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Houdingen van Nederlanders t.o.v. etnische 
minderheidsgroepen in Nederland 

Een kritische beschouwing van een onderzoek naar het effekt van een televisie
serie 

A. van der Zwan** 

I. Inleiding 

L 1. De Televisie-serie 

In de periode maart/april 1972 verzorgde de IKOR wekelijks op donderdag
avond láát (meestal na 22.30) een uitzending in de serie 'oordeel, vóóroordeel, 
veroordelen ... ?', waarin aandacht werd besteed 
a. aan het verschijnsel vóóroordeel en discriminatie t.o.v. etnische groepen op 

zich zelf (eerste uitzending) en 
b. ervaringen, denkbeelden, bedoelingen etc. van een 3-tal in Nederland levende 

etnische minderheidsgroepen. Te weten de groep (Turkse) gastarbeiders, de 
groep Zuid-Molukkers en de groep Surinamers (uitzending 2 t/m 7, waarbij 
voor elk der behandelde minderheidsgroepen 2 opeenvolgende programma's 
waren ingeruimd). 

De serie besloeg derhalve in totaal 7 uitzendingen. 

L2. De opzet van het effekt-onderzoek (NOS onderzoek) 

De afdeling Studie en Onderzoek van de NOS heeft een onderzoek dat 
er op gericht was 
a. 'een indruk te geven van een veld van door onderzoekers en programma-

* De auteur is de onderzoekers van de 
voor hun royale m".1"™"''" 

onderzoek 

Studie en Onderzoek van de NOS 
aan de secundaire analyse van een 

**Dr. A. van der Zwan is hoogleraar in de marktanalyse en de commerciële 
economie aan de Erasmus Universiteit, Rotterdam. 
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makers relevant geachte meningen van Nederlanders over de behandelde 
groepen, daaraan verbonden maatschappelijke situaties, etc, etc.' 

b. 'deze status quo van opgeroepen cognities en evaluaties van Nederlanders 
bovendien te "gebruiken" om te constateren of uitzending van de IKOR 
serie enig effekt daarop heeft gehad, en zoja, wat voor een soort effekt.' 
(Bron: Intern bulletin NOS Studie en Onderzoek, 9-6-1972) 

Voor de registratie van meningen en houdingen werd gebruik gemaakt van tele
fonische enquêtes onder een steekproef van ca 4 7 5 Nederlanders van 15 jaar en 
ouder, die op random wijze was gesplitst in twee qua omvang gelijke parallel 
steekproeven. 

Om het 'effekt' van het kijken naar één of meer uitzendingen in kaart te kun-
nen brengen werd de onderzoeksopzet van voor en na meting gekozen: 

Afname van vragen naar houdingen en meningen van de steekproeven op een 
tijdstip voorafgaand aan de televisie serie (11 maart 1972); de vóór-meting 
Afname van dezelfde vragen op een tijdstip direkt na afloop van de serie 
(15 april 1972); de nà-meting 
Vergelijking van de resultaten uit de vóór en nà meting voor de groep niet 
kijkers (non-exposed; verder aan te duiden als NE) resp. de groep kijkers, 
degenen die één of meer uitzendingen van de serie gezien bleken te hebben 
(Exposed; verder aan te duiden als E). 

De mogelijke houdingsveranderingen onder invloed van de tv-serie werden der
halve afgeleid volgens het schema: 

VOOR NA 

E NE E NE 

waarin (Xi ) ::j: (Xi ) een effekt aangeeft. Uiteraard werd bij de be-
oordeling van dit effekt rekening gehouden met verschillen die toegeschreven 
kunnen worden aan steekproeffluktuaties. 

Bij de uitwerking van de analyse zijn steeds de frequentieverdelingen over de 
item-schaalposities(Bijvoorbeeld: Mee eens/tussen in/niet mee eens/G.M.) tot 
uitgangspunt M.a.w. de effekten werden aan de uitkomsten van de af-
zonderlijke items Wel is daarbij op consistentie in de uitkomsten 
over de items. 

4 



L3. Details van het NOS-onderzoek 

Voor een juiste beoordeling van de onderzoekuitkomsten zoals die door de Af
deling Studie en Onderzoek (ASO) van de N os gepubliceerd werden, is het van 
belang meer inzicht te geven in de verkregen steekproefsamenstelling en de ge
hanteerde vragenschema's. 

Verkregen steekproefopbouw 
De ASO beschikt over een panel van personen van 15 jaar en ouder dat regel
matig telefonisch geraadpleegd wordt over kijkgedrag en inhoudelijke aspecten 
van televisie-programma's. 

Deze regelmatige telefonische raadpleging verschaft een onderzoekvoertuig, 
dat het mogelijk maakt op snelle wijze te reageren en verlangens van pro
gramma-makers en beleidsmensen m.b.t. beoordeling van programma's. 

In dat kader heeft ook de ondervraging voor het onderhavige onderzoek 
plaats gevonden. · 

De toegepaste split van de totale steekproef kon op eenvoudige wijze worden 
uitgevoerd door scheiding van de even en oneven nummers van het doorlopend 
genummerde bestand van respondenten. 

Op grond van de uitkomsten van de gelegde telefonische kontakten en de 
verkregen registratie van het kijkgedrag ontstond de volgende steekproefop
bouw. 

Steekproefopbouw 
Oneven nrs Even nrs Totale 

steekproef 

Vooraf en aohteraf Groep Aantal Groep Aantal Aantal 
ondervraagd nr. respondenten nr respondenten respondenten 

- Exposed (vgl. 1 44 6 44 88 
eigen opgave 
kijkgedrag) 

Non-exposed (id.) 2 123 7 152 275 

Alleen achteraf 
ondervraagd 

- Exposed (id.) 3 12 8 38 50 

- Non-exposed (id.) 4 38 9 26 64 

Alleen vóóraf 
ondervraagd 5 53 10 49 102 

Totale aantal 
respondenten 270 309 579 
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Gehanteerde vragenschema's 
De hierna volgende schematische weergave van de vragenlijsten is niet volledig. 
Enkele losstaande vragen alsmede open vragen, die bij de bewerking van de uit
komsten slechts dienden ter ondersteuning van bepaalde interpretaties, zijn weg
gelaten. 

De houding t.a.v. minderheidsgroepen is in dit onderzoek vanuit vijf ver
schillende invalshoeken benaderd. Dit valt althans af te leiden uit de gehanteer
de vraagstellingen. 

i. Sociale afstand; de mate waarin men het als prettig of onprettig zou ervaren 
buren te krijgen die Turk, lapanner, Surinamer, Zuid-Molukker, Duitser zijn. 
De antwoord-schalen lopen van 1. zeer onprettig tot 5. zeer prettig. 

ii. Sociale gedrag; de wijze waarop men het sociale gedrag van minderheids
groepen vergelijkenderwijs beoordeelt m.b.t. 

Criminaliteit 
Werkijver 
Sexueel inacceptabel gedrag 

De item-schalen hebben als posities: gunstiger, minder gunstig, niet over één 
kam, anders, maakt niets uit. 

m. Rechtspositie; de mate waarin men minderheidsgroepen een gelijke dan 
wel een ongelijke rechtspositie wenst toegekend te zien. Uiteenlopende uit· 
spraken kunnen onder dit gezichtspunt worden gerangschikt. De antwoord
schalen lopen van 1. mee eens tot 3. niet mee eens. 

iv. Economische bedreiging door gastarbeiders; onder dit gezichtspunt vallen 
twee uitspraken. De eerste wijst de gastarbeiders aan als de veroorzakers van 
werkloosheid en inflatie in ons land, waarbij de antwoordcategorieën lopen van 
1. mee eens tot 3. niet mee eens. De tweede behelst een stellingname t.a.v. het 
'houden of wegzenden' van gastarbeiders, waarbij 'houden' c.q. 'wegzenden' de 
antwoordposities vormen. 

v. Intrinsieke eigenschappen; de mate waarin men aan leden van minderheids
groepen minderwaardigheid toeschrijft. Deze invalshoek wordt slechts gerepre
senteerd door één uitspraak, namelijk een vergelijkend oordeel over de intelli
gentie van Turken en Nederlanders. De antwoordposities lopen daarbij van 
1. mee eens tot 3. niet mee eens. 

Naast deze 'opinie'-vragen* bevat de ondervraging nog de volgende essentiële 
onderdelen: 
* Op de kwestie of het hier om 'opinie'- dan wel 'houdings'-vragen gaat, komen wij later 
(II) terug. 
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kijkgedrag m.b.t. de IKOR tv-serie; het aantal uitzendingen dat men van de 
serie van zeven gezien heeft; 
persoonsgegevens, zoals leeftijd, opleiding, sexe, e.d. 

Uit het overzicht van de verkregen steekproefopbouw blijkt dat het onderzoek, 
hoe beknopt ook, ingewikkeld in elkaar zit. Hierna geven wij voor de opinie
vragen een 'spoorboekje'. Daarbij maken wij tevens van de gelegenheid gebruik 
om aan te geven welke opinie-indices door ons zijn gedefinieerd en uit het ver
zamelde materiaal zijn afgeleid. 

Spoorboekje voor de opinie-vragen 

Vraagcluster ltem-scoring Indexering* 
Beschikbaarheid 

vooraf achteraf 

(i} Sociale afstand 1-5 l.a Optelscore Beschikbaar 
5 items g.a. = blanco over 4 items voor de groe-

met herinde- pen 1, 2 en 5 
ling in 8 klas- resp. 6, 7 en 
sen 10 

1. b Id. over 3 Id. 
items 

(ii) Sociaal gedrag 1-2 2.a Optelscore Beschikbaar Beschikbaar 
3 items g.a. =blanco over 3 items voor groepen voor groepen 

loopt van 3-6 1, 2 en 5 1, 2, 3 en 4 

2.b Optelscore Id. Id. 
over 2 items 
loopt van 2-4 

(ili) Rechtspositie 1-3 3.a Optelscore Beschikbaar Beschikbaar 
minderheidsgroepen g.a. =blanco over 5 items voor groepen voor groepen 
5 items met herinde- 6, 7 en 10 6, 7, Ben 9 

lin g in 9 klas-
sen 

3. b Optelscore Id. Id. 
over 4 items 
met herinde-
ling in 7 klas-
sen 

(iv) Economische 1-3 4. Optelscore Beschikbaar Beschikbaar 
bedreiging door g.a. :::: blanco over 2 items voor groepen voor groepen 
gastarbeiders loopt van 1, 2 en 5 1, 2, 3 en 4 
2 items 2-6 
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(v) Intrinsieke 
eigenschappen 
1 item 

1-3 
g.a. =blanco 

n.v.t. Beschikbaar 
voor groepen 
l, 2, 5 en 
6, 7, 10 

Beschikbaar 
voor groepen 
1, 2, 3, 4 en 
6, 7, 8, 9 

* Bij de indexering zijn per index en per ondervraging (vóóraf resp. achteraf) respondeir 
ten met één of meer blanco's voor de betreffende items in een afzonderlijke klasse ge-
categoriseerd. · 

Bij de beoordeling van de gevolgde procedure van ondervraging dient men te be
denken dat de herondervraging binnen twee maanden na de eerste ondervraging 
plaats vond. Teneinde zoveel mogelijk de indruk te vermijden dat het om een 
doelbewuste herondervraging ging, werd deze als volgt ingeleid: 
'Een tijd geleden heb ik u eens een paar vragen gesteld over allerlei buitenlan
ders in Nederland. Een paar van die vragen zou ik nog eens willen stellen, om
dat er toen iets misgegaan is met de verwerking in de computer van sommige 
antwoorden, die u toen gegeven hebt.' 

Bij deze poging design-effekten terug te dringen werd derhalve van een volle
dige herondervraging afgezien. 

14. Enkele uitkomsten van het onderzoek en konklusies die daaraan door de 
NOS-onderzoekers werden verbonden 

Wij geven nu eerst een overzicht waarin de uitkomsten op enkele opinie-vragen 
verkort staan weergegeven. De antwoorden op de vragen uit cluster i (Sociale 
afstand) hebben betrekking op de totale steekproef van respondenten die in de 
vóór-meting waren betrokken, De antwoorden op de vraagclusters ii t/m v heb
ben betrekking op de groepen 1 en 2 of 6 en 7 voorzover het de vóór-meting 
betreft en op de groepen 1, 2, 3 en 4 of 6, 7, 8 en 9 voor de nà-meting. 

De groepen 5 en 10 bleven hierbij buiten beschouwing omdat uiteraard 
niet konden worden ingedeeld naar het criterium Exposed-Nonexposed. De ge
volgde analyse brengt mee dat de groepen Exposed en Nonexposed uit de vóór 
en nà-meting niet ten volle als afhankelijke steekproeven kunnen worden op
gevat. 

Overzicht van uitkomsten op enkele opinie-vragen (verkorte weergave van de 
antwoorden) 

i. Sociale afstand (percentage 'tamelijk/zeer onprettig') 
als buren: Vóóraf 
2.1 Turken 39 
2.2 Japanners 27 
2.3 Surinamers 31 
2.4 Zuid-Molukkers 39 
2.5 Duitsers 1 7 
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ii. Vóóraf Achteraf 

NE E NE E 
16 17 16 11 

gedrag 31 15 27 24 

ili. Positie minderheidsgroepen 
'mee eens') 

vanzelfsprekend 
belastingfaciliteiten 20 13 23 20 

onaanvaardbaar dat 
van gastarbeiders 
moeten achterblijven 40 35 54 48 

iv. Economische bedreiging door 
gastarbeiders 

gastarbeiders 'houden of weg-
zenden' 

'wegzenden') 56 39 51 34 
veroorzaken 

werkloosheid 
(Percentage 'mee eens') 31 7 24 21 

v. lntrinsieke 
(Percentage 

Turken over het 
niet zo intelligent 
Nederlanders 32 18 48 57 

De NOS-onderzoekers hebben aan hun bevindingen de volgende konklusies ver
bonden: 

'Ten opzichte van de etnische m:una<)rh1e1asgr.oei:>en in de Nederlandse samen-
t.w. Zuid-Molukkers en wordt ge-

middeld een relatief sociale afstand Groter dan t.o.v. 
Duitsers of 
Men kan een gegeven zowel als van als de voorwaar-
de voor - het bestaan van vooroordelen beschouwen.' 
'Zonder het bestaande en van Nederlanders 

m:unaeirnim11;grc>epen Q'"'t"·m~1tiQt•h te willen (kunnen) 
ervan te willen kan 

is om aan te nemen, dat substantiële delen van de 
on:getum1ee:rc1e denkbeelden over deze etnische 

bleken over 
germanc(~er1Cter dachten over 
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de minderheidsgroepen, dan de personen die niet keken.( ... ) Deze ken
schetsing van het kijkerspubliek, ondersteund door de samenstelling naar 
leeftijd en opleiding er van (relatief oud, relatief veel kijkers op ULO-niveau) 
zou een verklaring kunnen zijn voor de geconstateerde gegroeide intolerantie 
t.o.v. de minderheidsgroepen onder de kijkers na afloop van de serie. Al
thans voor zover deze in meningen en standpunten tot uiting komt. 
De niet-kijkers vertonen gedurende de tijdsperiode dat de serie liep über
haupt minder verandering, maar zeker niet zo systematisch in de richting 
van de verharding der standpunten als de kijkers laten zien.' (Bron: Intern 
Bulletin NOS Studie en Onderzoek, 9-6-'72, pg 30 en 31) 

L5. Waarom een kritische beschouwing van dit onderzoek voorgelegd aan een 
lezerskring bestaande uit marktonderzoekers? 

Wie kennis heeft genomen van de probleemstelling die aan dit onderzoek ten 
grondslag ligt, de (uitvoerige) rapportering van de uitkomsten heeft geraadpleegd 
en zich bovendien rekenschap heeft gegeven van de positie waarin de NOS
onderzoekers zich bevinden, zal geen moeite hebben parallellen te trekken met 
het communicatieonderzoek dat in het kader van het marktonderzoek-gemeen
lijk wordt uitgevoerd. 

Het onderwerp van onderzoek vormde in dit geval weliswaar het effect van een 
televisie-serie, maar daarvoor kan men zonder de zaak geweld aan te doen het 
effekt van een televisie-reclamecampagne invullen. De vergelijking gaat daarom 
ook inhoudelijk gezien goed op, omdat de programma-makers zich uitdrukke
lijk tot doel hadden gesteld een bijdrage te leveren aan de meningsbefu.vloeding. 
Met opzet is hier de uitdrukking 'bijdrage' gebruikt, omdat men er - evenals in 
het geval van de commerciële communicatie vanuit mag gaan dat de hier aan
geboden infonnatie die gericht en gestruktureerd was op meningsvonning en 
befu.vloeding, een oncontroleerbaar maar waarschijnlijk slechts gering deel uit
maakte van het totaal aan informatie en befu.vloeding dat de populatie geduren
de de looptijd van de serie bereikte. 

Ik haast mij eraan toe te voegen dat niet gezegd wil zijn dat de maatschappe
lijke relevantie van beide fenomenen daarmee ook op één lijn zou zijn komen te 
staan. Alleen al de confrontatie met uitspraken als die over het 'houden of weg
zenden van buitenlandse gastarbeiders' benadrukt op dramatische wijze het 
verschil. 

Qua gevolgde methodiek van onderzoek is de parallel in het oog springend. Als 
er één design ingang heeft gevonden, ook in het marktonderzoek, dan is het 
wel de gecombineerde vóór en nà meting bij afhankelijke steekproeven. Het is 
zozeer tot de vaste uitrusting van opinie-onderzoekers gaan behoren, dat het 
welhaast tot de routine gerekend kan worden. Waar in de geschiedenis van het 

10 



sociale onderzoek evaluatie van aangeboden informatie op basis van uitsluitend 
een nà-meting niet tot de uitzonderingen behoort, voelt men zich i.h.a. bij een 
design bestaande uit vóór- en nà-meting op veilige grond; vaak ten onrechte zo
als wij in het vervolg ook op grond van de analyse van het cijfermateriaal menen 
aan te tonen. 

Het design gaat namelijk op een essentieel punt mank als gevolg van het niet 
kunnen beheersen van de stimulus-toediening (Exposure). Toediening van het 
stimulus onttrekt zich aan de invloed van de onderzoeker en berust op zelf
selectie door de populatie. Het voordeel ervan is de levensechtheid van het 
onderzoekkader, maar: 

de oncontroleerbaarheid van het aandeel van de beheerste informatieverstrek
king op het totaal aan aangeboden informatie (men denke aan berichten 
over werkloosheid, criminaliteit e.d.); 
de zelfselectie m.b.t. het stimulus; 
de invloed die van de ondervraging zelf kan uitgaan; 

maken het reeds aanvechtbaar om aantoonbare verschillen aan het stimulus toe 
te schrijven. 

Ten slotte is er ook deze parallel met het marktonderzoek: Op ad hoc basis 
moest een onderzoek worden opgezet en uitgevoerd naar aanleiding van een 
serie programma's die door anderen was vervaardigd. Vooraf expliciet gemaakte 
doelstellingen ontbraken er was slechts de wil van programma-makers en onder
zoekers om er het beste van te maken. Men beschikte derhalve in het geheel niet 
over gevalideerde instrumenten om effekten aan af te meten. 

Het is mijn oordeel dat dit onderzoek alle sterke en zwakke punten gemeen 
heeft met het vergelijkbare marktonderzoek. 
Pro: 

Een design dat binnen de reeds gesignaleerde beperkingen oordeelkundig is 
uitgevoerd en op flexibele wijze is toegepast. De split heeft de reikwijdte van 
de te behandelen onderwerpen binnen een zeer beknopt kader verruimd. 
Inventiviteit bij het formuleren van vragen, uitspraken, e.d. 
Een steekproef opzet waarop weinig is aan te merken, zij het dat door de 
telefonische ondervraging de onderzochte populatie duidelijk afwijkt van de 
doelpopulatie (personen van 15 en ouder). 
Een snelheid van rapportering in vergelijking met wat bijvoorbeeld de 
universiteit en aan haar gelieerde instituten vertonen, welhaast weldadig aan
doet. (binnen twee maanden na de laatste ondervraging was het rapport ge
reed). 

Contra: 
Vooraf geformuleerde doelstellingen die een leidraad zouden kunnen vormen 
v°'orde uitwerking van het onderzoek, ontbraken. De programma-makers 
hebben deze niet geformuleerd en de onderzoekers hebben evenmin impli-
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ciete doelstellingen uit de programma-inhoud afgeleid. In plaats daarvan 
heeft men het onderwerp van studie bepaald als 'een veld van door onder· 
zoekers en programma-makers relevant geachte meningen'. 
Inventiviteit en speelse invallen winnen het van een systematische benadering 
van het onderwerp. Een aantal interessante invalshoeken zijn uit de vragen af 
te leiden (zie 1.3.), maar vooraf onvoldoende onderkend en deswege niet ex
tensief, noch intensief uitgebouwd. Deze werkwijze verhoogt niet de kans op 
het verkrijgen van schaalbare items. 
De items die tot het vraagcluster 'sociale afstand' behoren, vormen hierop 
een uitzondering; zij blijken een gelukkige greep te zijn (zie II). Zij zijn even· 
wel niet in de herondervraging betrokken, waarin een onderstreping van het 
hier beweerde gezien kan worden. 
Een strakke data bewerking en statistische analyse (w.o. toetsing van ver
schillen) ontbreken. Op zichzelf behoeft het ontbreken van de statistische 
toetsing van verschillen nog niet bezwaarlijk te zijn; er doen zich in het ma· 
teriaal verschillen voor die ook zonder formele toetsing als zodanig aanvaard 
kunnen worden. 
Maar het besef dat variabiliteit als gevolg van steekproeffluktuatie wel eens 
in het niet zou kunnen zinken bij variabiliteit uit hoofde van andere bron
nen, blijkt te weinig voorop te staan in de toegepaste analyse. Het besef is er 
wel, maar wordt geleidelijk bij een bespreking der resultaten op de achter
grond gedrongen. Vragen naar de validiteit van de items m.b.t. de eigen
schappen die men beoogt te meten, naar de precisie en meetbetrouwbaarheid 
van de uitkomsten worden nauwelijks gesteld, laat staan beantwoord. 

Ik wil mijzelf matigen in de kritiek die ik hier naar voren zal brengen. De posi· 
tie waarin de NOS-onderzoekers zich bevonden was niet eenvoudig en kan als 
een struktureel gegeven worden opgevat: 

een verstrekkende probleemstelling dient met een beperkt arsenaal aan 
middelen in een zeer kort tijdsbestek te lijf te worden gegaan. 

Daar staat tegenover dat ik voor mijn kritische beschouwing al langer dan een 
jaar over het volledige materiaal beschik en mij daarover in betrekkelijke rust 
heb kunnen buigen. 

Ik beoog niet meer dan een bijdrage te leveren die er uit bestaat een weg aan te 
geven die uitgaat van de strukturele beperkingen en aan de zeer positieve kanten 
van dit en soortgelijk onderzoek een stukje praktisch hanteerbare onderzoek
methodiek wil toevoegen. 

In II wordt verslag uitgebracht van een instrumentele analyse 
1. Item analyse 
2. Samenstelling van de analyse-groepen naar leeftijd, opleiding en opinie voor

af t.a.v. minderheidsgroepen 
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3. Analyse van het effekt; confrontatie van vóór- en nàmeting voor Exposed en 
Non-exposed. 

In m worden de uitkomsten nader bezien en een aantal algemene konklusies ge
trokken. 

II. Instrumentele analyse (secundaire analyse van de uitkomsten) 

Alvorens in te gaan op de door ons uitgevoerde na-analyse op de data van het 
NOS-onderzoek, is het dienstig om beknopt het theoretische kader aan te geven 
waarin deze analyse geplaatst kan worden. 

De instrumentatie van empirische variabelen; constructie-eisen 

In het NOS-onderzoek is een poging gedaan om de houding van Nederlanders 
t.a.v. minderheidsgroepen aan een onderzoek te onderwerpen. Welke beperkin
gen de onderzoekers ook aan hun bevindingen meegeven, wie uitspraken doet 
over verschillen in houding tussen bevolkingsgroepen respektievelijk verharding 
van standpunten, etc., dient de vraag te\ beantwoorden welke inhoud aan het be
grip 'houding t.a.v. minderheidsgroepen' gegeven moet worden en op welke 
wijze dit begrip geoperationaliseerd zal worden. 

Het is op voorhand duidelijk dat het onderzoek zich slechts kan uitstrekken over 
verbale uitingen en de onderzoekers legden er terecht de nadruk op dat 
hun bevindingen slechts betrekking hebben op 'houdingen', voorzover die aan 
reacties op uitspraken e.d kan worden afgemeten. 

In gangbare theoretische opvattingen worden de psychologische dimensies 
cognitie, affectie en gedragsbereidheid als componenten aan het begrip attitude 
onderscheiden. Er is overeenstemming gegroeid over de moeilijkheden om met 
name de. gedragscomponent op betrouwbare wijze te vatten in onderzoekuit
komsten. In een noodzakelijkerwijze oppervlakkig onderzoek als dat van de 
NOS, is het beter om de uitdrukking 'houding' met zijn gedragsimplikaties ge
heel te vermijden en in navolging van Eysenck te spreken van habituele opinies. 

Een tweede constatering die met de bovenstaande direct verband houdt is het 
ontbreken van een extern criterium met behulp waarvan de verkregen uitkom
sten konden worden gewaarmerkt {gevalideerd). Het zou ook te ver gaan om de 
onderzoekers hierover hard te vallen, want het grootste deel van het empirisch 
opinie- en houdingsonderzoek kent deze beperking. 

Wil men evenwel niet vervallen in een inhoudsloos pragmatisme: 'dit waren de 
vragen, dit de antwoorden', dan dienen er minimale voorzorgen in acht ge-
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nomen te worden m.b.t. de begripsvaliditeit van de empirische variabelen (Daar
toe te rekenen inhoudsvaliditeit en soortgenootvaliditeit. Zie De Groot, 1961; 
pg 274-276), hun operationalisering en de meetbetrouwbaarheid van de uit
komsten. 

Begripsvaliditeit 

Van een omschreven gedragsveld kon bij dit onderzoek geen sprake zijn, maar 
evenmin is het veld van habituele opinies expliciet omschreven. Wij wezen daar 
in de inleiding reeds op. 
Het is deze tekortkoming die ertoe geleid heeft dat de vragen die in de enquête 
gesteld werden, niet Runnen worden als een goed gekozen 'steek-
proef uit het veld van meningen dat men beoogt te dekken. 

De mogelijke bijdrage tot de begripsvalidering van de empirische variabelen 
langs de weg van de inhoudsvalidering is nodeloos terzijde gesteld. Aan deze 
~konstatering kan een instrumentele analyse nauwelijks inzicht toevoegen. Onze 
eerder gegeven aprioristische indeling van de enquête-vragen naar aspecten is 
een poging om het onderzochte veld van meningen nader te struktureren. 

In hun konklusies stellen de onderzoekers dat de 'sociale afstand die althans 
een deel van de steekproef blijkt te voelen tot minderheidsgroepen' -0p een 
voedingsbodem voor vóóroordelen. Impliciet wordt daarmee te kennen gegeven 
dat de meningen die men naast 'sociale afstand' in de enquête heeft opgeno
men correlatie zullen vertonen met die sociale afstand. 

In het uiterste geval zou men alle opgenomen opinie-vragen als 'soortgenoten' 
mogen opvatten, maar als men niet zover wil gaan, dient toch als eis gesteld te 
worden dat het oordeel over minderheidsgroepen op individueel niveau consis
tentie vertoont. Deze consistentie zou dan toe te schrijven zijn aan de evalua-
tieve die in alle opgenomen opinie-vragen aanwezig geacht kan 
worden. In de instrumentele analyse zullen deze correlaties worden """"<uv
seerd. 

Operationalisering van empirische variabelen 

Opinies zijn latent en slechts door middel van stimulus toedienende vraag-
technieken (voorleggen van uitspraken manifest te maken. 

Men kan volhouden dat met de van de antwoorden op au.v11u«1u1~·"' 

opinie-vragen ""''°'"''""'"' 
den. 

De bezwaren drieërlei: 
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Over de validiteit van op deze wijze verkregen empirische variabelen tast men 
volkomen in het duister; 
de meet betrouwbaarheid der uitkomsten zal niet erg groot zijn; 
de precisie zal gering zijn. 

Een veld van meningen dat men in kaart wil brengen zal slechts gedekt kunnen 
worden door een goed gekozen steekproef van opinie-vragen, wier uitkomsten 
op hun samenhang worden onderzocht. Indien samenhangen empirisch aantoon
bàar zijn, kan men daaraan op zijn minst een aanwijzing ontlenen dat aan de 
betreffende items een gemeenschappelijke variabele ten grondslag ligt, die met 
behulp van de waargenomen antwoorden kan worden gemeten. In combinatie 
met de begripsvalidering, waarbij deze variabelen vooraf gepostuleerd worden, 
kan men met enige zekerheid stellen dat een operationalisering verkregen is van 
begrippen die men wenst te meten. 

De na-analyse is er op gericht deze samenhangen te onderkennen en vanuit de 
apriori aangewezen aspekten of vraagclusters homogene, d.w.z. schaalbare items 
af te leiden. (Zie hiervoor: Mokken, 1970) 

De uitgevoerde analyse is zoveel mogelijk betrokken op de volledige steek
proef of steekproefsplits. De steekproefomvang dwingt daartoe. Daartegen zou 
ook geen enkel bezwaar zijn aan te voeren als de toediening van het onder
zochte stimulus (t.v. serie) aan elementen van de populatie op random wijze 
zou zijn geschied. In feite hebben groepen Een NE zich zelf gekonstitueerd 
(zelfselectie) en is er in principe alle ruimte voor verschillen in samenstelling 
naar bijvoorbeeld leeftijd en opleiding. 

Dom de vergelijking van E - NE worden deelpopulaties onderscheiden en 
tegenover elkaar gesteld. 

Het is zeer wel mogelijk dat homogeniteit van items (in het algemeen item 
response-patronen) verschilt voor deelpopulaties. Alvorens deelpopulaties die op 
eenzelfde moment zijn ondervraagd met elkaar vergeleken mogen worden, res
pektievelijk deelpopulaties in de tijd gevolgd mogen worden, zal het niet vol
doende zijn om homogeniteit van items voor de totale steekproef aan te tonen, 
maar tevens voor de korresponderende deelsteekproeven afzonderlijk. 

Mokken (op cit., pg 225 e.v.) heeft daarvoor de term 'robuustheid' van een 
schaal ingevoerd. Het gaat ons hier om de robuustheid in een intra-culturele con
text. 

Men kan zich moeilijkheden op dit punt voor het onderhavige onderzoek 
zeer wel voorstellen omdat de éénduidigheid van de semantische inhoud van de 
voorgelegde uitspraken systematisch kan verschillen tussen de onderscheiden 
leeftijd-opleidingsgroepen en een verschil in spreiding kan opleveren binnen 
deze groepen. 

In het ergste geval zou men verschillen in meetuitkomsten voor de E t.o.v. 
NE en voor de E respektievelijk de NE in vóór- en nà-meting ten onrechte als 
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duiden. M.a.w. het meetinstrument zou een va-
riabele die zowel in als in voor 
de betreffende deelpopulaties verschilt 1963; pg 375-381). 

Indien deze van variabele bias van het meetinstrumentarium reali-
teitswaarde zou kan men dit slechts door er in de inte-

onderzoeksopzet rekening mee te houden. Een reële ," ... ,5 .""J""""''·" 
zijn om bijvoorbaat homogene deelpopulaties te definiëren en 
binnen elk van deze deelpopulaties afzonderlijk uit te voeren. De steek·prc>et
bouw biedt niet de mogelijkheid om zulks achteraf volledig te 
omdat de tot van zeer omvang leidt. 

In de aan dit aspekt aandacht gegeven 
worden. 

Meetbetrouwbaarheid der uitkomsten 

Bij herhaalde meting aan individuen met behulp van dezelfde instrumenten 
zullen de uitkomsten kunnen ook als er geen stimulus is aange
boden. Deze fluktuatie in de uitkomsten wordt meestal aangeduid als 'error' 
of 'fluktuerende meetfouten' (Cochran op 

In een bestaande uit vóór- en nà-meting is deze foutenbron van 
essentiè1e betekenis en heeft de oorzaken: 

onbetrouwbaarheid van het meeti:nstrurnen 
instabiliteit van de meetobjecten 1vuuv.""""'u 

niet voldoen aan de ceteris 
- design-effekten. 
De meest voorkomende om aan deze veelheid van foutenbronnen 
te ontsnappen is de stelling dat als optreden zulks in mate het ge-
val zal voor de NE en de E. 

Als men dit al zou mogen aannemen, dient de van de verschillen 
tussen vóór- en op het niveau van de individuele ",~vviilu<•n 
voerd te worden. Aard en omvang van de op deze 
dient voor de NE en E te 
de 
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Al.seis voor het aantonen van een effekt blijft geboden dat aard en omvang 
van de verschillen tussen Een NE statistisch significant zijn. 
Op de meetbetrouwbaarheid der uitkomsten zal in de nà-analyse worden in
gegaan. 

/Ll. Item-analyse 

i. Sociale afstand 
Onder dit gezichtspunt zijn vijf items op hun onderlinge afhankelijkheid be
zien. 

Vier daarvan hebben betrekking op gekleurde volken, t.w. Turken, Japan
ners, Surinamers en Zuid-Molukkers. Eén heeft betrekking op een europees 
buurvolk, de Duitsers. 

Vooraf* zijn de volgende hypothesen gesteld: 
De items;n.b.t. de gekleurde volken vormen z.g.n. homogene items, zij 
brengen in combinatie de afstand tot de gekleurde volken tot uitdrukking. 
Het item m.b.t. de Duitsers is een niet homogeen item. Afstand tot de 
Duitsers berust vermoedelijk op oorlogssentimenten en zal daarom nog de 
hoogste correlatie vertonen met het item Japanners. 

Teneinde die hypothesen te kunnen toetsen is correlatie-analyse uitgevoerd 
waarin twee optelscores mede zijn betrokken. De ene optelscore loopt over 
Turken, Japanners, Surinamers en Zuid-Molukkers (la), in de andere optel
score is het item Japanners weggelaten (1 b ). 

Correlatie matrix items sociale afstand en optelscores 
(Produkt-moment correlatie-coëfficiënten) 

Variabele 1.1 1.2 1.3 1.4 

1.1 Turken x 

1.2 Japanners .64(.58) x 

1.3 Surinamers .56(.60) .63(.46) x 

1.4 Zuid-Molukkers .60(.63) .62(.47) .64(.80) x 

1.5 

1.5 Duitsers .39(.29) .56(.51) .46(.47) .40(44) x 

la 

la Optelscore (4 items) .82(.83) .71(.57) .84(.89) .89(.93) .46(.47) x 

lb 

lb id. (3 items) .83(.85) .83(. 70) .83(.86) .87(.89) .48(.47) .98(.98) x 

NB. De getallen buiten haken hebben betrekking op de steekproef split van oneven 
nrs. de getallen binnen haken op de split van even nrs. (N= 220 resp. 245) 
Uitkomsten van de vóór-meting. 

* Een schema voor deze secundaire analyse is vooraf aan de Afdeling Studie en Onder
zoek van de NOS uitgebracht. 
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Het vermelden vari de uitkomsten voor beide splits afzonderlijk heeft tot doel 
een indruk te geven van de betrouwbaarheid. 

De eerst gestelde hypothese blijkt bevestigd: de 'sociale afstand' is niet los 
te denken van huidskleur. Dat blijkt uit de relatief hoge correlatie van het 
item Japanners met de andere items en met optelscore lb, waarin het zelf 
niet is opgenomen. Het item Duitsers correleert met de overige. 

De items 1 t/m 4 blijken goed schaalbaar te zijn. Men kan dit afleiden uit de 
correlatie binnen de splits en de betrekkelijk geringe variatie 

die tussen de splits optreedt. 
De als tweede gestelde hypothese wordt door de uitkomsten weliswaar be

vestigd, maar niet op overtuigende wijze. 

De herhalingsbetrouwbaarheid van de item-score sociale afstand kon niet be
paald worden, aangezien de betreffende items niet in de herondervraging 
waren opgenomen. 

Wel zullen item-score la opnemen in de correlatie-analyse van de overige 
items (voorzover het de uitkomsten van de vóór-meting betreft) teneinde 
enige indruk te krijgen van de parallelliteit op dit punt. (De Groot, op. 
cit; pg. 288). 

ii. Sociaal gedrag en iv Economische bedreiging door gastarbeiders. 
Vooraf zij vermeld dat bij de correlatie-analyse van deze items de scoring van 
de enquete-resultaten zodanig is uitgevoerd dat wat betreft de inhoud t.a.v. 
de minderheidsgroepen hebben. 

Wij geven nu eerst de resultaten van de correlatie-analyse, waarbij geen 
voorafgaande hypothesen opgesteld werden. 

Correlatie-matrix items sociale gedrag 'en' economische bedreiging door 
gastarbeiders en optelscores incL item-score la. 
(Product-moment correlatie-coëfficiënten) 

Variabele 2.1 2.2 2.3 2.a 2.b 4.1 4.2 4 

2.1 Criminaliteit x 
2.2 Werkijver .04 x 
2.3 

gedrag .18 -.01 x 

2.a Optelscore (1 t/m 3) .62 .60 .68 x 

2.b id. (2 3) .22 .67 .73 .90 x 

4.L Gastarbeiders veroor-
zakers werkloosheid x 
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4.2 Gastarbeiders 'houden 
of wegzenden' .44 x 

4. (1 en 2) .83 .86 x 

1.a Item-score 
'sociale afstand' .17 .20 .28 .37 .32 .33 .25 .35 x 

N.B. Deze resultaten hebben betrekking op de steekproefsplit van oneven nrs. uit de 
vóór-meting (N= 220) 

De items die onder het gezichtpunt 'sociaal gedrag' zijn gerangschikt blijken 
niet-homogene items te zijn. Dat komt uit de afwezigheid van onderlinge 
afhankelijkheid naar voren en uit de lage correlatie van item 2.1 met optel
score 2.b waarin het zelf niet is opgenomen. 

De beide items die onder iv zijn opgenomen blijken wel enige homogeniteit 
te vertonen, hoewel men op basis van slechts 2 items moeilijk van innerlijke 
consistentie kan spreken. 

De verkregen optelscores onder ii en iv geven wel correlatie te zien met 
1.a, maar in zo geringe mate dat hier geen sprake is van parallelinstrumenten. 

Vermeend sociaal gedrag en economische bedreiging door gastarbeiders, 
zoals in het NOS onderzoek geoperationaliseerd, dienen voorshands als af-
zonderlijke aspecten of componenten van een discriminatoire over 
minderheidsgroepen te worden opgevat. 

Voor beide indices* is bovendien de herhalingsbetrouwbaarheid bepaald. 
Deze blijft uiteraard beperkt tot de NE-groep en is gebaseerd op de product
moment correlatie-coëfficiënt van de individuele waarnemingen uit de vóór
en nàmeting indien in beide metingen een score gedefinieerd kan worden, 
d.w.z. op alle relevante items een antwoord werd verkregen. 

Herhalingsbetrouwbaarheid 'sociaalgedrag' en 'economische bedreiging door 
gastarbeid ers'. 

Aantal respondenten met score in: Product-moment 

Vóór-meting Nà-meting correlatie-coëfficiënt 

2.b Sociaal 72 92 .47 (N=72) 
gedrag 

4 Economische 
bedreiging 114 123 .65(N=114) 

N.B. Deze resultaten hebben betrekking op de enquete-uitkomsten uit de vóór- en 
mi-:me1t1ngvan groep 2(N=123) 

hier in navolging van Mokken (M,)kk:en, 1970, pg. 5) van indices aange-
scnaarbaarnetá van items gering of afwezig moet worden. 

19 



Uit deze resultaten blijkt dat: 
het aantal respondenten dat de vragen onder gezichtspunt il volledig be· 
antwoordde zodanig gering is dat men hieruit slechts kan konkluderen dat 
relatief velen zich m.b.t. de voorgelegde uitspraken niet erg zeker voelden 
en er te dien aanzien een aanzienlijk verschil bestaat tussen vóór· en nà· 
meting; 
de herhalingsbetrouwbaarheid van de indices, over de volledige antwoord· 
patronen genomen, gering geacht moet worden. 

iii. Rechtspositie minderheidsgroepen. 
Een zelfde procedure als hierboven beschreven voor ii en iv is gevolgd voor 
index iü. 

Co"elatie-matrix items 'rechtspositie minderheidsgroepen', optelscore en 
item-score l:a 
(Productmoment correlatie-coëfficiënten) 

Variabele 3.1 3.2 3.3 3.4 3 l.a 

3.1 Achterblijven gezinnen x 
3.2 Schadelijk werkgelegenheid -.11 x 
3.3 Minder aftrekmogelijkheden .09 -.03 x 
3.4 Uitbuiting .20 -.17 -.11 x 

3 Optelscore (1 t/m 4) .50 .39 .37 .56 x 

1.a -.07 .17 .02 .03 .09 x 

N.B. Deze resultaten hebben betrekking op de steekproefsplit van de even nrs. uit 
de vóór-meting (N= 242). 

De items onder iii vormen niet-homogene items en de index 'rechtspositie 
minderheidsgroepen' kan evenmin als een parallel instrument van 'sociale 
afstand' worden opgevat. 

Herhalingsbetrouwbaarheid 'rechtspositie minderheidsgroepen' 

Aantal respondenten met score in: Product-moment 

Vóór-meting Nà-meting correlatie-coëfficiënt 

3. Rechtspositie 77 114 .88 (N=77) 

N.B. Deze resultaten hebben betrekking op de enqueteuitkomsten uit de vóór- en 
nà-meting van groep 7(N=152) 
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Hoewel de herhalingsbetrouwbaarheid van item-score 3 verrassend hoog ge
noemd kan worden, dient hieraan toegevoegd te worden dat het aantal re
spondenten met een volledig antwoordpatroon relatief gering is en op dras
tische wijze verschilt tussen vóór- en nà-meting, hetgeen toch op een ernstig 
tekort in de 'totale' herhalingsbetrouwbaarheid wijst. 

Konklusies 

De onderzochte indices overziend, komen wij tot de konklusie dat met de 
onder 'i Sociale afstand' gerangschikte uitspraken schaalbare items verkregen 
werden. Helaas wetden zij niet in de herondervraging betrokken. 
Van de overige indices komt 'iv Economische bedreiging door gastarbeiders' 
nog het beste tegemoet aan de te stellen eisen voor een effect-criterium. 
Hoewel de herhalingsbetrouwbaarheid van iv achter blijft bij die van iii in
dien we de volledige antwoordpatronen als uitgangspunt nemen, kan de 'totale 
herhalingsbetrouwbaarheid van iv toch hoger aangeslagen worden. 

Il.2. Samenstelling van de analyse-groepen naar leeftijd, opleiding en opinie 
vooraf t.a.v. minderheidsgroepen. 

2.1 Samenstelling naar leeftijd-opleiding van de exposed/nonexposed 
Studies naar het effekt van communicatie laten vaak zien dat leeftijd en op
leiding hierin blijken te interveniëren. (Zie voor talloze voorbeelden: Rosen
berg; 1968) 

Een vergelijking van de groepen E met NE zonder meer zou dan tot foutieve 
interpretaties aanleiding kunnen geven. 

·Gelet op de beperkingen die de steekproefomvang stelt, hebben wij vijf 
z.g.n. leeftijdsopleidingsgroepen onderscheiden (L-0 groepen). 

Karakteristiek 

L-Ogroep: Opleidingsniveau Leeftijd 
(Algemeen vormend onderwijs) 

1 M.O.+ ongeacht 
2 Ulo < 35 
3 Ulo ~ 35 

4 L.O. < 35 
5 L.O. ~ 35 

Met behulp van deze indeling kan zowel de simultane invloed van leeftijd en 
opleiding worden nagetrokken als die van de afzonderlijke factoren. (N.B. een 
fout in de computerprogrammering heeft er toe geleid dat bij de leeftijds· 
!fldeling groep l buiten beschouwing bleef). 
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Indien we in eerste instantie afzien van de splitsing van de steekproef in 
even en oneven nrs., dan blijken E en NE als volgt verdeeld te zijn naar 
leeftijd-opleiding. 

Onderverdeling van Een NE naar leeftijd-opleiding* 
(aantallen respondenten) 

Leeftijd-opleidingsgroepen E NE Totaal 

1. M.O.+ 14 57 71 

2. Ulo < 35 12 34 46 

3. Ulo ~ 35 18 26 44 
4. L.O. < 35 14 83 97 

5. L.O. ~ 35 49 134 183 

107 334 441 

X2 =12.43,df=4,p.< .05 

N.B. Deze resultaten hebben betrekking op de groepen 1 t/m 4 en 6 t/m 9. 

Het zelf-selectie mechanisme (wel of niet gaan kijken naar de tv serie) blijkt 
inderdaad biased te zijn naar leeftijd-opleiding; L-0 groep 3 is in ernstige mate 
oververtegenwoordigd en L-0 groep 4 ondervertegenwoordigd in de exposed. 

Waar de analyse van het effekt zich uitstrekt over vóór- en na meting en 
voor de splits van de steekproef afzonderlijk dient tè worden uitgevoerd, 
maken wij ook nog de volgende opstelling. 

Onderverdeling van analyse-groepen naar leeftijd-opleiding. 
(aantallen respondenten) 

Oneven nrs. Even nrs. 

L-Ogroepen E NE Totaal E NE Totaal 

1. M.O.+ 7 17 24 4 30 34 

2. Ulo < 35 7 17 24 5 10 15 

3. Ulo ~ 35 8 11 19 7 9 16 

4. L.O. < 35 6 29 35 3 40 43 

5. L.O. ~ 35 16 49 65 25 60 85 

44 123 167 44 149 193 

* Van een aantal respondenten werden geen leeftijd-opleidingsgegevens verkregen. 
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1. M.O. 7 17 24 4 30 34 

2/3 Ulo 15 28 43 12 19 31 

4/5 L.O. 22 78 100 28 100 128 

44 123 167 44 149 193 

x2 =2,71, df=2, p < .30 x2 = 7.49, df;;:;:: 3, p < .025 

2/4 < 35 13 46 59 8 50 58 

3/5 ~ 35 24 60 84 32 69 101 

37 106 143 40 119 159 

x2 ::::0,603, df= 1, p < .50 X2 ::::6.00,df=l,p < .02 

N.B. Deze resultaten hebben betrekking op de groepen 1 en 2 resp. 6 en 7. 

Hoewel het procentuele aandeel van de exposed niet significant verschilt voor 
de splits van de steekproef, 26,3% voor de oneven nrs. vs 22,8% voor de even 
nrs. is er een opvallend verschil in de afhankelijkheid met leeftijd-opleiding. 
Bij de even nrs. doet die afhankelijkheid zich op significante wijze voor, bij 
de oneven nrs. niet. 

2.2. Opinie vooraf t.a.v. minderheidsgroepen naar lee/tijd-opleiding 
Voor de oneven nrs. baseren wij onze analyse op de indices 2b en 4, voor de 
even nrs. op index 3. 

Opinie vooraf t.a.v. minderheidsgroepen naar leeftijd-opleiding 
(aantallen respondenten) 

Oneven nrs. 

Index 2.b (vóór-meting) Index 4 (vóór-meting) 
Score: 2/3 4 0 ~ Tot. 2/3 4/5 6 0 Tot. 

Leeftijd/opleiding 

1. M.O. 6 7 11 24 11 10 3 24 

2. Ulo < 35 5 5 14 24 9 5 9 1 24 

3. Ulo ~ 35 8 7 4 19 3 4 10 2 19 

4. L.O. < 35 12 9 14 35 12 17 6 35 

5. L.O. ~ 35 14 28 23 65 26 15 17 7 65 

45 56 66 167 50 52 52 13 167 
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De toetsing van de verschillen is gebaseerd op de afzonderlijke onderverde
lingen naar opleiding resp. leeftijd om te geringe theoretische cel-frequentie te 
vermijden. Om dezelfde reden bleef m.b.t. index 4 de antwoordcategorie 0 
buiten beschouwing. 

Toetsing d.m.v. X2 laat een significant verschil zien voor index 4 naar op
leiding (X2 = 17 ,1, df = 4, p < .005). 
Vooral de groep met alleen lager onderwijs toont zich gevoelig voor de uit· 
spraken waarin de economische bedreiging tot uitdrukking werd gebracht. Op 
zich zelf is dit resultaat interpreteerbaar, omdat voor deze groep een econo· 
mische bedreiging ook meer direkte betekenis heeft, gelet op de beroepen en 
functies waarin gastarbeiders gewoonlijk te werk worden gesteld. 

Even nrs. 

Index 3 (vóór-meting) 

score: 
1t/m3 4 5 t/m 7 0 Tot. 

1. M.O. 3 11 7 13 34 

2. Ulo < 35 4 3 8 15 

3. Ulo ;;;;. 35 5 9 16 
4. L.O. < 35 6 12 4 21 43 

5. L.O. ;;;;. 35 4 22 15 44 85 

14 54 30 95 193 

Toetsing op basis van afzonderlijke onderverdelingen naar opleiding resp. leef
tijd met behulp van X2 laat geen significante verschillen zien. 

2.3. Exposed/nonexposed naar opinie vooraf t.a.v. minderheidsgroepen 
De opinie t.a.v. minderheidsgroepen vormt de criteriumvariabele voor dit on· 
derzoek. Mogelijke effekten dienen aan dit criterium te worden beoordeeld. 

Het is daarom zeer belangrijk vast te stellen of de exposed en non-exposed 
vooraf reeds verschillen op dit punt vertoonden. De onderzoeksopzet van 
vóór· en nà-meting vereist strikt genomen dat de beide groepen niet verschil
len. Aangezien de toediening van het stimulus niet beheerst was, mag men 
niet zonder meer aannemen dat aan deze eis voldaan zal zijn. 

Voor afwijkingen op dit punt dient gecorrigeerd te worden c.q. er dient bij 
de interpretatie van mogelijke verschuivingen rekening mee gehouden te 
worden. 

De analyse wordt nog wat gecompliceerder indien de groepen E en NE ook 
nog blijken te verschillen in samenstelling op factoren die zelf weer samen
hang vertonen met de criterium-variabele. 
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In ons geval kan deze·complicatie geen zichtbaar ernstige vormen aannemen .. 
Alleen de factoren leeftijd en opleiding zijn immers in het onderzoek betrok· 
ken. 

Bovendien blijken de kaarten in zoverre gunstig te liggen dat alleen de steek
proefsplit van even nrs. significante verschillen opleverde tussen E en NE naar 
leeftijd en opleiding. 

Als enige criterium-variabele beschikken we voor deze split over index 3. 
Deze bleek evenwel nagenoeg onafhankelijk van leeftijd-opleiding. 

Ergo :~in dit geval is er voor complexe samenhangen die een eenvoudige con
frontatie van E met NE op opinie vooraf tot een zinloze operatie zouden 
maken, nauwelijks ruimte. 

(N.B. Het bovenstaande dient in zoverre geamendeerd te worden dat samen
hangen die statistisch gesproken niet significant zijn, toch nog effekten teweeg 
kunnen brengen zij het in geringe mate zoals hierboven zijn aangeduid. 
Voor alle zekerheid zijn de groepen Een NE door herweging naar leeftijd
opleiding volledig vergelijkbaar gemaakt. Daarbij is gebruik gemaakt van de 
opiniescores vóóraf per leeftijds-opleidingsgroep. Deze verfijning leidt niet tot 
andere. konklusies dan de hierna volgende). 

Exposed en Nonexposed naar houding vóóraf 
(aan tallen respondenten) 

Oneven nrs. Even nrs. 

Index 2b Index 3 

Score: Score: 

2/3 4 0 Tot. 1/3 4 5/7 0 Tot. 

E 10 19 15 44 15 6 22 44 
NE 35 37 51 123 13 39 25 75 152 

Totaal 45 56 66 167 14 54 31 97 196 

Index 4 

4/5 6 0 Toi. 

E 7 13 20 4 44 

NE 43 39 32 9 123 

Totaal 50 52 52 13 167 

Toetsing m.b.v. X2 indiceert een significante samenhang voor index 3. 
(Bij de toetsing bleef de antwoordcategorie 0 buiten beschouwing 
xz 7 .80, df = 2, p < .01) 
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De groep E blijkt v6óraf minder gevoelig voor uitspraken waarin de econo
mische bedreiging door gastarbeiders is vervat. 

IL3. Analyse van het effect; confrontatie van vóór- en nà-meting voor 
Exposed en Non-exposed 

3.1. Index 2b; sociaal gedrag 
Ter inleiding plaatsen wij de verkregen indelingen over de onderscheiden score
posities voor groepen E en NE naast elkaar. 

Opinie t.a.v. minderheidsgroepen (vermeend sociaal gedrag) uit vóór- en nà
meting voor Een NE 
(aantallen respondenten) 

Nonexposed Exposed 

Vooraf Achteraf Vooraf Achteraf 

Score 

2 4 8 1 2 

3 31 34 9 11 

4 37 50 19 22 

0 51 31 15 9 

123 123 44 44 

Het aantal blanco's blijkt zowel bij de NE als bij de E sterk te zijn afgenomen. 
De resulterende verdeling over de score-posities 2-4 wijkt in de nà-meting naar 
verhouding niet sterk af van die in de vóór-meting. 

De gegeven tabel onthult uiteraard niet alle veranderingen in scorepositie 
die zijn opgetreden. Daartoe dient een volledige kruistabulatie van de scores 
uit de vóór en nà-meting te worden uitgevoerd. Men kan daarbij de blanco's 
buiten beschouwing laten, omdat een verandering van 0 -i. 2,3 of 4 resp. 
van 2,3 of 4 -i. O minder éénduidig te interpreteren valt dan een verandering 
van 2 ~ 3 resp. 2 ~ 4, etc. 
(N.B. Men moet zich realiseren dat een blanco werd toegekend aan responden
ten die op één of meer van de voorgelegde uitspraken het antwoord schuldig 
bleven). 

Het nadeel is dat het aantal respondenten waarover dan een vergelijking ge
maakt kan worden zeer gering wordt (exposed-groep!} en dat de verschuivingen 
van een select deel van de steekproef in ogenschouw genomen worden. 
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Onderscheiden wij m.b.t. verandering drie posities ( + , = , _ ) dan kunnen 
blanco's bij wijze van alternatief als volgt behandeld worden: 
0-+ - ' 0 -+ 4 + ; 2,3 -+ 0 + ; 4 -+ 0 - ; 0 -+ 0 = . 
De uitkomsten van de alternatieve berekeningswijzen plaatsen wij naast elkaar. 

Veranderaars (excL blanco's) Veranderaars (incl. blanco's) 

NE E Tot. NE E Tot 
+ 14 3 17 30 12 42 
= 42 17 59 66 23 89 

9 6 15 27 9 36 

65 26 91 123 44 167 

Het beeld dat de veranderingen bieden, verschilt naar gelang men blanco's in 
de beschouwing betrekt. 

De richting van de veranderingen excl. blanco's is tegengesteld voor de E 
t.o.v. de NE, terwijl die incl. blanco's dezelfde is. Het verschil in de verande
ringen excl. blanco's is evenwel niet significant (a = .05). 

Een toets op verandering ( + of - versus = ) laat voor geen van beide alter
natieven een verschil zien tussen E en NE. 

Tot slot dient nagegaan te worden of zich binnen L-0 groepen verschui
vingen voordoen die elkaar mogelijkerwijze compenseren en daarom in de 
tabellen m.b.t. het totaal niet aan de dag kunnen treden. 

De mogelijkheden van analyse op dit punt zijn zeer beperkt vanwege de 
geringe omvang der deelgroepen. 

Daarom is het eigenlijk alleen zinvol de veranderingen incl. blanco's te 
bezien. 

Veranderingen (incl. blanco's) binnenL-0 groepen 

L-0 groepen Non exposed Exposed 

+ = tot. + = tot. 

1. M.O. 2 4 11 17 1 6 7 

2. Ulo < 35 5 11 17 4 1 2 7 

3. Ulo ;;;:. 35 3 2 6 11 2 1 5 8 

4. L.O. < 35 10 2 17 29 1 1 4 6 
5. L.O. ;;;:. 35 10 18 21 49 4 6 6 16 

30 27 66 123 12 9 23 44 

Een toets op verandering binnen elk van de onderscheiden vijf L-0 groepen 
is onmogelijk vanwege de geringe omvang der deelgroepen; de tabel nodigt 
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daartoe ook niet uit. Alleen binnen de groep 'L.O. < 35' is er een, niet toets· 
baar, verschil in verandering voor de E t.o.v. de NE. 

Overigens geeft deze tabel wel aanleiding tot het tegenover elkaar stellen 
van de groep 'L-0. ~ 35' en alle overige, maar dan met loslating van de 
onderscheiding E - NE ! 

Het blijkt immers dat de veranderingen binnen de twee groepen nauwelijks 
verschilt voor E t.o.v. NE, maar wel een groot verschil tussen deze groepen 
laat zien. 

Veranderingen binnen tWee L-Ogroepen naar E - NE, vs tussen deze groepen 
ongeacht E - NE 

Non exposed Exposed Totaal 

+ Tot. + ;::: Tot. + Tot. 

LO.~ 35 10 18 21 49 4 6 6 16 14 24 27 65 
Overige 
groepen 20 9 45 74 8 3 17 28 28 12 62 102 

30 27 66 123 12 9 23 44 42 36 89 167 

Toetsing van de verschillen in de Totaal-tabel levert een significante uitkomst 
op: X2 = 15,0, df = 2, p < .005. 

Bij de interpretatie van deze laatste uitkomst past enige reserve, ondanks de 
omvang van de verschillen. Er ligt aan de toetsing geen vooraf gestelde 
hypothese ten grondslag, terwijl de criterium-variabele al eerder bleek weinig 
houvast te bieden als betrouwbare graadmeter voor veranderingen. 

Het nu verkregen resultaat levert daarvoor eigenlijk niet meer dan een nadere 
bevestiging. Zelfs al zou deze index een statistisch significant verschil tussen 
E en NE opleveren, zou men op grond daarvan niet tot een effekt van de tv 
serie mogen besluiten. 

3.2. Index 4, economische bedreiging door gastarbeiders 
Wij vermeldden reeds dat deze index nog de beste mogelijkheden biedt voor 
een beoordeling van opgetreden veranderingen. Het probleem van de blanco's 
speelt bij deze index nauwelijks een rol, reden waarom wij slechts de verande
ringen incl. blanco's zullen analyseren. 
Ter bekorting van de uiteenzetting zullen wij de tabel met uitkomsten geven 
met een onderverdeling van de steekproef naar L-0 groepen. 

28 



Veranderingen (incl blanco's) binnen L-0 groepen naar E- NE 

Non exposed Exposed Totaal 

L-Ogroepen + :::: Tot. + + Tot. + = 

1. M.O. 3 2 12 17 2 5 7 3 4 17 

2. Ulo < 35 8 2 1 17 3 2 2 1 11 4 9 

3. Ulo ~ 35 2 9 11 2 5 8 4 1 14 

4. L.O. < 35 10 7 12 29 2 3 6 12 8 15 

5. L.O. ~ 35 13 14 22 49 5 5 6 16 18 19 28 

36 25 62 123 12 11 21 44 48 36 83 

Er doet zich geen (opvallend) verschil in verandering voor tussen E en NE, niet 
in totaal, noch binnenL-0 groepen . 

. Er doet zich wel een vergelijkbaar verschil voor als bij index 2b, namelijk 
in de mate van verandering ( + of - vs = ) naar de onderscheiden L-0 groepen, 
met voorbijzien van het onderscheid E - NE. 

Veranderingen tussen L-0 groepen 

L-0 groepen 

1 2 3 4 5 Tot. 

+ 1 15 5 20 37 84 

= 17 9 14 15 28 83 

24 24 19 35 65 167 

x2 == 11.9, df = 4, p < .02. 

De verschillen uit deze tabel hangen primair met opleidingsniveau samen, hoe
wel er ook een leeftijdseffekt in bespeurbaar is. 

De verschillen in opinie vooraf, die zich bij. deze index bleken voor te doen 
naar opleidingsniveau, bleven goeddeels onveranderd ondanks de onder
liggende veranderingen op het individuele niveau. 

3.3. Index 3, rechtspositie minderheidsgroepen 
Bij deze index bleek het aantal blanco's in de vóór-meting zeer veel groter dan 

1 
in de nà-meting. Dit verschijnsel en enkele andere blijken zich in vrijwel gelijke 
mate voor te doen bij de E en NE: 
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Tot. 

24 
24 

19 

35 
65 
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Opinie t.a.v. minderheidsgroepen (rechtspositie) uit vóór- en nà-meting bij 
EenNE 

NE E 

voor na voor na 

Index-scores 

1/2 4 3 ( 6) 5 (-) 

3 9 18 (13) 2 (1.5) 
4 39 46 (58) 15 13 (23) 
5 16 34 (24) 4 9 ( 6) 

6/7 9 13 (13) 2 5 ( 3) 
0 75 38 22 10 

152 152 44 44 

N.B. Tussen haken staan de uitkomsten die men op grond van de vóór-meting zou ver
wachten bij gelijk aantal blanco's. 

Er is kennelijk een polarisatie in de beantwoording opgetreden, aangezien de 
bezetting van de uiterste scoreposities veel groter geworden is. 

Dit effekt doet zich evenwel niet alleen bij de E voor, maar ook bij de NE. 
In de verhouding hoge scores lage scores heeft deze polarisatie nauwelijks 

een verandering teweeg gebracht. Ook deze uitspraak geldt voor de E en de 
NE. 

Er kan derhalve op grond van deze uitkomsten niet tot een verschuiving 
ten gevolge van exposure besloten worden. 

Deze konklusie wordt ondersteund door een analyse op individuele score
veranderingen incl. blanco's. 

Veranderingen (incL blanco 's) naar E - NE 

NE E Totaal 

+ 43 10 53 
34 8 42 

75 26 101 

152 44 196 

De L-0 groepen blijken zich wat deze index betreft nagenoeg op dezelfde 
wijze te gedragen 
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UI. Konklusies 

IIL 1. Konklusies uit de na-analyse 

1. Met uitzondering van 'sociale afstand' werden op de door ons onderscheiden 
aspecten geen schaalbare items verkregen. Aangezien de items m.b.t. 'sociale 
afstand' slechts in de vóór-meting werden gehanteerd, ontbreken strikt ge
nomen variabelen die de basis zouden kunnen vormen voor de analyse van op
getreden effekten. 

2. Hiermee zou de kous af kunnen zijn. Maar tussen de weg van de afzonder
lijke items, die men slechts als uitgangspunt van meting kan aanvaarden bij ge
loof in 'la question pure' (Galtung, 1969; pg. 17) en de sets van homogene 
items, ligt de tussenweg van de indices, die een legitieme basis voor meting 
kunnen vormen (Mokken, op cit. pg. S-9). · 

Op apriori wijze, meer konkreet: langs de weg van de inhoudsvalidering, is 
door ons een aantal indices gedefinieerd op grond van de aspecten die aan het 
begrip 'opinie t.a.v. minderheidsgroepen' zijn te onderscheiden. 

Drie indices kwamen in principe in aanmerking als maten voor effekt: 
ii. Sociaal gedrag van minderheidsgroepen, 
ili. Rechtspositie van minderheidsgroepen, 
iv. Economische bedreiging door gastarbeiders. 

De operationele voordelen van indices boven afzonderlijke items zijn de betere 
weergave van de gedifferentieerdheid van de begrippen in kwestie, terwijl een 
grotere meetbetrouwbaarheid en precisie verkregen kan worden. 

3. Aanvaarden we de indices als uitgangspunt voor de analyse van de effekten, 
dan dient gesteld te worden dat de konklusies die de NOS-onderzoekers aan 
hun uitkomsten verbinden, ongefundeerd blijken te zijn. 
- Er treedt in beperkte zin een verschil op in de scores vooraf tussen E en 

NE. Dit verschil is niet toe te schrijven aan verschillen in samenstelling naar 
leeftijd en opleiding. Het doet zich evenwel slechts in één van beide steek
proeven voor en wel m.b.t. index 3. 
Een verharding van de standpunten zoals tot uitdrukking zou moeten komen 
in score-verandering bij de groep E t.o.v. de NE, blijkt niet aantoonbaar. 
Waar zich in de opinie-score vooraf een verschil voordeed tussen E en NE, 
blijkt die zich achteraf ook voor te doen; waar ze zich vooraf niet manifes
teerden, doen ze dat achteraf ook niet. 

4. Analyse van de individuele score-veranderingen wijzen op een gebrekkige 
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meetbetrouwbaarheid van de uitkomsten, bij index 2b gepaard aan een geringe 
precisie. 

Als gevolg van deze gebreken aan het meetinstrumentarium zullen ver
schillen, zo ze zich hebben voorgedaan, al moeilijk aantoonbaar zijn. 

5. In de opinie-scores vooraf doen zich enkele statistisch significante verschillen 
voor tussen Een NE (index 3) en leeftijd-opleidingsgroepen (index 4). 

Op zulke verschillen dient men bij voorbaat bedacht te zijn; ze kunnen name
lijk een verschil in opinie reflecteren, maar even goed een variabele bias van het 
instrument. 

De paradoxale situatie doet'zich voor dat de onderzoek-uitkomsten door het 
vooraf formuleren van verwachtingen te dien aanzien aan vertrouwen kunnen 
winnen, door ze als empirische uitkomsten te behandelen en als zodanig te 
interpreteren zullen ze het vertrouwen in de opzet verzwakken. In het laatste 
geval stelt men namelijk overtrokken eisen aan data die te veel moeten verkla
ren; in het eerst~ geval voegt men apriori kennis (inzicht en uitkomsten van 
eerdere onderzoekingen) aan de onderzoek-uitkomsten toe. 

Zo had het gevonden verschil in de opinie-score 'economische bedreiging door 
gastarbeiders' naar opleidingsniveau, vooraf gehypothetiseerd kunnen worden. 

De toetsing van gevonden verschillen aan de vooraf geformuleerde verwach
tingen kan een bijdrage tot de begripsvalidering leveren langs de weg van het 
nomologische netwerk rond de begrippen in kwestie (De Groot, op. cit.: pg. 
271-278). 

Van deze mogelijkheden is in het NOS-onderzoek geen gebruik gemaakt, 
wat niet los gezien kan worden van de veronachtzaming van de begripsvalide
ring in het algemeen. 

6. De uitkomsten wijzen op een aantal veranderingen in de námeting t.o.v. de 
vóór-meting, die binnen de gekozen onderzoeksopzet nauwelijks toelaatbaar 
zijn, m.a.w. een aantasting van het design inhouden. 

M.b.t. elk van de drie indices blijken zich namelijk systematisch verande
ringen in score-posities voor te doen die onafhankelijk zijn van de exposure aan 
het onderzochte stimulus (tv serie). 

In de ene steekproefsplit (oneven nrs) blijkt het aantal veranderingen (index 
4) respektievelijk het aantal en de richting van de veranderingen (index 2b) 
bepaald te worden door opleiding en leeftijd onafhankelijk van exposure. 

In de andere steekproefsplit (even nrs) doet zich een algemene polarisatie 
van de beantwoording in de ná-meting voor die eveneens onafhankelijk is van 
exposure. 

Deze uitkomsten wijzen sterk in de richting van een combinatie van variabele 
bias van het meetinstrument en een design-effekt ( effekt van herondervraging! ). 
Mogelijk spelen hier ook veranderingen in de externe omstandigheden een rol 
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De konklusie kan slechts luiden dat elke uitspraak over veranderingen als ge
volg van het onderzochte stimulus (tv serie) in de lucht komt te hangen. 

Bias en fluktuerende meetfouten nemen een dermate grote omvang aan dat 
verschillen in veranderingen tussen E en NE ruimschoots binnen de marge der 
meetfouten vallen. 

/IL 2 

Het NOS-onderzoek blijkt uit een oogpunt van methodologie dermate te kort 
te schieten dat aan de konklusies uit dit onderzoek geen waarde kan worden 
toegekend. 

Waren ze binnen de reeds gesignaleerde strukturele beperkingen (zie I) te 
ondervangen geweest? 

In elk geval ten dele. 

1. De begripsvalidering is veronachtzaamd, met als gevolg dat de gehele syste
matiek van het onderzoek nodeloos te lijden heeft gehad. 

2. De schaalkonstruktie die op de uitkomsten van de vóórmeting beproefd had 
kunnen worden en als leidraad voor de ná-meting had kunnen gelden is achter
wege gebleven. Afgezien van standaard schaalprocedures hadden eenvoudige 
correlatie-berekeningen de onderzoekers voor vele valkuilen kunnen behoeden. 

3. Een toets op de meetbetrouwbaarheid der uitkomsten behoort bij een op
zet bestaande uit vóór-en nameting tot de aantrekkelijkheden. Deze eenvoudige 
toetsing is ten onrechte niet uitgevoerd. 

4. Op grond van een schat aan ervaringen m.b.t. het effekt van communicatie 
hadden de onderzoekers vooraf een aantal deelpopulaties in termen van leef
tijd en opleiding kunnen definiëren die elk aan een vóór-en na-onderzoek onder
worpen hadden kunnen worden. De meest voor de hand liggende problemen 
van de variabele bias van het meetinstrumentarium waren dan te ondervangen 

5. Mogelijke veranderingen in de externe omstandigheden hadden Of moeten 
worden geanaliseerd aan de hand van krantenberichten e.d. over minderheids
groepen of hadden door middel van vragen in de enquête achterhaald dienen 
te worden. De laatste is met oog op design effekten de minder aantrekkelijke 
weg. 
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speeld. Deze zijn binnen de strukturele beperkingen nauwelijks te ondervangen. 
Hoogstens kan men er naar streven de andere fouten bronnen dermate terug 

te dringen dat design-eff ekten het aantonen van effekten van het onderzochte 
stimulus niet prohibitief maken. 
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De studie van de Haan heeft ten doel na te gaan in welke mate het werk van Adelman 
en Morris van belang is voor de ontwikkelingstheorie en -politiek. 

Adelman en Morris hebben op dit gebied naam gemaakt, omdat zij vrijwel als eersten 
naast economische ook sociologische en politieke grootheden in hun model voor het 
ontwikkelingsproces van ontwikkelingslanden hebben opgenomen. Daarbij hanteerden 
zij multivariate analyse technieken welke in de economie vrijwel niet worden gebruikt, 
zoals factor, canonische regressie en discriminant analyse. 

De studie van de Haan geeft een goede samenvatting van het werk van Adelman en 
Morris. Zowel de probleemstelling en de statistische moeilijkheden, als de kritiek op 
het onderzoek van de beide schrijfsters zijn overzichtelijk verwoord. De toegepaste 
onderzoekingstechnieken zijn zodanig in de tekst weergegeven, dat men, met een 
minimum aan wiskundige kennis, toch tot een behoorlijke interpretatie van de door 
Adeiman en Morris bereikte resultaten kan komen. In aparte appendices zijn methoden 
en sommige resultaten wiskundig wat verder uitgewerkt. 

Samenvattend neigt de Haan tot de opvatting, dat het werk van Adelman en Morris 
slechts een beperkte bijdrage tot de verdere uitbouw van de theorie en de politiek 
van ontwikkeling levert. Afgezien van bedenkingen tegen de wijze waarop sommige 
kwalitatieve gegevens gekwantificeerd zijn, is een van de belangrijkste bezwaren van 
de Haan, dat de schrijfsters statistische methodieken hebben toegepast, zonder vooraf 
eerst een theorie te hebben geformuleerd. 
In empirisch onderzoek evenwel is het een steeds terugkomend twistpunt of men eerst 
moet kijken en dan gaan denken, of dat men eerst moet denken en dan gaan kijken. 
De appreciatie van het werk van Adelman en Morris wordt dan ook in belangrijke mate 
bepaald door de vraag of men in onderzoekingswerk aan de eerste of aan de tweede ge
noemde volgorde van werken de voorkeur geeft. 

J.H.F. Schilderinck 
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