerken.Aandehand van adresboeken
van scholen en schoolhoofden uit 1930, 1937 en 1952 werd nagegaan welke
hoofden in dezedriejaren aan dezelfde school verbonden waren. Aangenomen
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werddatdezefunctievervulling ononderbroken isgeweest.Voorhetverzamelen
van ontbrekende gegevenst.a.v.adressen etc.werd medewerkingverkregenvan
het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; in incidentele gevallen werd een beroep gedaan op de inspecteurs voor het lager onderwijs. In
overleg met de hoofdinspecteurs voor het L.O. werd besloten om de hoofden
van Neutraal Bijzondere scholen niet voor hetonderzoek uittenodigen,aangezien de leerlingen dezer scholen slechts in uitzonderingsgevallen uit een overwegendplattelandsmilieuafkomstig zijn.
ad 3.Na toepassing van bovenstaande criteria werden 561schoolhoofden aangeschreven en om medewerking gevraagd. Bijna de helft hiervan (262 schoolhoofden = 47%) heeft een of meer ingevulde formulieren teruggezonden.
Vele anderen verklaarden dat het hen niet mogelijk was om mee te werken als
gevolg van het verlies van hun schoolarchief door oorlogshandelingen, brand,
etc.
ad4.Zoalstijdensdeuitvoeringvanhetonderzoekbleek,waseenaantalschoolhoofden wel in staat om de namen en geboortedata van de betreffende oudleerlingen te verstrekken, alsmede de gevraagde waarderingscijfers, maar niet
omgegevensomtrentdelevensgeschiedenissen vanallebetrokkenen teverschaffen. Besloten werd om in diegevallen demigratiegeschiedenis van deoud-leerlingen na te gaan via de gemeentesecretarieën. Daarna werden deze oud-leerlingen schriftelijk - en soms mondeling- geïnterviewd over hun levensloop.
Deze nogal tijdrovende methode werd toegepast omvan alle mannelijke leerlingen uit één klaszovolledig mogelijke gegevensteverkrijgen; anders dreigde
immers het gevaar dat juist over de migranten minder gegevens beschikbaar
zouden komen. Vooral ten aanzien van de naar het buitenland gemigreerden
kon niet altijd geheel aan het verlangen naar volledigheid worden voldaan, al
isdoor bezoek aan familieleden etc. getracht het gebrek aan informatie zoveel
mogelijk opte heffen.
Tenslotte dient nog- bij wijze van evaluatie- iets te worden vermeld over de
'steekproef' van 262 scholen die uiteindelijk 1934ingevulde formulieren opleverde(ziebijlage II).Reedsvantevorenwerdingeziendathetonjuist zouzijn te
veronderstellen dat de meewerkende scholen representatief over het Nederlandse platteland gespreid zouden zijn. Om de nadelen hiervan enigszins opte
heffen isernaar gestreefd omeenzogrootmogelijk aantal formulieren ingevuld
te krijgen; in eerste instantie werd zelfs aan ruim 3000 gedacht. Ondanks
vele aansporingen en tal van bezoeken aan niet-antwoordende schoolhoofden
isditaantalevenwelnietbereikt.
Hierbij moet eerlijkheidshalve worden aangetekend dat weachteraf tochwel
bezwaren zien in de door ons toegepaste methode van schriftelijk enquêteren.
Het voornaamste bezwaar- en de hoofdreden om niemand te adviseren een
soortgelijk onderzoek opdezelfde wijzeteorganiseren- iswel,dat langsschriftelijke wegisverzocht ominlichtingen overderden teverschaffen. Immers,ook
al is het schoolhoofd nog zo serieus te werk gegaan, het is voor hem een veel
moeilijker taak om exacte gegevens te verstrekken over de levensloop van perMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 68-3(1968)
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sonen, die hij voor een deel uit het oog zal hebben verloren, dan voor de betrokkene zelf. Daarnaast laat deschriftelijke enquêtehet vragen van aanvullendegegevens niet toe,tenzijderespondent opnieuw wordt benaderd.1Bovendien
- al was dit bezwaar o.i. bijkomstig - moest voor de oordeelsvragen een sterk
beroep op het geheugen van de informanten worden gedaan. Wat het laatste
betreft werd slechts een enkele maal, vooral door hoofden van grote scholen,
geantwoord dat men hiertoe niet meer in staat was. Het eerstgenoemde bezwaar valt grotendeels wegindien vandeaangeschrevene alleen maar informatieoverzichzelf wordtverlangd. Deineenlaterstadium toegepastemethode om
bij de oud-leerlingen zelf aanvullende gegevens te verkrijgen, leidde tot een
welkome aanvulling en vaak tot meer bevredigende resultaten. Gaarne onderstrepen we in dit verband onze waardering voor de grote meerderheid van de
meewerkende schoolhoofden die vaak met veel moeite de verlangde gegevens
hebben opgespoord.
Wat de numerieke representativiteit van de meewerkende scholen aangaat
zijn eenaantalpogingen gedaantebepalen inwelkematedeverschillendelandsdelen,voorzover hethet platteland betreft, inonze'steekproef' waren vertegenwoordigd. De moeilijkheid hierbij isdat het platteland op basis van de ambtelijke statistiek niettebegrenzen valt.O.a. isgetracht hetaantal mannelijke leerlingen van plattelandsscholen te achterhalen door voor 1935 het totale aantal mannelijke g.I.o. leerlingen per provincie, onderscheiden naar richting der
school, te verminderen methetaantalingemeentenmet meer dan 50.000inwoners. In deze laatste gemeenten zijnpraktischgeenplattelandsscholengevestigd,
zodat eenvergelijking met deprovincialecijfers zonder dezestedelijke gemeenten onsjuister voorkwam dan een vergelijking met het totaal. Het feit echter,
dat velegemeenten met minder dan 50.000inwoners ook stedelijke scholen (in
hun grotere kernen) hebben, maakt dat toch nog ongelijksoortige gegevensmet
elkaarmoestenwordenvergeleken.
Voorts diende het aantal mannelijke zesdeklasleerlingen te worden bepaald.
Er kon geen rekening worden gehouden met verschillen in klassenbezetting;
op basisvan het landelijk verhoudingscijfer werd hetaantal mannelijke schoolleerlingen door 7gedeeld. Deuitkomsten vandezeingewikkeldeberekening,die
wel een zeer sterk afgeleid karakter hadden, leverden weinig of geen nieuwe
gezichtspunten op. Deuit degevonden cijferstetrekken conclusie, dat demeer
verstedelijkte provincies van Nederland (vooral in het westen en zuiden des
lands) in onze 'steekproef' ondervertegenwoordigd zijn, kan gemakkelijk worden verklaard door tewijzen op degrote numerieke invloed van deniet-plattelandskernen (<50.000inwoners)aldaar,dieindetotale populatiewél en in ons
onderzoek nietvertegenwoordigd zijn.
1

De methode die WENTHOLT (1961)volgde is anders geweest.Deze trachtte zich een beeld te
vormen van een aantal vertrokken emigranten door het houden van meerderemondelinge
interviews bij derden uit de vroegere omgeving van de emigrant (familieleden, buren, werkgeversetc). Het gingdezeonderzoeker niet zozeeromexactegegevensomtrent de levensloop
van de betrokkene, alswel om- van verschillende kanten bevestigde- indrukken van de
respondent betreffende de persoonlijkheid, motieven en omstandigheden van de emigrant.
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Ook gedifferentieerd naar derichtingvandescholen konmoeilijk eeninzicht
in de representativiteit worden verkregen, aangezien ook hierbij de totale populatie niet exact te berekenen viel. Zoals uit bijlage II blijkt bezocht 27,6%
der oud-leerlingen een openbare school voor g.l.o., 36% een prot. chr. lagere
school en 36,4% een r.k. lagere school. De landelijke verhoudingscijfers van
alleg.l.o. leerlingen op 31dec. 1935waren resp. 33,7%, 26,1 %en 40,2%.Berekend echter voor de gemeenten met minder dan 50.000 inwoners op grond
van deaantallen mannelijke leerlingen inde6deklasluidendezecijfers: 29,8%,
27,3% en42,8%.Hetindevorigealinea genoemde argument dat hetwestenen
zuiden van het land in onze steekproef ondervertegenwoordigd zijn, omdat het
aandeel van deplaatsen ingemeenten metminder dan 50.000inwoners dieniet
voldeden aan onzecriteria van 'platteland' in dezelandsdelen veelhoger isdan
in de andere delen van het land, is hiervoor weer de belangrijkste verklaringsfactor. Vooreenbevestiginghiervan mogewordenverwezennaar de'Typologie
van de Nederlandse gemeenten naar urbanisatiegraad' gepubliceerd door het
CENTRAALBUREAU VOORDE STATISTIEK(1958,tabel 1). Tenaanzien van hetlage
deelnemingspercentage van het r.k. onderwijs geldt bovendien nog dat, vooral
inNoord Brabant,relatiefveelschoolhoofden vanmedewerkinghebben moeten
afzien alsgevolgvanhetverliesvan hetschoolarchief door oorlogshandelingen.
Wekunnen dusniet aantonen dat dedoor ons bestudeerde categorie representatief is voor alle Nederlandse plattelandsscholieren uit de vooroorlogse
jaren. Er zijn echter ook geen redenen om aan te nemen dat de onderzochte
categorie oud-leerlingen hiervannieteen betrouwbare afspiegeling vormt. Men
zou nog kunnen tegenwerpen dat derepresentativiteit niet opgaat t.o.v. debeschouwde leeftijdscategorie. Afgezien van dejongeren die niet een school voor
g.l.o. bezochten ontbreken immers de leerlingen, dienimmerdezesde klasvan
delagere school bereikten. Het CENTRAAL BUREAUVOORDESTATISTIEK(1951 C,
23)berekendedatvan detussen 1929en 1938tot hetg.l.o.toegelaten leerlingen
17% het zesde leerjaar nietbereikte, vnl. als gevolg van het in een lagere klas
bereiken van het einde der leerplicht. Daaruit blijkt dat de in het onderzoek
betrokkenleerlingen reedseenpositieveselectieuitdebetrokken leeftijdscategorievormen. Aangenomen wordt dat deverschillen tussen gebieden, statusgroepen,e.d.inditopzichtzogeringzijndateenoponderlingevergelijking vanplattelandsjongeren gebaseerd onderzoek er niet in ernstige mate door wordt beïnvloed. Bij het formuleren van conclusies zullen weechter wel de nodige voorzichtigheid t.a.v.demogelijkheden totgeneralisatieinachtmoetennemen.
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V. INVENTARISATIE VAN
HET O N D E R Z O E K M A T E R I A A L
In de eerste maanden van 1955is een begin gemaakt met het verzenden van
enkele duizenden enquêteformulieren aan hoofden van plattelandsscholen,
van wiemocht worden verondersteld, dat zijgegevenszouden kunnen verstrekken over hun mannelijke leerlingen in het schooljaar 1935/36. De materiaalverzameling had een moeizaam verloop; pas na ruim een jaar werd besloten
omdit gedeeltevan het onderzoek afte sluiten. Bij het opmaken van debalans
bleek het totale aantal volledig ingevulde formulieren betrekking te hebben op
1934 oud-leerlingen, afkomstig van 262lagere scholen; deze waren gelegen in
254plattelandsplaatsen, behorende tot 207burgerlijke gemeenten.
Als eerste fase in de verwerking van de verzamelde gegevens- welke geschieddelangsmechanischeweg door gebruik te maken van de technische ap^
paratuur van T.N.O. Afdeling Bewerking Waarnemingsuitkomsten - werd een
codeerschema opgesteld. De hierbij gehanteerde indelingscriteria zullen ter
sprake komen bij de nu volgende presentatie van de - eendimensionale - resultaten, welke deinventarisatie van het onderzoekmateriaal heeft opgeleverd.
1. INTELLIGENTIE ENPERSOONLIJKHEID

Intelligentie.In de toelichting op het enquête-formulier (bijlage I) kan men
lezen dat de schoolhoofden een waarderingscijfer moesten verstrekken voor
intelligentie; deze beoordeling diende gebaseerd te zijn op de ervaringen met
de oud-leerling tijdens diens lagere schoolperiode en niet op hetgeen de oudleerling daarna presteerde. Intelligentie werd omschreven als: 'leervermogen,
intellectueleaanleg,begaafdheid, enz.zichmeestaluitendindeschoolprestaties;
duseigenschappen diein potentie aanwezigzijn endiemeestal een voorwaarde
zijn omin het leven vooruit te komen'. Over deinhoud van dezezinsnede kan
uitvoerigwordengediscussieerd;aangezien het de bedoeling was slechts een zo
uniform mogelijke norm te vinden welke aansluit bij hetgeen door de meeste
geïnterviewden onder hetbegripintelligentiewordtverstaan, zullen wijdat hier
nalaten(zieookhoofdstuk III.3).1
Natuurlijk zal nimmer te achterhalen zijn of en in hoeverre de beoordelaars
zich toch nog door de na-schoolse loopbaan van de oud-leerlingen hebben laten beïnvloeden. Uit denogal eensop het formulier geplaatste- en somsmondelingverstrekte- opmerkingen blijkt wel dat de meewerkende schoolhoofden
overhetalgemeenzeerserieushebbengetracht aan devoorwaarden diebijdeze
vraagwerden gesteld tevoldoen. In detoelichting werder op aangedrongen bij
detoekenning van een waarderingscijfer op een schaal van vijf niet te aarzelen
1

De in de tweede alinea van de Toelichting op het enquête-formulier (zie bijlage I) te vindenopmerking dat de indruk van de onderwijzer een beterebeoordeling inhoudt dan rapportcijfers of de uitkomsten van intelligentie-tests, dienen we wegens gebrek aan bewijs terug te
nemen.
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zonodig een 1(geschikt voor b.l.o.) of een 5(geschikt voor h.o.) te geven; 3
werd als normaal, gemiddeld voorgesteld, 2als onvoldoende en4als goed. De
uitkomsten van dezevraagzijn in tabel V,l opgenomen.
TABEL V, 1. Frequentieverdeling van de waarderingscijfers voor intelligentie (N = 1934)
cijfer 1werd 13( = 0,7%) maal toegekend
cijfer 2 werd 309( = 16,0%) maal toegekend
cijfer 3 werd 1058( = 54,7%) maal toegekend
cijfer 4 werd 465 ( = 24,0%) maal toegekend
cijfer 5werd 89( = 4,6%) maal toegekend
Het gewogen rekenkundig gemiddelde (hierna I-score genoemd) was :3,16.
Migratie-Selectieonderzoek

De spreiding over de vijf onderscheiden klassen is niet bijzonder groot. Op
grond hiervan isafgezien vaneen onderlingevergelijking vandeoud-leerlingen
per intelligentiecijfer of een combinatie van waarderingscijfers (bijvoorbeeld
1 + 2met4 + 5),waarbij meerdan dehelft van deoud-leerlingen (55%kreeg
een 3)buiten beschouwing zou zijn gebleven. Door gemiddelden per categorie
van oud-leerlingen te berekenen, is het mogelijk de directe invloed van de individuele waarderingscijfers iets te verkleinen. Dit laatste verdient o.i. aanbeveling omdat het Zuid-Limburgse onderzoek ook heeft uitgewezen dat de normen die de schoolhoofden bij hun beoordeling hebben gehanteerd nogal eens
uiteen kunnen lopen.
Persoonlijkheidseigenschappen. Aangezien er vooral in onderwijskringen nog
wel eens wordt gewezen op de eenzijdige benadering van de menselijke persoonlijkheid door alleen de intelligentie, zoals boven omschreven, als basis
voor een typologie te gebruiken, is daarnaast aan de hoofden gevraagd een
waarderingscijfer te verstrekken voor persoonlijkheidseigenschappen dat als
een aanvulling op het cijfer voor de intelligentie kan worden beschouwd, dus
voor: eerzucht, doorzettingsvermogen, belangstelling, etc. De hiervoor te gebruiken schaal liep van 1t/m 3,waarbij 1werd getypeerd als 'zwak' en 3 als
'flink'. Deresultatenwarendevolgende(tabelV,2).
TABEL v, 2. Frequentieverdelingvandewaarderingscijfers voor persoonlijkheidseigenschappen
(N = 1934)
cijfer 1werd 146( = 7,5%) maal gegeven
cijfer 2 werd 1224( = 63,3%) maal gegeven
cijfer 3 werd 564( = 29,2%) maal gegeven
Het gewogen rekenkundiggemiddelde(P-score)bedroeg:2,22
Migratie-Selectieonderzoek
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Bij de voorbereiding van het onderzoek werd overwogen de waarderingscijfers voor intelligentie en andere persoonlijkheidseigenschappen samen te
voegen, waardoor een schaal van 2-8 zou ontstaan. Hiervan werd evenwel
afgezien, omdat een ongewogen optelling moeilijk teverdedigen valt. Besloten
werdombijdeverwerkingvanhetmateriaaldeI-scoresenP-scores afzonderlijk
tebepalen.
2. OPLEIDINGEN

Onderwijs. Het vragenformulier laat zien dat het door de oud-leerlingen na de
lagereschool gevolgdeonderwijs zoexact mogelijk moest worden nagegaanen
opgegeven. De bedoeling hiervan was een inzicht te verkrijgen in de hoogste
vormvanhetgenotenonderwijs.Eennevenvoordeelhiervanwasdatnietalleen
een indeling naar het niveau van de hoogste opleiding kon worden gemaakt,
maar dat tevens een aantal soorten onderwijs kon worden onderscheiden. In
bijlage III is de rubricering in tien categorieën weergegeven entevens aangegeven welke samenvoegingen hebben plaatsgehad. Een samenvatting van
de frequentieverdeling naar aard en niveau van de hoogste opleiding treft
menaanintabelV,3.
TABELv, 3. Aardenniveauvandehoogstevormvanopleiding(N = 1934)
eenvoudig

agrarisch
technisch
alg. + adm.
totaal

326
201
142
669

16,9%
10,4%
7,3%
34,6%

uitgebreid

59 3,1%
145 7,5%
97 5,0%
301 15,6%

middelbaar en
hoger
55 2,9%
46 2,4%
85 4,4%
186 9,6%

totaal

440 22,8%
392 20,3%
324 16,7%
1156 59,8%

Alleen lager onderwijs, of met een eenvoudige cursusvan hoogstens 1jaar daarna, volgden
762 = 39,4%der oud-leerlingen, terwijl van 16 = 0,8%deopleiding onbekend is.
Migratie-Selectieonderzoek

We zien dat voor bijna 40% der oud-leerlingen het lager onderwijs eindonderwijs was. Bijna 35%volgde nog, hoogstens driejaar, een opleiding van
eenvoudigeaard, terwijl daarnaast circa25% eenverdervoortgezetteopleiding
volgde. Deze cijfers zijn in de laatste decennia wel bijzonder sterk gewijzigd.
Ditblijktbijvoorbeeld uithetpercentagemannelijkeleerlingendatinNederland
delagereschool verlietuit het 6deleerjaar en hoger,zonder eenverderestudie
te gaan volgen; in 1936 was dat 35%, in 1949 was dit percentage (inclusief
vertrek uit v.g.I.o.)gedaald tot 18,in 1960wasdit 8en in 1965:5. (CENTRAAL
BUREAUVOOR DESTATISTIEK,1951b,1964,1966a).
3. MIGRATIE

Aan de migraties is bijzonder veel aandacht besteed. Ombij deverwerkingals
migrant te worden aangemerkt dienden de oud-leerlingen na 1935 over ten38
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minste 2km afstand (hemelsbreed) tezijn verhuisd enéénjaar of langer elders
te hebben gewoond; migraties die kennelijk onder externe dwang geschiedden
(bijv. deportatie, Arbeitseinsatz, verplichte militaire dienst) werden echter niet
alszodaniggerekend.
Migratiefrequentie. Uit de inventarisatie van het onderzoekmateriaal blijkt
dat van alleoud-leerlingener934 = 48,3%geenenkelemaal verhuisden tussen
1935 en 1956. Van de overige 1000 oud-leerlingen migreerden 546 ( = 28,2%
van alleoud-leerlingen) éénmaal,213 = 11,0% tweemaal,218 = 11,3%drieof
meermalen, terwijl van 23= 1,2% het aantal malen onbekend is. Van alle
migranten waren in 1956er81weernaarhunwoonplaats in 1936teruggekeerd.
Aard vande migratie. Wat betreft de eerste migratie zijn 129 oud-leerlingen
in ouderlijk gezinsverband verhuisd, 648als afzonderlijk persoon, 174in eigen
gezinsverband, terwijl van49alleenbekendisdatzenietinouderlijk gezinsverbandzijngemigreerd.
Leeftijd van eerste migratie. 21% van alle migranten (N= 1000) wasjonger
dan 22jaar; 22% was 22, 23of 24jaar en 21% was25,26of 27jaar. Van de
rest was 18%bijeerstemigratie28jaar ofouder,terwijl van 5%deleeftijd niet
konworden achterhaald.
Reden vanmigratie.Bij beantwoording van devraagnaar deredenvan eerste
migratie werd meestal de precodering van het enquête-formulier (zie bijlage I)
gevolgd. Helaas kwamen nogal eens combinaties van antwoorden voor, zodat
deze vraag als onjuist geredigeerd moet worden beschouwd. Ook zullen veel
antwoorden wel rationalisaties zijn geweest. We vermelden bijgaande cijfers
dan ook alleen alsillustratie; wetenschappelijke betekenis maghieraan nauwelijkswordentoegekend.Van33%vande 1000migranten werd gemeld dat 'positieverbetering'redenvaneerstemigratiewas;voor 13% werddebeslissingdoor
de oudersgenomen;'voor opleiding' werd voor 9,5% opgegeven en in 8% der
gevallen 'geen plaats als opvolger'. Voor de overigen golden andere redenen,
terwijl van 9%der migranten de reden onbekend bleef of niet te coderen viel.
Woonprovincies. Van de 1000 migranten zijn de woonplaatsen vóór migratie
(1935),nadeeerstemigratieennadelaatstemigratie(1956)bekend. Aangezien
dewoonplaatsen nadeeerstemigratie opzeeruiteenlopende tijdstippen werden
bereikt (voor sommigen al op hun dertiende, voor anderen op hun dertigste
jaar), zijn deze verder buiten beschouwing gelaten. Vergelijking van de provincialewoonplaatsen in 1935en 1956leertdat hetpercentage oud-leerlingen inde
agrarische provincies sterk gedaald is in deze periode, terwijl de provincies Z.
en N. Holland, alsmede Limburg, degrootste relatieve toename vertonen.
Emigratie. Van de 1000 migranten warenerna 20jaar 105naarhetbuitenland
vertrokken. Canada was veruit favoriet, Australië en Nw. Zeeland volgden
daarna.
Woongemeenten. Zowel bij het vaststellen van de woonplaatsen in 1935/36
als bij het nagaan van de plaatsen van bestemming der migranten bestond behoefte aaneengedifferentieerd onderscheid vanstadenplatteland. Methetoog
op de bestudeerde periode werd besloten om de gegevens van de Volkstelling
1947alsindelingsbasis te gebruiken.Zoalsreedseerder (in hoofdstuk IV)werd
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opgemerkt was tijdens de voorbereiding van ons onderzoek de indeling der
Nederlandse gemeenten naar urbanisatiegraad, zoals die later door het CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK (1958) werd gepubliceerd, nog niet voorhanden. Tijdens de verwerking van onze onderzoekgegevens bleek het CBS
bezigtezijn metdeopstellingvandezetypologie.Schrijver dezeswerdbijenkele besprekingen hierover betrokken en kreeg daardoor reeds in een vroeg
stadium de beschikking over de Al t/m C5 indeling van het CBS. Met een
aantal aanpassingen aan het doel van het Migratie-Selectieonderzoek kon deze
typologie als uitgangspunt bij de verwerking van het onderzoekmateriaal wordengebruikt.
Woonkernen. Het enquêteformulier van het Migratie-Selectieonderzoek stelt
zeer duidelijke vragen omtrent de woonplaatsen van de oud-leerlingen. Deze
woonkernen latenzichechtermoeilijk rubricerenvolgensdehiervoorgenoemde
typologie, die- vooral voor degrotere gemeenten- nogal eenseen compromis
inhoudt van beroepsbevolkingsverdeling en inwonertal van de grootste kern.
De consequentie was dat besloten werd uit de gemeententypologie een woonkernenclassificatie af teleiden,welkegeschiktzou zijn voor het Migratie-Selectieonderzoek. Een overzicht van deze nieuwe woonkernenindeling treft men
aaninbijlageIVa.
De twaalfdeling van de CBS-typologie werd vervangen door een elfdeling,
terwijl het onderscheid van het CBS in drie hoofdcategorieën (platteland, verstedelijkt plattelandensteden)werdvervangendooreenvijfdeling, nl.agrarische
kernen (codenummer 0),kleine plattelandskernen (1, 2en 3),middelgrote kernen (4, 5, 6), forensenkernen (7) en steden (8,9, 11).Toch zijn een groot deel
van de door het CBS gehanteerde criteria terug te vinden in de woonkernenindeling;zoisAl + A2 = 0,A3 = 1,BI = 2,B2= 5 en B3= 7.Welzijn de
grenzenhierendaarietsverschoven,ookvoordeverzorgendekernenensteden.
Bijde classificatie van de kernen moest vaak een schatting worden gemaakt
van deverdeling der beroepsbevolking. Voor een aantal woonkernen werd het
advies gevraagd van de Provinciale Planologische Diensten en EconomischTechnologische Instituten. In bijlage IVb vindt meneen opgavevan dewoonkernen die in het Migratie-Selectieonderzoek voorkwamen en wier codenummer afwijkt van het categorienummer, volgens de CBS-typologie, van de
gemeentewaarinzegelegenzijn.
De woonkernen van de oud-leerlingen in 1935/36 zijn geclassificeerd in
tabel V,4.Hierbij dient teworden opgemerkt dat enkele scholen waren gelegen
inkernen dieopgrond van hun grootte ofberoepsbevolking eigenlijk nietmeer
tot het platteland kunnen worden gerekend; deze scholen zijn later bij de verwerkingvanhetmateriaalvanhetonderzoek uitgesloten.
In de volgende tabel (V,5) zijn de laatste woonplaatsen van de migranten,
dusnaardesituatiein 1956,weergegeven. Vergelijking met de distributie van
alle oud-leerlingen in 1935(tabel V,4)geeft aan dat er belangrijke verschuivingen hebben plaats gevonden en dat een vrij groot aantal oud-leerlingen in de
verstreken20jaren hetplatteland heeft verlaten. Het vrij grote aantal onbeken40
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TABELV, 4. Woonplaatsen van oud-leerlingenin 1935(N = 1934)
codenr.
0
1
2
3
4
5
7

type

abs. aantal

agrarische kernen
kl. plattelandskernen
kl. geïndustr. kernen
kl. plattelandscentra
gr. plattelandskernen
gr. geïndustr. kernen
forensenkernen

1422
260
202
7
16
7
20

<n %
73,5
13,4
10,4
0,4
0,8
0,4
1,0

Migratie-Selectieonderzoek

TABEL V, 5. Relatieve verdeling van alle gemigreerde oud-leerlingen naar woonplaats in 1956
(N = 1000)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

kl. plattelandskernen
kl.geïndustr.kernen
kl.plattelandscentra
gr. plattelandskernen
gr.geïndustr. kernen
gr. plattelandscentra
kleinesteden
middelgr.steden
grotesteden
onbekend,niettecoderen
totaal-generaal

7,5)
7,7
2,9'
1,4»
5.5
4,2'
6,8)
12,3
10,0'

agrarischekernen

28,3

kleinekernen

18,1

groterekernen

11,1

forensenkernen

2,3

steden

29,1
11,1
100,0

Migratie-Selectieonderzoek

den wordt vooral veroorzaakt door degenen dienaar hetbuitenland zijn gemigreerd. DeNederlandsetypologieis niet opdebuitenlandsewoonkernentoegepast.
Afstand vanmigratie.De geografische afstand tussen deplaatsvan onderzoek
(woonplaats in 1935) en woonplaats na laatste migratie (1956) werd hemelsbreed vastgesteld. De uitkomsten hiervan zijn in tabel V,6 weergegeven. De
gemiddelde afstand waarover gemigreerd werd is niet bijzonder groot. Ook
na de laatste migratie blijkt nog bijna 45% der migranten op minder dan
20kmhemelsbreed tewonenvandeplaatswaardelagereschool werd bezocht.
Forensisme. Tenslotte dient nog iets vermeld te worden over het verschijnsel
forensisme, in vele gevallen het voorstadium van migratie. Om als forens te
worden gecodeerd moest de oud-leerling aan de volgende criteria voldoen:
a. sinds 1954oflangerforens zijn
b. zijnwerkmoestzichoptenminste 5 km afstand vandewoonplaatsbevinden,
tenzij de 'sociale' afstand tussen werk- en woonkern zeer groot was,m.a.w.
indien dewoonplaats endeplaats waar gewerkt werdtot verschillendecateMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 68-3 (1968)
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TABEL V, 6. Relatieve verdeling van alle gemigreerde oud-leerlingen naar deafstand tussen de
woonplaatsen in 1935enin 1956inkilometers hemelsbreed (N — 1000)
teruggekeerd
2- 5 km
5- 10 km
10- 20km
20- 40km
40- 75km
75-125 km
125-250 km
>250 km in Europa
buiten Europa
onbekend
totaal-generaal

8,1
13.9'.
19,0
12,0*
8,41
10,3/
8,51
8,21
1,2)
8,5 1

2-20 km

44,9

20-75 km

18,7

75-250 km

16,7

>250 km

9,7
1,9
100,0
Migratie-Selectieonderzoek

gorieën behoorden (volgens de hierna te noemen driedeling) mocht degeografische afstand minder dan 5km zijn.
Het bleek dat 1700 oud-leerlingen ( = 87,9%) nietaan dezevoorwaarden voldeden.Vandeoverige234oud-leerlingen pendelden47opeenagrarischeofeen
kleinekern (code0, 1,2,3),50opeenmiddelgrote kern(4,5,6)en 131( = 56%
van alleforensen) opeenforensen- of stedelijke kern. In devolgende paragraaf
komen wenader opdit onderwerp terug.
4. BEROEPSLOOPBAAN

Beroepen. Getracht is van de oud-leerlingen het laatst bekende hoofdberoep
vast te stellen. Evenals ten aanzien van dewoonplaatsen werd er bij deschoolhoofden op aangedrongen een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te verstrekken.Tochishetaantalonbekenden vrijgroot;hetmerendeelhiervan wordt
veroorzaakt door deemigranten, van wieslechts ineenbeperkt aantal gevallen
een beroepsaanduiding kon worden achterhaald. In deenquête werd ook naar
eventuele nevenberoepen gevraagd. Van 76 oud-leerlingen werd een nevenberoepvanenigeimportantie opgegeven. Ruim dehelft vandit aantal combineerdeeen handarbeidersberoep als hoofdberoep met dat van kleine ondernemer
als nevenberoep. Van de overigen werd praktisch geheel dezelfde combinatie
vermeld,maardaninomgekeerdevolgorde.
Evenals bij de opleidingen was het mogelijk de beroepen op tweeërlei wijze
te onderscheiden, in dit geval naar bedrijfstak en naar beroepsgroep. In de
bijlagenVanenVbzijnbeideindelingen,zoalsdeze in het onderzoek werden gebruikt, opgenomen. Gebruik van iedere classificatie afzonderlijk heeft zijn bezwaren, maar een combinatie van beide classificaties leidt tot een vergaande
onderverdeling en versnippering, waarvan in het verdere onderzoek geen gebruik isgemaakt(metéénuitzondering,zietabelVI,9).
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Bedrijfsclassificatie. In de volgende tabellen zijn de beroepen van deoud-Ieerlingen naast die van hun vaders gesteld; deze laatste zijn volgens dezelfde codering geclassificeerd (zie bijlage V). Een vergelijking van twee generaties is
hierdoor mogelijk.
TABEL v, 7. Hoofdberoepen van oud-leerlingen in 1956, alsmede de langst uitgeoefende beroepenvanhunvaders,naar bedrijfsclassificatie (N= 1934)
code

bedrijfstak

land-,tuin-enbosbouw
detailhandel
ambacht
visserij,verkeer,vervoer
nijverheid (excl.ambacht)
overheidsdiensten (techn.)
groothandel,bank-,verz.wezen
overheidsdiensten (adm.)
maatschappelijke diensten
zonderberoep,onbekend ofniette
coderen
totaal-generaal
0
2
4
1
5
6
3
7
8
9/11

oud-leerlingen

hun vaders

abs.

in%

abs.

in%

605
87
267
97
396
125
79
85
69

31,3
4,5
13,8
5,0
20,5
6,5
4,1
4,4
3,6

1021
104
266
73
210
79
50
21
53

52,8
5,4
13,8
3,8
10,9
4,1
2,6
1.1
2,7

124
1934

6,4
100,0

57
1934

2,9
100,0

Migratie-Selectieonderzoek

Deveranderingen indemaatschappelijke structuur vandelaatstehalveeeuw
worden duidelijk weerspiegeld in dewijzigingen in dedistributie van vadersen
zoons over de verschillende bedrijfstakken. Het percentage in land-, tuin- en
bosbouw ismetruim 20%gedaald,dezeverminderinggaat samen meteentoename van het percentage dat in deindustrie werkzaam is,alsmede in de sector
der dienstenverlening, waarbij vooral het percentage in overheidsdienst werkendenisgestegen.
Beroepsclassificatie. De indeling naar beroepsgroepen heeft - meer nog dan
debedrijfsclassificatie - veelhoofdbrekensgekost.Doelstellingwaseenzodanige
indelingteverkrijgen dathiermeetevenshet'niveau'vanhetberoepzouworden
aangegeven. Het niveau van een beroep komt in een beroepsstratificatie tot
uiting en is een indicatie voor de status van een sociale positie. Vaak wordt
getracht om door middel van een rating-systeem (bijvoorbeeld self-rating) tot
een hiërarchische indeling van beroepen te komen. In de praktijk blijken verschillende van deze stratificaties niet altijd even gemakkelijk hanteerbaar. Om
dezereden iseeneigenclassificatie ontworpen dieinbijlage Vbisweergegeven.
Ook hiertegen zijn allerleibezwaren in tebrengen;zoishet onderscheid tussen
een handarbeider en een hoofdarbeider niet uitsluitend een niveauverschil qua
sociale status. Ook het verschil tussen 'kleine ondernemer' en hand- of hoofdarbeider kan miniem zijn in een verticale rangschikking. De categorie 'grote
ondernemers' bestaat voor het merendeel uit landbouwers met meer dan 15ha
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 68-3(1968)
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grondgebruik, hetgeen weleen ietwat weidsebetiteling voor sommigevan deze
plattelandersis.
In bijlage Vczijn alleberoepen diein het Migratie-Selectieonderzoek werden
opgegeven, zowel van oud-leerlingen, hun vaders als van hun grootvaders
(vanvaderszijde),ingedeeldnaarberoepsclassificatie ennaar bedrijfsclassificatie.
Wij menen deze indelingen uitvoerig te moeten verantwoorden omdat ze in
sterke mate zijn afgeleid uit de maatschappelijke structuur ten plattelande.
Bovendien zal nog blijken dat deze indelingen een belangrijke rol spelen bij de
uitkomsten van het onderzoek. De verdeling van de oud-leerlingen en hun vadersoverdeberoepsgroepen treft menaan intabelV,8.
TABEL V, 8. Hoofdberoepen van oud-leerlingen in 1956, alsmede de langst uitgeoefende beroepenvanhunvaders,naar beroepsclassificatie (N = 1934)
code

beroepsgroep

oud-leerlingen
abs.

ongesch.handarbeiders
geoefende handarbeiders
ongesch. hoofdarbeiders
geoefende hoofdarbeiders
gespecial,handarbeiders
kleineondernemers
'grote' ondernemers
gespecial, hoofdarbeiders
hogereambtenaren,vrije beroepen
zonderberoep,onbekend ofniet
tecoderen
totaal-generaal
0
2
1
3
4
5
7
6
8
9/11

75
746
19
142
108
463
138
117
55
71
1934

in %
3,9
38,6
1,0 '
7,3
5,6
23,9
7,1
6,0
2,8
3,7
100,0

hun vaders
abs.

in%

57
569
21
39
21
879
272
14
47

2,9
29,4
1,1
2,0
1,1
45,4
14,1
0,7
2,4

- 15
1934

0,8
100,0

Migratie-Selectieonderzoek

Duidelijk komt in tabel V,8naar voren dat dezelfstandige beroepen relatief
veelsterkervertegenwoordigd zijn onderdevadersdanonderdeoud-leerlingen.
Het aandeel van de zelfstandigen daalde met ongeveer de helft. Relatief sterk
toegenomen zijn vooral degespecialiseerde en de geoefende hand- en hoofdarbeiders.
Positie in het bedrijf. De gegevens zijn ook nog op een andere wijze gegroepeerd, waarbij de verschuiving van de zelfstandige naar de onzelfstandige beroepen opnieuw aan de orde komt. In tabel V,9 is bovendien een onderscheid
gemaakt tussen degenen die in de Landbouw ( = land-, tuin- en bosbouw) of
daarbuitenhunberoephebbenofhadden.
In aansluiting op het commentaar op tabel V,8 kan worden opgemerkt dat
dehalveringvan het percentagezelfstandigen zowelbij denietinde Landbouw
werkenden alsbij de agrariërs heeft plaats gevonden. Degroei van het percentage niet-zelfstandigen kwam geheel tot stand bij degenen die buiten de Landbouwwerkzaamwaren(meerdaneenverdubbeling).
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TABEL V, 9. Hoofdberoepen van oud-Ieerlingen in 1956, alsmede de langst uitgeoefende beroepen van hun vaders, naar positie in het bedrijf (N = 1934)
positie in het bedrijf

zelfstandig inde Landbouw
toek.opvolger inde Landbouw
inloondienst indeLandbouw
opanderewijzeindeLandbouw
zelfstandig,nietindeLandbouw
niet-zelfst.,niet inde Landbouw
zonderberoep,onbekend ofniettecoderen
totaal-generaal

oud-leerlingen

hun vaders

abs.

in%

abs.

in%

238
149
172
46
193
1061
75
1934

12,3
7,7
8,9
2,4
10,0
54,9
3,8
100,0

748

38,7

-

267
6
406
470
37
1934

-

13,8
0,3
21,0
24,3
1,9
100,0

Migratie-Selectieonderzoek

Agrarischebedrijfsgrootte. Van de zelfstandige land- en tuinbouwers (incl.
toekomstigeopvolgers)isookdebedrijfsgrootte nagegaan.IntabelV,10zijn de
uitkomsten hiervanweergegeven.
Groteverschillenzijnerniettussen degeneratiesbijdeindelingnaar bedrijfsgrootte. Bijdejongeren diein detuinbouw werkzaam zijn iserweleengeringe
dalingvan degemiddelde bedrijfsgrootte aan tewijzen, indien degenen vanwie
de bedrijfsgrootte niet bekend is, buiten beschouwing blijven. Vermoedelijk
beginnen dezoonsvaak met een klein bedrijf ofmet eendeel van het ouderlijk
bedrijf; devaderszullenhunbedrijf ook welindeloopvandejaren hebbenwetenuittebreiden.
TABELv, 10. Bedrijfsgrootte van zelfstandige land- en tuinbouwers (incl. toek. opvolgers),
zowel van oud-leerlingen als van vaders van oud-leerlingen (N = 387 en 748)
oud-leerlingen

landbouwbedrijfsgrootte
< 5ha
5-10 ha
10-20ha
20-50 ha
> 50 ha
bedrijfsgrootte onbekend
totaal landbouw
tuinbouwbedrijfsgrootte
< 2ha
2- 5 ha
> 5ha
bedrijfsgrootte onbekend
totaal tuinbouw

vaders

abs.

in%

abs.

in%

34
91
106
71
6
35
343

9,9
26,5
30,9
20,7
1,7
10,2
100,0

77
167
195
159
8
63
669

11,5
25,0
29,1
23,8
1,2
9,3
100,0

14
16
7
7
44

31,8
36,4
15,9
15,9
100,0

19
26
14
20
79

24,0
33,0
17,8
25,3
100,0

Migratie-Selectieonderzoek
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Grootvaders beroep.De beroepsclassificatie voor de grootvaders (vaders vaders)van de oud-leerlingen wijkt af van die voor de oud-leerlingen en hun vaders. Niet alleen zijn deverkregen antwoorden veelminder gedetailleerd, maar
bovendien was het aantal onbekenden veel groter. Hierdoor moest met een
veel minder scherpe omschrijving van deverschillendeberoepengenoegenworden genomen (zietabel V,ll). Om deze reden iseen vergelijking met deberoepenvanzoonsenkleinzoonsnietgeheelverantwoord; hiervanisdanook bijhet
verdereonderzoek afgezien.
TABELv, 11. Hoofdberoep van vaders vader, volgenseen vereenvoudigde beroepsclassificatie
(N = 1934)
Grootvaders beroep:
zelfst. land-of tuinbouwer
kl.zelfstandigen indetailhandelenambacht
overige ondernemers
land-en tuinarbeiders
andereofniet-gespecificeerde arbeiders
ambtenaren,vr.beroepen,etc.
beroeponbekend ofniette classificeren
totaal

abs.

753
218
100
317
195
48
303
1934

in %
38,9
11,3

5,2
16,4
10,1

2,5
15,7
100,0

Migratie-Selectieonderzoek

Statusverschillen, In het enquêteformulier aan de schoolhoofden is ook nog
devolgendevraagopgenomen: Isvolgens Uwmening deoud-leerling,wat zijn
maatschappelijke positiebetreft, invergelijking metdievanzijn vader:gestegen
/gelijk gebleven/gedaald? Hieruit zou een oordeel over de sociale mobiliteit
overtweegeneratieskunnen worden afgeleid. Helaasbleekdezevraagvooreen
deel van de schoolhoofden niet geheel duidelijk te zijn, hetgeen bijvoorbeeld
tot uiting kwam in motiveringen zoals (wanneer een oud-leerling gestegen zou
zijn): 'hetgehelemaatschappelijke niveauisomhooggegaaninvergelijking met
vóór de oorlog'. Dit laatste iszeker waar, maar het iszeer goed denkbaar dat
een ander schoolhoofd in dat geval juist de precodering 'gelijk gebleven' zal
hebben aangekruist. In vele gevallen konden deze uiteenlopende interpretaties
niet worden gecorrigeerd. Indien er tijdens de bewerking ernstige twijfel ontstond aan een beoordeling van het schoolhoofd, m.a.w. het antwoord hoogst
onwaarschijnlijk werd geacht, werd deze afzonderlijk verwerkt. Tabel V, 12
geeft een overzicht van alle antwoorden en van die antwoorden waaraan, volgens het oordeel van de onderzoeker, een grote mate van waarschijnlijkheid
magworden toegekend.
Er isgezien de twijfel aan debetrouwbaarheid (of beter gezegd de vergelijkbaarheid) van de verkregen antwoorden geen reden om aan te nemen dat het
aantal gestegenen twee-ofdriemaal zogroot zou zijn alshet aantal gedaalden.
Indien mendeberoepszelfstandigheid alseenbelangrijke indicatievandesociale
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TABEL V, 12. Oordelen over veranderingen in sociale positie, door vergelijking van oudleerlingen methunvaders(N = 1803)
hiervan waarschijnlijk juist

totaal

gestegen
gelijk gebleven
gedaald
totaal

abs.

in°/„

abs.

in%

563
1058
182
1803

31,2
58,7
10,1
100,0

280
868
130
1278

21,9
67,9
10,3
100,0

Migratie-Selectieonderzoek

positieziet,kan men uitdetabellen V,8enV,9eerderconcluderendat hetaantal gedaalden veel groter moet zijn dan het aantal gestegenen. Het komt ons
gewenst voor aan deze vraag geen enkele positieve betekenis toe te kennen;
inhetverdereonderzoekwordtdanooknietopdezegegevensingegaan.
5. PERSONALIA

Wegevendenavolgendecijfers zonderveelcommentaar,aangezieneenverdere
bewerkingvanditmateriaalslechtsinbeperktemateheeft plaatsgevonden.
Geboortejaar en-plaats.Van de 1934oud-leerlingenwerd92,6%geboreninde
jaren 1922,1923of1924.Vanhettotaalwerd89,3%geboreninofnabijdeplaats
waardelagereschoolwerdbezocht.
Burgerlijke staat. In 1956waren 448 ( = 23,2%) oud-leerlingen ongehuwden
8 gehuwd geweest; van de overigen waren 1452( = 75,1 %)gehuwd en van26
oud-leerlingenwasdeburgerlijkestaatonbekend.
De huwelijksjaren van de 1452gehuwden konden als volgt worden onderscheiden(tabelV,13).
TABELv, 13. Huwelijksjaren van oud-leerlingen, excl. degenen die gehuwd zijn geweest
(N = 1452)

1944of eerder
1945of 1946
1947of 1948
1949of 1950

abs.

in%

56
133
266
334

3,9
9,2
18,3
23,0

1951of 1952
1953of 1954
1955
huwelijksjaar
onbekend

abs.

in%

288
192
46

19,8
13,2
3,2

137

9,4

Migratie-Selectieonderzoek

Kerkgenootschap. De oud-leerlingen zijn alsvolgt teverdelen naar kerkelijke
gezindtein 1956(tabel V,14).
Ieder die met deze materie bekend is weet dat de betrouwbaarheid van de
verstrekteinformatie t.a.v. dekerkelijke gezindtedoorgaans slechtsbeperktis.
Vermoedelijk ishetfoutenpercentagenogvergrootdoordat voor hetmerendeel
der oud-leerlingen de gegevensvan derden afkomstig zijn. Veel betekenismag
mendanooknietaandezecijferstoekennen.
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TABELv, 14. Kerkgenootschap vanalleoud-leerlingen (N = 1934)

Ned.Herv.vrijzinnig, Doopsgezind, Remonstrant
Ned.Herv.orthodox,ofN.H.nietnader gespecificeerd
Ger. Kerken,Ger. Kerken art. 31,Chr.Ger. Kerken
Ger.Gemeente,Oud-Geref.Gemeente,etc.
Rooms-Katholiek
ander kerkgenootschap
geen kerkgenootschap
kerkgenootschap onbekend
totaal

abs.

in %

142
650
256
34
722
11
100
19
1934

7,3
33,6
13,2
1,8
37,3
0,6
5,2
1,0
100,0

Migratie-Selectieonderzoek

Ouderlijk gezin.In dit verband dienttevensmeldingte worden gemaakt vande
antwoorden op de vraag naar de opleiding van de vaders der oud-leerlingen.
Aangezien deze gegevens ook weer grotendeelsviabuitenstaanders (deschoolhoofden) werdenverworven,magmenookhieraanslechts eenbeperktewaarde
toekennen. Het bleek dat 84,5%der vaders alleen een lagere school-opleiding
heeft gehad, voor een deel betrof dit een onvoltooide opleiding; 10,3%heeft
deeenofanderevormvanvoortgezet onderwijsgenoten.
Degroottevanhetouderlijk gezinvandeoud-leerlingenvaltafteleidenuitde
antwoorden omtrent het aantal kinderen, dat eventueel uit meer huwelijken
afkomstig kanzijn. Deverdelinghiervanblijkt uittabelV,15.
TABELv,15. Aantal kinderen in de gezinnen waaruit de oud-leerlingen afkomstig zijn

(N=1934)

éénkind
tweekinderen
driekinderen
vierkinderen
vijf kinderen
zeskinderen

abs.

in%

57
170
224
254
259
225

2,9
8,8
11,6
13,1
13,4
11,6

zevenkinderen
acht kinderen
negenkinderenofmeer
gezinsgrootte onbekend
totaal

abs.

in%

192
157
368
28

9,9
8,1
19,0
1,4

1934

100,0

Migratie-Selectieonderzoek

Deze tabel toont aan dat de grote gezinnen (hoe deze ook mogen wordengedefinieerd) naar verhouding goed vertegenwoordigd waren onder degezinnen
waaruit deoud-leerlingenafkomstigwaren.
Het geboortenummer van de oud-leerlingen kon worden vastgesteld door
naar het aantal oudere broersenzusterstevragen.Eenvollediginzicht in hun
positie in het gezin zou men pas na combinatie met de in de vorige tabel vermeldegezinsgrootteverkrijgen. Metdehiernategevencijfers kanmen bijvoorbeeldnietvaststellenofhetoudstekinddeoudstevaneengehelereekskinderen
isofenigkind;ookisnietnagegaanofdeoud-leerlingsomshetjongstekindis.
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TABELv, 16. Geboortenummer van oud-leerling t.a.v. broers en zusters en ten opzichte van
allebroers(N = 1934)

oudstekind
tweedekind
derdekind
vierdekind
vijfde kind
zesdekind
zevendekind
achtstekind
negendeofvolgende
kind
aantaloudere kinderen
onbekend
totaal

abs.

in%

532
392
320
197
154
122
67
48

27,5
20,3
16,5
10,2
8,0
6,3
3,5
2,5

75

3,9

27
1934

1,4
100,0

oudstezoon
tweedezoon
derdezoon
vierdezoon
vijfde zoon
zesdezoon
zevendeofvolgende
zoon
aantalouderezoons
onbekend
totaal

abs.

in%

848
469
312
161
62
35

43,8
24,3
16,1
8,3
3,2
1,8

22

1,2

25

1,3

1934

100,0

Migratie-Selectieonderzoek

In tabel V,16iszowel de positie ten aanzien van alle broers enzusters als van
alle broers weergegeven (het 'mannelijk' geboortenummer).
Hiermee zijn alle verwerkte gegevens van het Migratie-Selectieonderzoek,
voor zover ze relevant werden geacht, weergegeven. Het volgende hoofdstuk
zalzijngewijdaandeanalysevanditmateriaal.
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VI.ANALYSEVANHETONDERZOEKMATERIAAL
De doelstelling van het Migratie-Selectieonderzoek - gericht op het vaststellen
en interpreteren van bepaalde selectieve effecten van de plattelandsmigratie kan worden benaderd door bij deverwerking vandeonderzoekgegevens enkele
fasen teonderscheiden.Ineersteinstantiebetreft dit:
1. het vaststellen van de mate van samengaan van migratie en selectie naar
intelligentie,
2. hetnagaanvaneenaantal relevantevariabeleninhunrelatietotdevariabelen
migratieenintelligentie.Ditkangeschieden door:
a. vaststelling van de frequentieverdeling dezer variabelen,
b.vaststelling van het optreden van deze variabelen als kruisende factoren,
terverklaringvandeonder 1 genoemderelatie.
Op grond van de besproken literatuur (zie hoofdstuk II, waarin verscheidene
variabelen ter sprake kwamen) is het mogelijk een aantal hypothesen op te
stellen,dievoor toetsing inaanmerking komen. Dezezijn:
a. migratie van plattelandsjongeren gaat gepaard met een positieve selectie
naarintelligentie,
b. derelatie tussen migratie en intelligentieverdeling isteverklaren uit deaard
vandelaatstewoonplaats,
c. de relatie tussen migratie en intelligentieverdeling is te verklaren uit de
' afstand vandemigratie,
d. derelatie tussen migratie en intelligentieverdeling isteverklaren uit deaard
vanhetgevolgdeonderwijs,
e. de relatie tussen migratie en intelligentieverdeling is te verklaren uit de
beroepsloopbaan,
f. de relatie tussen migratie en intelligentieverdeling is te verklaren uit omstandigheden inhetouderlijk milieu,
g. derelatietussen migratieenintelligentieverdeling isteverklaren uitdeintergeneratieveverticalesocialemobiliteit.
Dit beperkte aantal variabelen waarmee in het kader van het onderzoek wordt
gewerkt, sluit natuurlijk niet uit dat ook nog andere variabelen aan migratie
enintelligentieverdeling gerelateerd kunnen zijn, bijvoorbeeld dievan algemeen
maatschappelijke aard, zoals onderwijsmogelijkheden, arbeidsmarktsituatie,
etc; hieropzal nogindit hoofdstuk worden teruggekomen (zieVI.8).
De in de hypothesen opgenomen variabelen zullen worden geconfronteerd
met de twee centrale variabelen in onderlinge samenhang. Door elk dezer variabelenconstanttehouden kanblijken ofdezealskruisendefactoren desamenhangtussen decentralevariabelen beïnvloeden. Indien desamenhang verdwijnt
kan van interveniërende factoren worden gesproken die dan ter verklaring van
de oorspronkelijke samenhang tussen de centrale variabelen kunnen dienen.
Dehierna volgende analyse van het onderzoekmateriaal zal hierover nader uitsluitsel verschaffen.
Eerder werd opgemerkt dat bij deverwerking van degegevens niet zal wor50
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den nagegaan hoe per waarderingscijfer de frequentieverdeling naar verschillende gezichtspunten isgeweest. Het leek onsjuister om de cijfers voor intelligentieen persoonlijkheidseigenschappen afzonderlijk ingewogen rekenkundige
gemiddelden (I-scores en P-scores) uit te drukken. Tijdens de analyse bleek al
spoedigdatdeuitkomsten voorIenPnogal eenstot dezelfde conclusieleidden.
Daarom werd voor een groot deel van het materiaal de samenhang tussen Ien P-cijfers nagegaan (N= 1399);deze berekening leverde een correlatiecoëfficiënt op van r = 0,54. Uit deze uitkomst werd deconclusie getrokken dat een
afzonderlijke studie van de persoonlijkheidseigenschappen gerechtvaardigd
zou zijn. Mede met het oog op de kosten van wiskundige verwerking werd besloten de resultaten hiervan niet in dit onderzoek op tenemen enin het navolgendealleendeintelligentiecijfers inbeschouwingtenemen.
Hoewel deze beslissing kan worden betreurd ishet verzamelen van gegevens
over de persoonlijkheidseigenschappen toch wel van nut geweest voor ons
onderzoek. Uit de beperkte samenhang tussen de waarderingscijfers voor intelligentie en persoonlijkheid blijkt duidelijk dat de geïnterviewde schoolhoofden zich hebben gerealiseerd dat de twee beoordelingen aan de hand van uiteenlopende normen tot stand moesten komen. In de tweede plaats komt het
onsvoordat debetrouwbaarheid vandeintelligentiecijfers isverhoogd doordat
de beoordelaars, indien zij zich bewust of onbewust hebben laten beïnvloeden
door de verdere levensgeschiedenis van deoud-leerling, geneigd geweest zullen
zijn deze 'bias' eerder tot uitdrukking te brengen in het oordeel over de persoonlijkheid dan in de intelligentiewaarderingen.
1. MIGRATIE ENSELECTIENAARINTELLIGENTIE

1.1. Hetbegripmigrant
Uit de inventarisatie van de interviewgegevens is gebleken dat van de 1934in
hetonderzoek betrokken oud-leerlingen,diein 1935/36hetgewoonlager onderwijsindezesdeklasvaneenplattelandsschool volgden,er 1000indetweedaaro*p volgende decennia van woonplaats veranderden. De criteria volgens welke
de oud-leerlingen als migranten werden aangemerkt (ziehoofdstuk V.3)waren
devolgende:
1. zijdienden over tenminste 2km(hemelsbreed gemeten)tezijn verhuisd,
2. éénjaaroflangerelderstehebbengewoond,
3. nietonderexternedwangtezijngemigreerd.
Teneinde een vergelijking tussen migranten en niet-migranten zo betrouwbaar
mogelijk temaken komthetonsgewenstvooreventuelepseudo-migranten, van
wiedusniet metvolledigezekerheid kan worden gezegd,datzijvoldoen aande
definities van plattelandsmigrant (zie hoofdstuk III. 1en 2), uit te schakelen.
Daartoe zullen nu een aantal nieuwe criteria aan bovengenoemde worden toegevoegd,waardoordecategoriemigrantenwordt'gezuiverd'van twijfelgevallen.
Onder migranten zullen we in het hiernavolgende bovendien verstaan: alle
gemigreerde oud-leerlingen
4. die in 1935/36woonachtig waren in een agrarische kern, kleine plattelandsMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 68-3(1968)
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kern of kleine geïndustrialiseerde kern ten plattelande (volgens bijlage IVa,
codenrs.0, 1 en2),
5. die bij eerste migratie individueel of in eigen gezinsverband zijn verhuisd
(dusnietinouderlijk gezinsverband),
6. die in 1955/56 niet naar hun woonplaats in 1935/36 waren teruggekeerd
(voor de teruggekeerden is het onderscheid met de niet-migranten dubieus,
indien terugkeer alseeneventuele indicator van onvrijwillige migratie wordt
opgevat.Ziehoofdstuk III.1),
7. dienietforens zijn opeenkerndiehogerdan hunwoonkern is geclassificeerd
(voordeforensen-meestalwoonachtigineenkleinekernen werkzaam in een
grotestedelijke ofindustriëlekern- ismoeilijk teachterhalen inwelkopzicht
zij zich onderscheiden van de migranten die wonen in de plaats waar ze
werken),
8. van wiedewoonplaats in 1955/56bekend was(volgensbijlage IVa, codent
0t/m11).
Dezecumulatieve reeksvancriteria waaraan dusdegemigreerdeoud-leerlingen
moesten voldoen, is evenwel niet toegepast op de in 1956 in het buitenland
woonachtige oud-leerlingen. Dezeemigranten zoudenbijtoepassingvanbovenstaande criteria - in het bijzonder door het onder 8vermelde criterium - zeer
sterk in aantal gereduceerd worden. Besloten is deze categorie oud-leerlingen
steedsafzonderlijk teonderscheiden.
Resumerende hebben wedusdeoud-leerlingen dieoverminderdan 2kmmigreerden, korter dan één jaar elders woonden of alleen maar onder externe
dwangverhuisden tot de'niet-migranten' gerekend. Voortszijn van het verdere
onderzoek uitgesloten: alle migranten die in ouderlijk gezinsverband verhuisden, naar hun woonplaats terugkeerden, forens waren op een kern hoger geclassificeerd danhunwoonplaatsofwaarvandewoonplaatsin 1956nietbekend
was, met uitzondering van alle emigranten. Het totaal van 1000 migranten
daalde hierdoor met 287oud-leerlingen.1 De hierna te bespreken berekeningen
hebben dusbetrekkingop713'zuivere' migranten en934niet-migranten (totaal
1647oud-leerlingen).
•
1.2. Migratieenintelligentieverdeling
Decentrale hypothesevan het onderzoek betreft desamenhang tussen migratie
en intelligentie. In tabel VI,1 isdeintelligentieverdeling van migranten en nietmigranten opgenomen. Met behulp van dechi-kwadraattoets - die ook in vele
vandevolgendetabellenzalworden gebruikt-zijndeP-waardenvastgesteld. Bij
waarden kleinerdan0,05zijndeverschillenalssignificantgeïnterpreteerd. Daarnaast worden onze conclusies gebaseerd op de gewogen rekenkundige gemiddelden vandeintelligentiecijfers (I-scores).
1

Achteraf bleek dat dekenmerken vandecategorieuitgeslotenen op bepaaldepunten afweken
van die der totale migrantencategorie. Er viel een relatief sterke vertegenwoordiging vast te
stellen van ongeschoolde en geoefende industriearbeiders met alleen lager onderwijs of een
lageretechnischeopleiding.Vermoedelijk heeft hetcriteriumonder 7genoemd (enin mindere
matedat onder 6)eenstempel opdezecategorie gedrukt.
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TABELvi, 1. Intelligentieverdeling en I-scores van niet-migranten en migranten (N = 1647)

niet-migranten
migranten
totaal

1

2

3

4

5

totaal

I-sc.

9
3
12

170
86
256

538
360
898

196
211
407

21
53
74

934
713
1647

3,05
3,32
3,17

y* = 51,58;P = <0,0001
vr.gr.:4

Migratie-Selectieonderzoek

De resultaten van tabel VI,1 bevestigen de centrale hypothese, welke uitging
van de veronderstelling dat de intelligentieverdeling van de gemigreerde oudleerlingen significant verschilt van die der in de onderzochte periode niet-gemigreerden.DeI-scorevandemigrantenligtduidelijk hogerdandievandenietmigranten; er is dus sprake van een positieve selectie naar intelligentie bij migratievanjongemannelijke plattelanders.
1.3. Laatstewoonplaats
Om dehypothese dat niet alle migraties van plattelanders een selectie naar intelligentie impliceren te kunnen toetsen, zijn de 713 migranten onderverdeeld
naar laatste woonplaats volgens de woonkernentypologie, die gebaseerd is op
een indeling naar urbanisatiegraad (bijlage IV a). De eerste sub-categorie
bestaat uit de migranten die het platteland niet hebben verlaten, maar van wie
eenagrarische ofkleineplattelandskern (codenrs.0en 1)alslaatste woonplaats
isopgegeven.Eentweedesub-categorieissamengesteld uitdemigranten diehet
platteland hebben verlaten maar die niet naar een stad of forensenkern zijn
gemigreerd (hier aangeduid als 'verstedelijkt platteland', codenrs. 2 t/m 6).
De migranten die uiteindelijk woonachtig waren in een stedelijke of forensenkern zijn ook in een sub-categorie bijeengebracht (codenrs. 7 t/m 11). Voorts
bleek hetbijdecoderingbijzonder moeilijk omdewoonplaatsen vandebuitenlandsemigrantenintedelenvolgensde- opdeNederlandse situatiegebaseerde
- woonkernentypologie;bovendienwashetaantalantwoordenmet'woonplaats
onbekend' voordeze emigranten zeergroot.Zoalsreedswerd opgemerkt werd
besloten om alle naar het buitenland gemigreerden onder tebrengen in een afzonderlijke sub-categorie.
Samenvattend hebben wedus de 1647oud-leerlingen in vijf sub-categorieën
ingedeeld:
A = niet-migranten
B = migrantennaarhetplatteland
C = migrantennaarhet'verstedelijkt' platteland
D = migrantennaardesteden
E = emigranten.
Deze vijfdeling, aangegeven met de letter At/mEzalinhetverdereonderzoek
voortdurend worden gehanteerd. In fabel VI,2iseen overzicht gegeven van de
intelligentieverdelingpersub-categorie.
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TABEL VI, 2. Intelligentieverdelingen I-scores van niet-migranten en migranten, onderscheiden naar laatstewoonplaats(N = 1647)

1
2
3
4
5
totaal
I-score

A

B

C

D

E

9
170
538
196
21
934

32
137
46
6
221

1
20
77
46
12
156

2
23
95
83
28
231

11
51
36
7
105

3,05

3,12

3,48

3,37

y 2 = 95,613; P = <0,0001
vr.gr.: 12(1 en 2samengevoegd)

3,31

totaal

12
256
898
407
74
1647
3,17

Migratie-Selectieonderzoek

Met behulp van de Yardsticktoets (SCHEFFÉ, 1953, 90) is nagegaan of er
significante verschillen bestaan t.a.v. de intelligentiespreiding tussendediverse
woonplaatscategorieën. Hierbijbleek een significant verschil te bestaan tussen:
A -> (B + C + D + E)
A + B - > ( C + D + E)
A
^ C
A
-> D
A
-> E
Tussen decombinatie A-> B bestaat geen significant verschil.
Geconcludeerd mag worden dat de intelligentieverdeling van de migranten
die op het platteland bleven niet significant afwijkt vandie der niet-migranten.
Reeds in tabel VI,1werd een significant verschil geconstateerd tussen niet-migranten en alle migranten, terwijl nu bovendien blijkt dat combinatie van nietmigranten met migranten die op het plattelandbleveneensignificant intelligentieverschil oplevert indien deze met de overige migranten wordt vergeleken.
Uit de I-scores blijkt verder dat er een lineaire samenhang bestaat tussen intelligentie en mate van verstedelijkt zijnvandelaatstewoonplaats.Dit kon niet
worden aangetoond voor deemigranten;dezen vormen eencategorie die,naar
intelligentieverdeling, weinig verschilt van de combinatie B+ C + D. Bij
toetsing van het verschil in intelligentieverdeling (B+ C + D)->E was de
Xa= 1,49endeP-waarde > 0,60< 0,70.
Samenvatting. De hypothese dat migratie altijd een selectie naar intelligentie inhoudt ongeacht de plaats van bestemming, dient te worden verworpen. Bij nadere analyse blijkt dat er bij de migratie van plattelandsjongeren alleen een positieve selectie naar intelligentie optreedt indien de
migranten het platteland verlaten. De naar plattelandskernen gemigreerde
oud-leerlingenzijndusgeennaarintelligentiegeselecteerde groep.T.a.v. de
intelligentieverdeling deremigranten bleekerweleensignificante afwijking
te zijn bij vergelijking met de niet-migranten, maar binnen de categorieën
migranten konden dezeemigranten niet significant worden onderscheiden.
54
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1.4. Afstandvanmigratie
Hetisnoodzakelijk omnudeafstand vanmigratiealsmogelijk kruisende factor
te analyseren. Daartoe is reden omdat, globaal gesproken, het aantal woonkernen afneemt naarmate hetstedelijk karakter ervan toeneemt (zoonderscheiden we in de woonkernenclassificatie slechts drie grote steden in Nederland).
Dit impliceert dat de gemiddeldemigratieafstand toeneemtmet de urbanisatiegraad van de laatste woonplaats. Niet alleen dienen we dus na te gaan of er
sprake is van samenhang tussen afstand en intelligentie, maar tevens of de
migratieafstand niet als interveniërende variabele optreedt bij hetverschiltussenniet-migranten enmigranten.Hiertoezalde samenhang van migratieafstand
met laatste woonplaats moeten worden nagegaan.
De afstand tussen de woonplaatsen in 1935/36 en 1955/56 is hemelsbreed
gemeten;erzijn vijf afstandsklassen onderscheiden (zietabelVI,3).
TABEL VI, 3. Frequentieverdeling en I-scores van alle miganten, onderscheiden naar afstand
van migratie( N = 7 1 3 )

2 - 5km
5- 20km
20- 75km
75-250 km
250kmenmeer
totaal

N

•n %

I-score

91
233
151
141
97
713

13
33
21
20
14
100

3,08
3,16
3,52
3,45
3,40
3,32

X2 = 36,62; P = 0,0005

Migratie-Selectieonderzoek

vr.gr.:12

Hoewel duseen significant verschil tussen deafstandsklassen, wat betreft de
intelligentieverdeling, kan worden geconstateerd, krijgt menuitdeI-scores niet
de indruk dat hierbij van een rechtlijnig verband tussen afstand enintelligentie
mag worden gesproken. De korte afstandsmigranten hebben weleen duidelijk
lagere scoredan degenen dieovermeerdan20kmzijn gemigreerd, maardeintelligentiescoreneemtnietmeertoebijafstanden groterdan75km.
De eventuele samenhang tussen migratieafstand en aard van laatste woonplaats komt in tabel VI,4 aan de orde, waarin derelatieve frequentieverdeling
overdeverschillende woonplaatscategorieën per afstandsklasse isweergegeven.
TABEL VI, 4. Relatieve frequentieverdeling van de binnenlandse migranten, onderscheiden
naar laatste woonplaats en migratieafstandsklasse (N = 608)

B
C
D
totaal

2-5km

5-20 km

53
29
18
100 (90)

45
30
25
100 (233)

20-75 km
28
25
48
100 (149)

75-250 km
19
18
63
100 (136)

2-250 km
36
26
38
100 (608)

Migratie-Selectieonderzoek
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Duidelijk komt uit tabel VI,4 naar voren dat de migratie over korte afstand
vooral gericht wasop plattelandskernen en dat de migratie over grote afstand
voornamelijk naarstedelijke kernenplaatsvond. Uit het grondmateriaal zijnde
medianewaardenvandemigratieafstand perwoonkerncategorie berekend;toepassing van de rangcorrelatie-toets hierop gaf een P-waarde van 0,002. Dit
significante verschil tussen de woonkernen wijst erop dat de migratieafstand
inderdaad in samenhang moet worden gezien metde woonkernenclassificatie.
Indien de migratieafstand een der interveniërende factoren zou zijn die de
positieve selectie naar intelligentie kan verklaren, dan zullen de intelligentieverschillen tussen de migrantencategorieën endeniet-migranten verdwijnen bij
hetconstant houden van demigratieafstand. IntabelVI,5zijn de I-scoresopgenomenendeintelligentieverschillen tussen niet-migrantenendemigrantencategorieënperafstandsklasse getoetst.
TABEL VI, 5. I-scores van niet-migranten en van migranten (excl.emigranten), onderscheiden
naarmigratieafstandsklasse (N = 1542)
A

1)
2)
3)
4)

I-sc.

N

Migratie
afstand:

3,05
3,05
3,05
3,05
3,05

934
934
934
934
934

2- 5km
5- 20km
20- 75km
75-250 km
2-250 km

l)y» = 3,523;P —>0,70 <0,80
2 ) x a = 16^827;P = oioi
3)x2 = 48,814;P = <0,0001
4)x2 = 37,080;P = <0,0001
vr.gr.:6

B

D

C

I-sc.

N

I-sc.

N

I-sc.

N

3,04
3,02
3,34
3,31
3,12

48
106
41
26
221

3,04
3,25
3,62
3,29
3,31

26
69
37
24
156

3,19
3,31
3,59
3,57
3,48

16
58
71
86
231
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De hypothesedatdeintelligentieverdelingen vanmigrantenenniet-migranten
significant van elkaar verschillen (zie tabel VI,2) dient in ieder geval voor
deafstandsklasse 2-5kmtewordenverworpen. Datergeenverschillenoptreden
kan gemakkelijk worden verklaard uit de frequentieverdeling naar laatste
woonplaats (zietabel VI,4).Een nauwe samenhangtussen korte afstandsmigratie en migratie naar het platteland ligt voor de hand. Bij de andere afstandsklassen kan de vastgestelde relatie tussen migratie en selectie naar intelligentie
gehandhaafd blijven.
Samenvatting. We kunnen concluderen dat decentrale hypothese 'bij migratie
van mannelijke plattelandsjongeren treedt een positieve selectie naar intelligentie op'kan worden bevestigd indien hieraan wordt toegevoegd:
tenminste indien het platteland wordt verlaten of indien over meer dan
5kmhemelsbreed wordtgemigreerd.
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2. MIGRATIE,SELECTIEEN ONDERWIJS

De hypothese dat migratie en intelligentie samenhangen met het gevolgde
onderwijs komt nuaandeorde.In hoofdstuk V.2en tabel V,3isreedsaangegevenhoedehoogsteopleidingen zijn teonderscheiden ensamentevatten naar
typeen niveauvan hetgevolgdeonderwijs (zieook bijlage III).Afgezien vande
oud-leerlingen dienadelagere school geen verder onderwijs hebben genoten
(hoogstens eeneenvoudige cursusvan 1 jaar hebben gevolgd),zijn deoud-leerlingen ingedeeld naar degenen dieresp. eenagrarische, eentechnische ofeen
administratievedanwelalgemeenvormende opleidinghebben ontvangen. Naar
niveauiseenonderscheid gemaakttussendegenen meteenvoudigvervolgonderwijs, met uitgebreid vervolgonderwijs enmet middelbaar dan wel hoger onderwijs. Intabel VI,6iseen overzicht gegeven van deverdeling deroud-leerlingen
over de onderscheiden onderwijsvormen alsmede van de gemiddelde intelligentiepersub-categorie.

TABEL VI, 6. Frequentieverdelingen I-scores vandeoud-leerlingen,onderscheiden naar aard
en niveauvan dehoogsteopleiding(N = 1640)

alleenL.O.
eenv.verv.O.
uitgebr.verv.O.
middelb.enH.O.
totaal

agrarisch

technisch

I-sc. N

I-sc.

3,08 318
3,51 61
3,82 45
3,22 424

3,16 196
3,50 40
3,89 37
3,31 273

N

overig

totaal

I-sc.

N

I-sc.

N

in%

3,34
3,94
4,22
3,82

77
82
68
227

2,88
3,14
3,70
4,02
3,17

716
591
183
150
1640

44
36
11
9
100
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Eriseensterkesamenhang- diemetbehulpvandetoetsvanFriedman1significant blijkt- tussen niveau van onderwijs en intelligentieverdeling. Bij toenemend onderwijsniveau stijgen deI-scores.UittabelVI,6blijkt ookdatslechts
20% deroud-leerlingen meer daneenvoudig vervolgonderwijs heeft genoten;
deze oud-leerlingen - met tevens dehoogste I-scores- hebben het middelbaar
en hoger onderwijs voor eenbelangrijk deel methetz.g. overige ( = algemeen
vormendenadministratief) onderwijs bereikt.
De eventuele samenhang tussen hoogste opleiding en'laatste woonplaats
is af te leiden uit tabel VI,7waarin de relatieve frequentieverdeling over de
verschillende woonplaatscategorieën peronderwijstype enperonderwijsniveau
isopgenomen.
Naarmate hetniveau vanhetgenoten onderwijs toeneemt blijkt hetpercentageoud-leerlingen dathetplatteland heeft verlatentestijgen. Logischerwijs zijn
degenenmeteenagrarischeopleidingvoornamelijk nogophetplatteland woon1

De'method ofm rankings',door KENDALL (1948, II,VI) besproken,ishier toegepast.
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TABEL VI, 7. Relatieve frequentieverdeling van niet-migranten en migranten per onderwijsniveau en per onderwijstype (N = 1640)

A

B

C

D

E

totaal

Niveau:
alleen L.O.
eenv.verv.O.
uitgebr.verv.O.
middelb.enH.O.
totaal

62
63
47
22
57

14
14
10
14
13

9
7
15
15
9

10
10
21
41
14

6
7
8
8
6

100
100
100
100
100

(716)
(591)
(183)
(150)
(1640)

Type:
alleenL.O.
agr. onderwijs
techn. onderwijs
overig onderwijs
totaal

62
71
48
26
57

14
17
8
12
13

9
3
14
20
9

10
3
23
36
14

6
7
8
7
6

100
100
100
100
100

(716)
(424)
(273)
(227).
(1640)

Niveau: x ' = 161,4; P = <0,0001
Type: x» = 265,5;P = <0,0001

Migratie-Selectieonderzoek

vr.gr.:12

achtig, terwijl van degenen die het z.g. overige onderwijs volgden het hoogste
percentagenaardestedenisgetrokken.
Bijtoetsing van decentrale hypothese werd een significant verschil geconstateerd tussen niet-migranten en migranten, waarbij de I-scores toenamen naarmatenaarmeerverstedelijktekernenwerdgemigreerd.Hetblijktnudatdeintelligentiescores toenemen bij stijgend onderwijsniveau en dat degenen met een
hogeronderwijsniveau relatief gesprokeningrotergetalenaardemeerverstedelijkte kernen zijn verhuisd. Hetisdusnoodzakelijk nategaan of het onderwijsniveau (en/ofhettypevanhetonderwijs) misschieneeninterveniërendefactor is
geweestdiede relatie tussen migratie en positieve selectie naar intelligentie kan
verklaren. In tabel VI,8 zijn niveau en type van onderwijs constant gehouden.
In tabel VI,8 komt duidelijk tot uiting dat de relatie tussen niet-migranten
en migranten, waaruit een positieve selectie naar intelligentie werd afgeleid,
verstoord wordt indien het niveau en het type van onderwijs constant worden
gehouden. Beschouwt men bijvoorbeeld alleen de oud-leerlingen met lager
onderwijs, dan zijn er geen significante verschillen in intelligentieverdeling
meer te constateren tussen migranten en niet-migranten. Degenen met middelbaar en hoger onderwijs die niet gemigreerd zijn of het platteland niet
hebben verlaten, staan qua intelligentieniveau niet of nauwelijks achter bij de
overige migranten. Wel is de relatieve frequentie sterk uiteenlopend, zoals uit
tabel VI,7isgebleken,indiezindat degenen diedehoogsteopleidingen kregen
- met gemiddeld tevens de hoogste intelligentiescores- vaker zijn gemigreerd
en daarbij in meerderheid het platteland hebben verlaten.
Samenvatting: De getoetste centrale hypothese: migranten die het platteland
verlieten of over tenminste 5 km afstand migreerden, hebben een significant hoger intelligentiegemiddelde dan de niet-migranten, kan mede
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TABEL VI, 8. I-scores vanniet-migranten en migranten,onderscheiden naarniveauen typevan
onderwijs(N = 1640)
A
I-sc.

B

D

C

E

N

I-sc.

N

I-sc.

N

I-sc.

N

I-sc.

N

Niveau:
1)alleenL.O.
2)eenv.verv.O.
3)uitg.verv.O.
4)middelb.enH.O.

2,83 444
3,11 370
3,69 86
3,82 33

2,93
3,07
3,39
4,00

99
81
18
21

2,92
3,16
3,96
3,91

62
44
27
22

2,92
3,33
3,66
4,19

71
57
38
62

3,18
3,26
3,79
3,92

40
39
14
12

Type:
1)alleenL.O.
5)agr.onderw.
6)techn.onderw.
7)overigonderw.
totaal

2,83 444
3,21 301
3,20 130
3,66 58
3,05 933

2,93 99
3,20 71
3,32 22
3,48 27
3,12 219

2,92
3,27
3,38
3,80
3,31

62
11
37
45
155

1)x» = 12,111; P = 0,15
2)x' = 12,895;P = 0,12
3)x8 = 13,484; P = 0,09

4)x8 = 4,936;P= 0,77

5)x' = 3,415; P = 0,91
6)x*= 11,243; P = 0,19
7)x*= 14,893;P = 0,06

2,92 71
3,54 13
3,44 62
4,02 82
3,49 288

3,18 40
3,25 28
3,45 22
4,00 15
3,37 105
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vr.gr. : 8

verklaard worden uit een interveniërende variabele: het onderwijs naar
niveau en type. Het onderwijs als selecterende factor is zelfs van veel grotere betekenis dan de migratie. Ook blijkt dat een groter percentage van de
beter opgeleiden het platteland heeft verlaten, maar het intelligentieniveau
van de 'blijvers' is niet significant lager bij vergelijking per onderwijscategorie.
3. MIGRATIE, SELECTIE EN BEROEP

In het vorige hoofdstuk - bij deinventarisatie vanhetonderzoekmateriaal - hebben we enige informatie verstrekt over de wijze waarop de oud-leerlingen zijn
onderscheiden naar bedrijfstak en beroep, op grond van de situatie in 1955/56.
De daarbij geïntroduceerde bedrijfstak-classificatie (bijlage Va) heeft het bezwaar dat er moeilijk een hiërarchie te vormen valt. Uiteindelijk werd besloten
een viertal categorieën te onderscheiden, nl.: oud-leerlingen werkzaam in
de landbouw (codenr. 0), in detailhandel en ambacht (codenrs. 2 en 4), in
industrie, verkeer etc. (codenrs. 1, 5, 6) en in economiche en maatschappelijke
dienstenverlening (codenrs.3,7en8).
De beroepsclassificatie is in eerste instantie gebaseerd op een onderscheid
naar hoofd- en handarbeid en ondernemers (zie bijlage Vb). Later is de
nadruk gelegd op de verschillende mate van geschooldheid, daarmee trachtend
een beroepshiërarchie op te bouwen die past in het beeld van de jaren tussen
1935en 1956. Hoewel een afzonderlijk onderzoek betrouwbaarder en meer verfijnde resultaten zou hebben opgeleverd, meenden we in het kader van deze
studie te kunnen volstaan met een indeling in vijf categorieën, nl. handarbeiders
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 68-3(1968)

59

niet geschoold (codenrs. 0en2),kleine ondernemers (5), hoofdarbeiders niet
geschoold en gespecialiseerde handarbeiders (1,3 en 4), grote ondernemers
(7) en gespecialiseerde hoofdarbeiders, hogere ambtenaren envrije beroepen
(6en8). Derangorde hiervanisenblijft aanvechtbaar,inhetbijzonder tenaanzien vandeplaatsing vandetwee categorieën ondernemers. Hetonderscheid
tussen 'grote' enkleine ondernemers werd voor landbouwers bij15haenvoor
tuinders bij5hagelegd. Voor deoverige ondernemers golden criteria die uit
bijlage Vczijn afte leiden. Ook kanmen bezwaren zien indecombinatievan
beambten enlagereambtenaren met gespecialiseerde handarbeiders. Delaatste
categorieisechter te klein omafzonderlijk tebewerken.
Intabel VI,9iseen overzicht gegeven van deverdelingvan deoud-leerlingen
overdebedrijfstakken enberoepen,alsmededeI-scorespersub-categorie.

TABEL VI, 9. Frequentieverdeling en I-scores van de oud-leerlingen, onderscheiden naar
bedrijfstak enberoep (N = 1543)
landbouw
N

I-sc.

N

184
244
7
3,28 122
0
3,09 557

2,85
3,26
3,44

144
135
18
2
1
300

I-sc.
arbeiders
kl. ondern.
beambten
gr. ondern.
leidingg.
totaal

detailh.etc.

2,86
3,14

3,08

industr.etc.
I-sc.

N

2,85 312
3,16 19
3,48 105
3
4,06 48
3,12 487

dienstenetc.
I-sc.
2,77
2,95
3,41

N

22
20
82
1
4,05 74
3,54 199

totaal
I-sc.

N

2,85
3,17
3,45
3,30
4,06
3,15

662
418
212
128
123
1543

/o

43
27
14
8
8
100
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Bij beschouwing van tabel VI,9(enookvandevolgende)zalmen moeten
bedenken dathethier deberoepen van30-35jarigen betreft; een deel hiervan
zal eentussenstadium ineenberoepsloopbaan kunnen zijn. Datbijna 1/3 der
oud-leerlingen indelandbouw werkzaam ishangt o.a.samen metdeperiode
waarop deze enquête werd afgesloten (1955/56);deafvloeiing uit de landbouw
is vooral na 1950pas goed opgang gekomen. Dezelfstandigen dominerenin
dezebedrijfstak, hetgeenindeandereinveelminderemateofinhet geheelniet
het geval is.Verder trekt de aandacht datde totale I-scores der bedrijfstakken
onderling vergeleken nauwelijks verschillen, met uitzondering van degenendie
in dedienstensector werkzaam zijn. Deintelligentiegemiddelden vandeverschillende beroepscategorieën lopen sterker uiteen. Een samenhang tussenberoep enintelligentie kunnen weniet zonder meer constateren, aangezien niet
aangetoond isdatdeberoepsclassificatie eenhiërarchische indeling aangeeft.
De eventuele samenhang tussen beroep enbedrijfstak enerzijds endeaard
van delaatste woonplaatsen anderzijds kanaandehand vanderelatieve frequentieverdelingen- opgenomen intabel VI,10- nader worden besproken.
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TABEL vi, 10. Relatieve frequentieverdeling van niet-migranten en migranten per beroepscategorieen perbedrijfstak (N = 1596,resp.1547).

Beroep:
arbeiders
kl.ondernemers
beambtenetc.
gr. ondernemers
leidinggevenden
totaal
Bedrijfstak:
landbouw
detailhandeletc.
industrieetc.
dienstenetc.
totaal

A

B

C

D

E

62
74
33
78
12
58

14
14
15
12
10
14

9
4
19
2
22
10

10
6
27
0
47
14

4
2
5
9
9
5

100
100
100
100
100
100

(685)
(420)
(226)
(128)
(137)
(1596)

75
57
52
27
58

17
13
10
17
14

1
11
14
19
9

1
15
20
32
14

5
4
4
6
5

100
100
100
100
100

(559)
(300)
'489)
(199)
(1547)

Beroep:x2 = 373,636;P = <0,0001
Bedrijfstak:x! = 280,244;P = <0,0001
vr.gr.: 16

totaal
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In tabel VI, 10komt duidelijk naar voren dat uit de beroepscategorieën arbeidersenondernemers relatiefgeringeaantallenzijn gemigreerd;naar bedrijfstak vergeleken geldt hetzelfde voor de landbouw. Beambten etc. daarentegen
hebben voor rond dehelft hunberoepbuitenhetplatteland gevonden,terwijl de
leidinggevenden voormeerdan2/3indecategorieën CenDwoonachtig blijken
te zijn. Verder blijkt de dienstensector relatief vrij grote met de urbanisatiegraad opklimmende aantallen migranten te hebben aangetrokken. Aangezien
de woonkernenclassificatie o.a. gebaseerd is op de verdeling der beroepsbevolking over debedrijfstakken zijn bovenvermelde gegevensweinig opzienbarend.
Teneindedeinvloed van devariabelen beroepenbedrijfstak oponzecentrale
selectiehypothese te kunnen nagaan zijn in onderstaande tabel (VI, 11) de
I-scores per beroepscategorie en bedrijfstak berekend en onderscheiden naar
laatstewoonplaats.
Toetsing van decentrale hypothese betreffende intelligentieverschillen tussen
migranten en niet-migranten leidt bij constant houdenvandevariabele beroep
tot verdwijning van het voor de totale groep geconstateerde significante verschil.Gezienderelatievefrequentieverdeling (zietabelVI, 10)ishetjuister t.a.v.
de ondernemers geen grote betekenis aan de gevonden uitkomsten te hechten;
het percentage dat het platteland heeft verlaten is immers bijzonder gering.
Voor de overige categorieën, ni. de arbeiders, leidinggevenden en beambten
geldt dat de intelligentieverdelingen van de niet-migranten en de migranten
practisch niet- in ieder geval niet significant - uiteenlopen.
De relatie die wevoor onderwijsniveau en onderwijstype aantroffen zetzich
dusvoortindeonderscheidingnaarberoep.Naarmateeenhogeronderwijsniveau
is bereikt en (met voorbehoud t.a.v.deondernemers)eenhogereberoepspositie
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TABELvi, 11. I-scores van niet-migranten en migranten, onderscheiden naar beroep en bedrijfstak ( N = 1596en 1547)
£l

A

N

I-sc.

N

I-sc.

427
311
74
100
16
928

2,86 97
3,12 59
3,37 35
3,47 15
3,86
14
3,11 220

2,87
3,27
3,41
4,03
3,31

3,06 421
3,09 172
2,99 255
3,17 53
3,05 901

3,12 96
2,97 38
3,04 49
3,45 33
3,13 216

I-sc.

N

Beroep:
1)arbeiders
2)kl.ondern.
3)beambten
4)gr.ondern.
5)leidingg.
totaal

2,81
3,18
3,45
3,26
4,00
3,06

Bedrijfstak:
6)landbouw
7)detailh.
8)industrie
9)diensten
totaal
1)X2 = 8,948;P = 0,35
2)x» = 2,140;P = 0,97
3)x a = 11,506;P = 0,18
4)x a = 10,186;P = 0,13
5 ) x a = 5,545;P = 0,70

Di

C

I-sc.

E
N

I-sc.

N

61
15
44
2
30
152

2,90
3,15
3,48

71
26
62
0
4,12 65
3,45 224

3,10
3,00
3,73
3,36
4,00
3,38

29
9
11
11
12
72

3,29
7
3,09 32
3,20 69
3,63 38
3,30 146

3,20
5
3,07 46
3,44 98
3,78 64
3,46 213

3,30
3,33
3,22
3,82
3,37

30.
12
18
11
71

-
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6 ) x 2 = 8,088;P = 0,43
7)x 3 = 4,222;P = 0,83
8)x' = 29,643;P = 0,0003
9)x' = 20,998;P = 0,007
vr.gr.:8(behalvegrote ondernemers)

is verworven, is de frequentie van de migratie hoger. Deze hogere frequentie
verklaart een belangrijk deel van het hogere intelligentieniveau van de migranten, maar daar staat tegenover dat per beroepscategorie de 'blijvers' niet aantoonbaar in intelligentiegemiddelde onderdoen voor de 'vertrokkenen'.
Wat de bedrijfstak betreft is het juister om de sector landbouw buiten beschouwing te laten op grond van het geringe aantal oud-leerlingen dat niet op
het platteland werkzaam is. De centrale hypothese (significante intelligentieverschillen tussen niet-migranten en migranten) blijkt wel op te gaan voor degenen, die in de industrie en dienstensector werkzaam zijn. Degenen die een
beroep in deze bedrijfstakken hebben verworven, vormen dus voorzover ze
gemigreerd zijn een positieve selectie naar intelligentie t.a.v. degenen die niet
migreerden.
Samenvatting. Confrontatie van de centrale relatie- migratie en positieve
selectie naar intelligentie- met de variabele beroep leidt tot de conclusie
datdegenendiehet platteland verlieten voornamelijk werden gerecruteerd
uit de oud-leerlingen die later een hogere positie in de beroepshiërarchie
wisten te verwerven. Bovendien bezitten deze laatstgenoemden een hoger
gemiddeld intelligentieniveau dan de overige oud-leerlingen. Maar het
beroepblijkt ook- evenalshetonderwijs - een interveniërende variabele te
zijn,aangeziendegenendienietmigreerden danwelophet'platteland woonachtig bleven, niet significant beneden het intelligentiegemiddelde van hun
gemigreerdeberoepsgenoten scoordenbijvergelijking perberoepscategorie.
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Zowel onderwijs als beroepsloopbaan blijken dus nauw samentehangen met
een positieve selectie naar intelligentie. Niet de migratie was de belangrijkste
selecterendefactor; onderwijsenberoepselecteerden demeerintelligenteplattelandsjongeren. Datjuisteenhoger beroep kanzijn bereikt alsgevolgvan migratie,iseen vraagpunt waarop nogzalworden ingegaan.
4. MIGRATIE, SELECTIE ENAFKOMST

Uit verschillende, voornamelijk buitenlandse, onderzoekingen (zie hoofdstuk
II)isgebleken dat de'social class',waaruit deonderzochte personen afkomstig
zijn een belangrijke invloed kan hebben op onderwijsniveau, beroepsloopbaan,
migratie en vermoedelijk ook op de intelligentiespreiding. In het volgende zal
desamenhangvandevariabelesociale afkomst, onderscheiden naar drieaspecten, met degevonden relaties worden nagegaan.
4.1. Vadersberoep
Alseerste indicator van het begrip sociale afkomst ishet beroep van de vaders
deroud-leerlingengekozen.Hetonderscheidnaarbedrijfstak zalopdezelfdewijze
worden toegepast als in de vorige paragraaf. De indeling naar beroep menen
wevoordevaderste moetencorrigeren, aangezien het hier een oudere generatie
betreft. Voor de plattelandssamenlevingen tussen beide wereldoorlogen is een
samenvoeging van de categorie beambten etc. met die van de leidinggevenden
(bijlage Vb,decodenrs. 1,2,4,6en 8)onsinziensverantwoord. Ook dekleine
aantallen in de afzonderlijke categorieën hebben dit besluit beïnvloed. De
nieuw samengestelde categorie duiden we aan als overige onzelfstandigen. In
tabel VI, 12zijn de I-scores van de oud-leerlingen, volgens bovenomschreven
indelingnaarsocialeafkomst weergegeven.
Indeeersteplaatsvaltdaarin op dat een zeer groot aantal oud-leerlingen afkomstigisuiteenmilieuvanzelfstandige ondernemers(63%). Hierin domineren
dezelfstandigen indelandbouw. Van decategorie arbeiders zijn zoweldelandais de industriearbeiders goed vertegenwoordigd. De categorie zoons van de
overige onzelfstandigen omvat relatief gezien slechtskleine aantallen.

T A B E L VI, 12. Frequentieverdeling en I-scores van de oud-leerlingen, onderscheiden naar bedrijfstak en beroep v a n hun vaders ( N = 1605)

landbouw
I-sc.
arbeiders
kl. ondern.
gr. ondern.
ov. onzelfst.
totaal

N

3,01 222
3,16 432
3,26 234
1
3,15 889

detailhi.etc.
I-sc.

N

3,03 68
3,29 253
1
0
3,24 322

industr. etc.
I-sc.

N

2,95 201
3,11 45
7
3,42 43
3,05 296

totaal

diensten etc.
I-sc.

3,30

-

3,86
3,60

N

I-sc.

N

5
33
3
57
98

2,99
3,21
3,26
3,66
3,18

496
763
245
101
1605

%
31
48
15
6
100
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Indetweedeplaatskomtnaarvorendathetvooral dezelaatstgenoemden zijn
diedehogeI-scoreshebbenbehaald.Deintelligentieverschillen binnendediverse beroepscategorieën zijn niet groot. Ook hier geldt dat een poging tot rangschikking der beroepen volgens een sociale of beroepsstratificatie zeer waarschijnlijk tot eensamenhangtussen 1-scoresensocialestatuszou leiden.
De eventuele samenhang tussen bedrijfstak en beroep der vaders en laatste
woonplaatsen der oud-leerlingen kannaderwordenbeschouwd naar aanleiding
vandecijfers dieintabelVI,13zijn opgenomen.
TABELvi, 13. Relatieve frequentieverdeling van niet-migranten en migranten per beroepscategorieen per bedrijfstak van hun vaders (N = 1639,resp. 1607)
A

B

C

D

E

Beroep (vader)
arbeiders
kl. ondernemers
gr. ondernemers
overige onzelfst.
totaal

56
59
63
27
57

13
14
15
8
13

13
7
5
18
9

14
13
9
38
14

5
7
8
9
6

100
100
100
100
100

( = 527)
(=764)
( = 246)
( = 102)
( = 1639)

Bedrijfstak (vader)
landbouw
detailhandeletc.
industrieetc.
dienstenetc.
totaal

62
51
53
31
57

16
12
10
11
14

6
11
16
13
9

9
19
16
38
14

7
7
6
7
6

100
100
100
100
100

( = 890)
( = 323)
( = 29b)
( = 98)
( = 1607)

Beroep:xa = 95,672;P = <0,0001
Bedrijfst.:x8 = 103,751;P = <0,0001
vr.gr.: 12

totaal

Migratie-Selectieonderzoek

Opvallend isdat ook dezoonsvanarbeiders invrijgeringegetalegemigreerd
zijn. Dezoonsvan deoverigeonzelfstandigen vertonen een geheelander beeld;
zij zijn in meerderheid gemigreerd en hebben daarbij bovendien het platteland
verlaten. Dat de toepassing van de chi-kwadraattoets een significant verschil
opleverdeisdan ookniet verwonderlijk.
Hetzelfde geldt voor de verdeling per bedrijfstak; de uit de landbouw afkomstige zoons migreerden slechts in relatief geringe mate,waarbij bovendien
in weinig gevallen naar stedelijke kernen werd verhuisd. Degenen wier vader
in de dienstensector werkzaam was verlieten in meerderheid het platteland.
Zoals reeds eerder werd geconstateerd loopt de indeling naar bedrijfstak
ongeveer synchroon met die naar woonkern. De per definitie goed ten plattelande vertegenwoordigde beroepen, zoals die van landbouwer, landarbeider
etc. hebben een hoog percentage niet-migrerenden onder hun zoons. Zeker is
dat in de landbouw, zowel onder de zelfstandigen als onder de arbeiders de
beroepskontinuïteitindebestudeerde periode nog in hoge mate normaal was.
Dat de beroepskeuzemogelijkheden de migratie hebben beïnvloed kan reeds
hieruitworden afgeleid.
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De hierop volgende vraag isof decentrale relatie tussen migratie en selectie
naar intelligentie (mede) bepaald wordt door dit aspect van desociale afkomst
der oud-leerlingen. In tabel VI.14 zijn bedrijfstak en beroepscategorie van de
vaders constant gehouden voor de niet-migranten en de diverse categorieën
migranten en aan dehand van deintelligentieverdelingen onderlingvergeleken.
TABEL VI, 14. I-scores van niet-migranten en migranten, onderscheiden naar beroep en bedrijfstak vandevaders(N = 1639en1607)
A
I-sc.

B
N

I-sc.

C
N

I-sc.

D
N

I-sc.

E
N

I-sc.

Beroep (vader)
1)arbeiders
2)kl.ondern.
3)gr.ondern.
4)ov.onzelfst.
totaal

2,88
3,12
3,16
3,25
3,06

293 2,99 68
3,10 67 3,18 74 3,12 25
452 3,11 108 3,44 57 3,47 96 3,49 51
155 3,30 37 3,62 13 3,71 21
3,20 20
28 3,50
8 3,44 18 4,00 39 3,78
9
928 3,12 221
3,31 155 3,49 230 3,37 105

Bedrijfstak (vader)
5)landbouw
6)detailh.
7)industr.
8)diensten
totaal

3,05
3,14
2,98
3,20
3,06

555
166
157
30
908

1)X2 = 19,878;P = >0,01 <0,02
2)x2 = 36,444;P = <0,001
3)x 2 = 12,880;P = 0,12
4 ) x 2 = 11,146;P = 0,025
vr.gr.:8,behalve4)en8).

3,14 140
3,05 39
2,97 29
3,64 11
3,12 219

3,44 54
3,22 36
3,15 47
3,69 13
3,32 150

3,46 83
3,53 60
3,22 46
3,92 37
3,50 226

N

3,40 58
3,50 22
3,12 17
3,43
7
3,38 104

Migratie-Selectieonderzoek
5)x*= 38,706;P = <0,001
6)x ! = 25,098;P = 0,002
7)Xs= 7,636;P = >0,50 <0,60
8)x8 = 9,394;P = >0,05 <0,06

Toetsing van de centrale hypothese voor de verschillende categorieën van
ouderlijke beroepen afzonderlijk leidt voor meer dan drievierde der oud-leerlingen tot een bevestiging van devoor detotale groep gevonden relatie, nl. dat
de intelligentieverdelingenvanmigranten enniet-migranten significant verschillen. De zoons van grote ondernemers vormen hierop echter een uitzondering.
Vermoedelijk moet hierbij rekening worden gehouden met het grote aantal
dat nietgemigreerdis(63%volgenstabelVI, 13).UitdeI-scoresvandeoverige
categorieën blijkt dat ervaneenpositieveselectienaar intelligentiebij migratie
vanhetplatteland magwordengesproken.
Ten aanzien van de bedrijfstak waarin de vaders der oud-leerlingen werkzaam waren geldt dat de centrale hypothese voor de grote meerderheid der
zoons, nl. die afkomstig zijn uit landbouw en detailhandel, blijkt op te gaan.
Voordetweeoverigecategorieënwerdengeensignificante verschillen gevonden,
al wijzen de I-scores wel op een soortgelijke samenhang als in de centrale relatiewerdgevonden.
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Samenvatting. Het onderscheiden van de oud-leerlingen naar beroep en bedrijfstak van hun vaders heeft niet tot een dieper inzicht geleid t.a.v. onze
hypothesen. Over het algemeen gesproken trad het vaderlijk beroep niet
als kruisende factor op. Bij constant houden vandesociale afkomst bleek
het eerder gevonden resultaat, nl.dat migratie van het platteland samengaat met een positieve selectie naar intelligentie gehandhaafd te kunnen
worden. Enkele uitzonderingen konden echter niet geheel bevredigend
worden verklaard.
4.2. Gezinsgrootte
Een andere variabele waarover nadere gegevens bekend zijn is het kindertal
van hetgezinwaaruit deoud-leerlingafkomstig is. Hetmoet niet onwaarschijnlijk worden geacht dat de selectie naar intelligentie doorkruist wordt door de
omvangvan hetouderlijkgezin.Verwacht magwordendat,zekervóórdetweede
wereldoorlog, de gezinsgrootte wel degelijk invloed had op onderwijs- en beroepskeuze, waarmee, zoals we zagen, de selectieve migratie van de zoons
nauwverbondenis.
We gaan uit van de hypothese dat bij toenemende gezinsgrootte de migratiefrequentie stijgt en dat eventuele intelligentieverschilleri tussen migranten en
niet-migranten bij toenemende gezinsgrootte verminderen. Immers uitgaande
van het feit dat de beroepskontinuïteit - vooral in het zelfstandige bedrijf- op
het vooroorlogse platteland vrij normaal was, isin een klein gezin de kans op
opvolging groter en ligt migratie minder voor de hand. In grote gezinnen isde
kans op migratie vanzelfsprekend veel groter; deze is vaak een consequentie
vandegezinsomvang. Voorts veronderstellen wedat in kleinegezinnen denietopvolgende zoon bewuster wordt geselecteerd en beter toegerust het ouderlijk
gezin zalverlaten. In grote gezinnen zullen deonderwijsmogelijkheden voorde
kinderen geringer zijn, terwijl de intelligentie minder vaak als criterium voor
vertrekzalgelden.
Intabel VI, 15 zijn deintelligentiescoresvan deoud-leerlingen berekend voor
negen gezinsgroottecategorieën afzonderlijk en is de onderlinge samenhang op
grondvandeintelligentieverdelingvastgesteld. Uit de laatste kolom blijkt wel
dat er geen rechtlijnig verband aanwezig is tussen gezinsgrootte en intelligentie. Wel zijn de I-scores van de oud-leerlingen uit één- en tweekindergezinnen
hoger dan bij die uit de andere gezinnen; een berekeningvande chi-kwadraat
leverdeechtergeensignificanteverschillen op ten aanzien van de intelligentieverdeling.
Opvallend ishet aantal grote gezinnen, waaruit de oud-leerlingen afkomstig
zijn, al dienen wehierbij te bedenken dat alle gezinnenalsvoltooid beschouwd
kunnen worden. Opgrond van dein detabel gevonden relatieve frequentieverdeling hebben we de gezinnen onderscheiden in drie groottecategorieën, nl.
kleinegezinnen (1,2of3 kinderen),middelgrotegezinnen(4,5 of6kinderen)en
grote gezinnen (7of meer kinderen). Dezeindeling wordt in devolgendetabellentoegepast.
De samenhang van gezinsgrootte en migratie kan aan de hand van tabel
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TABEL VI, 15. Frequentieverdeling en I-scores van de oud-leerlingen, onderscheiden naar de
grootte van het ouderlijk gezin (N = 1632)

één kind
twee kinderen
drie kinderen
vier kinderen
vijf kinderen
zes kinderen
zeven kinderen
acht kinderen
negen kinderen en meer
totaal

N

in %

I-scores

49
147
190
222
224
203
163
127
307
1632

3
9
12
14
14
12
10
8
19
100

3,33
3,30
3,16
3,20
3,09
3,07
3,23
3,13
3,17
3,17

X2 = 24,3997; P = 0,08
vr.gr.: 16
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TABEL vi, 16. Relatieve frequentieverdeling van niet-migranten en migranten per gezinsgroottecategorie (N=1632)

kleinegezinnen
middelgr. gezinnen
grotegezinnen
totaal

A

B

C

D

E

57
57
56
57

13
14
14
14

10
10
8
9

16
13
14
14

3
6
9
6

X2 = 13,3757; P = 0,10
vr. gr.: 8

totaal
100
100
100
100

(386)
(648)
(598)
(1632)
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VI, 16 waarin de frequentieverdelingen per groottecategorie en laatste woonplaatszijnopgenomen,wordennagegaan.
Op grond van de migratiefrequentie zijn geen significante verschillen tussen
grote, middelgrote en kleine gezinnen te constateren. Wel blijkt dat de oudleerlingen uit degrote gezinnen in enigszinsgrotere getalehet land hebben verlaten;deruime definitie van migranten naar het buitenland (waartoeookdegenen die in ouderlijk gezinsverband migreerden zijn gerekend) is hiervoor een
redelijkeverklaring.
Een eventuele samenhang tussen gezinsgrootte, migratie en selectie naar
intelligentie komt nu aan deorde. In tabel VI, 17zijn van de niet-migranten en
de migranten de I-scores per gezinsgroottecategorie opgenomen en is tevens
de samenhang tussen migratie en intelligentie nagegaan bij constant houden
vandegezinsgroottecategorie.
UittabelVI, 17 blijkt duidelijk datdegezinsgroottegeenkruisendefactor ten
aanzien van de relatie migratie en selectie naar intelligentie isgeweest. Decentrale hypothese wordt voor alle gezinsgroottecategorieën opnieuw bevestigd.
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TABELvi, 17. I-scores van niet-migranten en migranten, onderscheiden naar het kindertal in
hetouderlijk gezin(N = 1632)
A

l)kl. gezinnen
2)middelgr.gez.
3)grotegezinnen
totaal

B

I-sc.

N

3,08
3,04
3,05
3,05

220
371
333
924

1)y_2 = 37,280;P = <0,001
2)5C2 = 24,226;P = 0,0025
3)x*= 33,634;P = <0,001
vr.gr.:8

I-sc.

C
N

3,24 50
2,99 89
3,18 82
3,12 221

I-sc.

E

D
N

3,30 40
3,30 64
3,34 50
3,31 154

N

I-sc.

N

3,73 63
3,37 84
3,44 82
3,49 229

3,23
3,38
3.41
3,38

13
40
51
104

I-sc.
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Samenvatting. De veronderstelling dat de migratiefrequentie toeneemt bij stijgende gezinsgrootte vond geen bevestiging; uit tabel VI, 16blijkt dat de
frequentieverschillen slechtsgeringzijn. Degemiddeldeintelligentievande
verschillende gezinsgroottecategorieën loopt ook niet duidelijk uiteen, al
krijgt men de indruk dat de oud-leerlingen uit kleine gezinnen qua intelx
ligentieietsbovendeanderen uitsteken.
•
Voor dehypothese dat deintelligentieverschillen tussen migranten en nietmigranten zouden afnemen bij toenemende gezinsgrootte kon evenmineen
bevestiging worden verkregen. De centrale relatie tussen migratie en positieve selectie naar intelligentie bleef onverminderd van kracht bij berekening van de intelligentieverschillen voor de drie onderscheiden gezinsgroottecategorieën afzonderlijk.
4.3. Geboortenummer
Nadat wedus hebben geconstateerd dat de gezinsgrootte geen aanwijsbare invloed heeft gehad op migratiefrequentie en intelligentieverdeling, kunnen we
nu nog trachten deeventuele invloed van desocialeafkomst af te leiden uit het
geboortenummer van deoud-leerlingen. Door dezevariabeleteanalyseren kunnen we tegelijkertijd nagaan of de verkregen indruk dat de oud-leerlingen uit
kleinegezinnen(diebijnormalespreidingeenhogerpercentageoudstekinderen
zullen omvatten) een hogere I-score behaalden, alsnog kan worden bevestigd.
Hoewel de mogelijkheid openstaat om een vergelijking te maken tussen de
oud-leerlingen op grond van hun geboortenummer, d.i. hun 'volgnummer'
onder het totaal aantal kinderen in het ouderlijk gezin, menen we daarvan te
moeten afzien. Een van de redenen hiervoor is de uiteenlopende waardering
van jongens en meisjes t.a.v. voortgezet onderwijs, beroepsloopbaan e.d.,
die zich op het platteland tussen beide wereldoorlogen nog duidelijk manifesteerde. Gezien deze verschillende toekomstmogelijkheden in de over het algemeen grote plattelandsgezinnen, komt het onsjuister voor alleen het z.g. mannelijk geboortenummer teanalyseren;hierbij blijven dusdezustersvandeoudleerlingenbuitenbeschouwing.
68

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 68-3 (1968)

TABELvi, 18. Frequentieverdeling en I-scores van oud-leerlingen, onderscheiden naar geboortenummert.o.v.hunbroers(N = 1633)

oudstezoon
tweedezoon
derdezoon
vierdezoon
vijfde zoon
zesdeofvolgendezoon
totaal

N

in%

I-score

720
419
260
136
53
45
1633

44
26
16
8
3
3
100

3,21
3,18
3,11
3,10
3,08
3,09
3,17

Migratie-Selectieonderzoek

X*= 8,884; P = >0,50 <0,60
vr.gr.:10

We zouden kunnen veronderstellen dat de oudste zoon minder vaak gemigreerd is(méér mogelijkheden tot opvolging) en een hogere gemiddelde intelligentielaatziendandeandereoud-leerlingen. IntabelVI, 18 isdefrequentie alsmededeintelligentiespreiding naar 'mannelijk' geboortenummer vastgelegd.
Hoewel de I-scores een bijna rechtlijnig verband tussen intelligentieniveau
en mannelijk geboortenummer aangeven (negatieve samenhang) is het niet
mogelijk gebleken met behulp van de chi-kwadraattoets aan te tonen dat de
intelligentieverdelingen onderling significant verschillen. Toch is onze indruk
versterkt dat over het algemeen gesproken de oudste zoons een iets hoger intelligentiegemiddelde vertonen dan de volgende kinderen.
Voor het hiernavolgende komt het ons gewenst voor om een beperkt aantal
categorieën te onderscheiden; op grond van de relatieve frequenties zullen we
een indeling in drie categorieën volgen, nl.: oudste zoons, tweede of derde
zoons en vierde of volgende zoons. Bij het nagaan van de relatieve frequenties
van de migratie per geboortenummercategorie werden de volgende resultaten
verkregen(zietabelVI,19).
Uit tabel VI, 19 blijkt dat de migratiefrequentie toeneemt naarmate de
oud-leerling een jongere zoon is. Het spreidingsverschil isjuist significant te
noemen. Een verklaring hiervoor menenwete moeten zoeken in hetfeit datin
TABELvi, 19. Relatieve frequentieverdeling van niet-migranten en migranten per mannelijk
geboortenummercategorie (N = 1633)

oudstezoon
2deof3dezoon
jongerezoon
totaal

A

B

C

D

E

60
54
51
57

14
14
12
14

8
11
10
9

13
14
17
14

5
7
10
6

X2= 16,2472;P = 0,04
vr.gr.: 8
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totaal
100
100
100
100

(720)
(679)
(234)
(1633)
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vele plattelandsgebieden de opvolgingsmogelijkheid in het ouderlijk bedrijf
(wezagen reedsdat een meerderheid vandeoud-leerlingenzoon van een ondernemer is)in deeerste plaats openstond en openstaat - zij het in steeds mindere
mate- voor deoudste zoon;74 % vandeoudste zoonsheeft hetplatteland niet
verlaten in vergelijking met 63%van de vierde of volgende zoons (overigens
nog een respectabel aantal). Zowel de grote steden als het buitenland hebben,
relatief gezien,grotere aantallen van de jongerezoons aangetrokken.
De eventuele selectie naar intelligentie in samenhang met de migratie, waarbij het mannelijk geboortenurnmer constant gehouden is, kan uit de volgende
tabelwordenafgelezen (tabelVI,20).
TABEL VI, 20. I-scores van niet-migranten en migranten, onderscheiden naar het mannelijk
geboortenummer vandeoud-leerlingen (N = 1633)
A
I-sc.
1)oudstezoon
2)2de,3dezoon
3)jongerezoon
totaal

B
N

3,07 435
3,07 370
2,93 120
3,05 925

1)jra = 53,507;P = <0,0001
2)xa = 30J01;P = <0,001
3)x4 = 28,455;P = <0,001
vr.gr.:8

I-sc.

D

C
N

3,20 97
3,06 96
3,04 28
3,12 221

I-sc.

N

3,40
3,19
3,48
3,31

58
73
23
154

I-sc.

E
N

3,65 94
3,44 96
3,26 39
3,49 229

I-sc.

N

3,42
3,36
3,33
3,38

36
44
24
104
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De belangrijkste conclusie die uit tabel VI, 20kan worden getrokken is, dat
niet is aangetoond dat het 'mannelijk' geboortenummer als een kruisende
variabele kan worden beschouwd. De centraal gestelde hypothese, volgens
welkemigratie eenpositieve selectie naarintelligentieinhoudt,wordtookbevestigdindien hetgeboortenummer vandeoud-leerlingent.a.v.hunbroersconstant
gehouden wordt.
Samenvatting. De hypothese dat de migratiefrequentie stijgt naarmate de oudleerlingen 'jongere'zoonswaren,vindt bevestiging- zijheteenvrijzwakke
—in de gegevens die in tabelVI, 19zijnopgenomen.De geringe verschillen
inintelligentiegemiddelde tussendeonderscheiden categorieënzoonsleiden
bijtoetsing van deintelligentieverdelingen (tabel VI, 18)niettot eensignificante uitkomst. Decentraal gestelde samenhang tussen migratie enintelligentieverdeling bleef per categorie zoons, onderscheiden naar mannelijk
geboortenummer, ongewijzigd. Er is geen aanleiding om de geboortevolgorde van de oud-leerlingen als een verklarende variabele op te vatten.
5. MIGRATIE, SELECTIE EN VERTICALESOCIALE MOBILITEIT

In hetbeginvanhoofdstuk VIiso.a. dehypothesegesteld dat migratieenintel70
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ligentieverdeling gerelateerd zijn aan de intergeneratieve verticale sociale mobiliteit. Hiermee werd verondersteld dat bij stijging op de maatschappelijke
ladder migratie waarschijnlijker isendateenpositieve selectienaarintelligentie
mede hieruit zou kunnen worden verklaard. Bij gelijke sociale positie zal minder vaak migratie en geen of nauwelijks enige selectie te verwachten zijn. Bij
dalingopdemaatschappelijke ladderzoueengroteremigratiemeteennegatieve
selectienaarintelligentiegepaardkunnen gaan.
Zoals reeds in paragraaf V.4 werd vermeld is aan de hoofden der scholen
eenrechtstreeksevraaggesteld overdepositieveranderingvandeoud-leerlingen
t.o.v. hun vaders. We moesten helaas concluderen dat deze vraag van het enquête-formulier opuiteenlopendewijzedoorderespondenten isgeïnterpreteerd.
Bovendienbleken denog enigszins betrouwbaar geachte gegevens (opgenomen
in tabel V,12) min of meer in strijd met eerder gevonden cijfers. We zullen de
antwoorden opdezevraagdanookverderbuiten beschouwinglaten.
Het isechter ook mogelijk langseen andere wegeniginzicht teverkrijgen in
de invloed van de mobiliteitsfactor. Eventuele veranderingen in sociale positie
kunnen namelijk worden afgeleid uiteenvergelijking van deberoepen der oudleerlingen met die van hun vaders. Een bezwaar tegen deze methode is- zoals
ook reeds eerder werd opgemerkt- dat de beroepen van de oud-leerlingen (op
het moment van deenquête 30-35jaar oud) geen 'eindberoepen' zijn, integenstelling tot die van de vaders. We moeten er dus rekening mee houden dat de
zoons in hun verdere loopbaan nogeen hogere of lagere sociale positie kunnen
gaan innemen dan bij het afsluiten van het onderzoek het geval was. Vooral
t.a.v.degenen diein 1956eenlagergewaardeerd beroepdan hunvadershadden
bereikt, zullen slechts voorzichtige conclusies mogen worden getrokken. Wat
betreft degenendieopeengelijk niveaustonden geldtditvoorbehoud ook,want
voor henishetevenzeermogelijk datna 1956nogeenstijging opdemaatschappelijke ladder plaatsvond; bovendien magvoor dezecategorie de mogelijkheid
vandalingnietgeheelworden uitgesloten.
Indeeersteplaatskunnen wenudebedrijfstak vanvadersenzoonsgaanver-

TABELvi, 21. Frequentieverdeling en I-scores van oud-leerlingen, onderscheiden naar eigen
bedrijfstak ennaar bedrijfstak vanhunvaders(N = 1514)
landbouw
zoons

1-sc.

landbouw
detailh.
industr.
diensten
totaal

3,12 511
3,00 79
3,08 180
3,52 83
3,14 853

N

detailh.
I-sc.

N

2,88 16
3,11 159
3,37 92
3,59 32
3,23 299

Vaders
industr.

diensten

I-sc.

I-sc.

N

I-sc.

3,64
3,48
3,75
3,60

4
11
33
36
84

3,10 552
3,10 289
3,12 474
3,54
199
3,16 1514

N

2,71 21
3,08 40
2,96 169
3,38 48
3,03 278

totaal
N

Migratie-Selectieonderzoek
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 68-3(1968)

71

gelijken. Deze vergelijking is vooral bedoeld ter illustratie van de mobiliteit
in het algemeen; het niveau binnen een bedrijfstak komt hierbij niet tot uiting.
In tabel VI, 21 zijn de aantallen van degenen die in dezelfde of in een andere
bedrijfstak dan hun vaders werkzaam zijn, alsmede de bijbehorende I-scores,
weergegeven. Gezien de beperktewaardevan de gegevensdie in tabel VI, 21
volledigheidshalve zijn verstrekt, menen wete moeten afzien van conclusies of
commentaar t.a.v. de intelligentiecijfers van de diversecategorieën oud-leerlingen.
In aansluiting op hetgeen hiervoor is opgemerkt is vooral het onderscheid
naar beroep van belang voor onzeverdere beschouwingen.Invorigeparagrafen
isreedsbeschreven dat deindeling naar beroepvoor de oud-leerlingennietgelijk isaandievoordevaders.Bijdezoonshebben webehalvedecategorieën arbeiders, kleine ondernemers engrote ondernemers tevens beambten enleidinggevenden onderscheiden; laatstgenoemde categorieën zijn bij devaders samengevoegd. Een overzichtvandeaantallen en de I-scores is in tabel VI, 22opgenomen.
TABEL VI, 22.Frequentieverdeling en I-scores van oud-leerlingen, onderscheiden naar eigen
beroepennaar beroepvanhunvaders(N = 1588)
Vaders
arbeiders

kl. ondernemers

gr. ondernemers

overig«: onzelfst.

zoons

I-sc.

I-sc.

N

I-sc.

N

I-sc.

N

arbeiders
beambten
kl.ondern.
gr.ondern.
leidingg.
totaal

2,81 381
3,33 84
3,04 26
2
4,32 22
2,97 515

2,88
3,51
3,18
3,46
3,96
3,19

236
103
332
13
53
737

2,90 41
3,40 15
3,15 54
3,28 113
4,06 18
3,25 241

3,05
3,39
3,11

21
23
7
0
44
95

N

4,02
3,59

totaal
I-sc.

N

2,85 679
3,43 225
3,17 419
3,30 128
4,05 137
3,16 1588
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Ook uit deze gegevens valt niet exact af te leiden in welke omvang beroepskontinuïteit bij de oud-leerlingen is opgetreden. Wel is het mogelijk aan tegeven in welkemate de oud-leerlingen op hetzelfde beroepsniveau alshun vaders
werkzaam waren. Zo blijkt 74%van de arbeiderszoons alsarbeider werkzaam
te zijn;45%van de zoons van kleine ondernemers had een beroepsniveau gelijk aan datvanhun vaders;ditpercentagewas47voorzoonsvangrote ondernemers.Voor deoverigen kunnen wehierover geenuitspraak doen.
Ten aanzien van eventuele veranderingen in sociale positie zouden we de
volgendecriteriawillenhanteren:
1. alle arbeiderszoons die niet als arbeiders werkzaam zijn, zijn gestegen; de
overigenbeschouwenwealsgelijkgebleven.
2. allezoonsvan kleineondernemers diealsarbeiders werkzaam zijn, beschou72
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wen weals gedaald. Zoons die hetzelfde beroepsniveau hebben als hun vaders zijn gelijk gebleven. Alle overige zoons zijn gestegen met uitzondering
van de zoons die in de categorie beambten zijn opgenomen. Deze laatsten
zullenwebuitenbeschouwinglaten.
3. alle zoons van grote ondernemers die als arbeiders of kleine ondernemers
werkzaam zijn beschouwen we als gedaald; zoons op hetzelfde beroepsniveau alshun vaderszijn gelijk gebleven;allezoonsdietot deleidinggevendenzijn gerekend,zijn gestegen; alleoverigezoons(indecategoriebeambten)
blijven buitenbeschouwing.
4. alle zoons van de overige onzelfstandigen, die als arbeiders werkzaam zijn,
zijngedaald;alleoverigezoonsblijven buitenbeschouwing.
IntabelVI,23 zijndecijfers vandevorigetabelverwerktmetinachtnemingvan
de zojuist genoemde criteria. Uit deze hergroepering komt de verticale sociale
mobiliteitnaarvoren.

TABELVI,23. Frequentieverdeling en I-scores van oud-leerlingen die volgens in de tekst
genoemde criteria gedaald, gelijk gebleven of gestegen zijn in sociale positie
t.o.v.hunvaders(N = 1588)
zoons zijn
gedaald
zoons van

I-sc.

arbeiders
kl.ondernemers
gr. ondernemers
ov. onzelfst.
totaal
in%

2,88 236
3,04 95
3,05 21
2,91 352
22

1

N

gelijk gebl.
I-sc.

N

2,81 381
3,18 332
3,28 113

-

gestegen
I-sc.

3,44 134
3,86 66
4,06 18

-

3,03 826
52

N

3,62 218
14

nietgeclassificeerd

overigen1

totaal

N

I-sc.

103
15
74
192
12

2,97 515
3,19 737
3,25 241
3,59
95
3,16 1588
100

N
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Uit tabel VI, 23 blijkt duidelijk dat er een samenhang tussen intelligentieniveau en verticale sociale mobiliteit bestaat. De oud-leerlingen die reeds een
hogere sociale positie hebben bereikt dan hun vaders vertonen een veel hoger
intelligentiegemiddelde dan degenen die gelijk gebleven zijn dan wel gedaald
zijnopdemaatschappelijkeladder.
Ter toetsing van de gestelde hypothesen zullen we nu de migratiefrequentie
van de drie onderscheiden categorieën oud-leerlingen nader analyseren. De
niet teclassificeren oud-leerlingen zullen wedaarbij buiten beschouwing laten.
De aan het begin van deze paragraaf geformuleerde hypothese dat vandegenen die qua sociale positie gelijk gebleven zijn de migratiefrequentie geringer
zou zijn dan van degenen die sociaal gestegen of gedaald zijn, wordt duidelijk
in tabel VI, 24bevestigd. Van degenen die reeds een sociale positieverbetering
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Tabel VF, 24. Relatieve frequentieverdeling van niet-migranten en migranten, onderscheiden
naar degenendiegedaald, gelijk geblevenofgestegenzijn t.o.v.desocialepositie
van hun vaders(N= 1396)

gedaald
gelijk gebleven
gestegen
totaal

A

B

C

D

E

totaal

61
72
29
63

16
13
12
14

6
6
18
8

11
6
34
12

6
2
8
4

100(352)
100(826)
100(218)
100(1396)

X2= 214,095;P = <0,0001
vr.gr.: 8
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hebben bereikt is de hoge migratiefrequentie opvallend; deze blijkt bovendien
toe te nemen met de urbanisatiegraad van de laatste woonplaats. Wat betreft
degedaalden ishet verschil in migratiefrequentie metdegenen diequa beroepsniveau gelijk gebleven zijn niet bijzonder groot. Vermoedelijk zal hiertoe de
omstandigheid dat het beroep van de oud-leerling opjonge leeftijd is geregis
treerd - sociale stijging mag op latere leeftijd in een aantal gevallen zeker niet
onwaarschijnlijk worden geacht- hebben bijgedragen. Voorts is hethoge percentage niet-migranten onder degenen die niet qua sociale positie zijn veranderd, niet zo verwonderlijk, aangezien beroepskontinuïteit - vooral in de bedrijfstakken landbouw en detailhandel - gewoonlijk migratie uitsluit. Toch is
het grote verschil in migratiefrequentie tussen degenen die gestegen zijn en de
overigeoud-leerlingenindrukwekkend.
Tenslotte dienen wena tegaan of dehypothese dat socialemobiliteit alseen
kruisende factor t.a.v. de samenhang tussen intelligentie en migratie optreedt,
door hetfeitenmateriaal wordtbevestigd.IntabelVI,25 zijnderesultaten vande
berekeningen, waarbij de drie besproken categorieën van oud-leerlingen constantgehoudenzijn,weergegeven.
Opgrond vandeI-scoreszou ment.a.v.degestegenen geneigd zijn teconcluderen dat migratie met een positieve selectie naar intelligentie gepaard gaat.
Tabel VI,25. I-scores van niet-migranten en migranten, onderscheiden naar categorie van
oud-leerlingen die al of niet een sociale positieverandering t.o.v. hun vaders
hebbenondergaan(N = 1396)
A
I-sc.
1)gedaald
2)gelijk gebleven
3)gestegen
totaal

B
N

2,89 213
3,05 597
3,43 63
3,04 873

I-sc.

D

C
N

2,93 58
3,01 106
3,52 25
3,05 189

I-sc.

E

N

I-sc.

N

I-sc.

N

2,81 21
3,02 52
3,74 39
3,23 112

3,13
2,81
3,77
3,31

40
52
74
166

3,15
3,05
3,53
3,23

20
19
17
56

1)X2 = 11,346;P = 0,18
2)x2 = 7,826;P = >0,40 <0,50
3)x* = 11,207;P = 0,19
vr.gr.: 8

74

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 68-3 (1968)

Toetsing met de chi-kwadraat levert geen significante uitkomst op, waardoor
de gestelde hypothese dient te worden verworpen. Dit laatste geldt ook voor
degenen die gedaald zijn. Wat betreft de oud-leerlingen die gelijk gebleven zijn
- waarvoor werd verondersteld dat selectie naar intelligentie door migratie
niet of nauwelijks zal optreden - wordt de gestelde hypothese wel bevestigd.
Men krijgt zelfs enigszins de indruk dat degenen die naar de grote steden verhuisd zijn, eerder een negatieve selectie zijn. De lage migratiefrequentie van deze
categorie - 85% van de gelijk geblevenen heeft het platteland niet verlaten - is
natuurlijk mede oorzaak van het geringeverschil in intelligentiespreiding.
Uit de tabellen VI, 24en VI, 25blijkt wel dat - evenals reeds met tabel VI, 23
werd aangetoond - zowel de migratiefrequentie van de gestegenen als de intelligentiegemiddelden van deze categorie duidelijk boven die van de overige
oud-leerlingen liggen. De centrale relatie tussen migratie en selectie naar intelligentie blijkt te worden verstoord, indien de oud-leerlingen die reeds een hogere sociale positie dan hun vaders hebben bereikt afzonderlijk worden geanalyseerd.Hieruitvolgtdatstijging opdemaatschappelijke ladder gerelateerd isaan
een positieve selectie naarintelligentieendat migratieslechts een der variabelen
is die samengaat met deze selectie. Ook de gestegenen die niet gemigreerd zijn
vertonen een hogere I-score dan de andere oud-leerlingen; hieruit kan worden
geconcludeerd dat stijging op de maatschappelijke ladder, samengaand met een
positieve selectie naar intelligentie, domineert over de migratie als selecterende
variabele.
Samenvatting. De intergeneratieve sociale mobiliteit die werd gemeten door de
sociale (beroeps) positie van de oud-leerlingen te vergelijken met die van
hun vaders, is in deze paragraaf naar voren gekomen als een variabele die
ook de centrale relatie tussen migratie en positieve selectie naar intelligentie
beïnvloedt. Aangezien de in het onderzoek betrokken oud-leerlingen op een
leeftijd van 30-35jaar zijn beoordeeld, menen wealleen maar voorzichtige
conclusies te mogen verbinden aan de gegevens omtrent degenen die als
maatschappelijk gedaald dan wel als gelijk gebleven uit het materiaal te
voorschijn zijn gekomen. Immers voor hen is een verandering in sociale
positie op latere leeftijd zeker niet uitgesloten. Omgekeerd is echter voor
de gestegenen een toekomstige daling in sociale positie minder voor de
hand liggend.
De migratiefrequentie is voor de gestegenen duidelijk afwijkend van die
van de overige oud-leerlingen. Voor deze categorie gaat een hoge migratiefrequentie gepaard met een hoog intelligentiegemiddelde. Zelfs in die mate
dat de verschillen in intelligentieverdeling tussen niet-migranten en migranten worden opgeheven; er valt tenminste niet meer aan te tonen dat
er significante verschillen bestaan. De stijging op de maatschappelijke ladder is kennelijk een der factoren die de positieve selectie naar intelligentie
beïnvloedt of begeleidt. Het is niet onwaarschijnlijk dat er een nauwe
samenhang bestaat tussen degenen die meer onderwijs hebben gevolgd,
een beroep op hoger niveau innamen en degenen dieeenstijgingin sociale
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positie wisten te bewerkstelligen. In de volgende paragraaf gaan we hier
naderopin.
Tenslotte is gebleken dat de gestegenen die ten plattelande zijn blijven
wonen niet een significant lagere intelligentiescore vertonen dan degenen
die het platteland hebben verlaten. Al waren kennelijk de mogelijkheheden tot sociale stijging ten plattelande veelgeringer,degenen diehiervan
gebruik hebben weten te maken blijven, wat betreft gemiddelde intelligengentie, niet of nauwlijks bij de migranten achter. Ook hierin wordt een
aansluiting verkregen bij de resultaten die hiervóór, t.a.v. onderwijs en
beroep,werdengevonden.
6. DE VERKLARENDEVARIABELEN

In voorgaande paragrafen is gebleken dat de categoriejongeren die het platter
land heeft verlaten gekenmerkt wordt door een hogere gemiddelde intelligentie
dan de thuisblijvers. Bovendien blijkt - in nog sterkere mate - een positieve
selectienaarintelligentiesamentegaan met:
a. het volgen van voortgezet onderwijs, sterker naarmate een hoger onderwijsniveauwordtbereikt,
b. het bereiken van een beroepspositie die niet tot de typische plattelandsberoepen(ondernemers,arbeiders)behoort,
c. hetverwervenvaneenhogereberoepspositiedandevadervandebetrokkene
bekleedt(de).
Tegelijkertijd is gebleken dat naarmate een hoger beroeps- en/of onderwijsniveau is bereikt, dan wel opwaartse sociale mobiliteit (intergeneratief) heeft
plaats gevonden de migratiefrequentie stijgt. Het ligt voor de hand nu de
onderlinge relaties tussen de verklarende variabelen aan een nadere analyse
teonderwerpen. Mochtblijken dateencombinatievandevariabeleneenduidelijker inzicht geeft indesamenhang tussen migratie enintelligentie,dan menen
wehetdoelvan dezestudiezogoedmogelijk tehebben benaderd.
Wezullen daartoe de oud-leerlingen die:a. 'uitgebreid vervolgonderwijs' en
'middelbaar + hoger onderwijs' ontvingen (20%; N= 333), b. tot de 'beambten' en'leidinggevenden' behoren (22%;N= 363)enc.opde maatschappelijke
ladderzijngestegen(14%;N= 218)afzonderlijk enincombinatieinbeschouwing
nemen. Deze categorieën zullen eerst naar migratiefrequentie en daarna naar
intelligentiegemiddelde en laatste woonplaats worden vergeleken. Degenen die
in het onderzoek omschreven zijn alsbeambten enleidinggevenden zullen worden aangeduid alsdeoud-leerlingen dieniet eentypisch plattelandsberoep hebben.
6.1. Migratiefrequentie
In tabel VI,26zijn demigratiefrequenties van dedriegenoemdecategorieën afzonderlijk weergegeven.
Bij vergelijking van de migratiefrequenties der onderscheiden categorieën
met die van alle oud-leerlingen komt de selecterende werking van de drie ver76
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TABEL VI, 26. Relatieve frequentieverdeling naar laatste woonplaats van de oud-leerlingen
a. met meer dan eenvoudig voortgezet onderwijs, b. met een niet-plattelandsberoep en c. die intergeneratief gestegen zijn

a. uitgebr. onderwijs
b. niet-plattel. beroep
c. intergen. gestegen
alle oud-leerlingen

A

B

C

D

E

totaal

36
25
29
57

12
13
12
13

15
20
18
9

30
35
34
14

8
6
8
6

100(333)
100(363)
100(218)
100(1647)
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1

klarende variabelen duidelijk naar voren ; het beroep blijkt in dit opzicht nog
het meest selectief te zijn. Verbazingwekkend is dit niet omdat hier de plattelandsberoepen bij uitstek (tweecategorieën ondernemers + arbeiders)zijnweggelaten.
Voorts interesseerthetonsinwelkemate decombinaties van dedrievariabelengerelateerd zijn aan demigratie. Daartoe zijn deviermogelijke combinaties
berekend;derelatievefrequenties daarvan treft menaan intabel VI, 27.
TABEL VI, 27. Relatieve frequentieverdeling naar laatste woonplaats voor combinaties van de
drie verklarende variabelen
A
uitgebr. onderwijs en
niet-pl. beroep (ab)
uitgebr. onderwijs en
gestegen (ac)
niet-plat. beroep en
gestegen (bc)
uitgebr. onderwijs,
niet-pl. beroep en
gestegen (abc)

20

B

C

D

E

totaal

9

21

42

8

100(203)

17

10

22

45

6

100(110)

24

11

20

41

4

100(177)

17

9

21

47

6

100(104)
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De verschillen in migratiefrequentie tussen de combinaties van variabelen
zijn gering. Combinatie van alle drie variabelen leidt tot enige maar niet tot
eenuitgesproken versterking vandeselectievewerkingvan debetrokken variabelen.Menkanhieruitconcluderendatdedrievariabelenslechtsineenbeperkte
mateonafhankelijk vanelkaarwerkzaam zijn.
Deze laatste conclusie kan nog nader worden geverifieerd door de migratiefrequenties te berekenen van de drie variabelen afzonderlijk, voor zover deze
nietin combinatie met de andere voorkomen. Dit is mogelijk door het totaal
vaniedereafzonderlijke variabele(tabelVI,26)teverminderen metdeaantallen
1

Zoals duidelijk zal zijn isberekening van de som der drie categorieën niet toegestaan, aangezien een deel der geselecteerden in meer dan één categorie voorkomt waardoor dubbeltellingen zouden optreden (a, b en c zijn totalen waarin ook de combinaties met de andere
variabelen voorkomen).
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TABEL VI,28. Relatieve frequentieverdeling naar laatste woonplaats van deoud-leerlingen die
gekenmerkt zijn door slechts een der drie variabelen

a»
b.
c«
alle oud-leerlingen

A

B

C

D

E

totaal

63
30
57
57

15
23
11
13

3
20
3
9

12
21
3
14

7
7
26
6

100(124)
100(87)
100(35)
100(1647)
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dieintabel VI,27zijn verwerkt.1Intabel VI,28zijn derelatievecijfers weergegeven.
Berekenen wedusdemigratiefrequenties van deoud-leerlingen dieniet door
meerdanéénderdrievariabelen wordengekenmerkt,danverdwijnt intweevan
dedriegevallenhetverschilinmigratiefrequentie metdetotale onderzoekpopulatie.Deonderwijsfactorendevariabelesocialemobiliteitzijn dusincombinatie
met elkaar en met de factor beroep wèl gekenmerkt door een hoge migratiefrequentie (zietabel VI,27),maar deoud-leerlingen dieveelonderwijs genoten
of sociaal gestegen zijn zonder meer, zijn in meerderheid niet gemigreerd. Dit
wijst er niet alleen op dat migratie en een niet-plattelandsberoep vaak samengingen,maar ook dat eenrelatief hoog onderwijsniveau dan weleenstijging op
demaatschappelijke ladder konden worden bereikt zonder dat daarbij migratie
plaats vond.Het verwervenvaneenniet-plattelandsberoepging in sterke mate
met migratie gepaard, ook indien niet veel onderwijs was genoten of geen positieverbetering werd verkregen. Hiermee is aangetoond dat de plattelandsmigratie in deeersteplaats door beroepsselectie werd bepaald, hetgeen ook HOFSTEE(1952)reedsveronderstelde.
Opvallend is tenslotte dat slechts een klein aantal oud-leerlingen op de
maatschappelijke ladderisgestegenzonderuitgebreidvervolgonderwijs en zondereenniet-plattelandsberoep teverwerven.Indezegevallenzaldikwijls sprake
geweest zijn van een opklimmen van arbeiderszoons tot (kleine) ondernemer;
voor een relatief hoog percentage werd deze stijging in het buitenland gerealiseerd. Het ligt voor de hand te concluderen dat deze derde variabele in sterke
mateafhankelijk isvandetweeandere factoren.
Uitgaande van de migratiefrequenties valt dus een dominantie van het beroep teconstateren; deze beroepsselectie hangt enerzijds samen met het volgen
van meer voortgezet onderwijs en anderzijds met stijging op de maatschappelijkeladder.Dezelaatstefactor isvooraleengevolgvanbeideanderevariabelen.
1

Als gevolg van de dubbeltellingen (de combinaties van tabel VI, 27omvatten ook degenen
die alle driefactoren-abc-combineren) dienen hierbij de volgende formules te worden gegebruikt:
a, = a< - (ab- abc) - (ac- abc) - abc
b , = b« - (ab- abc) - (bc- abc) - abc
c» = c« - (ac- abc) - (bc- abc) - abc
(a„, b , en c, zijn a, b en c sec, dus niet in combinatie; at, b(,c<= a, b, c totaal)
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6.2. Intelligentiegemiddelde
Voor hetkwalitatieve aspect dient nudeintelligentie indebeschouwingen te
worden betrokken. Indeeerste plaats kunnen deintelligentiegemiddelden voor
devariabelen afzonderlijk worden bepaald (tabel VI,29).
TABEL VI, 29. Intelligentiegemiddelden van de oud-leerlingen a. met meer dan eenvoudig
voortgezet onderwijs, b. meteen niet-plattelandsberoep en c. die intergeneratief gestegen zijn, onderscheiden naar laatste woonplaats

a. uitgebr. onderw.
b. niet-pl. beroep
c. intergen. gestegen
alle oud-leerlingen

A

B

C

D

E

3,72
3,54
3,43
3,05

3,72
3,51
3,52
3,12

3,94
3,66
3,74
3,31

3,99
3,81
3,77
3,48

totaal

3,85
3,87
3,53
3,37

3,84(333)
3,68(363)
3,62(218)
3,17(1647)

Migratie-Selectieonderzoek

Deoud-leerlingenmetmeerdaneenvoudigonderwijsblijken de hoogste intelligentiecijfers tebehalen in alle woonplaatscategorieën opéénna.Kwalitatief
kan dusde onderwijsvariabele alsdesterkst selecterende factor vandedrie
onderzochtevariabelenworden beschouwd.
Combineren wededrie variabelen opdezelfde wijzealshiervoorgeschiedde,
dan komen de volgende intelligentiegemiddelden naar voren (tabel VI, 30).
TABEL VI, 30. Intelligentiegemiddelden van de oud-leerlingen voor combinaties van de drie
verklarende variabelen, onderscheiden naar laatste woonplaats

uitgebr. onderwijs en
niet-pl.beroep(ab)
uitgebr.onderwijs en
gestegen(ac)
niet-plat.beroepen
gestegen (bc)
uitgebr. onderwijs,
niet-pl.beroepen
gestegen (abc)

A

B

C

D

E

totaal

3,80

3,90

3,98

4,01

3,94

3,95(203)

3,84

3,91

4,08

4,04

4,00

4,00(110)

3,60

3,58

3,78

3,78

3,86

3,71(177)

3,89

3,89

4,14

4,04

4,00

4,02 (104)

Migratie-Selectieonderzoek

Opnieuw blijkt dat dehoogsteintelligentiegemiddelden werden behaald door
degenen metuitgebreid voortgezet onderwijs; decombinatie metdegenendie
gestegen zijn geeft noghogere gemiddelden dandecombinatie metberoep.
Samenvoeging vandedrie variabelen leidt toteenverdere verhoging van de
intelligentiegemiddelden, waaruit kan worden geconcludeerd datdedrie variabelen elkaar versterken. Het isgewenst omdesterkte van ieder dervariabelen
afzonderlijk nogeensnategaan.
In tabel VI, 31zijn deuitkomsten opgenomen vandeberekening derintelMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 68-3(1968)
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TABEL VI, 31. Intelligentiegemiddeldenvan deoud-leerlingen die gekenmerkt zijn door slechts
één der drie variabelen, onderscheiden naar laatste woonplaats

a»
b,
c«
alleoud-leerlingen

A

B

C

D

E

3,69
3,31
3,10
3,05

3,50
3,25
3,00
3,12

3,75
3,24
3,00
3,31

3,87
3,61
3,00
3,48

3,67
3,83
3,22
3,37

totaal
3,69(124)
3,38(87)
3,11(35)
3,17(1647)

Migratie-Selectieonderzoek

ligentiegemiddelden voor dedrie variabelen afzonderlijk, voor zover deze niet
incombinatiemeteenderanderevariabelenuithetmateriaal naarvorenkomen
(voortoelichtingzievoetnootop pagina 78).
Tabel VI,31maaktduidelijkdatdenaarintelligentieselecterendewerkingvari
devariabeleonderwijs slechtsinbeperkte matewordtaangetastdoor uitsluiting
van de twee andere variabelen. De invloed van de sociale mobiliteitsfactor
daarentegen wordt nagenoeg geheel bepaald door de werking van de beide
andere variabelen. Uit tabel VI,28bleekdatdemigratiefrequentie vandeoudleerlingen met alleen uitgebreid onderwijs geringis.Qua gemiddelde intelligentiestaan dezethuisblijvers metveelonderwijs en eenplattelandsberoep, zonder
sociaal mobiel te zijn, niet achter bij de met hen vergelijkbare migranten.
Deze categorie zaldanookvoor dekwalitatieve samenstelling vandeautochtoneplattelandsbevolkingvangrotebetekeniszijn.
Samenvatting. De centrale relatie tussen intelligentie en migratie- namelijk
migratie alsnaar intelligentie selecterende factor - wordt verstoord indien
onderwijsniveau, beroepsniveau ensociale mobiliteit constant wordengehouden. Uitdeze drie variabelen dient indeeerste plaats deselectie naar
intelligentie bijmigratie teworden verklaard.
Het isgebleken datbijanalyse vandedrie variabelen, afzonderlijk enin
combinatie, aanhet onderwijs de grootste naar intelligentie selecterende
werking mag worden toegeschreven. Dehoogste migratiefrequentie hangt
echter duidelijk samen methet bereiken vaneen niet-plattelandsberoep.
Stijging opdemaatschappelijke ladder, alsresultante vaneenprocesvan
intergeneratieve sociale mobiliteit, dient vooral als een gevolg vande
anderevariabelentewordengezien.
7. RECAPITULATIE

Indien wederesultaten vandeanalytischefase van hetonderzoek recapituleren,
dan kunnenwedevolgendeconclusies onderscheiden:
1. migratievan mannelijke plattelandsjongeren indeperiode 1935/36- 1955/56
impliceert eenpositieve selectie naar intelligentie voor zover hetplatteland
wordt verlaten envoor zover delaatste woonplaats optenminste 5kmafstandvandiein 1935/36isgelegen.
2. plattelandsjongeren met voortgezet onderwijs blijken het platteland in
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grotere getale te hebben verlaten dan degenen die een beperkte opleiding
hebbenontvangen.
3. plattelandsjongeren meteen beroepspositie als 'beambte' of'leidinggevende'
blijken het platteland in grotere getale te hebben verlaten dan degenen die
een ondernemerspositie bekleden of tot de beroepscategorie 'arbeiders'
behoren.
4. plattelandsjongeren dieinvergelijking metdeberoepspositie van hun vaders
opde maatschappelijke ladder zijn gestegenblijken het platteland in grotere
getale te hebben verlaten dan degenen die niet (of nog niet) in de beroepshiërarchiezijn opgeklommen.
5. plattelandsjongeren die uitsluitend gekenmerkt worden door een beroepspositie als 'beambte' of 'leidinggevende' blijken het platteland in grotere
getale te hebben verlaten dan de plattelandsjongeren die uitsluitend gekenmerkt worden door voortgezet onderwijs of door opwaartse sociale mobiliteit.
6. onderlinge vergelijking van de intelligentie van de naar laatste woonplaats
gedifferentieerde plattelandsjongeren levert, indien het onderwijsniveau,
het beroep of de intergeneratieve beroepsmobiliteit constant gehouden
wordt, geen significante verschillen op. Van deze drie variabelen blijkt het
onderwijsniveau te domineren als selecterende factor.
7. indien deplattelandsjongeren worden onderscheiden naar ouderlijke gezinsgrootteofnaargeboortenummerdanzijndeverschillenin migratiefrequentie
tussen de onderscheiden sub-categorieën gering en niet significant. Een
onderscheid naar vaders beroep geeft daarentegen wel een significant verschilinmigratiefrequentie vandeoud-leerlingen.
8. onderlinge vergelijking van de naar laatste woonplaats gedifferentieerde
plattelandsjongeren levert, bij constant houden van vaders beroep, ouderlijke gezinsgrootte of geboortenummer dezelfde significante intelligentieverschillen opals die welket.o.v. alle oud-leerlingen werden geconstateerd.
Onder punt 1 vindt men dus de conclusie aangaande de samenhang tussen
migratie en selectie naar intelligentie; de centrale hypothese vindt hierin met
enigebeperkingen bevestiging.Onderpunt 6worden devariabelen genoemddie
de centrale relatiedoorkruisen enwaaraan als verklaring van deze centrale relatie het hoogste gewicht moet worden toegekend. Daarbij kan het onderwijsniveau als primaire verklarende variabele worden aangewezen. In depunten 2,
3en 4wordt aangegeven dat de verklarende variabelen tevens samenhang vertonen met de migratiefrequentie. Hierbij blijkt de beroepskeuze te domineren
overdeanderevariabelen (punt 5).Devariabelen diedecentralerelatievolgens
ons onderzoek niet doorkruisen en waarvan de subcategorieën weinig of niet
blijken te verschillen in migratiefrequentie worden onder 7en 8genoemd; vadersberoepvormthierbijeenuitzondering.
Meer algemeen gesteld menen wete mogen concluderen dat ons onderzoek
van een aantal mannelijke oud-leerlingen, die in 1935/36 lager onderwijs in de
zesdeklasvaneenplattelandsschool ontvingen,heeft aangetoond datdemigratie van dezejongeren - voor zover het platteland werd verlaten of demigratieMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 68-3(1968)
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afstand tenminste 5 km bedroeg- met een positieve selectie naar intelligentie
gepaard ging. Nadere analyse van het onderzoekmateriaal wees uit dat het
door deoud-leerlingengenotenonderwijs indeeersteplaatsbepalend isgeweest
voor de selectie naar intelligentie; ook het door hen verworven beroep ging
hiermee samen. De migratie bleek veeleer een gevolg te zijn van onderwijs- en
beroepskeuze dan van intelligentie.Inhetvolgendehoofdstuk komenwehierop
terug.
8. MAATSCHAPPELIJKEOMSTANDIGHEDEN

Detot nutoeverkregen inzichten winnen aan waardeindien ze geplaatst worden tegen de achtergrond van de tijdsomstandigheden die, wat de besproken
periode 1935-1956 betreft, niet als gunstig bekend staan. We zullen daartoe
zoweldesituatie oponderwijsgebied alsdemogelijkheden ophetterrein vande
beroepskeuze en die tot sociale mobiliteit in de door ons bestudeerde periode
centraal stellen. Pogingen omdezedrieaspecten losvan elkaar in beschouwing
te nemen zullen ongetwijfeld stranden op de grote onderlinge verwevenheid.
Ook de methode om aan de hand van driejaartallen, bijvoorbeeld 1938,1947,
en 1955de situatie in Nederland te schetsen zal vermoedelijk tot weinigbevredigende resultaten leiden. Met behulpvanenigcijfermateriaal uit de ambtelijke
statistiek zal hier een poging tot illustratie worden ondernomen, waarbij de
gegevensvan het Migratie-Selectieonderzoek richtsnoer zullen zijn.
Deinhetonderzoek betrokken plattelandsjongeren diebijna allen indejaren
1922, 1923en 1924zijn geboren (zie hoofdstukV.5)hebbenhun leerplichtvolbracht in 1936, 1937of 1938.Zij kwamen toen voor dekeuzetestaan:voortgezet onderwijs volgen (dit besluit werd meestal reeds eerdergenomen)of een
beroep kiezen. Wezullen nu de situatie in de tweede helft van dejaren dertig,
inhetbijzonder deeconomischetoestandinNederland,illustreren,zonderdaarbijnaarenigevolledigheidtestreven.
De werkgelegenheidssituatie. Het aantal geheel werklozen onder de bij de
organen der openbare arbeidsbemiddeling ingeschreven werkzoekenden, bedroeg volgens het CENTRAAL BUREAU VOOR DESTATISTIEK(1939, 116)in 1000tallen:
1933: 323
1935:385
1937:369
1934:333
1936:415
1938:354
Gaat men de gegevens per maand na,dan blijktdegeregistreerdearbeidsreserve
inhetschooljaar 1935/36,waarinvoorvelelagereschoolleerlingen debeslissing
t.a.v. hun toekomst viel, tot de grootste van de dertigerjaren en van de 20ste
eeuwtebehoren.
Prijzen van landbouwprodukten. Een ander o.i. relevant gegeven betreft de
prijzen van akkerbouw- en veeteeltprodukten, hier gezamenlijk berekend.
Stelt men de periode 1910/14 = 100, dan blijkt het indexcijfer voor de eerste
helft vanhetjaar 1933op60teliggen.Na eenstijging tot 80in 1934volgtinde
eerstehelft van 1935eendalingtot minder dan 70;voordetweedehelft vandat
jaarbedraagthetindexcijfer 75.Inheteerstehalfjaar van 1936daalthetopnieuw
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tot beneden de70. Daarna loopt hetlangzaam optot90 voor detweede helft
van 1937.Nahet laagterecord van 1933wordt dus inhetjaar 1935/36 opnieuw
een dieptepunt bereikt (CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK, 1938).
Handelsbalans. Als derde illustratie van deeconomische toestand in Nederland geven we een overzicht van de in- enuitvoerwaarden (CENTRAAL BUREAU
VOOR DE STATISTIEK, 1938,117).
1929:invoerwaarde f2750 milj.; uitvoerwaarde f2000 milj.
1934:invoerwaarde f 1040milj.; uitvoerwaarde f 705 milj.
1935:invoerwaardef 940milj.; uitvoerwaarde f 680milj.
1936:invoerwaardef1020milj.; uitvoerwaarde f 750 milj.
1937:invoerwaardef1550milj.; uitvoerwaarde f1150milj.
Hieruit blijkt eveneens duidelijk dat Nederland indiejaren, vooral in 1935,
een periode vangrote stagnatie indeeconomische bedrijvigheid doormaakte.
Men zal zich misschien afvragen of deeconomische depressie wel een rechtstreekse invloed heeft gehad op de toekomstplannen van de 13à 14-jarige
jongens die ophetpunt stonden delagere school teverlaten. Men dient te bedenken dat de beslissing t.a.v. onderwijs- en beroepskeuze ingrote meerderheid
der gevallen door deouders ofverzorgers van debetrokkenen werd genomen.
De hoogst ongunstige situatie ineconomisch opzicht zal voor vele ouders een
belemmering geweest zijn omtot eenverantwoorde keuze tenaanzien van de
toekomst van hun kinderen te komen. Afgezien van demogelijkheid om de zoon
nog een ofenkelejaren opdelagere school telaten blijven (VileenVille leerjaar) werd het kiezen van vervolgonderwijs vaak geremd door financiële en sociaal-psychologische overwegingen, terwijl ook het kiezen van een beroep
weinig aantrekkelijk was. Gelet ophetgrote percentage zelfstandige bedrijfshoofden onder de ouders vande oud-leerlingen (zie tabel VI,12)is het niet
onwaarschijnlijk dat vele ouders hun zoons, zodra dezen aan de leerplicht hadden voldaan, bij zichinhet bedrijf namen.
Betrekken we nudeonderwijssituatie inonze beschouwingen dan"moetenwe
helaas constateren dater geen regionale gegevens over debestemming van de
lagere schoolleerlingen uit de vooroorlogsejaren bekend zijn. Wel zijn de landelijke cijfers bekend vandemannelijke g.l.o. leerlingen diein 1935/37 de leerjaren VI, VII enVIII verlieten. Van de 17400 mannelijke leerlingen ging 22%
naar het ulo, 8%naar hetvhmo, 35% naar het beroepsonderwijs (waarvande
helft fulltime) envolgde35 %geenverder onderwijs.1
Voor de in het Migratie-Selectieonderzoek betrokken oud-leerlingen isde
eerste bestemming nadelagere school niet bekend, weldehoogste opleiding
na twintig jaar, waarbij cursussen zijn 'omgerekend' in schoolniveaus. Voegen
we degenen dieeenschool voor uloofvhmo bezochten samen, dusalle oudleerlingen diedeze opleidingen al of niet voltooiden, dankomen wetot een
percentage van 13,6%; minder dandehelft vanhetlandelijk percentagedus.
1

Ter vergelijking: aanhet eind van de door ons onderzochte periode in1955/57 bedroegen
deze percentages respectievelijk: 30, 15, 48 en 7(CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK,

1959).
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Eenaantal echterzal na een dergenoemde scholen bezocht tehebben naareen
schoolvoorberoepsonderwijszijngegaan,dievolgensonzegegevensdoor46,3%
van de oud-Ieerlingen werd bezocht. Nog het meest betrouwbaar ishet percentage oud-leerlingen dat geen onderwijs na de lagere school volgde, nl. 39,4.
Ook dit isnog enigszins geflatteerd, want een aantal oud-leerlingen heeft geen
voortgezet onderwijs in destriktezinvan destatistische definitie gevolgd, maar
d.m.v. cursussen een niveau bereikt dat in onze indeling is gelijk gesteld aan
bepaalde vormen van voortgezet onderwijs (zie paragraaf V.2 en bijlage III).
Een andere omstandigheid die het kiezen van voortgezet onderwijs nadelig
zal hebben beïnvloed is de gezinsgrootte. De Volkstelling 1947 (CENTRAAL
BUREAU VOOR DE STATISTIEK, 1951a) bevat een overzicht van het aantal huwelijken dat vóór 1919 is gesloten, welke ons de mogelijkheid biedt een onderscheid te maken naar het aantal kinderen. Vergelijken wedezevoltooidehuwelijken (exclusief de kinderloze) met de ouderlijke gezinnen van de oud-leerlingen,dan verkrijgen wedevolgende relatieve cijfers,
met één kind
9
3
met 2kinderen
16
9
met 3kinderen
15
12
met 4 kinderen
13
14
met 5kinderen
10
14
met 6kinderen
9
12
met 7kinderen
7
10
met 8kinderen
6
8
met 9kinderen en meer
15
19
alle huwelijken met kinderen 100(389367)
100(1632)
Hierbij dient te worden opgemerkt dat hetverschiltussen delandelijke cijfers
en die van de oud-leerlingen uit plattelandsgezinnen wordt vergroot doordat
het aantal kleine gezinnen in de laatste categorie naar verhouding geringer is
wegens het ontbreken van de gezinnen die alleen uit meisjes bestaan. De oudleerlingencategorie mag dus niet als representatief voor alle voltooide plattelandsgezinnen worden gezien. Toch mag de grootte van de gezinnen waaruit
de oud-leerlingen afkomstig zijn wel als boven het gemiddelde worden beschouwd, hetgeen ongetwijfeld hun onderwijs- en beroepskeuze zal hebben beïnvloed.
Alle hiervoor vermelde gegevens bevestigen duidelijk dat de economische en
socialeomstandigheden hier telande envooral op het platteland weinig rooskleurig waren op het moment dat de leerlingen of hun ouders voor schooldan wel beroepskeuze kwamen te staan. Het aantal zoons van bedrijfshoofden
wasbijzonder hoog,volgenstabel VI, 12zelfs63%,terwijl hetaantal arbeiderszoons 31 %bedroeg. Zoals reeds hiervoor werd opgemerkt zal in veel gevallen
naar beroepskontinuïteit voor dezejongeren gestreefd zijn, ook al kon deze
later niet altijd gerealiseerd worden. Wehebben reedseerder geconstateerd dat
eengrootdeelvandeinonzestudiebetrokkenjongemannen invergelijking met
hun vaders gedaald is op de maatschappelijke ladder (zie VI.5), hetgeen in
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belangrijke mate mag worden toegeschreven aan de ongunstige maatschappelijke omstandigheden.
Niet alleen ten aanzien van hun onderwijsaspiraties zullen velejongeren gefrustreerd geraakt zijn, maar evenzeer bij de keuze van een beroep. Toen de
oud-leerlingen 16-18jaar oud waren werd Nederland betrokken in de tweede
wereldoorlog, waardoor velen in hun ontplooiing werden geremd. De'Arbeitseinsatz' leidde ertoe dat velen werden gedwongen enkelejaren buiten het land
te verblijven, terwijl ookonderduikerse.a.zichin hun beroepsaspiraties zagen
belemmerd. Zij dieenigszins'normaal' werkzaam konden blijven werden eveneens door de algemene economische stagnatie in hun ontplooing geremd. Vijf
jaar later, op een leeftijd van 21-23jaar dus, moesten velejongeren hun loopbaan opnieuw beginnen, gewoonlijk opeenvrij laagniveau.
Op het platteland waren echter na het herstel van deeconomische bedrijvigheid in Nederland als geheel de vooruitzichten voor vele jongeren nog niet
erg gunstig; de werkgelegenheid in de landbouw nam steeds verder af. Na
± 1950daalde het aantal dat in de landbouw werkzaam was ook in absolute
aantallen. Vooral de landarbeiders gingen werk buiten de landbouw zoeken,
numeriek op de voet gevolgd door de boerenzoons. De zich ontplooiende industrieendedienstverlenendesectoroefendenintoenemendemateaantrekkingskracht uit op de plattelandsjongeren; de verbetering van de verkeersmiddelen
stimuleerde enerzijds de migratie en anderzijds het forensisme. Uit een studie
van de aantalsontwikkeling van de agrarische beroepsbevolking bleek o.a. dat
de migratie gering was in de gebieden nabij de werkgelegenheidscentra, terwijl
de agrarische bevolking daar relatief gezien het sterkst in aantal afnam. In de
overwegend agrarische gebieden ver van de werkgelegenheidscentra was de
daling relatief gesproken veel geringer (absoluut natuurlijk niet) maar door
het gebrek aan alternatieve werkgelegenheid wasvertrek naar elders hier meer
voor dehand liggend envaak dwingend. Mededoor een opstuwing inde landbouw, tijdens en direct na de tweede wereldoorlog, bleef het werkloosheidscijfer in deze gebieden nog vrij lang hoog (zie LIJFERING, 1959).
Al met al iswelduidelijk geworden dat deontplooiingsmogelijkheden in het
beroepsleven voor de door ons bestudeerde categoriejonge mannen lange tijd
uitermate beperkt zijn geweest. Voor een deel van hen deden zich na hun 25e
jaar nog nieuwe perspectieven voor, waarvan een aantal ook zeker gebruik zal
hebbengemaakt.Vermoedelijk isvoorvelenpasindeloopdervijftigerjareneen
intergeneratieve stijging in deberoepshiërarchie tot de mogelijkheden gaanbehoren. Hierdoor wordt het begrijpelijk dat het aantal oud-leerlingen dat op
30-35jarige leeftijd reedseen stijging in de beroepshiërarchie t.o.v. hun vaders
wist te verwerkelijken, betrekkelijk klein is gebleven. Vergelijking met andere
generatieszouhiervoordebewijzen kunnenleveren.
Samenvatting. Resumerend kunnen we vaststellen dat de algemene maatschappelijke omstandigheden voor de door ons bestudeerde generatie
jonge mannen bijzonder ongunstig zijn geweest. Dezehebben ongetwijfeld
de uitkomsten van het Migratie-Selectieonderzoek beïnvloed. Als gevolg
van deze omstandigheden vond reeds bij de onderwijskeuze een strenge
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posititieve selectie naar intelligentie plaats, die zich bij de beroepskeuze
nog eens gedeeltelijk herhaalde. Ook een intergeneratieve stijging in de
beroepshiërarchie kon slechts door weinigen worden gerealiseerd.
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VII. E F F E C T EN F U N C T I E
V A N DE P L A T T E L A N D S M I G R A T I E

Nu hetanalytisch gedeeltevan dezestudiealsafgesloten kan worden beschouwd,
dient de probleemstelling opnieuw aan de orde te worden gesteld. Een kort
resumé van de resultaten van de toetsing der hypothesen zal hieraan worden
toegevoegd. Het is dan mogelijk de in het vorige hoofdstuk verworven inzichten
te confronteren met die welke uit de literatuurstudie naar voren kwamen; hierbij zullen tevens enkele recente publikaties in beschouwing worden genomen.
In het volgende hoofdstuk zullen de eindconclusies in een ruimer kader worden
geplaatst.
Aan het eind van het hoofdstuk III stelden we als probleem: welke functies,
resp. dysfuncties heeft de migratie in het recente verleden t.o.v. het platteland
vervuld?
Deze vraag werd gevolgd door een tweede die een begrenzing en precisering
van het probleem inhield en die diende om de richting aan te geven waarin
naar een antwoord zou worden gezocht. De nieuwe vraagstelling luidde:
welk effect heeft de plattelandsmigratie in de periode 1936-1956 gehad op de
kwalitatieve samenstelling vande Nederlandse plattelandsbevolking?
Als toelichting hierop werd - in meer operationele termen - opgemerkt dat
een eventuele kwaliteitsverandering als gevolg van migratie zou worden afgemeten aan verschillen in intelligentie tussen mannelijke oud-leerlingen van plattelandsscholen die, twintig jaar na het volgen van lager onderwijs, onderling
zouden worden vergeleken naar laatste woonplaats.
Bij de formulering van de probleemstelling werd aan het voorgaande nog
toegevoegd: welke factoren kunnen als verklaring van de conclusies die uit het
eerste deel van het onderzoek naar voren komen worden aangewezen? In de
eerste alinea's van hoofdstuk VI werd vermeld dat na het vaststellen van de
relatie tussen migratie en selectie naar intelligentie nog een zestal variabelen zou
worden geanalyseerd dieuit debestaande literatuur als mogelijk kruisende factoren naar voren waren gekomen en waarmee het verschijnsel van de selectieve
migratie waarschijnlijk zou kunnen worden verklaard.
De belangrijkste resultaten van het onderzoek dat in het buitenland naar de
selectie bij migratie werd ingesteld, werden aan het slot van hoofdstuk II samengevat. Deze vonden, voor zover ze werden nagegaan, bevestiging in ons
onderzoek. Migratie van plattelanders ging gepaard met een positieve selectie
naar intelligentie, met uitzondering van de migratie naar andere plattelandsplaatsen en van die welke over korte afstand had plaats gehad (zie VI. 1.3 en
VI. 1.4).Alleende invloed die het beroep van de vader (social class) op de intelligentieverdeling van migranten en niet-migranten uitoefende kon niet expliciet worden vastgesteld (zie hoofdstuk VI. 4.1), aangezien de samenstelling van
een beroepshiërarchie op methodologische moeilijkheden stuitte. Uit tabel VI,
12valtechter weleen samengaan van intelligentiegemiddelde en beroepsindeling
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van de vaders af te leiden, zoals o.a. ook in een studie van PIHLBLAD en GREGORY(1956a)werd aangetoond.

Na het vaststellen van de centrale relatie tussen migratie en intelligentie is
gezocht naar de factoren die deze relatie bepalen; dit was mogelijk door de
oud-leerlingen in het Migratie-Selectieonderzoek te differentiëren naar een
aantal relevante kenmerken en daarna iedere sub-categorie opnieuw naar laatste
woonplaats te vergelijken. Daaruit resulteerde de conclusie dat onderwijs en
beroep als verklarende factoren van de centrale relatie kunnen worden beschouwd. Tevens bleek, dat bij stijging op de maatschappelijke ladder (intergeneratief nagegaan) de verschillen in intelligentie tussen niet-migranten en de
diverse migrantencategorieën niet significant zijn (zie VI.5). Deze stijging kan
evenwel voornamelijk als een gevolg van de twee genoemde verklarende variabelen worden beschouwd. We concludeerden voorts dat de relatieve migratiefrequentie van de meer begaafden hoger was dan die van de minder begaafden,
terwijl het intelligentieniveau van niet-migranten, die een onderwijs- resp.
beroepsniveau boven het gemiddelde bereikten, practisch niet lager lag dan dat
van de met hen vergelijkbare migranten. Op grond van deze laatste conclusie
mag het effect van de plattelandsmigratie dus niet direct als ongunstig worden
beschouwd. Wekomen hierop evenwel terug.
Uit het onderzoek is dus gebleken dat de plattelandsmigratie als zodanig niet
een op zich zelf staande selecterende kracht isgeweest, maar dat dievooral door
onderwijs- en beroepskeuze in de hand werd gewerkt. De dominerende invloed
van de factoren onderwijs en beroep op de selectieve migratie wordt ook in
enkele nieuwere, voornamelijk Amerikaanse, studies aangetoond. SUVAL en
HAMILTON (1965) die het onderwijsniveau van 'in'- en 'out-migrants' voor
het zuiden van de USA nagingen concludeerden voor de periode 1955-1960
dat er onder migranten een hoger percentage 'better educated'' voorkomt dan
onder de niet-migranten; bovendien neemt de correlatie tussen educatie en
migratie toe met de migratieafstand. Interessant zijn de conclusies die de schrijvers tenslotte trekken: 'It may be inferred that the better educated are better
equipped to recognize and take advantage of economic opportunities attainable
through migration; or that the nature of educational specialization may make
migration mandatory for employment or advancement.' Vooral de laatste
gevolgtrekking verdient hierbij onze aandacht.
Ook SHRYOCK en NAM (1965) [stelden op grond van de nationale gegevens
van de USA een positieve correlatie tussen migratieratio en het aantal voltooide
schooljaren vast. Voor het zuiden van de V.S. kwamen zij tot ongeveer dezelfde
conclusie als Suval en Hamilton, ni. dat het hoogste opleidingsniveau te constateren valt bij de migranten, waarbij bleek dat de immigranten nog een langduriger schoolopleiding hebben gehad dan degenen die het zuiden verlieten.
De 'drain of talent' die het zuiden zolang heeft gekenmerkt wordt beantwoord
door een meer dan gelijkwaardige tegenstroom, voornamelijk van jongeren,
waardoor er dus een kwalitatieve verbetering optreedt. Deze uitkomsten dienen
te worden toegeschreven aan de recente economische ontwikkeling van Florida
en enkeleandere zuidelijke kuststaten.
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Onderzoek betrekking hebbendeopkleinere regionaleeenheden gevenechter
wel eens een enigszins ander beeld. Zo constateerden BAUDER en KENKEL
(1965) voor het platteland ('open country') van Iowa dat het netto-effect van
demigratietussen platteland ensteden er toe leiddedat het gemiddelde onderwijsniveau daalde; de vertrokkenen hadden gemiddeld een hoger onderwijsniveaudan degenendieerzichvestigden enwarenbovendien talrijker. Dezelfde
conclusiesgoldenvoordegenendiedestaat Iowaverlieten,resp.zichvanbuiten
dezestaatophetplatteland vestigden.
SCHWARZWELLER (1963, 1964)koos O.-Kentucky, één der meest geïsoleerde
regio's in het oostelijk deel van de USA, bekend staand als 'low-income area',
als studieterrein. Hij constateerde geen verschillen in onderwijsniveau tussen
migranten en niet-migranten. De niet-migranten (inclusief korte afstandsmigranten en teruggekeerden) gingen zelfs naar verhouding vaker naar eenCollege. Binnen deze categorie waser weleen positieve correlatie tussen onderwijsen beroepsniveau;deze samenhang bleek echter niet voor de migranten tegelden. De verklaring moet gezocht worden in de beroepsmogelijkheden, dus de
arbeidsmarktsituatie, zowel ter plaatse als in het gebied van bestemming.
Van de bestudeerde 25-jarige mannen was 63%der migranten tussen 1950en
1960gemigreerd uit het economisch stagnerende land- enmijnbouwgebied van
O.-Kentucky (met vooral veel werkloosheid onder handarbeiders) naar het
stedelijk industriegebied van Ohio, waar voor 'manual work' ruime mogelijkhedenwaren.Indit gebied vanvestigingwaren dekansen voor weinig-ofongeschoolden relatief beter dan voor degenen die met een hoger opleidingsniveau
naar een'non-manual'positiestreefden. Daarom isookonderdemigrantenhet
percentage 'school drop-outs' hoog, maar naar verhouding ishun beroepssucces niet lager dan dat van degenen die meer algemeen voortgezet onderwijs
hebben gevolgd, d.i. een high school hebben doorlopen. Het gevolg was dus
dat: 1.de migranten met high school niet meer beroepssucces hadden dan de
niet-migranten methighschool2. demigranten drop-outsbetereberoepskansen
hadden dan de niet-migranten drop-outs en 3. het succes van migranten met
eenhigh school nietbeterwasdan dat van migranten drop-outs.
Uitdit onderzoek,datvoordeUSAeenvrij uitzonderlijke situatie weergeeft,
kunnen we concluderen dat in economisch stagnerende gebieden de beroepskeuze kan domineren over de invloed van het onderwijsniveau wat betreft de
migratie.Voor zover migratie niet alsreëeldoel wordt gesteld, functioneert de
onderwijsselectie 'normaal' en leidt méér onderwijs tot grotere beroepskansen
ter plaatse. Gelukt het niet eenbevredigende positieviadeplaatselijke arbeidsmarkt te verkrijgen en wordt tot migratie besloten dan betekent voortgezet
onderwijs in de vorm van een high school diploma geen voorsprong op de
anderemigranten.
Schwarzweller wijst erop dat het gebied van vertrek envan vestigingin feite
één migratie-systeem vormen, onderdeel van één socio-cultureel systeem. De
afstand speelt hierbij nauwelijks een rol; 68% van de migranten woonde op
meer dan 100mijl afstand van hun familie. De sterke familiebanden die onder
debewonersvan dit gebied bestaan en diedeassimilatie in het gebied vanvesMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 68-3(1968)
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tiging belemmeren vinden we o.a. ook bij de Ieren en bij de zuid-europese emigranten, die in de vorige eeuw in grote getale naar Noord-Amerika trokken en
bij hen die indejaren zestigvandezeeeuwnaar Midden-en Noord-West-Europa
zijn uitgezwermd. Al deze vormen van migratie, veroorzaakt door de onmogelijkheid om ter plaatse een beroep te vinden, terwijl elders - vaak ook nog beter
betaalde - beroepen voor ongeschoolden openstaan, zijn vermoedelijk slechts
in geringe mate selectief, afgezien van de selectie naar leeftijd en geslacht.
Nog verscheidene andere Noord-Amerikaanse onderzoekers hebben zich
bezig gehouden met de studie van de verschillen in onderwijsniveau en beroepssucces tussen migranten en niet-migranten. Hierbij worden meestal vergelijkingen getrokken tussen plattelandsjeugd (soms onderscheiden in 'farm youth' en
'rural non-farm youth') en stedelijke jongeren (soms nog gedifferentieerd naar
die in kleine en grote steden). De aandacht concentreert zich daarbij op de
plattelandsjeugd die naar de stad is getrokken. Deze 'farm migrants' worden
dan vergeleken met de 'urban migrants' en de 'urban nonmigrants'. BURCHINAL
en JACOBSON (1963) bijvoorbeeld vonden dat de eersten gemiddeld het laagste
en de laatstgenoemden het hoogste onderwijs- en beroepsniveau verwierven. In
een aansluitende studie van BAUDER en BURCHINAL (1965) wordt hieraan toegevoegd dat de verschillen in beroepsniveau tussen farm migrants (in de steden)
en urban nonmigrants verklaard kunnen worden uit de verschillen in onderwijs.
Farm-boys (migranten en niet-migranten) hebben lagere onderwijs- en beroepsaspiraties (BURCHINAL et al., 1962).
LIPSET (1955) wees er reeds eerder op dat indien het onderwijsniveau constant
gehouden wordt het beroepssucces van de plattelandsjongeren geringer is dan
dat van de stedelingen; het percentage non-manuals is hoger onder degenen die
in de stad zijn opgegroeid. BAUDER en BURCHINAL (1965) bevestigen dit door te
constateren dat de farm migrants, in de steden dus, hun kinderen ook minder
onderwijs laten geven dan de niet-migranten, waardoor eerstgenoemde kinderen
minder vaak een non-manual beroep bereiken.
Van de hand van SEWELL (1964) is een artikel verschenen waarin de invloed
van de woonplaats op de relatief lage onderwijs- en beroepsaspiraties van de
farm-youth wordt nagegaan. Bekend is dat aspiratieniveau samengaat met
intelligentie, ouderlijke status en geslacht. Bij een onderzoek in Wisconsin zijn
de toekomstplannen van 'high school seniors', nl. al of niet naar College, als
afhankelijke variabele gehanteerd. Het bleek dat door de invloed van intelligentie en status de woonplaatsverschillen tussen de meisjes grotendeels verdwijnen.
Bij het constant houden van intelligentie, status en geslacht gezamenlijk verdwijnen de woonplaatsverschillen sterker naarmate de intelligentie en het statusniveau lager liggen. Dusjongens met een hoog intelligentieniveau, uitde hoogste
statuscategorieën afkomstig, vertonen nog de grootste woonplaats (rural-urban)
verschillen, wat betreft hun plannen zich bij een College te laten inschrijven.
M.a.w. plattelandsjongens met hoge intelligentie, afkomstig uit hogere milieus
hebben duidelijk minder vaak plannen tot College-studie dan de met hen vergelijkbare high school seniors die in de grootste steden wonen.
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Terverklaringvan zijn onderzoekresultaten wijst Sewell opdevolgende factoren:
1. rural communitieszijn beperkt in onderwijs-enberoepsdimensies. Desteden
bieden hogeronderwijs enbovendien beterenmeergevarieerd onderwijs;de
beroepsmogelijkheden zijn er ruimer, vooral voor hen die naar hogere beroepenstreven.
2. Plattelanders hebben minder kijk op de hogere beroepen, zien en horen er
minder over; zehebben daardoor vaker een lager aspiratieniveau. Dit geldt
zeker voor de farm boys die zichreedsjong op de boerderij en op delocale
samenleving oriënteren. Ook degenen dieeen Collegekunnen volgen menen
vaakdezeopleidingnietnodigtehebben;hunberoepskeuzeisreedsgemaakt.
Ook zij die niet in de landbouw blijven kiezeninminderemateeenCollegeopleiding.
3. DatdemeisjeswathunplannentotCollege-studiebetreft weinigwoonplaatsverschillen vertonen bij gelijke intelligentie en status, komt doordat er voor
vrouwelijke high school seniors op het platteland practisch geen beroepskansen zijn. Zij richten zich direct op de stedelijke arbeidsmarkt en hebben
dezelfde aspiratiesalshunzustersindestad.
Een vervolg op dit onderzoek van Sewellvonden webij BOYLE(1966)dieeen
groot aantal high school meisjes inCanadainterviewde. De boerenzoons- die,
zoals Sewell aantoonde, een anders gerichte belangstelling hebben- bleven opzettelijk buiten beschouwing. De invloed van de woonplaats op de 'College
Plans'vielalleen aan tetonen voor demeisjes uit degrotesteden tegenover alle
andere tezamen.Ditverschilverdween echter indien het type high school constantgehouden werd.Boyleonderscheidde:high,mediumenlowstatusschools,
opgrondvanhetpercentage'middleclass' leerlingen datdeze scholen bezocht.
Bijvergelijking van deleerlingen van medium en lowstatus schools verdwijnen
de woonplaatsverschillen. Dat de high status category ('middle class' noemt
BOYLE deze; in tegenstelling tot de: 'working class') wel gevoelig is voor verschillen in woonplaatscategorie kan worden toegeschreven aan de verschillen
in schoolkeuzemogelijkheden; in de steden gaan de jongeren uit de middle
class naar een high status school, op het platteland - waar dit type scholen
niet aanwezig is- gaanzenaar een medium of low statusschool.Voordeworkingclasskinderen spelen dezealternatieven bij deschoolkeuze nauwelijks een
rol, zowel op het platteland als in de steden gaan de working class kinderen
nietnaareenhighstatusschool.
Ook uit dezestudie blijkt dusdeschoolkeuze (i.e.dekeuzevan hettypehigh
school) doorslaggevend te zijn geweest voor de selectie naar hoger onderwijs,
naar beroepsloopbaan, etc. Deze conclusie stemt in belangrijke mate overeen
metdiewelkeuitderesultaten vanonsonderzoekwerdengetrokken.Alszwaartellende factor voor de selectie naar intelligentie is toen de onderwijskeuze bij
het verlaten van de lagere school naar voren gekomen. Aangezien deze keuze
voor een groot deel van de onderzoekpopulatie een keuze tussen voortgezet
onderwijs en intree in het beroepsleven (inclusief opname in ouderlijk bedrijf)
impliceerde, kan men dus stellen dat deze keuze een zo belangrijke beslissing
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is dat die meestal doorslaggevend isvoor deverdere carrière. Op dat moment
vindt de selectie naar intelligentie plaats, die dus vooraf gaat aan de eventuele
migratie.
Vraagt men zich af welke determinanten voor de onderwijs/beroepskeuzebeslissing- wij zijn geneigd om hier van 'carrièrekeuze' te spreken- aanwijsbaar zijn, dan blijken verschillende onderzoekers zich direct of indirect met dit
vraagstuk te hebben beziggehouden. Wij zullen hier slechts enkele onderzoekresultaten bespreken.
LIPSET en BENDIX (1960) wijzen op een aantal onderzoekingen waarin o.a.
de invloed van vaders 'social class' en van de intelligentie op de keuze vaneen
Collegeopleidingisbestudeerd. Bijdit onderzoek bleekbijconstant houdenvan
vaders beroep de samenhang tussen intelligentie en onderwijskeuze voor een
groot deel te verdwijnen. Hierbij dient bedacht te worden dat de keuze tussen
eenCollegestudieenhetberoepsleven indeAmerikaansesamenlevingeenandere betekenis heeft dan in de Nederlandse, indien zou worden vergeleken met
de eindexaminandi van het v.h.m.o., die al of niet gaan studeren. Door'de
langereleerplicht indeUSAgeschiedtdekeuzeslechtsenkelejaren naheteinde
van de verplichte onderwijsperiode; de high school wordt dan ook door de
meerderheid van deAmerikaanse kinderen gevolgd, zodat daar inveelmindere
mate een selectie opjongere leeftijd plaats vindt. Zoals in onze samenleving waar nu circa 20% der leerlingen die de lagere schoolverlaten naar het vhmo
gaat - de voor velen doorslaggevende keuze reeds vóór of bij het verlaten van
de lagere school plaats vindt (en zeker vond),valt deze beslissing bij een groot
deel van de Amerikaanse kinderen vóór of op het moment dat de high school
wordtverlaten.Wekunnenonsvanharteaansluiten bijdehypothesevanLIPSET
en BENDIX (1960, 232, 233): 'the actual decision to go to college, however, is
made outside the school system, and henceclass position seemsto bethe most
significant determinant ofthisdecision',waarbij wevoordeNederlandsesituatie
het woord 'College' vervangen zouden willenzien door 'vhmo'.
SAUVYen GIRARD(1965)diedeselectiebij deovergang van het lager naar het
middelbaar onderwijs in Frankrijk onderzochten, vonden ook dat de statusverschillen tussen de ouders de schoolkeuze beïnvloeden. Bij gelijke prestaties
op de lagere school gaan de kinderen uit de hogere statusgroepen vaker naar
scholen voor algemeen voortgezet onderwijs, in het bijzonder naar het 'lycée',
dan dekinderen uitdelageremilieus.Daarbij isnietzozeerhetinkomen vande
vader doorslaggevend alswelde schoolopleiding van de ouders('Ieniveauculturel'), die tot uiting komt in hogere aspiraties ten aanzien van het toekomstig
beroep van hun kinderen. Bij de ouders van plattelandskinderen komen deze
aspiratiesechter niet boven deadviezen van hethoofd van delagere school uit,
terwijl het aantal werkelijke aanmeldingen voor de middelbare school op het
Franse platteland zelfs beneden het aantal positieve adviezen van het schoolhoofd blijft. Ineeneerderestudie (GIRARDetal.,1963,48)sprakSauvyreedsover
'Ie handicap géographique', die volgens hem nog in betekenis zou toenemen.
In eenlater onderzoek (GIRARD, 1966)wordt opnieuw dewoonplaats alseen
belangrijke variabele bij de onderwijskeuzeaangewezen; de regionale selectie
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(42%der plattelandsleerlingen, 64%van de leerlingen uit de grote steden en 72
% der Parijse schoolkinderen gingen in 1962 naar het algemeen voortgezet onderwijs) blijkt zo sterk te zijn geweest dat de prestatieverschillen tussen de
plattelandskinderen en de anderen twee jaar na de intree op de middelbare
school niet meer noemenswaardig zijn. De slotconclusie is dat de toekomst van
9 van de tien kinderen wordt vastgesteld bij het verlaten van de lagere school.
VAN WIJNKOOP (1965) die in een Nederlands stedelijk milieu de samenhang
tussen sociaal milieu en onderwijskeuze na de lagere school naging, constateerde
een verschillende schoolgeschiktheid bij verschillende milieugroepen. Daarnaast
echter vond hij een positieve correlatie tussen hoger milieu en hogere schoolaspiratie. Deze laatste ontstaat o.a. door ervaring met voortgezet onderwijs (bij
de ouders zelf ofvia oudere kinderen) en ook door degezinssituatie, waarbij een
geringinkomen en een hoog kindertal remmend werken op de schoolaspiraties.
Ook de beroepsaspiraties van de ouders t.a.v. hun kinderen, waarbij de beroepservaringen van groot belang zijn, oefenen invloed uit op de schoolaspiraties,
evenals de schoolgeschiktheid, die o.a. in het niet doubleren tot uiting kan komen. Uit de studie van VAN WIJNKOOP blijkt dus eveneens de grote betekenis
die aan de carrièrekeuze bij het verlaten van de lagere school en de factoren die
deze bepalen moet worden toegekend.
Wat de invloed van de social class op de beroepskeuze betreft toonden PIHLBLADen GREGORY (1956b) aan dat de invloed van vaders beroep op de beroepskeuze van de zoon veel groter is dan de invloed van de intelligentie. BLAU en
DUNCAN (1965) wijzen ook op de invloed van vaders beroep ('socio-economic
status'), die echter via het onderwijs inwerkt op de carrière van de zoon.
De kansen op opwaartseverticale mobiliteitworden volgenshen vooral door het
onderwijs bepaald, terwijl de onderwijskeuze weer in sterke mate door vaders
beroep wordt gedetermineerd.
CARLSSON (1958) werkte de samenhang tussen onderwijs én beroep nog verder uit in zijn 'two-step analysis'. Hij onderscheidt in een loopbaan, naast
andere, twee dominerende stadia: de periode van overgang van vaders statuscategorie naar een bepaalde onderwijscategorie (pre-educational step) en die
van een onderwijscategorie naar een bepaalde beroepscategorie (post-educational step). Zijn onderzoek richtte zich op de intergeneratieve verticale sociale
mobiliteit, die zowel aan het eind van de eerste alsvan detweede fase kon plaats
vinden. Op basis van een onderzoek in Zweden van een generatie die tussen
beide wereldoorlogen werd geboren en waarvan slechts 20%méér dan de minimum opleiding ontving, constateert Carlsson dat er, afgezien van enige invloed
van het onderwijs op destatus van dezoon, eenzeer belangrijke correlatie tussen
de beroepen van vader en zoon bestaat. In een periode waarin de beroepskontinuïteit door allerlei omstandigheden groot was kan deze conclusie als weinig opzienbarend worden beschouwd. Ook in ons onderzoek werd geconstateerd dat het onderwijsniveau laag was en beroepskontinuïteit veel voorkwam.
Carlsson relativeert echter zijn eindconclusie, nl. dat de bijdrage van het
onderwijs aan de verticale sociale mobiliteit wordt overschat, enigszins door op
te merken dat met het oog op de toenemende deelname aan het voortgezet
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onderwijs derol van deeducatie steeds opnieuw moet worden onderzocht. Dit
Zweedse onderzoek vindt in ons Migratie-Selectieonderzoek in zoverre een
bevestiging dat ook daarin werd aangegeven dat voor de meerderheid der oudleerlingen de keuze bij het verlaten van de lagere school een beroepskeuze inhield, waarbij de invloed van vaders beroep, gezien de grote beroepskontinuïteit, niet onaanzienlijk moet zijn geweest. We hebben daarbij geprobeerd een
schets te geven van de omstandigheden waaronder een carrièrekeuze moest
worden gemaakt.
LIPSET en BENDIX (1960, 189) merken op dat de kinderen uit hogere strata
betere beroepskansen hebben dan kinderen uit de working class. Deze achtergrond isechter niet determinerend, hoogstens motiverend ('enabling and motivating'). Kinderen van manual ouders beginnen hun eerste beroep opeen lager
niveau dan highstatus kinderen metdezelfde opleiding. Endateersteberoepis
meestalbepalendvoorhunverderecarrière.Ouderlijke status,onderwijs enlater
beroep hangen ten nauwste samen;de invloed van de ouders leidt er vaak toe
dat de bestaande sociale structuur wordt gehandhaafd. Om uit deze vicieuze
cirkel te geraken bieden migratie en ook intelligentie ontsnappingsmogelijkheden voor een kleinecategorie om tot opwaartse sociale mobiliteit te komen.
Schrijvers leggen wat het eerste betreft, op grond van onderzoek, de nadruk
opdeinvloed dieuitgaat vande'community oforientation', d.i.dewoonplaats
tussenhet 13een 19ejaar,opdekansen ommaatschappelijk testijgen. Hoekleinerdecommunity isdestekleinerisdezekans.Bijrural-urban migratiekomen
vooraltweetypenmigranten naar degrotesteden: zijdieeenlowerclasspositie
gaan innemen, waardoor lower status stedelingen kunnen stijgen en de zeer
goed opgeleiden die met de stedelingen meedingen naar topposities. Voor degenenafkomstig uitdeworkingclassmetminder dan highschooldiplomaisde
grootte van decommunity of orientation in veel mindere maté gerelateerd aan
desocialemobiliteit.
Deze conclusies vinden steun in de reeds besproken studies van SEWELL
(1964),van BOYLE(1966)envanGIRARD(1966),waaruitbleekdat deonderwijskeuze voor de kinderen uit de hogere milieus mede wordt bepaald door de
woonplaats. Tenslotte merken LIPSETen BENDIX(1960,232) nog op dat deintelligentie een belangrijke selecterende rol speelt indien er een duidelijke discrepantie bestaattussen destatusvandevaderenhetIQvanhet kind.
Samenvattend menen wetekunnen stellen dat, afhankelijk van tijd en plaats
(situatie), de carrièrekeuze en de selectie die zich daarbij voltrekt worden bepaald door afkomst, herkomst en intelligentie. Naarmate deze drie factoren
'hoger' liggen (volgens de gangbare kwalificaties) zal er door de betrokkenen
eerder een keuze tot voortgezet onderwijs worden gemaakt en zal voor hen de
kans op een hoger gekwalificeerd beroep groter zijn. De plattelanders die hierbij in een nadelige positie verkeren, gezien hun als 'lager' te kwalificeren herkomst, kunnen dezehandicap vaak slechtsten delecompenseren door afkomst
en intelligentie. Een strengere selectie naar intelligentie en afkomst op het momentvancarrièrekeuzeligtdanook voordehand. Bovendien zijn zij,in het bijzonder dejongens, sterker op de plattelandssamenleving georiënteerd, terwijl
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de onderwijsmogelijkheden er over het algemeen geringer zijn. Voor een groot
aantal van deze geselecteerden biedt alleen migratie naar de steden een kans om
het gewenste beroepsniveau te bereiken.
In hoofdstuk II werd HOFSTEE (1952) geciteerd, die betoogde dat het optreden
van selectieve migratie in sterke mate afhankelijk is van de ontplooiingsmogelijkheden die er ter plaatse of in de naaste omgeving te vinden zijn. Migratie
naar vergelijkbare plattelandsgebieden is over het algemeen niet selectief t.a.v.
de intelligentie; migratie naar stedelijke centra, die meer beroepskansen bieden,
over het algemeen wèl. Selectieve migratie is dus grotendeels afhankelijk van de
beroepsstructuur en de economische situatie in de gebieden van vestiging en
vertrek. Deze opvatting vindt o.a. steun bij BOGUE (1963),die voor het ontstaan
van selectieve migratie ('differential migration' genoemd) wijst op de betekenis
van de sociaal-economische situatie en de bevolkingssamenstelling in de plaats
van vertrek en in de plaats van vestiging. Letterlijk stelt hij: 'Migration is a
concomitant of social change, and migration selectivity fluctuates with the nature of social change and the composition of the population (that) isinvolved in
the change' (p. 410). Hij beklemtoont de afhankelijkheid van tijd en plaats; er
zijn geen universele 'migration differentials', zegt hij.
Nog een andere onderzoeker sluit zich in feite bij voorgaande opvatting
aan. TER HEIDE (1965) ziet in zijn studie van de Nederlandse binnenlandse migratie vooral de interregionale verschillen als dominante migratiefactoren; deze
verschillen waren tot voor kort hoofdzakelijk in de economische sfeer gelegen.
Van de 'werkfactoren' is de werkgelegenheidsontwikkeling de belangrijkste
variabele die voor ruim 4 1 %devariantie in de binnenlandse migratiesaldi kon
verklaren (p. 202). Pas in de laatste decennia neemt de interregionale ongelijkheid in betekenis af door een vermindering van de economische structuurverschillen; in toenemende mate gaan de woonfactoren een belangrijke plaats innemen bij de verklaring van debinnenlandse migratie in Nederland. In de toenamevan het forensisme, zowelindevorm van migratie-vervangend autochtoon
forensisme alsvan allochtoon forensisme, komt dezeverandering het duidelijkst
tot uiting. Soortgelijke veranderingen in de migratiepatronen werden voor Engeland geconstateerd door FRIEDLANDER en ROSHIER (1966).
In de periode die wij in studie hebben genomen was voor het platteland van
Nederland het probleem van de werkgelegenheid nog sterk dominant. De zich
niet of nauwelijks meer uitbreidende werkgelegenheid in delandbouw impliceerde dat de individuele ontplooiingsmogelijkheden ter plaatse binnen enge grenzen werden gehouden. Wel verminderen in een tijd van dalende conjunctuur
vaak de vertrekoverschotten van het platteland, maar als gevolg van de structuurverschillen tussen plattelandsgebieden enerzijds en de verstedelijkte of
geïndustrialiseerde gebieden anderzijds keert bij een opleving van het economische leven de plattelandsmigratie vrij spoedig naar het oude niveau terug.
Hofstee en Ter Heide zien de verschillen tussen de stedelijke en plattelandsarbeidsmarkt - waarbij deeerstedenadruk legtopdekwalitatieve verschillen - als
de belangrijkste motor van de plattelandsmigratie. Hofstee wijst daarbij op de
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groterevraagnaar hoog-gekwalificeerde arbeid indesteden, hetgeen impliceert
dat deze verschillen van structurele en functionele aard zijn. In het volgende
hoofdstuk komen we nog terug op deze verschillen tussen stad en platteland.
Dat ook wel persoonlijke en sociaal-psychologische factoren bij de migratiebeslissing een rol spelen zullen we niet ontkennen; hiervoor zij echter naar de
desbetreffende literatuur verwezen (HOFSTEE, 1954a, FRIJDA, 1961,e.a.).
Het probleem van deselectievemigratie komt ineenenigszinshelderder licht
testaan, nu blijkt dat deplattelandsmigratie, dieeenberoepsselectie impliceert,
door een selectie naar intelligentie wordt voorafgegaan. Uit het Migratie-Selectieonderzoek is gebleken dat reeds in een vroeg stadium een onderscheid,
een 'voor-selectie', bij de plattelandsjongeren -*-en bij hen niet alleen- plaats
vond, nl. bij het verlaten van de lagere school. Er heeft dan een carrièrekeuze
plaats, waarbij werd gekozen tussen voortgezet onderwijs en een beroep.
Hetiszinvolomdebeidecategorieën diedoor dit onderscheid ontstaan nueens
afzonderlijk in hun relatietot deplattelandsmigratie na tegaan.
Beschouwen we eerst degenen die voortgezet onderwijs gingen volgen en die
niet binnen enkelejaren hunstudieafbraken, dan blijkt opgrondvandenauwe
correlatie tussen onderwijsniveau enintelligentieniveau dat zij alscategorieeen
positieve selectie naar intelligentie vormen. Zij blijken bovendien een grote
kanstehebben omtotdehogereberoepsniveausdoortedringen.Erkomtonder
hen ook wel beroepskontinuïteit voor, maar in vele gevallen wordt de op een
hoogniveau gerichte onderwijs- enberoepskeuze door een stijging opde maatschappelijke ladder gevolgd. Door gebrek aan beroepskeuzemogelijkheden op
het platteland - voornamelijk als gevolg van de gewenste carrière- biedt migratie naar gebieden meteenandere beroepsstructuur, in hoofdzaak degrotere
steden, een uitweg. De hoge migratiefrequentie in deze categorie isdus vooral
eengevolgvan het genoten onderwijs envoor velen eenvoorwaarde om tot de
gewensteberoepskeuzetekomen.
De plattelandsmigratie heeft dus nogal eens als een intermediair tussen onderwijs en beroepgefungeerd. Daarnaastvervuldezeeen functie door demogelijkheid teopenen aan deaspiratiesbinnen eenberoeptevoldoen.Nahetkiezen
van eenberoep op het platteland waren depromotie-en ontplooiingsmogelijkheden aldaar vaak beperkt zodat in veel gevallen migratie noodzakelijk was
omhet gewensteberoepsniveau tebereiken. Migratie wasduszoweleengevolg
van het bereikte onderwijsniveau en van de beroepskeuze als een voorwaarde
tothetbereikenvanhetgewensteberoepsniveau.
Nietallenhebben dezeweggevolgd;een(beperkt)aantaljongeren metvoortgezet onderwijs en een intelligentieniveau boven het gemiddelde zag kans een
passende werkkring te vinden zonder te migreren. Na het bezetten van de ter
plaatse aanwezige posities door deze oud-leerlingen, die qua intelligentie van
een gelijk niveau zijn als hun migrerende leeftijdsgenoten, vertrokken deze
laatsten naar elders, waar grotere plaatsingsmogelijkheden zijn. De conclusie
ligt voor de hand om de functie van de plattelandsmigratie zowel t.o.v. de
plattelandssamenleving als t.o.v. de nationale samenleving als uitgesproken
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positief te waarderen, voorzover hetdecategorie oud-leerlingen met meer dan
gemiddeld onderwijs-enintelligentieniveau betreft.
Bovenstaande conclusie isevenwel nietvantoepassing op deoud-leerlingen die
weinig of geen voortgezet onderwijs volgden, veelal een intelligentie beneden
het gemiddelde bezitten en zich met een beroep op een laag niveau tevreden
moesten stellen. Voor het merendeel betrof het hier- zoals uit het materiaal
blijkt-zoons van kleine ondernemers die vooral naar beroepskontinuïteit
hebben gestreefd. Voor zover deze niet te realiseren viel, zal in het algemeen
gesproken een daling op demaatschappelijke ladder gevolgd zijn. Demigratiefrequentie van dezecategoriewas,evenalsvan dearbeiderszoons, naar verhoudinglaagtenoemen. Menkan gerustaannemen dat onder hendewerkloosheid
(verborgen engeregistreerd)indedooronsbestudeerdeperiodegrootisgeweest.
Ineen vroegere studie hebben wegeconstateerd dat in de overwegend agrarische gebieden van Nederland in de periode van ruwweg 1930-1950 een opstuwingindelandbouwheeft plaatsgevonden (LIJFERING, 1959). Denumerieke
daling van de mannelijke agrarische beroepsbevolking aldaar was in vergelijking met die in de meer geïndustrialiseerde of verstedelijkte gebieden relatief
geringtenoemen.Naarmate mindermannelijke beroepsbeoefenaren indelandbouwwerkzaamwarendestehogerwarendedalingspercentagesindejaren 19471956.Bovendien:hoegroterdeafstand totdeniet-agrarische werkgelegenheidscentra was,deste geringer bleek derelatieve afname van detalrijke agrarische
beroepsbevolking in de perifere, dominant agrarische gebieden te zijn. Deze dieook voorhetMigratie-Selectieonderzoekalsstudieterreinwarenuitgekozen hadden evenwel tegelijkertijd vrij grote vertrekoverschotten. De migratiecijfers
hebben echter betrekking op de totale bevolking,zodat in onderlinge vergelijkingdeagrarischegemeenten bijeengeringepercentuele dalingvandeberoepsbevolking in de landbouw tevens een hoog vertrekcijfer kunnen vertonen, in
tegenstelling tot gemeenten met een kleine agrarischebevolking waar deze bevolkingsgroep sterk inaantalkan verminderen, zonder dat deze afname in de
migratiecijfers tot uitdrukking hoeft te komen. In dezeniet-agrarische gemeenten was bovendien de noodzaak tot migratie veel geringer dan in de perifere
agrarische gebieden waar een groot gebrek aan alternatieve werkgelegenheid
heerste. Hoe merkwaardig het ook moge klinken:demigratie uit tal van overwegend agrarische gebieden is tot in dejaren vijftig te gering geweest om een
vrij omvangrijke structurele werkloosheid op te heffen.
De opstuwing ten plattelande, voornamelijk in de landbouw, is naar alle
waarschijnlijkheid vooral veroorzaakt door de grote categorie van weinig begaafden, met weinig onderwijs, etc. Uit tabel VI,7bleek o.a. dat van degenen
metalleenlageronderwijs 62%nietmigreerdenenuittabelVI,8 datdemigranten uit deze categorie geen positieve selectie naar intelligentie in vergelijking
met de thuisblijvers zijn. Niet alleen isslechts eenkleindeelvan deze categorie
gemigreerd (de economische depressie van de dertigerjaren heeft hier vermoedelijk noglangnagewerkt) maar bovendien blijkt ereen samenhang tezijn tussen laag intelligentieniveau enerzijds en korte afstandsmigratieenmigratie naar
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het platteland anderzijds (zie de tabellen VI, 4en VI, 5). HOFSTEE(1955) constateerdedatdekorteafstandsmigraties over het algemeen weinig economische
en demografische consequenties hebben, in tegenstelling tot de lange afstandsmigraties die veelal samenhangen met de regionale verschillen in werkgelegenheid. Ook BOGUE(1963)isvan mening dat de selectieve migratie wordt bevorderdindiener eenkrachtige 'pull' van elderswerkzaam is. Bij migraties op het
platteland, waarbij een'push' alsmigratieoorzaak meervoordehandligt,isdus
selectie naar intelligentie minder waarschijnlijk. LIPSET en BENDIX (1960, 216)
merkten in dit verband op dat de selectiviteit van de migratie omgekeerd evenredig ismet de omvang van de rural-urban migratie. STOUFFER (1940) ging uit
van een negatieve samenhang tussen migratieomvang en migratieafstand die
afhankelijk is van het aantal 'opportunities' dat zich tussen de gebieden van
vertrekenbestemmingvoordoet.
Samenvattend menen we dat het verschijnsel van de selectieve migratie door
het verrichte onderzoek in ieder geval in een helderder licht is komen te staan.
Generaliserend kan men vaststellen dat de selectie naar intelligentie plaats
vond bij hetverlaten vandelagereschool,op het moment duswaaropdoor het
merendeel een keuze ten aanzien van de toekomstige loopbaan moest worden
gemaakt. Plattelandsjongens die tot het besluit kwamen voortgezet onderwijs
te volgen liepen een veel grotere kans later tot migratie te moeten overgaan,
waarbij het platteland wordt verlaten, dan degenen die met alleen lager of enig
eenvoudig vervolgonderwijs genoegen namen. Vadersberoepof statuscategorie
heeft hierbij naast de intelligentie een belangrijke invloed op de selectie uitgeoefend.
De migranten uit detotale onderzochte populatie blijken geselecteerd te zijn
naar intelligentie, maar in feite heeft deze selectie reeds plaats gevonden bij de
carrièrekeuze. Toen deze categorie plattelanders na het volgen van voortgezet
onderwijs voordekeuzevaneenberoep kwamen testaan wasmigratievoorvelen van hen debeste- en soms deenige- mogelijkheid om hun beroepsaspiraties te bevredigen. De migratiebeslissing van de plattelandsjongeren hing dus
langsindirectewegsamen metdecarrièrekeuze,waarbij intelligentieen afkomst
meestal dedoorslag gaven. Deze beslissing berustte evenwel in deeerste plaats
op beroepsselectie,-welke grotendeels bepaald werd door de arbeidsmarkt ter
plaatse enelders.In dat stadium isdusdefactor herkomst van primair belang.
Hieruit mag worden geconcludeerd dat de migratie van de beter opgeleide
en naar intelligentie positief geselecteerde plattelandsjongeren in het door ons
bestudeerde tijdvak een nuttige functie heeft vervuld. Migratie opendevoorvelen uit deze categorie plattelanders de mogelijkheid om elders een passende
werkkring te vinden. Daarentegen is de migratie van de grote categorie oudleerlingen dieweinigofgeenvoortgezet onderwijs volgdeendieslechts blijk gaf
van beperkte beroepsaspiraties duidelijk onvoldoende geweest in de dominant
agrarische gebieden in de periode 1936-1956. De ongunstige economische en
sociale omstandigheden hebben ongetwijfeld bijgedragen tot een omvangrijke
beroepskontinuïteit die bovendien niet door allen kon worden gerealiseerd.
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Door de opstuwing van deze categorie is vermoedelijk de gemiddelde intelligentie van de thuisblijvers - voor zover hier generaliserend een uitspraak mag
worden gedaan - enigszins gedaald. De te geringe migratiefrequentie van deze
jongeren heeft bovendien het overschot op de arbeidsmarkt ter plaatse vergroot en tevens in de vorm van verborgen werkloosheid het boerenzoonsvraagstuk verergerd. Uit dien hoofde kan menvoor deonderzochte periode de
(geringe) migratie als dysfunctioneel ten opzichte van het platteland betitelen.
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VIII. SLOT- EN NABESCHOUWINGEN
De conclusies die uit de resultaten van het Migratie-Selectieonderzoek werden
getrokken hebben betrekking op een periode die reeds meer dan tien jaar geledenwerdafgesloten.Wekunnen nietnalatenhiernogietsoverdeontwikkeling
na 1956tezeggen,aangezien daarmee tegelijkertijd aandacht aan enkelesociale
veranderingen in de Nederlandse samenleving kan worden geschonken. Daar
nietoverrecentonderzoekmateriaal wordt beschiktzullendecentraleprocessen
diehiervóórwerdenbesproken,nl.selectieenmigratie,nuvanuiteenmeertheoretisch gezichtspunt - zomen wilmeer speculatief- worden benaderd.
Reedsindeinleidingtotdezestudiewerdopgemerktdatiniederesamenleving
processen werkzaam zijn die tot sociale verandering leiden. Daarnaast vereist
het functioneren van eensamenlevingdewerkingvan talvan andereprocessen.Afgezien van de vervulling van ad hoc functies, vinden deze processen veelal
plaats in of worden gestimuleerd door instituties dieop een gestandaardiseerde
wijze de belangen van deze samenleving bevorderen en de behoeften in deze
samenlevingtrachten tebevredigen.
Indien weuitgaan van de belangen en behoeften van een samenleving dan is
de positietoewijzing van de leden een gewichtige voorwaarde voor het functioneren ervan. In hoofdstuk III.3 merktenwe reeds op dat in de leidinggevende
sfeerdeascribedstatusintoenemendemateplaatsmoetmakenvoordeachieved
status, waardoor de eisen t.a.v. afkomst en leeftijd meer en meer door andere
worden vervangen.Debezettingvaneenachieved positieindesociale structuur
geschiedt momenteel inhet merendeel der gevallen naeenselectie,dieopgrond
van bepaalde criteria- gewoonlijk in devorm van eisen die in debij de positie
behorende rol zijn vastgelegd - tot stand komt. Naast de specifieke eisen van
specifieke posities zijn er algemene criteria aan te wijzen waaraan in meer of
minderematemoetwordenvoldaan omdehogergewaardeerdeenmeerschaarse posities in een samenleving te kunnen bezetten. De belangrijkste van deze
eisen zijn in onze huidige samenleving: goedegezondheid, adequate onderwijsresultaten, een gerichte beroepsopleiding, c.q. beroepservaring en een bepaald
maatschappelijk gedrag. Wezullen ons hier beperken tot tweebelangrijke momenten, waarbij het selectieproces zichduidelijk manifesteert.
1. Beroepsselectie. Aan degenen die voor het eerst deel gaan nemen aan het
beroepsleven worden minimumeisen gesteld t.a.v. onderwijs, gezondheid en
culturele aangepastheid; indien kan worden verwezen naar bepaalde prestatiesdieopbekwaamheidenbelangstellingwijzen,dankandatvoordebetrokkene een voorsprong betekenen. Zijn deze gegevens niet aanwezig dan worden deschoolresultaten nogal eensalsbeoordelingsbasis gekozen.
2. Onderwijsselectie. Vóór de eerste beroepsselectie heeft er reeds selectie
plaats gehad, o.a. bij de bevorderingen op school; hieraan wordt een kind
vanaf zijn zesde levensjaar herhaaldelijk onderworpen. Na zes leerjaren lager onderwijs wordt de selectie van extra groot belang, in het bijzonder met
het oog op de keuze van een school voor voortgezet onderwijs. Deze keuze
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is voor velen een doorslaggevende beslissing die de verdere loopbaan vaak
inbelangrijke matebeïnvloedt.
De criteria die bij de carrièrekeuze een rol spelen zijn - zoals in het vorige
hoofdstuk werd aangetoond - voornamelijk gelegen in intelligentie, sociale
afkomst engeografische herkomst. Detweelaatstgenoemdefactoren versterken
elkaar nogdoordat alsgevolgvan destructuurverschillen tussen stad enplatteland de numerieke bezetting van de verschillende statusgroepen in de sociale
structuur ongelijk is.Hetplatteland verkeert hierbij dusineennadeligepositie.
Bovendien biedt het platteland minder mogelijkheden tot voortgezet onderwijs
dan de stad, terwijl ook de kwaliteit van hetbasisonderwijswaarschijnlijk niet
van hetzelfde niveau mag worden geacht. Als gevolg hiervan is op het platteland nietalleendeselectienaarintelligentieophetmomentvan onderwijskeuze
strenger,maar isdezeook sterkeropberoepskeuze gericht.
Rond het 12elevensjaar vindt dusdeonderwijskeuze plaatsenenkele- soms
vele-jaren laterdient deeersteberoepskeuze te worden gemaakt. In de laatste
decennia zijn detijdstippen waarop gekozen moet worden steeds verder uiteen
komen teliggen. Het percentage deelnemers aan enigerlei vorm van voortgezet
dagonderwijs bedroegin 1964voor 15-jarigen:74,voor 16-jarigen:61envoor
17-jarigen: 50(CENTRAAL BUREAUVOORDESTATISTIEK, 1966a).Dezepercentages zijn sterk toegenomen in de afgelopen tien tot vijfentwintig jaar; in 1940
bijvoorbeeld volgde van de 15-17-jarigen nog slechts 1/3 dagonderwijs (CENTRAALBUREAUVOOR DESTATISTIEK,1966b).
Vooral ophetplatteland heeft hetsamenvallen vanhettijdstipvanonderwijsenvan beroepskeuze langer stand gehouden dan in degrotecentra, waarzowel
door grotere onderwijsmogelijkheden als door ruimere beroepskeuzemogelijkheden en een hoger aspiratieniveau de twee beslissingen eerder uit elkaar werden geschoven, m.a.w. waar de beroepskeuze steeds langer werd uitgesteld.
Natuurlijk is deze verandering later ook algemeen ten plattelande opgetreden,
zodatmomenteelvoordeovergrotemeerderheidderjongeren detweegenoemde
selectieprocessen duidelijk in detijd van elkaar gescheiden zijn.
Ten aanzien van het migratieproces kan veel minder duidelijk worden aangegeven op welke institutionele wijze bepaalde functies worden vervuld. Veel
meer dan voor het bezetten van een sociale positie is het verwerven van een
'geografische positie' door middel van migratie ook formeel op een vrije keuze
gebaseerd. In vergelijking metberoepskontinuïteit worden bij 'woonplaatskontinuïteit' veel minder of geen eisen gesteld. Bij migratie over de landsgrenzen
isde selectie weliets sterker dan bij binnenlandse migratie maar de toelatingseisen zijn zominiem dat migratie alsveelmindergeïnstitutionaliseerd kan worden beschouwd dan dehiervoor besproken selectieprocessen.
Zolang men uitgaat van de premisse dat een samenlevingsbelang wordt gediend indien dejuiste man in dejuiste (woon)plaats is gevestigd, waar hij een
optimalebijdrage aandesamenlevingkanleverenentevenszijneigen behoeften
het best kan bevredigen, dan isde functie van de migratie evident. Uit het onderzoek is gebleken dat de migratie van platteland naar stad voor velen op
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een beroepsselectie berustte. Voor het verwerven van de meer schaarse posities
- die op het platteland per definitie gering in aantal zijn - kwamen vooral de
jongeren in aanmerking die reeds een voor-selectie bij de onderwijskeuze hadden ondergaan. De migratie vervulde daarna voor velen van hen, ter bevredigingvan deberoepsaspiraties eenuitgesproken positieve functie.
Daarnaast vertrok een (relatief gering) aantal jongeren dat niet door deze
voor-selectie voorbestemd was om het platteland te verlaten;zij vormden dan
ook nauwelijks eenpositieve selectieten opzichte van dethuisblijvers. Wijhebben de migratiefrequentie van deze categorie, voor zover het platteland werd
verlaten,alsveeltegeringgekarakteriseerd endaaromalsdysfunctioneel aangeduid.
Dezeconclusie issterk gedetermineerd door demaatschappelijke omstandigheden in een bepaalde periode, die de migratie in belangrijke mate blijken te
bepalen. In het bijzonder de economische depressie van dejaren dertig leidde
toteenalgemenestagnatievandestadwaartsemigratie.Indien maatschappelijke
veranderingen optreden, dan zullen processen die een tijdelijke situatiegebonden functievervullen,zoals de plattelandsmigratie,het eerst voor wijziging vatbaar zijn. In tegenstellingtot het sterkgeïnstitutionaliseerde selectieproces werken in het migratieproces dan ook veeleerder en gemakkelijker sociale veranderingendoor.
Reedsin hoofdstuk VIwerden deveranderingen indemaatschappelijke omstandigheden besproken. In de loop der jaren vijftig - in sommige gebieden
eerder, in andere later- is de absolute werkgelegenheid in de landbouw gaan
dalen. Dezeontwikkelingleiddeechter nauwelijks tot hogere vertrekoverschotten, doordat, als gevolg van factoren die in tegengestelde richting werkzaam
waren, de totale geografische mobiliteit in de naoorlogse jaren verminderde.
TER HEIDE(1965, VIII) toonde duidelijk aan dat dedalingvan de mobiliteit in
Nederland nagenoeg geheel voor rekening kwam van de binnenprovinciale
mobiliteit, die voornamelijk de korte afstandsmigratie omvat. Als een der belangrijkste verklaringen hiervoor wijst ter Heide op de ontwikkeling van het
migratievervangend forensisme, dat o.a. dank zij de verbeterde verkeers- en
communicatiemiddelen sterkkontoenemen.
Aan het eind van de vijftiger jaren gaat de werkloosheidscurve van de uitgesproken agrarische gebieden dalen. Tendele dient deze ontwikkeling te worden toegeschreven aan de algemene hoogconjunctuur van 1958-1966, vooral
indeindustrie en bouwnijverheid, daarnaast aan dedoor deoverheid gestimuleerde ontwikkeling van de industrie en openbare werken buiten het westen
des lands. Deze decentralisatie van de werkgelegenheid die een vermindering
van de interregionale verschillen impliceerde, heeft vele plattelanders werk
geboden opeenvoorhen dagelijks teoverbruggen afstand vanhunwoonplaats.
Door deze verwijding van de arbeidsmarkt heeft de plattelandsmigratie als
een proces dat voortvloeit uit beroepsselectie in belangrijke mate aan betekenis
ingeboet.
De migratie van platteland naar stad is een proces met belangrijke functies
t.a.v.denationalesamenleving,zolangindezelaatsteduidelijk teonderscheiden
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sub-structuren aanwezig zijn. Zolang de verschillen, bijvoorbeeld in arbeidsmarkt, groot zijn zal de migratie een functie vervullen als schakel tussen de
onderscheiden marktsystemen.Erisinditopzichttotvoorkortalleenmaarvan
een eenrichtingverkeer sprake geweest, waarbij voor de beperkte en vaak onvoldoende werkgelegenheid ten plattelande compensatie werd gevonden in de
stedelijke en industriële centra. Alleen in tijden van algemene laagconjunctuur
werddezeregeltijdelijk onderbroken.
De structurele verschillen tussen stad en platteland worden vooral bepaald
door de uiteenlopende wijze waarop aan het productieproces van de nationale
huishouding wordt deelgenomen. Deze verschillen van functionele aard impliceren uiteenlopende bevolkingsgrootten en -dichtheden; verschillen in heterogeniteit en differentiatie - zowel in economische als in sociale samenstelling gaanhiermeesamen.
Ook de structuurveranderingen vinden grotendeels hun ontstaan in functieverschuivingen. Derelatieve dalingvan deagrarische beroepsbevolking ishiervan een illustratie, evenals de geringe toename van het aantal plattelanders in
vergelijking met de groei van de overige bevolking. Ook de omvangrijke migratie van de plattelandsbevolking in de laatste honderd jaar, die leidde tot
deurbanisatievanNederland,valtgrotendeelsuitfunctionele verschillen tussen
stad en land te verklaren. De op het platteland dominerende bedrijfstak bood
onvoldoende- zelfs steeds minder- werkgelegenheid aan de ter plaatse geboren bevolking. De vanouds in de stedelijke samenlevingen geconcentreerde
bedrijfstakken nl. industrie en dienstenverlening zijn veelelastischer; vooral in
dejaren van economische groei ishet absorptievermogen daar zeer groot.
Deverschillen van structureel-functionele aard worden in delaatstejaren op
steedsgrotereschaalaangetast, waardoor ersteedsmindervaneentegenstelling
tussen stad enland sprakekanzijn. Deindustrialisatiepolitiekvandeoverheid,
de verbeterde verkeersmogelijkheden, de overspannen arbeidsmarkt, het verhoogde (consumptie)niveau, etc. hebben reeds tot een drastische vermindering
van de verschillen geleid. Deze uit zich o.a. in een dalende plattelandsmigratie
enhierendaar ineenommekeervandemigratiestromen. Anderedaneconomischemotievenoefenen eengrotereinvloed uitopdemigratiebeslissing,waardoor
bijvoorbeeld het samenwonen van stedelingen en plattelanders - dat vroeger
nagenoegalleen indesteden plaats vond- zichookin sommigekleinetot voor
kort agrarischewoonkernen voltrekt. Deverschillenvan structureel-functionele
aard verliezen meeren meer hunstad-land karakter,al zullenzenimmergeheel
verdwijnen. Erzalookindetoekomst nogongetwijfeld meteenzekerematevan
differentiatie instructureel opzicht,samenhangende metfunctionele verschillen,
r
rekeningmoetenwordengehouden.
Indien uit het voorgaande mocht worden geconcludeerd dat de Nederlandse
samenlevingnuenindetoekomst alsééngrotestedelijke samenlevingzoumoeten worden beschouwd, dan gaat deze conclusie, in ieder geval voorlopig, te
ver.Desocialeveranderingdiemethetbegripverstedelijking vanhet platteland
werdaangeduid heeft indelaatstedecenniainversneld tempodetegenstellingen
tussen stad en platteland doen verdwijnen. Deculturele verschillen zijn grotenMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 68-3(1968)
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deels uitgewist, terwijl de structurele en functionele duidelijk minder sterk zijn
geworden. Ondanks dezenivelleringstendenties kan men evenwel nog niet van
een totale integratie vande Nederlandse bevolking spreken. Een diepergaande
bespreking van de veranderingsprocessen in meer algemene zin moge hier nu
volgen.
De sociale veranderingen, waarbij de Nederlandse plattelandsbevolking in de
laatstehalveeeuwbetrokken was,hebbenzichvooralin devormvan acculturatieenvan emancipatie voltrokken. Van deacculturatieprocessen die,in samenhang met de emancipatie van de plattelandsbevolking,de tegenstelling tussen
stad en platteland hebben aangetast, menen we de verstedelijking het eerst te
moeten noemen. In hoofdstuk I hebben webij dedefiniëring van dit begrip de
verstedelijking van het platteland naast de urbanisatie van een nationale samenleving, in de zin van stedengroei, gesteld. Gedefinieerd als de cultuuroverdracht van stad aan platteland heeft het begrip mentale verstedelijking eigenlijk een te beperkte inhoud, omdat hiermee de indruk wordt gewekt dat het
plattelandditprocesalleenmaarlijdzaam heeft ondergaan.Het verstedelijkingsprocesmagdanwelzooud zijn alsdestedenzelve,degeschiedenisvandelaatsteanderhalveeeuwheeft tochwelduidelijk gemaakt,daternietuitsluitendvan
eencultureeleenrichtingverkeer mag wordengesproken.Hoeweldeoverdracht
van stedelijke cultuur aan het platteland altijd dominant is geweest, heeft de
penetratie van dezecultuur ook eendynamisering van het platteland tot gevolg
gehad. In combinatie met een emancipatiestreven van de plattelandsbevolking
isdezelaatste meeren meereen actieverol inhet veranderingsproces gaanspelen.In dit verband merkte CONSTANDSE (1960,50)o.a. opdatde verstedelijking
van het platteland niet alleen inundatie betekent, d.i. passieveaanpassing, maar
tevensirrigatiemeebrengt,actieveaanpassingdus.
Bij vele acculturatieprocessen speelt deemancipatie van een der betrokken
partijen eenbelangrijke rol.Emancipatie kan worden gedefinieerd alsde bevrijding van traditioneel gezagenvan traditioneelverankerde waarden; het impliceert niet alleen een structureel veranderingsproces, maar er is mede en eigenlijk vooral een culturele verandering gaande. Structurele aspecten zijn vaak
aanleiding tot een emancipatiestreven en manifesteren zich ook in de effecten
ervan. Emancipatie is meestal een proces waarbij weliswaar cultuurovername
plaatsvindt- inhetbijzonder inhetbeginstadium - maarwaarineigencreativiteitsteedsmeeraankrachtwintnaarmatehetproceszichdoorzet. Vermoedelijk
ishetzodat decultuuroverdracht vooral het beginstadium kenmerkt endat de
emancipatie gedurende het proces meer en meer gaat domineren, m.a.w. dat
overdracht van dynamische cultuurelementen leidt tot activering van de 'begunstigden'. Alsvoorwaarde voor degenoemdeprocessendient er communicatie tussen de betrokken partijen te zijn. Zonder communicatie geen sociale
interactie,geen acculturatie en geen streven naar emancipatie.
Eentweedeacculturatieproces dat naastdeverstedelijking eenbelangrijke rol
indeNederlandse samenlevingvande20steeeuwheeft gespeeld isde verburgerlijking. Dezetermzou eigenlijk door eenbeterevervangen moeten worden,aan104
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gezien ze hier niet alleen betrekking heeft op de cultuuroverdracht aan en de
cultuurovername door emanciperende arbeidersgroeperingen, maar eenruimere inhoud heeft, nl. het proces van acculturatie dat via de sociale hiërarchie
(hierbij wordt gewoonlijk alleen maar aan cultuuroverdracht van boven naar
beneden gedacht;ziehet begrip'gesunkenes Kulturgut') plaatsvindt. Gemakshalvezullen wehet begripverburgerlijking hier toch blijven hanteren ende top
en devoet van dezehiërarchie- naar analogie van debegrippen stad en land aanduiden als 'upper' en 'lower class.' Dezelaatstgenoemde begrippen vormen
geen dichotomie of een tegenstelling in dezin van het klassebegrip van Marx1;
hetzijn detweepolen vaneenrangorde,vaneencontinuumdus.
In het verburgelijkingsproces worden bij een min of meer gesloten standenstructuur de communicatie en de daaruit voortvloeiende cultuuroverdracht
waarschijnlijk het best geëffectueerd door de sociaal 'mobielen'. Zowel bij stijging als bij daling op de maatschappelijke ladder isde mogelijkheid groot dat
de betrokkene fungeert als intermediair in het acculturatieproces. In de laatste
decennia vindt een versnelling van deverburgerlijking plaats o.a. door de toegenomenbetekenis vanhetonderwijs.De groteredeelname aan het voortgezet
onderwijs impliceert dat deze niet alleen als een sociale lift fungeert maar ook
in toenemende mate als een soort 'cultuurverstuiver'. De uitbreiding en perfectionering van de massa-media voor communicatie dragen er eveneens toe
bij dat de acculturatie in steeds sneller tempo verloopt. Voorts isde verhoging
vandewelvaarteennietwegtedenken voorwaardegeweestvoordezeversnelde
ontwikkeling.
Wat de emancipatie betreft dachten wete mogen constateren dat in het bijzonder de lower-middle class steeds minder genoegen neemt met de gesunkene
Kulturgüter die uit de hogere maatschappelijke lagen afkomstig zijn. Er zijn
meerenmeervoorbeelden vannieuweinitiatieven uitdemiddleenlowerclasses
aan te wijzen, al is vermoedelijk het grootste deel van de culturele activiteit
noggericht op cultuurovername en het inhalen van een kleiner wordende culturele achterstand. We moeten hier eerlijkheidshalve een vraagteken plaatsen
omdat deculturele creativiteit van maatschappelijke lagen nimmer vergelijkenderwijs,voorzoveronsbekend,isonderzocht.
Aangenomen mag worden dat de culturele creativiteit van de huidige upper
en upper-middle classes nog lang zal domineren. Niet alleen blijkt dit uit de
samenstelling van dejeugdgroeperingen die zich actief met maatschappelijke
veranderingen bezig houden, maar bovenal omdat de sociale selectie in onze
samenleving goed geïnstitutionaliseerd is en er in sterke mate op gericht is de
sociale stijging van creatieve en begaafde personen te stimuleren, waardoor
destatusquogehandhaafd blijft. Welvindtereenzekerematevandemocratiseringindeformele eninformele socialerelaties plaats(grotere samenwerkingen
meer overleg, ook met ondergeschikten) maar van een principiële aantasting
van de sociale, hiërarchisch-geordende structuur blijkt nog maar weinig. De
neiging om sociale posities duidelijk af tegrenzen en het streven om de sociale
1

Het is in het bijzonder KUIPER (1965,VIen VIII)geweest diemet nadruk heeft gewezen op
de nogal eens voorkomende verwarring van de begrippen klasse en rang.
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relaties binnen de eigen groepering te zoeken, blijken o.a. uit de geringe veranderingen inhetconnubiumenconvivium, die noghoofdzakelijk opbasis van
ranggelijkheid tot stand komen. Ook de veranderingen in de sociale hiërarchie
als geheel zijn, over een langere periode gezien, slechts van beperkte aard. Het
streven om het onderscheid tussen hand- en hoofdarbeiders in de industrie te
verminderen wordt wel als een symptoom van een langzamerhand bewegelijk
wordenvandesocialehiërarchiebeschouwd (HOFSTEE, 1965,134).Ervaltechter
niet te verwachten dat de sociale ongelijkheid zal worden opgeheven.
Indien debesproken acculturatieprocessen - dieeengrootdeelvandesociale
veranderingen in de20steeeuw hebben bewerkstelligd - metelkaar wordengeconfronteerd, dan bestaat het verschil tussen beide voornamelijk hieruit dat
verstedelijking een vorm van acculturatie in horizontale richting is,terwijl verburgerlijking decultuuroverdracht in verticale richting impliceert. Beidetreden
hetscherpstaan de dag indien er in een nationale samenleving duidelijke substructuren meteeneigencultuurzijnteonderscheiden,waartussen communicatie
tot stand isgekomen. Beideprocessen roepen dan eenstreven naar emancipatie
opofblijken ermeesamentegaan. Later,alsgevolgvanbeideprocessen,treedt
ereennivelleringvandeverschillenop,zonderdatdaardoor desociale differentiatieverdwijnt,vaakzelfsintegendeel.
Dank zij deacculturatie van deplattelandsbevolking en het emancipatiestreven dat voornamelijk gericht wasop deaanpassing aan destedelijke cultuur,is
de achterstand van het platteland voor een belangrijk deel ingelopen. Ook de
leefbaarheid van grote delen van het Nederlandse platteland doet momenteel
niet of nauwelijks - in ieder geval steeds minder- onder voor die in de steden.
De sterke uitbreiding van het autochtoon forensisme van plattelanders- naast
het allochtoon forensisme van de stedelingen - wordt hierdoor ook begrijpelijker. Een der verklaringen die TER HEIDE (1965,346)voor het migratievervangend forensisme meent te moeten geven, nl. dat bij velen de wens leeft om de
informele socialecontacten inhetwoongebied tehandhaven, komt ons minder
juistvoor.
De conclusie die we uit het voorgaande menen te mogen trekken is dat in
het verleden het verstedelijkings- en het verburgerlijkingsproces zo niet in tijd
dan welinrichtingduidelijk zijn samen gegaan; zekonden tot voor kort zeker
als de belangrijkste vormen van cultuurverspreiding worden beschouwd, die
een zekere mate van nivellering der verschillen tussen bevolkingscategorieën
bewerkstelligden. Maar als proces van sociale verandering voltrok de verburgerlijking zich in een veel langzamer tempo dan de verstedelijking. Het voortbestaan vandesindsdevorigeeeuwgegroeidestratificatie, vooral intact gehouden door een sterk geïnstitutionaliseerde beroepshiërarchie en het daarmee
verbonden selectiesysteem,leidtdoor hetterugtredenvandeverschilleninstedelijkheid of verstedelijkt zijn tot een grotere dominantie van de sociale verschillen in verticale richting. Het emancipatie- en acculturatieproces van de lower
classes trekt steeds meer de aandacht, terwijl die van de plattelandsbevolking
veel minder actueel te noemen is.Wekunnen zeker nu nog niet van een sterke
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integratie van het Nederlandse volk als gevolg van een totale nivellering der
verschillen spreken.
Op langere termijn gezien zal echter de groeiende differentiatie in de lowermiddle en lower classes van de samenleving als gevolg van functionele en
structurele verschuivingen, de sociale hiërarchie in beweging brengen en waarschijnlijk tot de ontwikkeling van nieuwe groeperingen leiden. Dat de rolvan
de plattelandsmigratie in deze processen slechts bescheiden zal zijn is wel
duidelijk. Deaandacht zalzich meeren meerconcentreren op desociale mobiliteit in alzijn vormen en facetten. Destudie hiervan,tegen deachtergrond van
desocialeveranderingendieinonzesamenlevingplaatsvinden,zal in hetsociologischonderzoek eennoggrotereplaatsdienenintenemen.
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SUMMARY
SELECTIVE EFFECTSOFRURAL MIGRATION IN THE
NETHERLANDS
1. Introduction
The acceleration of urbanization in the western world during the last fifty
years has brought about a growing interest in the principal component of this
process: the citywards migration of rural people. In the scientific literature a
great deal of attention has been paid to the causes and consequences of ruralurban migration. But,oneaspectinparticular hasbeenstudied lessintensively,
viz. the effects of this migration on the rural population which remained behind. However, these 'staying-at-home' people must be regarded as extremely
important forthefuture ofthecountryside.
A high level of out-migration in rural areas does not necessarily alter the
basic composition of the rural population. If only those people leave that are
not ableto play an activerolein the rural community - e.g.those who arepermanently unemployed - the 'quality' of the rural population need not be affected unfavourably. In that case out-migration fulfils a positive function with
regard to therural community. If themigrantfindsan opportunity to apply or
develop his abilities elsewhere, such migration may evenbeconsidered as functionalforthesocietyasawhole.
The following provisional questions can be formulated: What are the
effects ofexcessiveout-migration onrural communities?Wholeft andwho
stayed; is the quality of the rural population adversely affected by the
differences betweenthesecategories?Doesout-migration involveaprocess
ofselectingthebetterequipped?Istheresidualpopulation handicappedby
a shortage ofcapable persons whohaveleft the rural community?
Thesequestions must beseen asthe background to our study of selective rural
migration.
2.Literature
During the last decades several studies have been published dealing with the
selectiveaspectsof rural migration. Thisisespecially true for the U.S.A.where
it has been a focus of interest for a long time. The studies of PIHLBLAD and
GREGORY (published between 1954and 1957) are good examples of research
that is linked with our problem. In Europe the research carried out by the
SCOTTISH COUNCIL FOR RESEARCH IN EDUCATION(1953) can be mentioned, and
alsothestudyofE.Neymarkon selectivemigration inSweden (THOMAS,1963).
These and other investigations demonstrate the following research results:
1. differences (significant at the 5% level) in intelligence between urban and
ruralpeople.
2. differences inintelligence between persons borninhigh status categories and
thoseborninlowstatuscategories.
3. differences in intelligence between rural migrants and rural non-migrants.
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4. differences in intelligence between rural migrants moving to large residences
and those taking up residence in small places.
5. differences in intelligence between rural migrantsmoving over long distances
and those moving over short distances.
Also some attention is given to the mono-causal theories developed in Western
Germany by K. V. MUELLER (1952,1955).Thesetheoriesstart from the assumption that heredity only is responsible for the differences in intelligence between
rural and urban people, between migrants and non-migrants, and between
people of high status origin and of low status origin. Although these ideas based on eugenicprinciples - are rejected, the method of data collection has
been taken over.
HOFSTEE (1952) gave in an early stage a set of hypotheses on selective rural
migration. His publication1 which stimulated our research to a large extent,
can be summarized as follows. Migration as such is not necessarily selective
with respect to intelligence. It is a consequence of the uneven distribution of
opportunities in a society. Therefore rural people with qualifications that cannot be exploited in the countryside will be attracted by those places that offer
more job openings. So selection with respect to intelligence is not directly inherent in migration as such, but depends on the circumstances. Rural migration
must be seen asan occupational selection.
3. Definitions
Since the object of our research was to study the effects of rural migration in
relation to somecharacteristics of the rural population, the definitions of migration, countryside and selection are discussed first.
Migration has been defined as: every voluntary movement, intended to be
permanent, implying a disengagement from those localsocial structures that are
considered as the most relevant. It has been assumed that the elementary school
is situated on the cross-roads of the most essential social relations, so the location of the school has been chosen as the starting point of a migration.
An extended discussion on the definition of the countryside has led to the
following description: the countryside includes those areas where the settled
population - part of the national society - can be distinguished from other
population categories by a number of functional and structural traits, e.g. a
direct or indirect dependence on agriculture as a mean of subsistence. The idea
of a rural-urban dichotomy has not been accepted;the rural-urban differentiation willbeunderstood asa continuum.
Selection is defined as: the distinction or partition in a collectivity or population, by means of well-defined criteria, that lead to significant differences
between the created parts. Positive selection implies a significant higher quality
of the selected part in comparison with the other parts; negative selection means
the opposite - a lower quality ofthe selected part.
In this study intelligence has been chosen as an indication of the quality of
1

Translated into English: E.W. HOFSTEE 'Some Remarks on Selective Migration', The
Hague, 1952.
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the population. A positiveselection withrespect to intelligence by out-migration
can have unfavourable consequences for the quality of the rural population.
For example:a shift from ascribed status towards achieved status can be noticed in the process of selection of localleaders.This social change implies an increasing emphasis on the innate capacities of the individual. For the future of
the countryside therefore, a selection with respect to intelligence must be regarded as much more important than, for instance, age selection, also a significant characteristic ofrural-urban migration.
Discussing the giftedness of an individual, the international literature shows
no evidence that it is yet possible to measure intelligence as a talent. Also the
results of intelligence tests must be considered as a mixture of the heredited
(innate) and developed intelligence. There is no reason to conclude that intelligence tests give better results than the use of a rating system performed by
schoolteachers. Through a pilot-study, VAN HARTEN (1953) has shown that the
judgment of schoolteachers, founded on the impressions gathered during the
school period of the pupils, can be used as a substitute for intelligence-test
scores and for schoolmarks. This concerns not only pupils that left the school
recently but even if they left the school a rather long time ago.
The problem we want to study can now be reformulated as follows:
(i) What were the functions, or dysfunctions, of rural migration in the Netherlands during the last decades? Did rural migration imply a positive selection with respect to intelligence, leading to unfavourable consequences for
the rural population?
(ii) What factors influenced the relationship between migration and level of
intelligence?
(iii) How can the results be explained?
In order to study this problem it was decided to compare the level of intelligence of rural migrants and rural non-migrants who had left the elementary
school more than twenty years before. Differences in intelligence-score will be
set against other characteristics of the ex-pupils, viz. data taken from their lifehistories.
4. Research methods
A pilot-study in four Dutch villages gave rise to some methodological restrictions, applicable to theresearch in thewhole country.
a. Since the data on male and female pupils concerning their migration-,
education- and occupation-histories diverged strongly, females were excluded
from further reserarch.
b. In order to avoid a great variety in externalcircumstancesthe age differentiation had to be limited as much as possible. Knowing that geographical and
social mobility among males of thirty years and older is decreasing substantially, it was decided (in 1955)to study only the generation that followed the
sixth form course inthe school year 1935/1936.
c. A great variety in judgements of the schoolteachers - as a consequence of
possible diverging interpretations of the criteria - could be avoided by as110
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king a great number of schoolteachers information about a small number
of pupilseach; sothe large schools wereexcluded from the national research.
All head-teachers of elementary schools in the countryside, who had been in
the same school between 1930 to 1955, were invited to collaborate by mail.
They were asked to complete aquestionnaireforallthe male pupils in the sixth
form in 1935/1936, which requested, among other things, their evaluations of
each person's intelligence on a scale of 1-5 and some associated qualities of
character on a three point scale (these latter qualities have not been elaborated
in our study). They were also requested to provide a short life-history of each
pupil, giving information on education, dwelling-places, occupations and on
the parental family. Ultimately, 1,934 completed questionnaires were obtained
for ex-pupils of 262 country-schools. The data were tabulated mechanically.
The objections against our method ofdata collection and also the complications
arising from the non-random nature of the sample will not be discussed here.
5. Hypotheses
The main hypothesis, directly related to the first part of our object of study, is
the following:
1. the migration of rural boys implies a positive selection with respect to
intelligence.
Referring to the results of other research, six variables were considered as
possible explanations for the relation between migration and selection on intelligence. Each of these is confronted with the migration and intelligence data
in order to find out the intervening character of these variables. So six hypotheseshave been added tothe foregoing one.
Selectivemigration can beexplained by:
2. type of present residence,
3. distance of migration,
4. levelof school education,
5. level of occupation,
6. some characteristics of the parental family (social class, family size and
sibling position),
7. degreeof intergenerational social mobility.
Of course these hypotheses can be extended with several others. In our study we
only paid some attention to one other variable: the general socio-economic
situation in the Dutch countryside during the intervening period (1935-1956).
The data to illustrate this are not derived from our fieldwork, however.
6. Research results
We can summarize the main results of our data-analysis as follows:
1. intelligence scores of non-migrants are significantly lower than those of
migrants (hypothesis 1).
2. the intelligence differences between non-migrants and the four distinguished
categories of migrants (migrants to other rural residences, migrants to urbanised places, migrants to urban centres, and international migrants)
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are significant. Comparisons of each migrant category with the non-migrants showed significant intelligence differences, with the exception of the
migrants to rural areas. As a consequence selective migration cannot be
explained bypresentresidence(hypothesis2).
3. intelligence scores of ex-pupils who migrated over short distances- less
than 20 kilometres- are lower than those moving over longer distances.
Only the intelligence differences between the non-migrants and the migrants moving over a distance less than 5 kilometres are not significant.
For all the other distance classes the intelligence scores in relation to residencewere significantly different. Thus it isnot possible to explainselectivemigration bydistance ofmigration (hypothesis3).
4. theintelligencescoresincreasewiththelevelofschooleducation. Themore
education theex-pupils havereceived,the higher arethemeanintelligencescores.Migrationfrequency increaseswiththelevelofeducation.Withineach"
education level the intelligence differences with respect to residence are
notsignificant atthe5 percentlevel,sotheconclusionthat post-elementary
school education is more selective than migration, is very reasonable
(hypothesis4).
5. intelligence scores of semi-skilled and unskilled workers and proprietors
are lower than those of craftsmen, clerical and professional workers.
Migration frequency increases with the level achieved in the occupational
hierarchy. The more people achieve high status occupations,the morethey
migrate to urban and urbanised areas and the higher are their intelligence
scores. Again, it isvery probable that the level of occupation isa moreselective factor than migration, since the intelligence differences within each
occupation group in relation to residence are rather small and not significant.Level of occupation isone ofthevariablesthat canexplain selective
migration(hypothesis5).
6. intelligence scores of ex-pupils increase progressively with the social class
of the fathers (manual workers, proprietors and 'others'). The migration
frequency isthe lowest for sons of proprietors, and the highest for sonsof
the 'others'. But,within each socialclass,intelligencedifferences inrelation
to residence are significant (with one exception). So social class cannot
explain the relation between intelligence and migration (hypothesis6a).
7. intelligence scores of ex-pupils,distinguished according to the size of parental family, are somewhat higher for sons of small families, but these
differences are nog significant. Migration frequencies donot differ significantly for sons of small, medium and large families. Controlling for each
sizecategory, intelligence differences in relation to residence are significant
atthe5percentlevel.Sosizeoftheparentalfamily cannotexplain selective
migration (hypothesis6b).
8. athird aspectoftheparental family istheorder ofbirth;thishasbeenanalysed for malechildren only. Although the I-scoresdecreased with a younger sibling position no significant differences in intelligence are found.
Migration frequency of older sons was less than that of younger sons.
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Within each category the intelligence differences in relation to residence
are significant, so the male sibling position cannot explain the relation
between migration and selection with respect to intelligence (hypothesis
6c).
9. a comparison of father's occupation group with that of the ex-pupils can
givesomeinsightintothechangesinsocialposition that haveoccurred over
onegeneration. Becausethesonsareonly 30-35yearsof ageand therefore
inan unfinished career, onlythosesonswhowerealready upwardly mobile
areconsidered here.Intelligencescoresofalltheupwardly mobileex-pupils
are significantly higher than those of the others. Migration frequency is
also significantly higher for this category. There are no significant intelligencedifferences inrelation toresidence fortheupwardlymobile.So,intergeneration social mobility also dominates the relation between migration
and selection with respect to intelligence, in so far as the upwardly mobile
nolonger showanyintelligence selection inmigration (hypothesis7).
10. threeout ofeightvariablesturned outtobecrucialfor therelation between
migration and selection with respect to intelligence. We analysed these
threealsoincombination inordertoconsidertheinfluence ofeachvariable:
the ex-pupils with more than elementary continued education (higher education),anon-rural occupation (clericaland professional workers), and all
thosewhowereupwardly mobile wereselected for further study.
With respect to migration frequency, occupation proved to be more selectivein relation to residencethantheothertwovariables.Intelligence scores
reached the highest values for the ex-pupils with higher education, in each
residence.Upward mobilityismainlyaconsequence oftheothertwovariables.
An important conclusion is further that theex-pupils characterised by a
higher education, a non-rural occupation, and upward mobility display
no intelligence score differences between the non-migrants and migrants.Thisisimportant for thefuture composition oftherural population.
Butwehave already seen that the migration frequency for ex-pupils with,
thesecharacteristics issignificant higherthan for theothers.
The socio-economic situation in the Netherlands during the years that the
pupils had to makeimportant career decisions,isillustrated by:
a. theunemployment rates:highestin1935/1936,
b. thepricesofagricultural products:lowestin 1933and 1936,
c. thevalueofDutchtrade: lowestlevelin1935.
Someotherdata abouttheNetherlands showthatthesituationinthecountrysisidewasvery unfavourable:
d. pupilsleavingelementary schoolnotattendingaschoolfor continued education in 1935/37:35percent;inour sampleitwasatleast40percent,
e. the sizeof completed families in 1947:of families with children 25per cent
had one or two children, and 28 per cent had seven children or more. In
our samplethesepercentageswere 12and 37,respectively.
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The unfavourable conditions during the thirties continued when the country
was involved in World War II. The development of the youth of 16-18 years
(in 1940) was in many cases delayed to a large extent. After the war the unemployment rate was still very high in the countryside. The main area of employment - agriculture - showed a large absolute decrease in number of employed
persons. In the period 1947-1956 the number of farm labourers declined by
about 43 per cent, and the number of farmer's sons diminished by 33 per cent
inthesenineyears (LUFERING, 1959).
7. Implications
In short we can say that rural migration as such is not directly coupled with
selection with respect to intelligence, because the intelligence differences between non-migrants on the one hand, and the migrants to other rural areas
and the short-distance migrants on theother, are not significant. It isalso shown
that school education is more selective with respect to intelligence than migration. While migration frequency increases with level ofeducation, the intelligence differences within each level of education in relation to residence are not
significant. The same conclusions hold for level of occupation and upward
social mobility.
The unfavourable conditions for schoolboys particularly at the age of about
12-14 years, forced many of them to make an early choice between continued
education and a job. A great number finished elementary school at the end of
the compulsory education period. Another part attended a school for continued
education, or took courses, for only two or three years after leaving the sixth
form of the elementary school. Only one fifth achieved a higher level of education. For many of the ex-pupils the decision between occupation and education
was made about the same time.We called this decision the career-choice,since
it was conclusive for the career of the majority of the ex-pupilsl In most cases
this career-choice was made before migration came to be considered.
The determinants of the career-choice have to be found - as the relevant international literature shows - in social class, residence, and level of intelligence
of the young people. Pupils from high social status categories, living in urban
centres, with a high level of intelligence have the best chances to achieve a top
position in our society. For rural boysthis hastheimplication that the selection
with respect to intelligence and to social class is more strict for them than for
urban boys. If they want to compete with the latter they have to leave the
countryside. In these cases migration is a consequence of the lack of opportunitiesinthe countryside.
HOFSTEE (1952) stated that migration to other rural areas is not selective with
respect to intelligence, but that this selection is a concomitant of rural-urban
migration. Selective migration is dspendent on the occupational structure and
the economic situation in the areas of departure and of destination. To the
same conclusion came BOGUE (1963) and TER HEIDE (1965). The latter showed
that in the Netherlands net internal migration in the period 1948-1960 can be
explained to a large extent by regional differences in employment opportunities,
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particularly bythe increase of the general level of employment and the decline
ofagricultural employment.
Our data also demonstrated that rural migration was an occupational selection. The selection with respect to intelligence took place beforehand, viz. at
the time of career-choice. This choice implied in most cases a distinction between those with a level of intelligence above the average and those with an
intelligence below it. Although wecould not provethat socialclasswasexplaining selective migration - probably the unfavourable social and economic
conditions were intervening, as also appeared from the strong occupational
continuity - there are indications that this variable has also influenced the career-choiceoftheex-pupils.
These two categories of ex-pupils, viz. those with a high and those with a
low level of intelligence, may now be considered separately in relation to the
function ofrural migration.
1. High intelligent rural boys,taking continued education, and persevering for
more than two or three years, had a good chance to achieve a high status
occupation. Among them occupational continuity was not unknown, but
many of them were upwardly mobile. In order to achieve social mobility,
however,themajority ofthemhadtoleavethecountryside,sincethenumber
of appropriate opportunities was very limited there. Often education and
occupation werelinkedthroughmigration ormigration resultedfrom aspirations of advancement in a profession. Some of the highly intelligent with
continued education realised a career without migration. Although their
number was small- the migration frequency washigh in this category- the
available high status occupations in the countryside were as wellfilledby
intelligent people. This conclusion leads to the following generalisation:
regarding the category of high intelligent rural people, migration may be
considered asfunctional. For thecountryside aswellasfor thesociety asa
wholethismigration hashad favourable effects intheperiod 1935-1956.
2. Lessintelligent rural boys with hardly any or no continued education have,
in most cases, to be content with anoccupation of arather low level. In so
far astheycould notrealiseoccupational continuity,theymoved downwards
on the occupational ladder. The migrationfrequency here was low proportionally;theunder- and unemployment ratewillhavebeen high inthiscategory. Migration did not prevent, for the period 1930-1956, a congestion of
population, mainly a consequence of the shortage of non-agricultural employment in agricultural districts (LIJFERING, 1959).And, thismigration did
not imply any selection with respect to intelligence. Therefore we come to
thefollowinggeneralisation:
regarding the category of less intelligent rural people, migration may not
be considered as functional for the countryside, or for the society as
a whole. One of the negative effects of low migration here was the high
rate of unemployment (including the invisible underemployment) in the
countrysideintheperiod 1935-1956.
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8. Finalremarks
We have seen that the function and effects of rural migration are, to a large
extent, determined by the social and economic situation in the countryside
and inthesocietyasawhole.Iftheseconditionschange,themigration frequency and the effects of migration will also change. Our study of selective rural
migration was carried out in a period of comparatively slow changes and of
economicstagnationinthecountryside.
After World War II geographical mobility diminished in the Netherlands,
particularly short-distance migration. Asaconsequence oftheimprovement of
means of communication, shortage of houses, etc., commuting increased considerably; often it wasfunctioning as a substitute for short-distance migration
(TER HEIDE, 1965). After 1958 the rate of unemployment diminished, also
in the countryside. Thisisto a large extent due to the Government's programme for industrialisation of rural centres and towns in rural areas. Thesenew.
developments- expanding stronglyduringthelastdecade- robbed rural-urban
migration of its most important function, viz. to link the rural with the urban
or national labourmarket. A process of integration is increasingly levelling
thedifferences betweenrural and urban. However,itistooearlyyettoconclude
thattheNetherlandsconstitutesoneurban society.
Wemay consider here two processes of social and cultural change that have
greatly affected the rural population during the last decades. These are: the
penetration of urban culture (often called: urbanization of the countryside)
and thediffusion ofculture bywayofthesocialhierarchy(socialclassenculturation). In both processestheemancipation of thedominated groups isplayinga
roleofgrowingimportance.Assoonascommunication betweenthesub-groups
hasbeen achieved and theprocessesofcultural diffusion arestarted, emancipation will accelerate these processes; as a result the contrasts will be more or
lesssmoothed out.
We believe that the process of geographical diffusion has now reached the
stage of maturity in the Netherlands; the rural-urban differences have been
reduced to rather small proportions. But, on the other hand, the process of
vertical integration hasreached a lessadvanced stage.Theemancipation ofthe
lower classesattracts much moreattention nowadaysthan theemancipation of
the rural people. Rural-urban migration will therefore be less and less a focus
ofinterest,becauseithaslostmuchofitssignificance asasocialproblem.
We have studied some selective aspects of rural migration in a time when
rural-urban contrasts were still important. Social and cultural changes have
made our problem less relevant than it once was. Perhaps, the results of this
study may have some value for those societies that are not yet in this stage of
development.
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BIJLAGEN

BIJLAGE I

ENQUETE van het Migratie-Selectie onderzoek in Nederland.
Reg.nr.
1. Leerling zesde leerjaar in de cursus 1935/36.
1. School:

, te:

Hoofd:

2. Geboortedatum en -plaats van de leerling :

/

/19

, te :

3. Waardering van de intelligentie, volgens Uw indrukken uit de schoolperiode van de leerling :

1 / 2 / 3 / 4 / 5 .

4. Waardering van de persoonlijkheidseigenschappen, zoals die op de Lagere School naar voren kwamen : 1 / 2 / 3.
5. Eventuele bijzonderheden in dit verband over de leerling:

II. Levensgeschiedenis van de oud-leerling sinds bet verlaten van de Lagere School (1936).
1. Opleidingen na het 2csde leerjaar van de Lagere
School, cursus e.d. :

School :

opleiding ontvangen te ;

periode

a

19

—
—

b

19

c

19

—

d

19

—

e

19

—;

f

19

—

g-

19

—

resultaten :

2. Werd verdere studie van de oud-leerling belemmerd door financiële moeilijkheden van het gezin of andere factoren
van buitenaf ?

ja/neen ; zo ja, toelichting :

3. Is de oud-leerling sinds 1936 van woonplaats veranderd ?
Zo ja, woonplaatsen sinds 1936 :
(Plaatsnaam zoveel mogelijk omschrijven)

ja / neen
pen iode :

gem.

19
19

—....
—....

gem.:

gem. :

19

—....

d.

gem.

19

—....

e

gem. :

19
10

—....

f

gem.:

g

gem.:

h

gem.:

19

—....

i

gem.:

19

—....

J

gem.:

19

—....

verhuizing individueel
- of in gezinsverband

ind / iog / ice

4. Indien oud-li. individueel of in eigen gezinsverband migreerde, geschiedde de eerste verhuizing, die tot een difinitief
vertrek uit het dorp leidde : voor opleiding / geen plaats als opvolger / om positie te verbeteren / in navolging
of onder invloed van anderen / door Overheid beïnvloed / introuwen bij schoonouders / zich niet kunnen aanpassen thuis of in het dorp / andere redenen, n.l. :
Toelichting :
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5. Uitgeoefende beroepen na de L.S. :
(zoveel mogelijk omschrijven !)

Z./N.Z. groot/klein
, ....
bedrijf

,
werkgemeente :

. ,
periode:

a

z./n.z.

gr./kl.

te:

19

—

b

z./n.z.

gr./kl.

te:

19

-

c.

z./n.z.

gr./kl.

te:

19

—

d.

z./n.z.

gr./kl.

te:

19

e

z./n.z.

gr./kl.

te:

19

f

2./n.z.

gr./kl.

te:

19

g

z./n.z.

gr./kl.

te:

19

-

h

z./n.z.

gr./kl.

te:

19

—

i

z./n.z.

gr./kl.

j

z./n.z.

gr./kl.

te:
te:

Indien land-/tuinbouwer : eigenaar / pachter / toekomstig opvolger; bedrijfsgrootte :

--

19

--

19

---

ha, hoofdzakelijk :

bouwland / grasland / tuingrond / boomgaard /
6. Voornaamste redenen van event, beroepswisselingen :

7. Event, aanvullingen van de beroepsgeschiedenis (bijv. belangrijkste nevenberoepen, invaliditeit, enz.):

8. Burgerlijke staat van oud-leerling : ongehuwd / gehuwd / gehuwd geweest ; eventueel huwelijksjaar : 19
9. Beroep en woonplaats van eventuele echtgenote vóór het huwelijk of die van haar Vader:
Z./N.Z.;

te:

10. Kerkgenootschap van oud-leerling :

,

11. Eventueel jaar van overlijden van oud-leerling : 19

;

sedert: 19

te:

Opmerkingen:

12. Is volgens Uw mening de oud-Iecrüng, wat zijn maatschappelijke positie betreft, in vergelijking met die van zijn
Vader : gestegen / gelijk gebleven / gedaald ? Berustte event, stijging, daling of gelijk blijven naar Uw oordeel op :
intelligentie / persoonlijkheidseigenschappen / invloed van anderen / andere omstandigheden, n.l. :

Toelichting :
13. Verdere bijzonderheden of opmerkingen over oud-leerling ;

lil. Ouderlijk gezin van oud-leerling.
1. Vader geboren te :

, event, overlijdensjaar : 19

, te:

2. Belangrijkste schoolopleidingen van Vader :
3. Beroep van Vader in 1936:

Z./N.Z., werkgem. :

Indien landbouwer: eigenaar / pachter; bedrijfsgr. :
4. Langst uitgeoefende beroep:

Z./N.Z., t e :

5. Hoofdberoep van Vader's Vader :
6. Totaal aantal kinderen in het ouderlijk gezin :
oudere zusters:

ha, hoofdz. :

Z./N.Z., te:
M. en

V . ; aantal oudere broers:

, aantal

Opmerkingen:

7. Event, bijzonderheden of opmerkingen over het ouderlijk gezin :
Andere opmerkingen :
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VERVOLG BIJLAGE l

Toelichting opdeenquête van het Migratie-Selectieonderzoek
Op deenquêteformulieren zagen wij gaarne gegevens ingevuld van allemannelijke leerlingen van Uwschool,dieindecursus 1935/36hetzesdeleerjaar volgden. Indien het schoolregister niet meeraanwezig is,verzoeken wijude namen
zomogelijk langseenandere wegoptesporen,misschien door schoolfoto's e.d.
Ook al zou een formulier slechts onvolledig kunnen worden ingevuld (bijv.
doordat uzichteweinigkunt herinneren, ofomdat deoud-Ieerlinginmiddelsis
overleden, of omdat hij met zijn ouderlijk gezin en familie geheel uit het gezichtsveld isverdwenen) danzouden wijtoch gaarnevan iederemannelijkeleerlingvan dit leerjaar een formulier terugontvangen. Wij weten, dat het verzamelen van alle gegevensin sommige gevallen moeilijk kan zijn, maar voor een
betrouwbare vergelijking isjuist een zo volledig mogelijke invulling gewenst.
Om uw taak te beperken, worden soms een aantal mogelijkheden opgesomd,
waaruit u een keuze kunt doen door het bedoelde antwoord te onderstrepen.
Ook verzoeken wij u op iedere vraag een antwoord te geven, desnoods: 'onbekend' of 'geen mening'.
Erwordt in deenquête niet gevraagd naar denaam van deleerling,zodat de
door u beschreven personen voor ons anoniem blijven.
Ons onderzoek is gebaseerd op twee pijlers: a. de begaafdheid en b. de
levensgeschiedenis van de oud-leerling en de invloed van zijn milieu hierop.
Het is ons gebleken, dat voor een zogoedmogelijke benadering van deintelligentie de indruk van de onderwijzer een betere beoordeling inhoudt, dan rapportcijfers ofdeuitkomsten vanintelligentie-tests. Daarom verzoeken wijueen
waardering van uwoud-leerling tegeven,diegebaseerd isopdeervaring uitde
schoolperiode enniet opdeprestaties,diedeoud-leerlingnà deLagereSchooltijd al ofniet heeft geleverd. Het gaat onsomdemogelijkheden, diedeleerling
had, gezien zijn begaafdheid en niet om de resultaten ervan in zijn later leven.
Onder intelligentieverstaan wijindit verband:leervermogen, intellectuele aanleg, begaafdheid, enz. zich meestal uitend in de schoolprestaties; dus eigenschappen, diein potentie aanwezigzijn en die meestal een voorwaarde zijn om
in het leven vooruit te komen. Als leidraad voor de waarderingsschaal van de
intelligentiegeldt hier: 1= slecht,2= onvoldoende, 3= normaal, gemiddeld,
4 = goed, 5= zeergoed.Bijdewaarderinggelieveunietteaarzelen,zonodig,
een zeer laag of eenzeer hoog cijfer tegeven. Onder 1 zullen bijv. de kinderen
vallen, die eigenlijk op een b.l.o.-school thuis hoorden en onder 5dejongens,
diein staat waren (alleen gezien hun intelligentie) eenacademische opleidingte
volgen; 3 omvat dan de grote groep rond het klassegemiddelde.
Daar alleen intelligentie niet voldoende is om in het leven iets te bereiken,
kan een beoordeling van depersoonlijkheid een goede aanvulling zijn. Immers
intelligente leerlingen zonder enige eerzucht of belangstelling en minder begaafden met veel wilskracht treft men overal aan. In dit geval zijn dus eigenschappen bedoeld, die kunnen worden omschreven als:doorzettingsvermogen,
128
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vlijt, ruime belangstelling, weetgierigheid, karakter; 1= zwak, 2 = gemiddeld
en 3 = flink. Het is debedoeling, dat u bij de waardering tracht te vermijden
met halve punten te waarderen.
Onder opleidingen van de oud-leerling valt ook het volgen van het zevende
en achtste leerjaar, hetgeen u kunt aangeven met v.g.l.o., al bestond dat toen
nog niet onder die naam. Met 'resultaten van opleiding' bedoelen wij bijv.:
'diploma', 'na 2jaar afgebroken', enz.
Overal waar in de enquête een plaatsnaam wordt gevraagd, wordt niet de
gemeentenaam, maar denaam van het dorp of buurtschap bedoeld;het maakt
veel verschil of iemand in Uddel of in Apeldoorn woont, al is het dezelfde
gemeente.
Eenverhuizing kan alsalleenstaande geschieden (ind),maar ook in ouderlijk
(iog)of in eigen gezinsverband (ieg).Voor onsisnatuurlijk ook van belang de
reden van de eerste definitieve verhuizing (dus niet mil. dienst, Arbeitseinsatz,
e.d.) teweten.
Na de opleidingen en de woonplaatsen is voor ons de beroepsgeschiedenis
van veelgewicht. Gaarnezagen wijeenzouitvoerigmogelijke omschrijving van
ieder beroep, omdat bijv. een kapper zoweleenkappersbediende, alshet hoofd
van een grote kapperszaak kan zijn en een fabrieksarbeider zowel een textielbaas,alseen machinebankwerker ineenrubberfabriek kan zijn. Eventueel kunt
uer denaam van het grootbedrijf bij vermelden:Philips,K.L.M., Mijn Laura,
enz.Z./N.Z. betekent welof nietin loondienst. Een groot bedrijfis in ditgeval
een onderneming met meerdan10arbeidskrachten.Ookde perioden van werkloosheid, militaire dienst, gedwongen tewerkstellingin Duitsland, concentratiekamp, onderduiken, e.d. vallen onder deze vraag en aanduidingen zoals 'bij
vader ophetbedrijf', 'ziekte'enz.Deperioden dienenzoveelmogelijk aanéénte
sluiten.
Bij vraag 11-10 naar het kerkgenootschap verzoeken wij u onderscheid te
maken tussen Ned.-Hervormd orthodox en Ned.-Hervormd vrijzinnig. Onder
11-13 isplaatsvoormededelingen omtrent ziekte,onvolwaardigheid, ongevallen
en andere omstandigheden, die invloed hebben gehad op de levensgeschiedenis
van de oud-leerling. Misschien kunnen familieleden, goede kennissen of
vroegere buren van de oud-leerling u ook inlichtingen verstrekken.
Alséén van de belangrijkste invloeden op de levensloop van de oud-leerling
geldtwelhet ouderlijk milieu. Bijdeberoepskeuze zaldevader meestal eenbelangrijke rol spelen, evenals het aantal broers en zusters. Vandaar tenslotte in
rubriek III nog enkele vragen over het ouderlijk gezin.
Wij hopen, dat debeantwoording van develevragen unietteveel moeitezal
bezorgen.
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BIJLAGE II. Aantal aangeschreven scholen, aantal meewerkende schoolhoofden en aantal ingevulde
formulieren van het migratie-selectieonderzoek (1955/1956)

Provincie

Richt.
der
school

Aantal
aangezochte
H.d.S.

Aantal meewerkende
H.d.S.

%

O.L.
P.C.
R.K.
Tot.

25
20
1
46

24

52

131

O.L.
P.C.
R.K.
Tot.

19
41
1
61

13
21
1
35

68
51
100
57

64
134
2
200

O.L.
P.C.
R.K.
Tot.

24
16
2
42

15
5
1
21

63
31
50
50

96
35
24
155

O.L.
Overijssel P.C.
R.K.
Tot.

17
24
13
54

7
13
7
27

41
54
54
50

42
95
67
204

O.L.
P.C.
R.K.
Tot.

31
32
32
95

12
16
15
43

39
50
47
45

67
130
161
358

O.L.
P.C.
R.K.
Tot.

5
12
4
21

2
5
3
10

40
42
75
48

9
39
22
70

Gron.

Friesl.

Drente

Gelderl.

Utrecht

130

15
9

abs.

-

60
45

Aantal
ingevulde formulieren

-

81
50

-

Provincie

Richt.
der
school

Aantal
aangezochte
H.d.S.

Aantal
ingevulde forabs. mulieren

Aantal meewerkende
H.d.S.

%

N-Holland

O.L.
P.C.
R.K.
'Tot.

18
8
11
37

11
4
4
19

61
50
36
51

60
21
65
146

Z-Holland

O.L.
P.C.
R.K.
Tot.

21
34
12
67

10
13
6
29

48
30
50
43

56
101
60
217

O.L.
P.C.
R.K.
Tot.

11
17
8
36

6
9
3
18

55
53
38
50

40
62
27
129

O.L.
P.C.
R.K.
Tot.

5'
9
62
76

2
5
18
25

40
56
29
33

8
29
179
216

O.L.
P.C.
R.K.
Tot.

1
1
24
26

1

100

11

-

10
11

-

42
42

97
108

O.L.
P.C.
R.K.
Tot.

177
214
170
561

94
100
68
262

53
47
40
47

534
696
704
1934

Zeeland

N-Brabant

Limburg

NEDERLAND

-
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BIJLAGE HI. Classificatie vangevolgdonderwijsof opleiding,toegepast in het Migratie-Selectieonderzoek
0: alleen lager onderwijs (incl. 7e en 8e leerjaar), of een eenvoudige cursusvan 1 jaar, of
herhalingsonderwijs, of een cursusalgemene ontwikkeling.
1: Lagere Land- of Tuinbouwschool, of enkele eenvoudige agrarische cursussen (tezamen
tenminste 2 seizoenen), of 1bijzondere agrarische cursus (bijv. algemene land- of tuinbouwcursus).
2: Ambachtsschool, of enkele eenvoudige technische cursussen (incl. omscholingscursus,
beroepsopleiding tot onderofficier), of ambachtsavondschool, of avondvaktekenschool,
of 1 of2vakcursussen (bijv.bakker,slager,kleermaker) zondermiddenstandsdiploma, of
technische cursus (bijv. B.O.V.A.G., A.S.S.O., P.B.N.A., V.E.V. enz.).
3: enkele jaren U.L.O. of enkele eenvoudige administratieve cursussen bijv. stenotypen,
boekhouden, bedrijfsadministratie, handelskennis, handelscorrespondentie, talen, politiediploma;middenstandsdiploma zonder vakdiploma.
4: Land-of Tuinbouwvakschool, of onder 1+ bijzondere agrarische cursussen.
5: Uitgebreid TechnischeSchool,machinistenschool,bakkers-ofslagersvakschool, 1 ofmeer
vakdiploma's, + middenstandsdiploma, ondergrondse vakschool, of onder 2 + bijzonderetechnischecursussen,bijv. voor technisch tekenaar, typograaf, apothekersassistent.
6: U.L.O., 3-jarige H.B.S., 3-jarige handelsschool, 4- of 5-jarige handelsavondschool, of
bijzondere administratieve cursussen: gemeente-administratie, belastingen, S.P.D. boekhouden,e.d., ofcursus godsdienstonderwijzer.
7: Land- of Tuinbouwwinterschool, Middelbare Land- of Tuinbouwschool, zuivelschool,
of bijzondere agrarische cursussen, bijv. cursus B Heidemaatschappij, agrarische onderwijsakten, e.d.
8: Middelbare Technische School, Zeevaartschool, School voor Scheepswerktuigkundigen,
Hogere of Middelbare Textielschool,Mijnschool, Kunstnijverheidsschool, of bijzondere
technische cursussen, bijv. technische onderwijsakten, analistenopleiding, e.d.
9: H.B.S., Gymnasium, Kweekschool, Middelbare Handelsschool, Klein of Groot Seminarium, School voor Maatschappelijk Werk, of bijzondere cursussen, bijv. Hoofdakte,
Middelbare onderwijsakten, accountant, notaris e.d. opleidingen, of Hoger Onderwijs.
11 : Onbekend of niet tecoderen.
Bij de verwerking van het onderzoekmateriaal (hoofdstuk V en VI) hebben de volgende
samenvoegingen plaatsgevonden:
Code 1,2, 3:eenvoudig vervolgonderwijs
code 1,4, 7: agrarisch onderwijs
Code 4, 5, 6: uitgebreid vervolgonderwijs
code 2, 5, 8: technisch onderwijs
Code 7, 8, 9: middelbaar en hoger onderwijs code 3, 6, 9:algemeen + administratief onderwijs
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BIJLAGE IV

a. Woonkernenclassificatie toegepast in het Migratie-Selectieonderzoek (situatie 1947)
0 = kernenmetoverwegendagrarisch karakter, naar schatting meerdan40%der mannelijke
beroepsbevolking werkzaam in delandbouw, visserij ofjacht
1 = kernen met sterk plattelandskarakter, naar schatting 25-40% der mannelijke beroepsbevolking werkzaam in landbouw, visserij ofjacht; minder dan 5000 inwoners
2 = geïndustrialiseerde kernentenplattelande,naat schatting meer dan 50% der mannelijke
beroepsbevolking werkzaam in de nijverheid; 1500-5000 inwoners
3 = kernen met enigeverzorgendefunctie, gemengde beroepsstructuur, naar schatting meer
dan 10% der beroepsbevolking in onderwijs, vrije beroepen e.d.; minder dan 5000
inwoners.
4 = grotereplattelandskernen, naar schatting 25-40% der beroepsbevolking werkzaam in
landbouw, visserij ofjacht; 5000-20.000 inwoners
5 = grote geïndustrialiseerde kernen ten plattelande, naar schatting meer dan 50% der beroepsbevolking werkzaam in de nijverheid; 5000-20.000 inwoners
6 = plattelandscentra met verzorgende functie, gemengde beroepsstructuur, naar schatting
meer dan 10%der beroepsbevolking in onderwijs e.d.; 5000-20.000 inwoners
7 = verstedelijkteforensenplaatsen,naar schatting meer dan 25%werkzaam als employé en
meer dan 25%stedelijke woonforensen; minder dan 20.000 inwoners
8 = kleinesteden,20.000-50.000 inwoners
9 = middelgrote steden,50.000-200.000 inwoners
11 = grote steden,meer dan 200.000 inwoners
12= onbekend •
b. Woonkernenindeling van plaatsen dieeen van hun gemeente (op basis van CBS-typologie
1947) afwijkend codenummer kregen
Alteveer (Onstwedde = B4)
1
Bareveld (Wildervank = B4)
2
Leek (Leek = Al)
1
Musselkanaal (Onstwedde = B4)
5
Nieuw-Scheemda (Scheemda = A3)
0
Nieuwe Schans (Nieuwe Schans = A3) 2
Onnen (Haren = B3)
0
Stadskanaal (Onstwedde = B4)
5
Ter Apel (Vlagtwedde = A2)
3
Uithuizen (Uithuizen = A2)
1
Waterhuizen (Noorddijk = A3)
2
Westerbroek (Hoogezand-Sappemecr
= B2)
2
Boelenslaan (Achtkarspelen = A2)
1
Drachten (Smallingerland = B4)
6
Gorredijk (Opsterland = Al)
3
Grouw (Idaarderadeel = A3)
2
Heerenveen (Heerenveen = B4)
6
Joure (Haskerland = A3)
2
Langweer (Doniawerstal = Al)
1
Lemmer (Lemsterland = A3)
3
Makkum (Wonseradeel = Al)
2
Noordwolde (Weststellingwerf = Al) 2
Oosterwolde (Ooststellingwerf = Al) 3
Oranjewoud (Heerenveen = B4)
1
Oudehaske (Haskerland = A3)
0
Oudemirdum (Gaasterland = Al)
1
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Rottevalle (Smallingerland = B4)
0
Surhuisterveen (Achtkarspelen = A2) 2
Tjalleberd (Heerenveen = B4)
1
Wolvega (Weststellingwerf = Al)
3
Wijckel (Gaasterland = Al)
1
Beilen (Beilen = Al)
1
Emmen (Emmen = B4)
6
Emmer-Compascuum (Emmen = B4) 1
Erica (Emmen = B4)
1
Hoogeveen (Hoogeveen = B4)
6
Klazienaveen (Emmen = B4)
2
Maten (Emmen = B4)
0
Nieuw-Amsterdam (Emmen = B4)
1
Nieuw-Buinen (Borger = AI)
2
Nieuw-Schoonebeek (Schoonebeek =
A2)
1
Nieuw-Weerdinge (Emmen = B4)
1
Oud-Schoonebeek (Schoonebeek = A2) 1
Paterswolde (Eelde = A2)
1
Roswinkel (Emmen = B4)
0
Zwartemeer (Emmen = B4)
1
Buurse (Haaksbergen = A3)
0
Daarlerveen (Hellendoorn = B4)
1
Dedemsvaart (Avereest = A2)
4
Denekamp (Denekamp = A2)
l
Emmeloord (N.O.P. = Al)
6
Glanerbrug (Enschede = C5)
2
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Kampereiland (Kampen = C2)
O
Kamperzeedijk (Genemuiden = BI)
O
Olst (Olst = A2)
2
Ommen (Ommen = Al)
1
Raalte (Raalte = Al)
1
Vriezenveen (Vriezenveen = A3)
5
Vroomshoop (Den Ham = A2)
2
Wijhe (Wijhe = A2)
1
Zenderen (Borne = B2)
0
Anklaar (Apeldoorn = C4)
0
Appel (Nijkerk = Cl)
0
Azewijn (Bergh = A3)
0
Barlo (Aalten = A3)
0
Barneveld (Barneveld = A2)
4
Beekbergen (Apeldoorn = C4)
1
Bemmel (Bemmel = A2)
1
Bennekom (Ede = B4)
1
Berg en Dal (Groesbeek = A3 en
Ubbergen = B3)
7
Borculo (Borculo = A2)
2
Brummen (Brummen = BI)
2
De Steeg (Rheden = B3)
2
Ede (Ede = B4)
5
Eefde (Gorssel = A2)
1
Eerbeek (Brummen = BI)
2
Gaanderen (Doetinchem = C2)
2
Gendringen (Gendringen = A3)
1
Groesbeek (Groesbeek = A3)
2
Harderwijk (Harderwijk = Cl)
6
Hees (Nijmegen = C5)
1
Horsthoek (Heerde = A3)
0
Kilder (Bergh = A3)
0
Klarenbeek (Apeldoorn = C4)
0
Klein-Bredenbroek (Gendringen = A3) 0
Lichtenvoorde (Lichtenvoorde = A2) 2
Lobith (Herwen en Aerdt = BI)
1
Lunteren (Ede = B4)
1
Nunspeet (Ermelo = A3)
2
Nijkerk (Nijkerk = Cl)
5
Oeken (Brummen = BI)
0
Ooi (Ubbergen = B3)
0
Oosterbeek (Renkum = B3)
7
Otterlo (Ede = B4)
0
Persingen (Ubbergen = B3)
0
Puiflijk (Druten = A3)
0
Rheden (Rheden = B3)
2
Spankeren (Rheden = B3)
1
Speulde (Ermelo = A3)
0
Terborg (Wisch = A2)
2
Twello (Voorst = A2)
1
Uchelen (Apeldoorn = C4)
2
Vaassen (Epe = A3)
2
Varsseveld (Wisch = A2)
1
Velp(Rheden = B3)
7
Vorden (Vorden = A2)
2

Warnsveld (Warnsveld = A2)
1
Wilp (Voorst = A2)
1
Winterswijk (Winterswijk = C2)
5
Wychen (Wychen = A3)
2
Wijnbergen (Bergh = A3)
0
IJsselhunten (Gendringen = A3)
0
IJzevoorde (Doetinchem = C2)
0
Zevenaar (Zevenaar = A3)
2
Vreeland (Vreeland = A3)
2
Wijk bij Duurstede (W.b.D. = A3)
3
Aalsmeer (Aalsmeer = Al)
4
Abbenes (Haarlemmermeer = B4)
0
Edam (Edam = B2)
3
Enge Wormer (Wormer = B2)
0
Halfweg (Haarlemmerliedeen
Spaarnwoude = A3)
2
Hoofddorp (Haarlemmermeer = B4) 3
Nieuw-Vennep (Haarlemmermeer = B4)1
Rijk (Haarlemmermeer = B4)
0
Schellingwoude (Amsterdam = C5)
1
Stammersdijk (Weesperkarspel = A2) 5
Velsen (Velsen = C3)
5
Watergraafsmeer (Amsterdam = C5) 1
Zunderdorp (Amsterdam = C5)
0
Zwanenburg (Haarlemmermeer = B4) 5
Boskoop (Boskoop = Al)
4 V
Dubbeldam (Dubbeldam = A2)
1
Graafland (Groot Ammers = A3)
0
Hillegom (Hillegom = A2)
4
Hoek van Holland (Rotterdam = C5) 3
Katwijk a/d Rijn (Katwijk = B4)
0
Sassenheim (Sassenheim = A3)
4
Spijkenisse (Spijkenisse = A3)
2
Stompwijk (Leidschendam = B3)
0
Tochtweg (Nieuwerkerk = A3)
0
Aardenburg (Aardenburg = A2)
1
Axel (Axel = A3)
2
Clinge (Clinge = A3)
2
Koewacht (Koewacht = A2)
1
Sluiskil (Terneuzen = C2)
2
St.Jansteen (St.Jansteen = A3)
2
Asten (Asten = A2)
1
Bruggen (Rosmalen = A3)
0
Budel (Budel = BI)
1
Cuyk (Cuyk en St.Agatha = Cl)
2
Deurne (Deurne = A2)
4
Dinteloord (Dinteloord = Al)
1
Dorst (Oosterhout = B2)
1
Drunen (Drunen = A3)
2
Escharen (Grave = Cl)
0
Etten (Etten en Leur = A2)
2
Gemert (Gemert = A3)
3
Grave (Grave = Cl)
3
Heeze (Heeze = A3)
2
Heinis (Rosmalen = A3)
0
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Klein Dongen (Dongen = B2)
Klundert (Klundert = A2)
Kortendijk (Roosendaal en
Nispen = C2)
Lieshout (Lieshout = A2)
Nederwetten (Nuenen = A3)
Putte (Putte = A3)
Raamsdonk (Raamsdonk = B2)
Rosmalen (Rosmalen = A3)
Reijen (Gilzeen Reijen = B2)
Steenbergen (Steenbergen en
Kruisland = Al)
St.Oedenrode (St.Oedenrode = A2)
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1
1
1
1
0
2
1
2
2
3
1

Uden (Uden = A2)
Veghel(Veghel = A3)
Vianen (Cuyk = Cl)
Woensdrecht (Woensdrecht = A3)
Zevenbergen (Zevenbergen = A3)
Herten (Herten = A3)
Horst (Horst = Al)
Houthem (Valkenburg = B4)
Leuken (Weert = C2)
Maasniel (Maasniel = A3)
Venray (Venray = B4)
Weiten (Heerlen = C3)

1
5
0
0
2
2
1
2
0
2
4
2
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BIJLAGEV

a. Bedrijfsclassificatie van hoofdberoepen in 1956,toegepast inhet Migratie-Selectieonderzoek
0 = land-, tuin- en bosbouw
1 = visserij,jacht, verkeer en vervoer (niet in Overheidsdienst)
2 = detailhandel, incl.caféhouder, etc.
3 = overige en groothandel, crediet-, bank- en verzekeringswezen
4 = ambacht, incl.locale bouwnijverheid
5 = overige nijverheid (incl.mijnbouw, veenderijen, ontginningswerken)
6 = overheidsdienst - technisch (incl. leger, N.S., P.T.T., Energiebedrijven, soms Departementen)
7 = overheidsdienst - administratief, bestuurlijk (incl.politie, belasting)
8 = dienstenverlening (vrije beroepen, onderwijs, eredienst, grote organisaties zonder winstoogmerk, culturele instellingen)
9 = beroep bekend, niet te coderen en zonder beroep
11 = beroep onbekend
b. Beroepsclassificatie van hoofdberoepen in 1956, toegepast in het Migratie-Selectieonderzoek
0 = ongeschoolde handarbeider
1 = ongeschoolde hoofdarbeider
2 = geoefende handarbeider
3 = geoefende hoofdarbeider
4 = gespecialiseerde handarbeider
5 = kleineondernemer(landbouwersoftoek.opvolger < 15haofonbekend,tuinders < 5 h a
of onbekend)
6 = gespecialiseerde hoofdarbeider
7 = grote ondernemer (landbouwers of toek. opvolger 15ha enmeer, tuinders 5haen meer)
8 = hogere ambtenaren, employe's, vrije beroepenbeoefenaars, etc.
9 = beroep bekend, niet te coderen en zonder beroep
11 = beroep onbekend

c. Alle in het Migratie-Selectieonderzoek vermelde beroepen, ingedeeld volgens beroeps- en
bedrijfsclassificatie
0 = ongeschoolde handarbeider
0 rietsnijder
1 cabineschoonmaker K.L.M.
1 transportarbeider
2 venter N.Z.
3 aardappelsorteerder, eierpakker
3 toddensorteerder
3 schillenophaler N.Z.
4 bezembinder N.Z.
4/5 bouwvakarbeider, zoals: (hulp-)
rijswerker, baggerman, ijzervlechter,
betonwerker, handlanger
5 ongeschoolde metaalbewerkers,
o.a. afbramer, draadvlechter,
metaalslijper, nagelfitter, nageljongen, ijzergieterijarbeider
5 ongeschoolde aardewerkarbeiders,
o.a. aardperser, tegelperser

5 houtbewerkers, zoals hoepelmaker,
kistenmaker
5 mijnwerker-sleper
5 melkmonsternemer
5 slachter
5 wasserijknecht (ook -centrifugist e.d.)
6 brugwachtersknecht
6 kabellegger
6 smeerjongen loc, wagenpoetser
8 ruimer waterschap
9 grondwerker
9 los werkman = los arbeider
9 loopjongen/magazijnbediende
(indien bedrijfstak onbekend)
1 = ongeschoolde hoofdarbeider
1/6 conducteur (bus-, tram-, trein-)
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5/6/7 portier
6 besteller (hulp-) P.T.T.
6 incasseerder, lichtopnemer
7 bode (gemeentehuis, ziekenfonds, enz.)
7/8 concierge
8 koster
2 = geoefende handarbeider
0 landb.-, tuinb.-, bosarbeider, incl.
melk- en stalknecht, tractorchauffeur
(meestal), pluimveebedrijfsarbeider,
houthakker, tuinman N.Z., bloemistknecht (meestal)
0 loonwerkers N.Z.(-sproeier, -zaaier
-dorser, enz.)
1 buschauffeur, trambestuurder
1 expediteursknecht, voerman N.Z.
1 havenarbeider
1 schippersknecht
2 detailhandelsknechten, incl.
winkelbedienden
3 knecht bij fourage-, zaad-, graanhandel
3 coöperatie-, veilingarbeiders
3/5 magazijnmeester
4 ambachtslieden N.Z., incl. kapper,
bakker, slager, rietdekker, molenaar,
touwslager, stoelenmaker,
stoffeerder, enz.
4 bouwvakarbeiders als betonafwerker,
opperman, enz.
4 garagemonteur
5 'fabrieksarbeider'
5 arbeider, ploegbaas bij Cultuur Mij,
Heidemij, Grontmij.
5 arbeider steenfabr., voedingsmid.-,
genotmid. e.a. fabrieken
5 baggerbaas
5 boekdrukker, -binder
5 houtbewerker (o.a. afschrijver)
5 leerlooier
5 metaalbewerkers, o.a. bankwerker,
snijder, vormer, klinker, lasser,
hohner, revolverdraaier, zandstraler,
montagewerker, enz.
5 stoker (fabriek)
5 boorarbeider N.A.M.
5 mijnwerker (o.a. houwer)
5 veenarbeider
5 papiersnijder
5 rietvlechter
5 vlasarbeider
5 textielarbeider (o.a. wever, bleker,
breier)
5 zeepzieder e.a. chem. arbeiders
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5 zuivelarbeider, incl.boter-en kaasmaker
5 zuivelcontroleur
6 gemeente-(prov.-) arbeiders o.a. wegwerker, stratenmaker, stoomwalsmachinist, dijkwerker, kantonnier, chauffeur reinigingsdienst
6 postsorteerder
6 spoorwegarbeider e.a. N.S.-personeel,
zoals seinwachter, stationsassistent
6 polderschutter
6 sluis-en brugwachter
8 verpleger (zonder opl.)
9 hotelarbeider
11 'arbeider'
3 = geoefende hoofdarbeider
1 gids toeristenbureau
1 jachtopziener
1 stuurmansleerling
3 assistent-inkoper
3 boekhoudersbediende
3 vertegenwoordiger
3 verzekeringsagent
3 controleur mosselcentrale
5 mijnopzichter
5 opzichter fabriek (zonder M.T.S.)
6 aardappelcontroleur P.D.
6 controleur werkverschaffing
6 beroeps-onderofficier, incl. 'beroepsmilitair' zonder rangaanduiding
6 poststationhouder
7 belastingambtenaar, douanecommies
(max. Mulo-opl.)
7 lagere gemeente-ambtenaren
(max. Mulo-opl.)
7 politieagent
8 1stecontroleur fokvereniging
8 notarisklerk
9 boekhouder (max. Mulo-opl.),
indien bedrijfstak onbekend
9 kantoorbediende (max. Mulo),
indien bedrijfstak onbekend
11 'op kantoor' (max. Mulo)
4 = gespecialiseerde handarbeider
0 rentmeester
0/3/5/9 bedrijfsleider
1 scheepstimmerman
1 vliegtuigmotormonteur
1/5/6 machinist
1/6 kok
2 chef woninginrichtingzaak
2 verkoper in groot bedrijf
3 schrijfmachinemonteur
5 baas baggermolen
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5 brandmeester steenfabr.
5 chef v. afd. fabr. (baas meubelfabr.,
chef timmerman, chef monteur enz.)
5 diamantbewerker
5 tijdschrijver
5 gespecialiseerde metaalbewerkers,
zoals kernmaker, modelmaker,
plaatwerker
5 motorspecialist
5 bierbrouwer
5 letterzetter, typograaf
5 mijnwerkers gesp.,o.a. meesterhouwer,
schietmeester
5 boormeester
5 opzichter Ned. Heidemij.
5 hoofdzuivelcontroleur
5 filmoperateur
5/6 duiker
5/6 electromonteur
6 keurmeester (vlees)
8 inseminator K..I.
8 verpleger (met opl.)
5 = kleine ondernemer
0 landb. (of toek. opv.) < 15ha,
tuinder (of toek. opv.) < 5ha
(incl. boomkweker)
0 loonwerker Z.
0 tuinbaas Z.
1 visser (incl. oesterkweker)
1 expediteur (o.a. melkrijder Z.)
1 garagehouder (geen reparatiebedr.),
stalhouder
1 schipper, veerman
2 detailhandelaren, incl. caféhouder
(o.a. kruidenier e.a. winkeliers,
melkslijter, vishandelaar e.a. detailhandelaren, bloemist, venter Z.)
3 handelaren in vee,pluimvee, eieren,
fourage, zaad, graan, hout (incl.
'koopman')
3 schillenophaler Z.
4 ambachtslieden Z.
8 dansleraar
8 kermisreiziger
8 veeverloskundige
9 hotelhouder
6 = gespecialiseerde hoofdarbeider
1 ass.-stationschef K.L.M.
1 hofmeester
1 boordwerktuigkundige, marconist
(niveau M.T.S.)

1 stuurman gr.vaart
1 kapitein
3 administrateur coöp. en bedr. chef
3 controleur accountantskantoor
4/5 radiotechnicus (M.T.S.-niveau)
5 ass.-directeur zuivelfabriek
5 bouwkundig opzichter Philips
5/6 chem.analyst
6 tech. ambtenaren (M.T.S.-niveau)
6 ass. voorlichtingsdienst, landbouwk.
assistent
6 stationschef N.S.
6 (hulp) kantoorhouder P.T.T.
7 belastingambtenaren (minstens niveau
Mulo + cursussen)
7 personeel gem.secretarie (idem)
8 onderwijzer L.O.
8 godsdienstonderwijzer
8 inspecteur Zuivelbond
8 keurmeester N.A.K.
indien i9 boekhouder (minstens niv.
bedr.- I
Mulo + cursussen)
tak on- 19 kantoorbediende (idem)
bekend \9 procuratiehouder klein bedrijf

7 = grote ondernemer
0 landb. (of toek. opv.) > 15ha,
tuinder (of toek. opv.) > 5ha
(incl. boomkweker)
3 grossier (o.a.groenten, ijs)
5 directeur drukkerij
5 dir. fabr., incl. dir. zuivelfabr.
5 fabrikanten, o.a. van turfstrooisel,
houtwaren, vleeswaren, enz.
5 scheepsbouwer
5 vervener

8 = hogereambt., vrije beroepen
7 burgemeester
7 gemeentesecretaris
7 gemeenteontvanger
7 inspecteur v. politie
7 referendaris (departement)
8 predikant, priester, pater
8 vicaris, hulpprediker
8 notaris, candidaat-notaris
8 huisarts, tandarts, dierenarts
8 architect
8 hoofd ener school
8 onderwijzer U.L.O., N.O.
9/6 landbouwk. ingenieur
9 procuratiehouder groot bedrijf
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9 = beroep bekend, niettecoderen en:zonderberoep
0 zetboer
9 student = zonder beroep

11 = beroep onbekend
\\ ' o p kantoor'

Opgemerkt moge worden dat bovenstaande indeling geheel is afgestemd op toepassing in het
Migratie-Selectieonderzoek. Op grond van persoonlijke informaties zijn sommige beroepsbeoefenaren in een andere categorie ingedeeld dan volgens algemene criteria zou worden verwacht.
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