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1 Religie en abortus 

Het thema van deze studie is de relatie tussen de traditionele christelijke religie en 
de houding tegenover abortus provocatus bij de Nederlandse bevolking halverwege 
de jaren tachtig. Onder abortus provocatus - in het vervolg kortheidshalve meestal 
aangeduid met abortus - wordt het opzettelijk afdrijven van een nog niet levens
vatbare' vrucht verstaan, het opzettelijk afbreken van de zwangerschap. 

In het eerste deel van dit hoofdstuk wordt het thema ingeleid en de bedoeling van 
de studie toegelicht door enkele achtergronden te schetsen. Daarbij is de recente 
liberalisering van de houding tegenover abortus en de wetgeving terzake uitgangs
punt. Achtereenvolgens komen aan de orde het controversieel karakter van de 
liberalisering, de verandering in de maatschappelijke betekenis van abortus en de 
kerkelijke standpunten. De liberalisering wordt veelal gezien als een gevolg van de 
modernisering van onze samenleving. Dat bepaalt onze interesse ten aanzien van 
het thema 'religie en abortus' en in verband daarmee wordt de bedoeling van deze 
studie geëxpliciteerd. 
In het tweede deel wordt het sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar 'religie en 
abortushouding' met name uit de Verenigde Staten kort samengevat. Daarbij komt 
de operationalisering van de twee centrale concepten 'houding tegenover abortus' 
en 'religie' aan de orde. Vervolgens worden de vragen die in het onderzoek 
gesteld worden en de resultaten ervan weergegeven. Daarbij hebben wij het oog 
op de theorieën waardoor het onderzoek geleid wordt. 
Op grond daarvan wordt in het derde deel van dit hoofdstuk de probleemstelling 
geformuleerd. Tenslotte wordt de indeling van deze studie toegelicht. 

1.1 Religie en liberalisering van abortus 

De recente liberalisering van abortus, alom vastgelegd in nieuwe wetgeving (Eser, 
Koch 1988, 1989), kan als een culturele revolutie beschouwd worden. De eeuwen
oude traditie van het abortusverbod in de Westerse samenlevingen wordt ermee 
terzijde gesteld (Jerouschek 1988). Meestal is abortus dan ook een controversiële 
kwestie. Aan de verandering van de abortuswetgeving is een proces voorafgegaan, 
waarin de maatschappelijke betekenis van abortus veranderd is, ondanks de door 
de kerken verkondigde standpunten. Dit proces wordt vaak begrepen als de 
modernisering van onze samenleving. Daarbij nu zijn de nodige vragen te stellen, 
met name ten aanzien van de functie van de traditionele religie in deze samenle
ving. 
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1.1.1 Het controversieel karakter van abortus 

Op het tijdstip van het onderzoek waarop deze studie gebaseerd is - het najaar van 
1985 - was abortus in Nederland niet meer het hete hangijzer van de jaren daar
voor. De politieke strijd rondom de legalisering van abortus was op dat moment 
uitgemond in de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) van 1 mei 1981 (Staatsblad 
1981, 257) en de algemene maatregel van bestuur, waarmee de wet op 1 novem
ber 1984 (Staatsblad 1984, 356) ingevoerd werd. Daaraan was een verhitte, open
bare discussie voorafgegaan die ca. 20 jaar geduurd heeft. Daarna is het in Neder
land - anders dan elders - betrekkelijk rustig geworden rond abortus. Voor het 
eerst na tien jaar werd - door de Tweede Kamer-fractie van het G.P.V. - in het 
voorjaar van 1991 gepoogd abortus provocatus weer op de politieke agenda te 
krijgen (Schutte, Van Middelkoop 1991). De grote fracties bleken voor de argu
menten terzake niet gevoelig. 

In zijn internationaal overzicht van abortus-trends constateert Sachdev2 dat abortus een 

hoogst controversieel onderwerp blijft in veel landen, ook als de abortuswetgeving gelibera

liseerd is. Hij noemt met name Canada, de Verenigde Staten en de landen van West-

Europa. In Nederland echter is abortus als onderwerp van de publieke discussie nagenoeg 

verdwenen, aldus Rademakers in het 'International handbook on abortion' (Sachdev 1988, 

336). 

Ketting en Van Praag (1983, 3) laten zien dat ook na wetswijziging de discussie dikwijls 

verder gaat. Er worden 'commissies ingesteld (Zweden), rechterlijke uitspraken uitgelokt 

(BRD), administratieve belemmeringen opgeworpen (Engeland), referenda aangevraagd en 

gehouden (Italië) of er vindt toetsing aan de grondwet plaats (USA)'. 

In de Bondsrepubliek laait de maatschappelijke en politieke strijd rond abortus steeds weer 

op. Regelmatig terugkerende verslagen in 'Der Spiegel' over de spanningen in de coalitie 

betreffende abortus in de strafwetgeving en over het grote, politiek geladen aborlusproces 

in Memmingen (1987-1989), zijn daar even zo vele indicaties van. Daarbij staat de defini

tiekwestie centraal. De partijen onderkennen heel duidelijk het belang van de betekenis die 

aan abortus wordt toegekend. Zo wordt in de CDU op een gegeven moment voorgesteld het 

begrip 'Schwangerschaflsabbruch'te vervangen door 'Tötung menschlichen Lebens'. Het 

motief hierbij is: 'Bewusstsein herstellen heisst auch Klarheit der Sprache'. Langdurig 

klokgelui op het feest van Onnozele Kinderen (28 december) geschiedt krachtens een besluit 

van de r.-k. bisschoppenconferentie in de BRD als 'Mahnläuten', een protest tegen de 

'vieltausendfache Tötung von Kindern im Mutterleib'. In een grote advertentie wordt een 

oproep gedaan abortus niet alleen meer als een vrouwenzaak te zien: 'Kinder sind auch 

Männersache'. Een moeilijk punt is de abortuswetgeving ook in het kader van de eenwor

ding van de Bondsrepubliek en de DDR. In de landen van de BRD vóór de eenwording is 

de abortuswetgeving gebaseerd op een indicaticrcgeling, terwijl in de landen die tot voor 

kort de DDR vormden de wetgeving een termijnrcgcling kent. In de huidige BRD wordt 
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van een nieuwe 'Kulturkampf gesproken met het oog op de abortuswetgeving waarover 
eind 1992 overeenstemming dient te zijn volgens het verenigmgsverdra¿. 
In Polen en andere voormalige communistisch geregeerde landen in Oost-Europa is men 
zich met meer of minder maatschappelijk tumult aan het herbezinnen op de bestaande 
liberale wetgeving (Frankfurter Algemeine Zeitung, 19-4-1991). 

In België heeft het controversiële karakter van de liberalisering van de abortuswetgeving 
zelfs tot een constitutionele crisis geleid (De Standaard, 6-4-1990). 

Vanaf het arrest 'Roe versus Wade' van hel Hooggerechtshof in 1973 is abortus in de 
Verenigde Staten in politiek opzicht een belangrijk strijdpunt gebleven. Zo is de praktische 
mogelijkheid van abortus verminderd door het recht op vergoeding van de kosten uit 
federale fondsen sterk in te perken en aan stringente voorwaarden (alleen bij verkrachting 
en incest) te binden. Dat geschiedde in 1980 bij aanname van het 'Hydc Amendment' 
(Figueira-McDonough 1989, 548). Tamney (1986) citeert een onderzoek waaruil blijkt dat 
9% van de kiezers op president Reagan in 1984 abortus als een sleutelkwestie beschouw
den, terwijl tweederde deel van hen abortus geheel en al wilde verbieden. Ook Spitzer 
(1987, 56) verwijst naar de 'campaign pollster' van president Reagan. Deze schatte dat 
10% van de kiezers van president Reagan op hem gestemd had alleen vanwege zijn abortus
standpunt. Ook in de campagne van 1988 heeft abortus een rol gespeeld. Presidentskandi
daat Bush werd gedwongen zich tegen abortus provocatus uit te spreken (NRC Handelsblad, 
10-4-1989). In 1989 heeft het Hooggerechtshof het arrest 'Roe versus Wade' niet verwor
pen al was daar door de regering Bush formeel om verzocht. Wel heeft het Hof aan de 
staten meer ruimte gegeven om abortus te reguleren. Naar verwachting zal een aantal stalen 
nu pogen verdergaande beperkingen aan abortus op te leggen (De Volkskrant, 4-7-1989). 
Opmerkelijk is de situatie in Noord-Ierland. De British Abortion Act van 1967 geldt niet 
voor Ulster. De weerstanden tegen liberalisering zijn in Ulster heel divers. De conserva
tieven van beide strijdende partijen zijn op ideologische gronden tegen liberalisering. Ook 
de 'republikeinen' zijn tegen, zij het om een andere reden. Zij stellen dat een verzoek om 
de wet van toepassing te verklaren een erkenning inhoudt van de legitimiteit van de rege
ring van Westminster (Riddick 1990). 

Deze voorbeelden zijn met veel andere aan te vullen. Zij laten het controversiële 
karakter van abortus provocatus duidelijk zien. 

1.1.2 Betekenisverandering van abortus 

Outshoorn (1986) heeft het sociaal-politieke proces dat in Nederland tot de wet
geving geleid heeft, beschreven en geanalyseerd. Zij laat zien dat de wijze van 
definiëren van abortus van centraal belang is geweest voor het besluitvormingspro
ces en de uitkomst ervan. De eerste probleemdefinitie werd door artsen in de jaren 
zestig geproduceerd: abortus als (psychiatrisch) probleem van vrouwen die patho-
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logisch op hun zwangerschap reageerden, een probleem voor deskundigen (290-
292). In een volgende fase zag de commissie-Kloosterman abortus gedeeltelijk als 
een vrouwenprobleem, echter van een toch slechts kleine groep, waarvoor bijzon
dere regelgeving nodig was. Het publieke debat concentreerde zich op de gronden 
voor abortus door de wetsinterpretatie van Enschedé. Deze hoogleraar strafrecht 
hield in 1966 een inleiding over abortus op medische indicatie en strafrecht. 
Daarin werd de stelling verdedigd dat de inhoud en de grenzen van de rechtvaardi
gingsgronden voor abortus afhankelijk waren van de opvattingen van de artsen 
over afbreking van de zwangerschap (Eser, Koch 1988, 1009-1010). Nadat de 
minister van justitie Polak zich in de Tweede Kamer bij deze wetsinterpretatie 
aangesloten had, werd de centrale vraag steeds meer: 'wie beslist?'. Door deze 
definiëring van het probleem in termen van wie er beslist werd abortus een zoge
naamd 'position-issue', een politiek strijdpunt dat het doel - en niet slechts de 
middelen - betreft. Abortus was politiek niet langer alleen maar een omstreden 
middel om een ongewenste zwangerschap te beëindigen. Liberalisering van abortus 
werd door deze definitie een symbool van de autonomie van vrouwen en derhalve 
een politieke doelstelling. Gedurende het politieke proces werd door deskundigen, 
vrouwengroeperingen en politici regelmatig gepoogd door herdefiniëring meer 
greep op de zaak te krijgen. Outshoom wijst hier uitdrukkelijk op. Daarmee 
betrapt zij in feite de sociale constructie van de werkelijkheid. 

Eerder al had Ketting (1978) een analyse van de maatschappelijke betekenis van 
abortus samengesteld. De titel van zijn boek is veelzeggend: 'Van misdrijf tot 
hulpverlening'. Gedurende de jaren waarin de publieke opinie zich vormde, zijn 
de betekenissen die aanvankelijk aan abortus werden toegekend grotendeels veran
derd. Abortus veranderde sociaal-cultureel van inhoud en daarmee veranderde de 
houding tegenover abortus. 
Dat veranderingsproces van betekenissen lijkt voorlopig tot staan gekomen. In het 
Sociaal en Cultureel Rapport van 1988 wordt bericht dat de houding tegenover 
abortus niet veranderd is. Afgaande op de cijfers van het aangehaalde opinieonder
zoek mag deze mededeling betrokken worden op de jaren sinds 1980. Vanaf dat 
jaar blijft het aantal voorstanders van de mogelijkheid van abortus verhoudingsge
wijs ongeveer even groot4. Daarmee loopt de ontwikkeling van de waardering van 
abortus in de pas met de waardering van andere, vaak heel uiteenlopende zaken op 
sociaal-politiek gebied en op het terrein van huwelijk, gezin, en opvoeding. Nauta 
(1988, 36) is een en ander nauwkeurig nagegaan en concludeert: 'Voor veel, maar 
niet alle, ontwikkelingen is 1980/81 een bijzonder jaar. Vanaf dat jaar vlakken een 
aantal trends af; met andere woorden, op een aantal punten is in de laatste 5-6 jaar 
in Nederland niet veel meer veranderd'. 
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De actuele sociaal-culturele betekenis van abortus is af te lezen aan de uitgangspunten van 
de wet en de intentie van de wetgever. Deze vormen de juridische neerslag van de prevale
rende betekenissen die in de samenleving aan abortus worden toegekend. Uit het overzicht 
van Ketting en Van Praag (1983) zijn hierover de volgende aanwijzingen te halen in de 
situatie na liberalisering van de wet: 

- Groot-Britannië (wet van 1967): een indicaticregeling met als uitgangspunt de noodzaak 
tot bescherming van de fysieke en mentale gezondheid van de vrouw en haar kinderen. 

- Verenigde Staten (arrest van het Hooggerechtshof Roe vs. Wade 1973): het recht op 
privacy omvat ook het recht op zelfbeschikking van de vrouw ten aanzien van het al dan 
niet uitdragen van een zwangerschap (de eerste 12 weken); daama kunnen voorschriften 
gesteld worden ter bescherming van de gezondheid van de vrouw tot 24 à 28 weken. 

- Denemarken (wet van 1973): de vrouw beslist (binnen 12 weken). 

- Oostenrijk (wet van 1975): de vrouw beslist, maar de uitvoering van abortus is vaak sterk 

belemmerd. 

- Zweden (wet van 1975): uitgangspunt is het zellbeslissingsrecht van de vrouw (binnen 18 
weken). 

- Bondsrepubliek van vóór 1990 (wet van 1976): staat dient zich beschermend op te stellen 
ten aanzien van het zich ontwikkelende leven; de motivatie van de wet is dat door legali
sering van abortus de ongeboren vrucht beter beschermd zal kunnen worden; het flanke
rend beleid beoogt de vrouw de zwangerschap uit te laten dragen. 

- Italië (wet van 1978): feitelijk ligt de beslissing bij de vrouw. Uitgangspunt van de wet is 
de staatsgarantie tot verantwoorde en gewenste voortplanting, erkenning van de sociale 
waarde van het moederschapen de bescherming van het menselijk leven vanaf het begin. 

- Frankrijk (voorlopige wet van 1975, definitief in 1979): uitgangspunt is de eerbied voor 
elk menselijk leven vanaf het begin van het leven; de vrouw in een noodsituatie beslist 
evenwel (binnen 10 weken). 

- Nederland (wet van 1981): de vrouw moet in een noodsituatie verkeren; beslissingsbe
voegdheid blijft onduidelijk (vrouw of arts); de oude wet beslaat nog, de nieuwe wet geeft 
de uitzonderingen aan. In de Wet Afbreking Zwangerschap wordt een nieuw artikel 296 
Wetboek van Strafrecht vastgesteld waarin, nadat abortus provocatus strafbaar gesteld is, 
een uitzondering (niet-strafbaarstelling) geformuleerd wordt in lid 5 voor de arts die een 
zwangerschap afbreekt in overeenstemming met de WAZ. 
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Er blijken twee basismotieven te zijn om bij wet in te stemmen met abortus pro-
vocatus. Het eerste motief is het recht op zelfbeschikking van de vrouw. Dat recht 
kan op overwegingen van privacy gefundeerd worden (Verenigde Staten) of op het 
idee dat vrouwen vrij zijn zelf over de reproductie te beschikken (Zweden). Het 
tweede motief is het hulpverleningsmotief: abortus is gerechtvaardigd vanwege de 
noodsituatie van de vrouw of haar kinderen (Engeland, Nederland). Er is feitelijk 
nog een derde motief: proberen greep te krijgen op de bestaande illegale abortus
praktijk en zo te proberen het vóórkomen van abortus terug te dringen (de vroege
re BRD). 

1.1.3 Kerkelijke standpunten 

De nieuwe betekenissen van abortus die uiteindelijk geprevaleerd hebben en in de 
wetgeving juridisch zijn geformaliseerd, zijn niet onweersproken gebleven. Voor 
de beschrijving van de maatschappelijke en politieke discussie verwijzen wij naar 
Outshoorn (1986). De stemmen van de christelijke kerkgenootschappen geven wij 
weer aan de hand van de officiële uitspraken die over abortus gedaan zijn in de 
afgelopen decennia. 

- De r.-k. bisschoppen van Nederland hebben zich sinds 1971 met een zekere regelmaat 

over abortus en de wetgeving terzake uitgesproken (Bisschoppen 1971, 1974, 1978, 

1981). Abortus provocatus wordt door hen als een delict tegen het leven gezien. Daarmee 

sluiten zij zich aan bij het officiële standpunt van het kerkelijke wetboek*. In 1971 werd 

in een bisschoppelijk schrijven abortus provocatus afgewezen omdat 'er in de moeder

schoot nieuw individueel leven aanwezig is', waarover wij niet 'naar eigen goeddunken' 

mogen beschikken. Niet ontkend wordt 'dat er zich gevallen kunnen voordoen waarin 

mensen geplaatst worden voor de onontkoombare keuze tussen de menselijke toekomst 

van het éne leven en die van het andere leven'. In 1974 spreken de bisschoppen hun 

verontrusting uit over de maatschappelijke ontwikkeling inzake abortus. Zij vragen om 

'erkenning en respect voor de waarde en het recht van het ongeboren menselijk leven' en 

pleiten voor een 'aanvaardendehouding'. Zij zijn van mening 'dat de strafwet het ongebo

ren leven niet kan uitzonderen' van haar rechtsbescherming. In 1978 herhalen de bis

schoppen in een communiqué de argumenten uit 1971 en 1974 en bepleiten dat de 'eer

bied voor het leven onverkort tot gelding blijft komen, zowel in de wetgeving als in de 

praktijk'. 

In 1981 geeft de bisschoppenconferentie een korte verklaring uit 'bij het tot stand komen 

van een nieuwe wetgeving betreffende abortus provocatus'. Met spijt wordt geconstateerd 

'dat deze nieuwe wet niet voldoet aan alle eisen, die het respect voor het ongeboren leven 

stelt'. De bisschoppen wijzen erop dat 'er een onderscheid is tussen de burgerlijke wet en 

dat wat de persoon volgens zijn geweten verplicht is te doen of na te laten' en 'dat rech-
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tens niet van hulpverleners kan worden geëist' aan de uitvoering van abortus provocatus 
mee te werken. Gedurende de periode waarin de publieke discussie gevoerd werd, zijn 
ook individuele bisschoppen meermalen naar buiten getreden met publikaties en verklarin
gen (bijvoorbeeld Willebrands 1976, 1979). 
Sinds de Wet Afbreking Zwangerschap aanvaard is, beperken de bisschoppen zich -
zonder hun afkeer van de abortuspraktijk onder stoelen of banken te steken ('een wereld
wijde plaag') - tot verkondiging van de kerkelijke moraal. Zo heeft de voorzitter van de 
r.-k. bisschoppenconferentieaan de Juristenvereniging Pro Vita laten weten dat het 'meer 
in de lijn ligt van de bisschoppelijke verantwoordelijkheid om te trachten het gedrag van 
mensen in die zin te beïnvloeden dat men op morele gronden van de wettelijke mogelijk
heden geen gebruik maakt, dan dat zij trachten de wet te veranderen' (Simonis 1990f. 

- De stellingname van de Rooms-Katholiekc Kerk wordt het meest benaderd door die van 
de kleinere gereformeerde kerkgenootschappen. De kerkelijke vergaderingen van de 
Gereformeerde Kerken 'vrijgemaakt' (art. 31) en van de Nederlandse Gereformeerde 
Kerken ('vrijgemaakt, buiten verband') hebben geen officiële uitspraken gedaan over 
abortus provocatus. Desgevraagd wordt verwezen naar publikaties van Douma. Ook bij de 
Gereformeerde Gemeenten is geen uitspraak gedaan. Wel is er een rapport (Ethisch 
methodische notities 1989), dat door de synode van 1989 is aanvaard. Aangezien ethische 
richtlijnen bij immateriële hulpverlening hel onderwerp zijn waarover de betreffende 
commissie moest rapporteren, komt abortus niet ter sprake. In de definitie van de Gere
formeerde Gemeenten zal het bij abortus provocatus gaan om het doden van menselijk 
leven en niet om hulpverlening. Uit de 'Notities' is wel afte leiden hoe de Gereformeerde 
Gemeenten staan ten opzichte van sexualiteit ('Door de zondeval is alles verdorven 
geworden.'), ten opzichte van de vrouw (zij heeft - evenals de man die hel hoofd is - een 
eigen plaats in het gezin) en ten opzichte van alternatieve samenlevingsvormen ('funeste 
invloed van het overheidsbeleid'). 

- Bij de Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland heeft de abortusproblematiek in 
een Amersfoorts ziekenhuis geleid tol een conflict (Hoekstra, Ipenburg z.j., 47). Daarom 
heeft dit kerkgenootschap zich nader bezonnen op 'de hermeneutische en confessioneel-
ethische vragen' in verband met abortus. Hel 'Rapport van de studiecommissie inzake 
abortus provocatus' (z.j.) laat alleen enige ruimte voor abortus bij de zogenaamde vitale 
indicatie (als men gedwongen wordt te kiezen voor het ene of het andere leven): 'wij zijn 
van mening dat in een dergelijk geval levensreddend ingrijpen door abortus toelaatbaar 
is'. Ditzelfde standpunt wordt - blijkens mondelinge mededelingen - door de reeds 
genoemde gereformeerde kerkgenootschappen ook ingenomen. 

- De grote protestantse kerkgenootschappen, de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gere
formeerde Kerken in Nederland (synodaal) hebben een gezamenlijk pastoraal geschrift 
voor de gemeente uitgegeven: 'Wat te denken over abortus provocatus?' (1977, heruitga-
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ve 1987). Bij de Gereformeerde Kerken heeft in de voorafgaande periode een aantal 

vragen van plaatselijke kerkeraden geleid tot discussies in de Generale Synode (Acta 

30-1-1975, art. 334; 1-4-1976, art. 261). De synode veroordeelt 'een willekeurige toepas

sing van abortus provocatus' en meent dal 'abortus provocalus slechts aanvaard kan 

worden als het geestelijk of lichamelijk welzijn van de vrouw ernstig wordt bedreigd'. Bij 

de Nederlandse Hervormde Kerk ligt aan het pastorale geschrift een uitvoerig studie

rapport ten grondslag: 'Leven en helpen te leven' (z.j.). De synode van november 1974 

heeft dit rapport aanvaard. Het rapport stelt dat de maatschappelijke ontwikkeling niet 

normatief is, maar dat 'onze ethische beslissingen niet in het luchtledige worden genomen' 

(38). Het antwoord op de vraag naar abortus luidt als volgt: 'Nee, tenzij leven staat 

tegenover leven. Daarbij moeten wij wel bedenken dat "leven" in bijbels perspectief meer 

betekent dan alleen maar biologisch functioneren. Leven is welzijn, in lichamelijk, geeste

lijk, maatschappelijk en godsdienstig opzicht tot je recht komen' (46-47). Dat is ook het 

antwoord van het gezamenlijk pastoraal geschrift van de beide kerkgenootschappen. 

- 'Indien de hulp faalt, het voldragen van de zwangerschap een té zware belasting vormt en 

op grond daarvan fataal geacht moet worden voor moeder en/of kind, kan in uiterste 

noodzaak tot een medisch verantwoorde abortus overgegaan worden', zo formuleert de 

aartsbisschop van de Oud-Kalholicke Kerk in een persoonlijke verklaring zijn standpunt 

(Kok 1974). 

- Door de meer liberale kerkgenootschappen als de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de 

Remonstrantse Broederschap zijn geen officiële uitspraken over abortus provocatus 

gedaan. 

Eenstemmigheid ontbreekt in de uiteindelijke beoordeling van abortus door de 
kerken. Toch ligt ook bij de kerkgenootschappen die een opening laten voor 
abortus de nadruk sterk op het 'ultima-ratio-karakter' van abortus (Leven en 
helpen te leven, z.j., 54). Gezien de maatschappelijke betekenis van abortus als 
hulpverlening en als uiting van het recht op zelfbeschikking van de vrouw stellen 
wij dat de christelijke religie de strijd om de collectieve betekenistoekenning 
verloren heeft. 
Voorstanders van liberalisering beschouwen dit als een bevrijding van het confes
sionele juk, een verdere inperking van het gezag van de religie, een versterking 
van de ontwikkeling naar individualisering in onze samenleving en vooral als een 
stukje emancipatie van de vrouw die beslist. De tegenstanders van abortus betreu
ren de ontwikkeling. Zij zijn van mening dat de religie weer terrein heeft moeten 
prijs geven aan het oprukken van de moderne samenleving, waarin niet de verant
woordelijkheid voor anderen richtinggevend is, maar zelfbepaling en de ontplooi
ing van de eigen persoon, zodanig dat daarmee fundamentele waarden op het spel 
gezet worden. 
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1.1.4 Modernisering en religie 

In hun interpretatie van de maatschappelijke ontwikkeling blijken voor- en tegen
standers van liberalisering het over één ding eens: de liberalisering is het gevolg 
van de modernisering van de samenleving. 

In het begrip modernisering wordt een theoretische interpretatie van de maatschap
pelijke veranderingen samengevat. Deze theorie beoogt een alomvattende verkla
ring te geven van de ontwikkelingen in de samenleving. 
In de loop der eeuwen hebben factoren van economische, sociale, politieke en 
culturele aard (Peeters 1984) in een proces van institutionele differentiatie geleid 
tot de moderne samenleving. In deze samenleving worden de rationaliteit en het 
ethos door functionele doelgerichtheid bepaald. Dit vraagt om specialisering en 
rationalisering. Wetenschap krijgt meer belang, godsdienst steeds minder: zij heeft 
op steeds minder levensgebieden betrekking (Dobbelaere 1981, 1984). Elk levens
gebied ontwikkelt zijn eigen ratio. Successievelijk verliest de religie op al die 
terreinen haar greep: de samenleving wordt geseculariseerd. 
Bovendien, aldus nog steeds de moderniseringstheorie, wordt haar invloed alleen 
nog in de privé-sfeer, het haar eigen terrein, toegelaten. Haar reikwijdte wordt in 
de loop der eeuwen zo ingeperkt, dat zij alleen daarop nog inbreng heeft. Dat 
eigene is het behartigen van het religieus bewustzijn. Daarmee wordt het bereik 
van de religie ingeperkt tot de privé-wereld, de subjectiviteit van mensen. Op 
publiek gebied en onder opzicht van de openbaarheid heeft religie uiteindelijk niets 
meer te zeggen, heeft zij geen gezag meer. Dekker stelt, dat religie is veranderd 
van objectieve noodzaak tot subjectieve keuze (1987, 139). 

De theorie gaat zeker niet in alle opzichten op (o.a. Felling, Peters, Schreuder 
1986), wel zijn veel ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving vanuit het 
modemiserings-concept te verstaan. Was dit proces al lang gaande op het terrein 
van onder andere wetenschap en techniek, sinds de tweede wereldoorlog zijn ook 
economie en politiek erdoor geraakt. Het georganiseerd sociaal-economisch over
leg is verregaand ontzuild. Op dit gebied zijn met name katholieke organisaties 
gefuseerd en opgeheven. In alle Tweede Kamer-verkiezingen tot aan die van 1977 
hebben de confessionele partijen aanhang verloren. Tenslotte heeft de secularisatie 
zich ook doen gelden op het terrein van de primaire leefvormen, van huwelijk, 
gezin en sexualiteit. Dat manifesteerde zich in Nederland voor het eerst in de jaren 
vijftig en zestig in de houding tegenover geboortenregeling. Daarna werd het 
uiteengaan van religie en het gebied van de primaire leefvormen zichtbaar in de 
acceptatie van andere samenlevingsvormen dan huwelijk en gezin en in de aan
vaarding van echtscheiding. In Nederland is dit veelvuldig voorwerp van onder
zoek geweest7. 
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Gezien vanuit de moderniseringstheorie zijn de recente ontwikkelingen rond 
abortus provocatus te interpreteren als een volgende stap in het moderniserings
proces. Het terrein van het ontstaan van het leven moet de religie nu ook loslaten. 
De liberalisering van de wetgeving terzake is te verstaan als een verder uiteengaan 
van religie en publieke sfeer: de wetgeving stelt zekere voorwaarden (o.a. de 
noodsituatie van de vrouw, WAZ, art. I, art. S) aan de beslissing tot abortus, 
maar laat deze verder over aan de subjectieve keuze van mensen. Ook de veran
derde houding tegenover abortus wijst erop dat religie meer een privé-aangelegen-
heid wordt. Haar invloed op de collectieve betekenistoekenning aan abortus is 
afgenomen. 

Concreet betreft dit proces bij ons de christelijk godsdienstige levensbeschouwing, 
die tot voor kort - naast de joodse - de enige religie was. Dit dient met enige 
nadruk gesteld te worden. Het multiculturele karakter dat Nederland sinds de jaren 
zestig heeft, komt immers ook op religieus gebied tot uitdrukking. In deze studie 
beperken wij ons tot de traditionele religie, de christelijk godsdienstige levens
beschouwing. Daarmee wordt een inhoudelijke definitie van religie gegeven. Later 
(in hoofdstuk 2 en bijlage 1) zal nog een nadere invulling en operationalisering 
volgen. Hier is van belang erop te wijzen dat de secularisatie waaraan gerefereerd 
wordt, het inperken betreft van de reikwijdte van de traditionele christelijke reli
gie. 

Bij deze theorie en bij deze interpretatie van de ontwikkelingen rond abortus nu 
zijn de nodige vragen te stellen. Wil de maatschappelijke ontwikkeling inzake 
abortus zeggen dat de invloed van de religie op dit punt verdwenen is in het 
collectief bewustzijn van de Nederlanders? Wat houdt secularisering in als gekeken 
wordt naar het effect van religie op de houding tegenover abortus? Hoe functio
neert religie ten aanzien van de abortushouding? 
Deze vragen naar de functie van de religie ten aanzien van de abortushouding 
veronderstellen een eigen rol voor de religie in deze, ook nu de culturele en 
juridische situatie geliberaliseerd is. Is dat niet teveel eer? Kan de religie niet 
eenvoudigweg omschreven worden als een cultureel conservatieve kracht, een 
element 'van een grotere constellatie van economische, politieke, culturele en 
etnocentrische houdingen die we gezamenlijk als conservatief en traditioneel 
mogen bestempelen. Deze houdingen treden op als een complex van attitudes, 
waarbinnen we voor de afzonderlijke delen geen causale opeenvolging kunnen 
bepalen.' (Eisinga, Felling, Peters 1988, 32) Of is het zo dat religie enerzijds met 
andere factoren als een rem op de culturele ontwikkeling fungeert, maar anderzijds 
ook een eigen, onafhankelijke invloed heeft? Met andere woorden, staat religie 
slechts in dienst van een min of meer ongedifferentieerd cultureel conservatisme of 
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bepaalt de inhoud van het eigen religieus gedachtengoed mede de houding tegen
over abortus? 

Onze vraag naar de relatie tussen religie en de houding tegenover abortus moet 
tegen de achtergrond van deze vragen verstaan worden. Onze interesse is met 
andere woorden breder dan alleen de relatie tussen religie en abortushouding. Het 
antwoord op de vraag naar deze relatie wil bijdragen aan een meer algemeen 
inzicht in het functioneren van de traditionele religie in de moderne samenleving. 
De religie bevindt zich in een veranderd cultureel klimaat. Zij heeft niet meer het 
alleenvertoningsrecht als verschaffer van zin, betekenis en ethische maatstaven8, 
maar welke rol speelt zij dan wel in deze nieuwe culturele situatie? Hoe verhoudt 
zij zich tot de 'nieuwe', moderne waardenoriëntaties die de houding tegenover 
abortus, naar verwacht mag worden, medebepalen? Onze interesse gaat uit naar 
het functioneren van de traditionele christelijke religie in onze moderne samenle
ving. Antwoord op deze vragen draagt bij aan inzicht in de functie van de traditio
nele christelijke religie in de moderne samenleving. Dat is de bedoeling van deze 
studie. 

1.2 Onderzoek naar religie en houding tegenover abortus, 
met name in de Verenigde Staten 

Empirisch onderzoek kan uitwijzen welke rol religie als culturele factor in onze 
moderne samenleving speelt. Alleen Gadourek (1982) heeft mede vanuit deze 
interesse de abortushouding in Nederland in empirisch onderzoek betrokken. 

Bij de onderzoeken naar de abortushouding van Sondermcijer en Veenhoven (1972) en van 
Veenhoven en Hentenaar (1975) stonden andere vragen centraal. Wel kwam ook de rol van 
religie daarbij aan de orde. Sondermeijer en Veenhoven verwijzen naar literatuur waarin 
o.a. confessionele verschillen en kerkbezoekfrekwentie als belangrijke factoren aangewezen 
worden (1972, 222). Veenhoven en Hentenaar laten de afnemende invloed van religie zien. 
Er blijkt een toenemende acceptatie van abortus te zijn, ook bij de kerkelijke bevolking 
(1975, 64). 

In zijn studie van maatschappelijke veranderingen als een herdefinitie van rollen 
besteedt Gadourek (1982, 270-275) wel expliciet aandacht aan het onderwerp. Zijn 
conclusies zijn aldus samen te vatten. Gezinsgrootte is geen predictor voor de 
houding tegenover abortus. Geslacht heeft een gering effect: mannen achten 
abortus enigszins vaker te verontschuldigen dan vrouwen. Dit verschil tussen 
mannen en vrouwen is in de periode van 1958 tot 1977 nog kleiner geworden. 
Kerklidmaatschap blijkt de belangrijkste predictor te zijn. Hogere opleiding ver
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sterkt in het algemeen de associatie tussen kerklidmaatschap en afwijzing van 
abortus. De auteur schrijft dit toe aan het verzuilde onderwijssysteem: het inter
actie-effect van hogere opleiding en kerklidmaatschap kan beschouwd worden als 
het effect van langdurige socialisatie binnen de eigen levensbeschouwelijke kring. 

In de Bondsrepubliek Duitsland is het thema religie en abortushouding niet vaak 
voorwerp van empirisch onderzoek geweest9. Wel is van het Allensbacher Institut 
für Demoskopie een aantal opiniepeilingen bekend waarin de houding tegenover 
abortus één van de onderzoeksthema's was. Eichelberger (1989) analyseert de 
samenhang van abortushouding met religie. Vergelijking tussen de peiling van 
1983 en die van begin 1988 laat zien dat de houding tegenover abortus over het 
algemeen minder liberaal is geworden. Tegelijk is het aandeel van degenen die 
tegen abortus zijn, maar uitzonderingsgronden zien in levensgevaar van de vrouw 
of in verkrachting, gestegen. Daarbij blijken rooms-katholieken steeds minder 
liberaal te zijn dan protestanten. Vergeleken met onkerkelijken liggen de uitkom
sten van de twee confessionele groepen echter dicht bij elkaar. 
In de Verenigde Staten is de situatie wat betreft onderzoek naar religie en abortus
houding geheel anders. Daar blijkt de relatie tussen religie en de houding tegen
over abortus zeer veel aandacht te krijgen10. In de geraadpleegde onderzoeks
verslagen worden altijd de resultaten van eerder verricht onderzoek samengevat, 
vaak om als opstap te dienen voor het eigen onderzoek. Die manier van rapporte
ren maakt het mogelijk dat de lezer via kennisname van een beperkt aantal publi-
katies toch een totaaloverzicht van de stand van zaken verkrijgt. De systematische 
cumulatie van kennis die zo ontstaat, rechtvaardigt de beperking tot Amerikaans 
onderzoek. Wel zal bij gebruik daarvan in het oog gehouden moeten worden dat 
historisch, sociaal en cultureel de Amerikaanse samenleving op een aantal punten 
in belangrijke mate afwijkt van de Nederlandse. Halman (1991) laat daar in breder 
verband veel voorbeelden van zien. Veronachtzamen van deze transculturele 
verschillen zou tot voorbarige en niet gefundeerde conclusies leiden. 

Bij het beknopte overzicht van relevante onderzoeksresultaten in deze paragraaf 
maken wij gebruik van een eerder gerapporteerd literatuuronderzoek. De lezer(es) 
die zicht wil hebben op de technische kanten van de diverse onderzoeken, wordt 
verwezen naar het verslag hiervan (Spruit 1987). Daarin komen de belangrijkste 
onderzoeken meer gedetailleerd aan de orde, ook inzake de operationaliseringen 
van de centrale begrippen en de gebruikte statistische analysetechnieken. Hier 
wordt volstaan met enkele algemene opmerkingen van technische aard die nodig 
zijn voor een goed begrip van wat volgt. Daarna wordt weergegeven vanuit welke 
theoretische noties of vragen de onderzoeken opgezet zijn en in welk theoretisch 
referentiekader de resultaten ervan geïnterpreteerd worden. De centrale concepten 
die de relatie tussen religie en de houding tegenover abortus kunnen verhelderen, 
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worden in paragraaf 1.3 gebruikt om de probleemstelling van deze studie te opera
tionaliseren in onderzoeksvragen. 

1.2.1 Operationaliseringen van de concepten 
'houding tegenover abortus' en 'religie' 

De gegevens die de Amerikaanse godsdienstonderzoekers analyseren, zijn meestal 
verzameld in de voor de Verenigde Staten representatieve 'General Social Sur
veys' van het 'National Opinion Research Center' (NORC) te Chicago. Uit deze 
bron zijn data beschikbaar vanaf 1965. De vraag die jaarlijks aan een nationale 
steekproef wordt voorgelegd voert verschillende (zes of zeven) redenen voor 
abortus aan, zowel fysiek bepaalde, 'harde' redenen als sociaal bepaalde, 'zachte' 
redenen . 

De vraag" van NORC luidt: 
'Ik lees u een lijst voor met zeven mogelijke redenen waarom een vrouw zwanger
schap zou willen onderbreken. Kunt u mij zeggen of u wel of niet vindt, dat een 
zwangere vrouw een legale abortus moet kunnen krijgen als... 
1 de zwangerschap de gezondheid van de vrouw ernstig in gevaar brengt, 
2 de vrouw niet getrouwd is, 
3 het echtpaar zich nog geen kind kan permitteren, 
4 zij geen kinderen meer willen, 
5 de vrouw reden heeft om aan te nemen dat het kind misvormd is, 
6 de vrouw verkracht is, 
7 de vrouw het om welke reden dan ook wil.' 

'Harde' redenen zijn: gezondheid van de moeder, verkrachting en verwachte 
handicap van het kind. 'Zachte' redenen zijn: ongehuwd zijn, geen geld hebben en 
geen kinderen meer willen. In Nederland zijn de motieven 1 tot en met 6 ook 
voorwerp van onderzoek geweest in de jaren zeventig (Veenhoven en Hentenaar 
1975). Bij 'harde' motieven blijkt steeds grote consensus, terwijl tegenover 'zach
te' motieven de houding in de loop der jaren toleranter wordt (ook Sondermeijer 
en Veenhoven 1972, 198-202). 

Hoewel de meeste onderzoekers van de NORC-data gebruik maken, zijn de resul
taten vaak niet gemakkelijk vergelijkbaar, omdat de concepten 'houding tegenover 
abortus' en 'religie' steeds anders geoperationaliseerd worden. De data van NORC 
bieden daarvoor veel verschillende mogelijkheden. Wij lichten dit toe met een 
aantal voorbeelden. 
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Petersen en Mauss (1976) construeren factorscores op een algemene factor 'instemming met 
abortus'. Jelen (1984) doet een factoranalyse op de eerste zes redenen en krijgt een oplos
sing met twee factoren waarop resp. de 'harde' en de 'zachte' items een hoge lading 
hebben. Op basis daarvan stelt hij twee Gurtmanschalen samen. Ebaugh en Haney (1978) 
construeren, evenals Lane (1985) één Gutlmanschaal 'instemming met abortus'. Westoff 
(1979) maakt een index (Likertschaal) waarop het aantal redenen waarmee werd ingestemd 
de score bepaalt. Eenzelfde index is te vinden bij D'Antonio en Stack (1980). Harris en 
Mills (1985) echter maken twee van dergelijke indices, een 'harde' en een 'zachte'. 
Ook de onafhankelijke variabele 'religie' wordt op verschillende manieren geoperationali
seerd. Brinkerhoff en McKie (1984) hebben vier verschillende manieren om 'religious 
preference' te operationaliseren tot voorwerp van een methodologisch onderzoek gemaakt. 
Zowel de huidige confessie als de confessie van opvoeding zijn op twee manieren geoperati
onaliseerd. Bij de eerste manier wordt confessie in het algemeen als type confessie (libe
raal, conservatief, fundamentalistisch) genomen. Bij de tweede manier wordt confessie als 
kerkgenootschap verstaan. De huidige confessie naar indeling op kerkgenootschap bleek de 
beste predictor te zijn voor de houding die men inneemt tegen over rolpatronen en niet de 
huidige confessie naar type (liberaal, conservatief, fundamentalistisch). De confessie waarin 
men opgegroeid is (en die men eventueel verlaten heeft) bleek - hoe dan ook geoperationali
seerd - minder variantic te verklaren. 
Voorts komen de volgende operationaliseringen van religie in de onderzoeken voor. De 
dichotomie r.-k. versus niet-r.-k. of de dichotomie r.-k. vs. protestant (o.a. Westoff 1979; 
Heimer 1976; Mcintosh en Alston 1977; Lane 1985), type denominatie naar de mate van 
moderniteit resp. traditionaliteil (Hertel, Hendershot en Grimm 1974; Ebaugh en Haney 
1978), huidig lidmaatschap van of voorkeur voor een confessie naar precieze indeling 
(Richardson en Fox 1972 en 1975; Daynes en Tatalovich 1984). Religie wordt ook meer-
dimensioneel gebruikt: een indeling naar (type) confessie in combinatie met de frekwentic 
van de kerkgang (Hertel, Hendershot en Grimm 1974; Petersen en Mauss 1976; Mcintosh, 
Alston en Alston 1979). Soms bestaat de onderzochte groep alleen uit mensen die tot een 
bepaalde religieuze groep behoren of tot een bepaald segment daarvan, bij voorbeeld 
ambtsdragers (Price-Bonham, Santee en Bonham 1975; Wagenaar en Bartos 1977). Clayton 
en Tolone (1973) gebruiken een orthodoxie-schaal om religie als ideologische betrokkenheid 
te operationaliseren. Religie als religieuze sociale interactie wordt bij Harris en Mills (1985) 
door kerkgang geoperationaliseerd. Bij Williams (1982) wordt religie onder andere bepaald 
als de perceptie van de leer van de eigen kerk. 

Eén ding wordt uit het bovenstaande wel duidelijk: als in het volgende gesproken 
wordt over religie en over de houding tegenover abortus, kan het in operationele 
termen steeds over andere variabelen gaan. Daarom ook zijn in het verband van 
deze studie de concepten en theorieën die men wil onderzoeken en de conclusies 
die men daarover op empirische basis trekt, interessanter dan de onderzoekstech
niek. 
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1.2.2 Vragen, onderzoeksresultaten en theorieën 

Er zijn twee groepen onderzoeksvragen die centraal staan in de literatuur. 

1 De eerste groep vragen betreft de ontwikkeling van de houding tegenover 
abortus en de rol van de verschillende denominaties daarin. Zijn er factoren 
aan te geven waarom leden van de ene kerkelijke groepering eerder liberaal 
worden dan die van een ander kerkgenootschap? Wat betekent de 'religious 
preference' voor de houding tegenover abortus? Zijn mensen liberaal ten aan
zien van abortus omdat de (vrijzinnige) denominatie waartoe men zich bekent 
ook liberaal tegenover abortus staat? Met andere woorden, in hoeverre is de 
eigen leer van het kerkgenootschap van invloed op de betekenistoekenning aan 
abortus? Hoe verhoudt zich dat met kerkelijke of religieuze betrokkenheid? Is 
het zo dat de frekwente kerkgangers, dat zijn de kernleden, in vrijzinnige 
denominaties ook het meest liberaal zijn, meer dan de randleden? Is het ver
schil in houding tegenover abortus tussen de denominaties op iets anders terug 
te voeren dan op de denominationele voorkeur of lidmaatschap? 

2 De andere groep vragen betreft de motivatie die men heeft om abortus af te 
wijzen. Welke waarden en opvattingen staan in die afwijzende houding centraal 
en bepalen de inhoud van de motivatie? Welke betekenis wordt aan abortus 
toegekend? Van hieruit wordt ook de vraag gesteld naar de samenhang van 
religie en de houding tegenover abortus met de waardenoriëntaties die in de 
samenleving met elkaar conflicteren. Doet de keuze voor of tegen abortus zich 
niet voor als het partij-kiezen in een waardenconflict? Hoe staat de religie daar 
dan in, als één van de partijen en in hoeverre wordt religie als werkzame factor 
in de samenleving daardoor beïnvloed? 

De resultaten van de onderzoeken en de theoretische kaders waarbinnen zij door 
de onderzoekers geplaatst worden, geven wij hieronder voor beide groepen vragen 
weer. 

1.2.2.1 Onderzoek naar de ontwikkeling van de houding tegenover abortus 
en de rol van confessionele voorkeur en kerkgang 

Resultaten 
De houding tegenover abortus heeft zich bij de verschillende denominaties als 
volgt in de tijd ontwikkeld. Vanaf 1965 is over de hele linie een toename van de 
instemming met abortus te zien. Deze ontwikkeling is bij katholieken, protestan
ten, joden en buitenkerkelijken te zien. Daarbij blijken de redenen die voor abor-
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tus worden aangevoerd erg belangrijk te zijn. De redenen differentiëren tussen de 
katholieke bevolkingsgroep en anderen: aanvankelijk (tussen 1965 en 1975) is er 
alleen bij de 'harde' redenen een convergentie tussen de percentages 'instemming 
met abortus' van r.-k. en niet-r.-k. Vanaf 1975 is deze convergentie ook bij de 
'zachte' redenen te zien. Voor heel de bevolking geldt dat men in het algemeen 
niet om afzonderlijke, specifieke redenen instemt met abortus, maar dat de 
scheidslijn bij de soort redenen ligt. Men accepteert de sociale motieven als recht
vaardiging van abortus en dan is men het a fortiori eens met abortus om fysieke 
motieven óf men accepteert alleen fysieke redenen voor abortus en dan doet het er 
niet veel toe om welke van de 'harde' redenen het gaat. 

Bij alle auteurs is deze globale conclusie aan Ie treffen Scott (1987) brengt echter een 

belangrijke nuance aan ZIJ heeft in haar dissertatie veel aandacht besteed aan de vraag wat 

hel effect van de volgorde van de vragen is op de uitkomsten van de onderzoeken In de 

maandelijkse telefonische enquête van hel Survey Research Centre van de universiteit van 

Michigan (SRC) is een sene experimenten met de volgorde van de vragen uitgevoerd Mel 

name ging het om de volgorde van de redenen voor abortus die bij de vraagstelling gegeven 

wordt Maakt het iels uit voor de antwoorden of eerst reden 4 (geen kinderen meer willen) 

en daama pas reden 5 (gehandicapt kind) gegeven wordl, of andersom'' Scott ontdekte dat 

als de vraag naar legalisering van abortus bij een verwacht gehandicapt kind als eerste 

gesteld wordt, de instemming met legalisering van abortus bij de wens geen kinderen meer 

te knjgcn significant geringer is dan wanneer het item van het gehandicapte kind pas in 

tweede instantie aan de orde komt12 

Uit de experimenten in de SRC-enquctcs is duidelijk dat het item 'geen kinderen meer 

willen' door een ander vervangen kan worden het volgorde-effccl blijft dan beslaan Hel 

item van het gehandicapte kind kan cchler niel door een ander vervangen worden De vraag 

dnngl 7ich op of het welzijn van het kind niet een aparte categorie is als rationale voor de 

houding tegenover abortus 

Bij de ontwikkeling van de abortushouding zijn opleiding en leeftijd ook van 
belang. Een hogere opleiding heeft bij de protestanten een liberaliserend effect, bij 
de katholieken niet. Bij deze laatsten blijkt leeftijd van belang: hoe jonger hoe 
liberaler13 (Spruit 1987, 25-28). 

Aanvankelijk zocht men de verklaring van het verschil in houding tegenover 
abortus bij de leden van de diverse protestantse confessies vooral in het type 
denominatie: was het een liberale, een gematigde, een conservatieve of een funda
mentalistische denominatie waartoe men behoorde? In deze reeks werden katholie
ken ergens tussen conservatief en fundamentalistisch gerangschikt. Voor het 
stemgedrag inzake abortus van de volksvertegenwoordigers in de afzonderlijke 
staten en van de leden van het Congres bleek het type denominatie waarvan men 
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lid was doorslaggevend. Maar ook bij andere beroepsgroepen, verplegenden en 
maatschappelijk werkers, hing het type confessie met de houding tegenover abor
tus samen. Van een hele serie controle-variabelen bleken naast het opleidingsni
veau de confessionele voorkeur en de kerkgang goede predictoren te zijn van de 
houding tegenover abortus. 

Verwacht werd dat kerkgangers, als kernleden van het kerkgenootschap, sterker 
nog dan andere leden de typisch eigen opvatting van de groep zouden huldigen. 
Immers de versterking van groepsnormen die optreedt bij veelvuldiger sociale 
interactie met andere leden van de groep, zou daartoe moeten bijdragen (White 
1968). Anders dan verwacht bleek frekwente kerkgang met een conservatieve 
houding tegenover abortus samen te hangen, ook bij vrijzinnige, qua abortushou
ding liberale denominaties. Wat de kleur van de kerkelijke groep ook was, kerk
gangers waren meer tegen abortus gekant dan andere kerkleden. De verschillen 
binnen de denominaties tussen kerkgangers en randleden waren meer bepalend 
voor de abortushouding dan de verschillen tussen de denominaties. Op diverse 
manieren is deze bevinding tegen het licht gehouden. Steeds bleek op te gaan dat 
er een zelfstandig negatief effect is van kerkgang op de instemming met abortus. 
Dit was echter niet louter additief met het effect van confessie. Er werd een 
interactie-effect gevonden: frekwente kerkgang heeft meer negatief effect voor 
instemming met abortus bij leden van een anti-abortus confessie, dan bij leden van 
een liberale confessie (Hertel en Hughes 1987). Voorts bleek dat het effect van 
confessie vrij gering was als de mogelijke verklarende modellen geëvalueerd 
werden. De verschillen tussen de confessies inzake de houding tegenover abortus 
zijn voor een groot deel op rekening te schrijven van het kerkgangniveau van de 
confessie (bijvoorbeeld: vrijzinnig protestanten gaan minder vaak naar de kerk dan 
katholieken), maar ook op de regionale spreiding van de confessie14 (Spruit 1987, 
29-32). 

Theorieën 
De auteurs wijzen erop dat de grotere permissiviteit van de kerken in de periode 
vanaf halverwege de jaren zestig een belangrijke verklaring kan zijn voor de 
veranderingen in de houding tegenover abortus bij de protestanten. Bij nogal wat 
'mainline' protestantse denominaties neemt de landelijke kerkleiding een liberaal 
standpunt in13. Dit wordt als bewust beleid beschouwd met het doel de meer 
modern denkende kerkleden vast te houden. Mcintosh, Alston en Alston (1979, 
206) verwijzen naar het onderscheid tussen 'private' en 'publieke' protestanten. 
De eerste groep zijn de 'evangelicals', de christenen die accent leggen op het heil 
en de verlossing van de individuele gelovige, die daaraan beantwoorden moet met 
een persoonlijk beleefde moraal. De tweede zijn de sociaal bewogen christenen, 
die zich druk maken over vraagstukken van sociale ethiek: 'individual gospel' 
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versus 'social gospel'16. Door het abortusprobleem als een sociaal-ethische kwestie 
te definiëren poogt men in te spelen op het gedachtengoed van de modenier den
kende gelovigen. 
Bij de katholieken gaat deze verklaring niet op: de kerkleiding is conservatief 
inzake abortus en heeft dit standpunt niet gewijzigd. Dat zich desondanks een 
steeds grotere liberalisering bij de kerkleden voordoet, wordt geweten aan het 
gezagsverlies dat de r.-k. kerkleiding geleden heeft. De winst aan geloofwaardig
heid die het Tweede Vaticaans Concilie gebracht heeft, is door het effect van de 
encycliek tegen de pil (Humanae Vitae) weer teniet gedaan, aldus de these van 
Greeley, McCready en McCourt (1976) waarnaar verwezen wordt. 

Ook leeftijd en opleiding zijn van belang. Zij gelden elk slechts voor bepaalde 
bevolkingsgroepen als verklarende factoren voor de houding tegenover abortus: de 
opleiding voor de protestanten en de leeftijd voor de katholieken. Beide kunnen als 
typische modemiseringsfactoren worden gezien. Opleiding beoogt de ontwikkeling 
van de autonome ratio, die sinds de Verlichting als fundament voor de moraal 
fungeert. Opleiding draagt op die manier bij aan de culturele modernisering; het 
ethische gesprek wordt een uitwisseling van rationele argumenten. Hogere oplei
ding is naar verwachting dan ook geassocieerd met liberale opvattingen over 
abortus. Dat dit bij katholieken niet zo is, wordt toegeschreven aan de signatuur 
van de hogere opleidingen van katholieken. Deze remt via de kerkelijke socialisa
tie die zij bewerkstelligt het moderniseringsproces af. Zoals boven al gesteld is 
eenzelfde interpretatie van soortgelijke onderzoeksresultaten in Nederland te 
vinden bij Gadourek (1982, 274-275). In de Verenigde Staten zijn er evenwel 
tegenstrijdige onderzoeksresultaten (Heimer 1976; Granberg 1978; Brackbill en 
Howell 1974). Het is niet ondenkbeeldig dat het moderniseringseffect van de 
opleiding zich bij de katholieken in de liberalere houding van de jongste leeftijds
groep laat zien. Ook kan het zijn dat de leeftijd, als indicatie voor de plaats die 
men in het historisch proces inneemt, een eigen moderniseringseffect heeft. Daar 
is vanuit het onderzoek geen uitsluitsel over te krijgen. 
Ook de soort reden voor abortus die wordt aangevoerd, blijkt van belang. Theore
tisch verwijst dit resultaat naar een gedifferentieerde waardering van abortus. In 
het ene geval kan abortus wel, in het andere geval wijst men abortus af. Waar de 
criteria liggen, wat daarin meespeelt, is op voorhand niet duidelijk. Onder 1.2.2.2 
komt dit punt opnieuw aan de orde. 

De samenhang tussen het type confessie en de houding tegenover abortus wordt 
verklaard met behulp van theorieën over attitudevorming waarin de consistentie 
van attitudes centraal staat. Volgens dit soort theorieën wordt een zaak gewaar
deerd op grond van haar gepercipieerde instnimentaliteit ten aanzien van een 
affectief significante waarde'7. Zo mag bij leden van een vrijzinnige denominatie 
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verwacht worden dat keuzevrijheid op grond van subjectieve inzichten een affec
tief belangrijke waarde is. Daarbinnen past dan ook een 'pro-choice' houding ten 
aanzien van abortus. Door de aanhangers van een fundamentalistisch kerkgenoot
schap daarentegen zal een zwangerschap gewaardeerd worden als een element 
binnen Gods plan, dat zo onaantastbaar is, dat abortus te allen tijde te verwerpen 
is. Een dergelijke theorie verklaart wel de resultaten van bivariate analyses betref
fende type confessie en houding tegenover abortus, maar geeft geen inzicht in het 
gecombineerde effect van confessie en kerkgang. 

Voor het gecombineerde effect van confessie en kerkgang worden twee andere 
verklaringen gegeven die goed op elkaar aansluiten. Hoe komt het dat een hoger 
niveau van kerkelijke participatie, in zekere mate onafhankelijk van de kerkelijke 
groepering, conservatieve gevolgen heeft voor sociaal-culturele opvattingen en 
houdingen? 
Voor een antwoord wordt gewezen op de multifunctionaliteit van religieuze ge
meenschappen. Ook godsdienstige organisaties ontkomen niet aan de tendens tot 
rationalisatie. Zij passen zich aan, worden meer leverancier van seculiere waarden 
dan van religieuze waarden. De kerkleden gaan daarin mee: religieuze betrokken
heid wordt van secundair belang en in plaats daarvan worden religie en kerk nog 
gewaardeerd om de bijdrage die zij leveren aan seculiere waarden (bijvoorbeeld: 
de integratieve kracht van religie in de samenleving). Ondanks deze ontwikkeling 
en hoewel religie zelf steeds meer een persoonlijke zaak wordt, hooguit een fami
lie- of gezinsaangelegenheid, 'is het mogelijk dat veel mensen toch formele reli
gieuze groepen blijven gebruiken om op terug te vallen voor meer persoonlijke, 
zelfs orthodoxe, religieuze activiteiten en ervaringen' (Mcintosh, Alston, Alston 
1979, 206). Zo zouden binnen de kerken kerngroepen kunnen ontstaan, morele 
gemeenschappen van trouwe kerkgangers die - zo blijkt uit onderzoek (Roof 1978) 
- vooral uit lokalisten bestaan. Dit zijn gelovigen die tradionalistisch georiënteerd 
zijn wat betreft de kerkelijke leer, de leefstijl en de waarden. Dát is het gemeen
schappelijke van kerkgangers tot welke denominatie zij ook behoren. Deze lokalis-
tische morele gemeenschappen komen in alle confessies voor en de leden ervan 
zullen meer orthodoxe en conservatieve standpunten inzake vraagstukken van 
sociale ethiek innemen. De kerkelijke betrokkenheid van de kosmopolitische 
kerkleden is veel geringer. Zij ontlenen hun waardenoriëntaties en hun wereldbe
schouwing meer aan andere, profane bronnen18. 
De tweede verklaring komt naar voren bij het betrekkelijk geringe zelfstandige 
effect van confessie en het belang van interactie-effecten van confessie met kerk
gang en regionale spreiding. De houding tegenover abortus lijkt in dit licht vooral 
subcultureel bepaald te worden, aldus Rhodes (1985). De 'pro-abortus' houding 
van Unitariërs, Joden, Quakers en 'Episcopalians' kan toegeschreven worden aan 
een kosmopolitische tolerantie en een humanistisch geïnspireerd respect voor de 
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keuzevrijheid van het individu. Dit wordt alleen maar versterkt doordat juist deze 
confessies vooral in het Oosten, het meest liberale deel van de Verenigde Staten, 
voorkomen. Voor beter opgeleide katholieken en protestantse fundamentalisten 
echter vormt de godsdienst een tegenkracht tegen de permissieve tendensen in de 
samenleving. De religie maakt een kerkelijk georganiseerde oppositie mogelijk. 
Wellicht zijn katholieken in het Oosten daarom meer anti-abortus: zij sluiten zich 
aaneen tegen het liberale establishment, tegen de culturele meerderheid. Deze 
interpretatie zou consistent zijn met de interpretatie van Roof en Hoge (1980, 423) 
dat de kloof tussen een traditionele cultuur en een kosmopolitische cultuur breder 
wordt, hetgeen de religieuze identiteit en de invloed van religie op de samenleving 
niet onberoerd zou laten. Ook in deze poging tot verklaring komt het begrippen
paar lokalistisch vs. kosmopolitisch naar voren en wel in de zin van twee elkaar 
uitsluitende culturele stromingen in de samenleving. 

1.2.2.2 Onderzoek naar de motivatie voor afwijzing van abortus 
en de samenhang met waarden 

Resultaten 
Het onderzoek naar de motivatie om abortus af te wijzen en naar de samenhang 
van de houding tegenover abortus met waarden kan in drie groepen worden inge
deeld. Zo wordt abortus beschouwd vanuit het perspectief van het feminisme. De 
houding tegenover abortus hangt sterk samen met de houding tegenover geslachts-
en gezinsrollen, aldus deze onderzoekslijn. Omdat de religie traditionele vrouw
en gezinsbeelden voorhoudt, laat religie een negatieve samenhang met de instem
ming met abortus zien. In deze benadering wordt er de nadruk op gelegd dat de 
houding tegenover abortus een element is in een breder complex van attitudes" 
Enkele keren worden verschillende onderzoeksresultaten voor mannen en vrouwen 
gemeld. Religie blijkt dan een groter effect op de abortushouding te hebben voor 
mannen dan voor vrouwen (Finlay 1981; Bamartt en Harris 1982; Figueira-
McDonough 1989). 

Een andere benadering is die waarin onderzocht wordt wat het relatieve gewicht is 
van twee inhoudelijke motieven om abortus af te wijzen: 'respect voor het leven' 
en 'sexueel conservatisme'. Het eerste motief doelt op de heiligheid van het men
selijk leven en de onaantastbaarheid van de persoon. Het tweede motief betreft de 
afkeer van een permissieve sexuele moraal. Mensen die met dit motief abortus 
afwijzen veronderstellen dat permissiviteit inzake sex door instemming met abortus 
bevorderd wordt. Immers, de zwangerschap wordt als een straf voor de zonde 
gezien bij ongeregeld sexueel verkeer. Abortus poogt de verantwoordelijkheid 
daarvoor te ontlopen. Het gevolg is dat door abortus toe te staan de sexuele mo-
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raal ondergraven wordt. Dit motief 'sexueel conservatisme' wordt als signaal van 
een ongedifferentieerd conservatisme verstaan, dat ook bij andere attitudes een rol 
speelt20, terwijl 'respect voor het leven' als een meer specifiek motief voor afwij
zing van abortus beschouwd wordt dat tot de ideologische bagage van diverse 
kerkelijke groeperingen behoort. Het relatieve gewicht van deze twee motieven 
blijkt in de loop van de tijd te veranderen. Voorzover katholieken abortus afwezen 
in 1977, geschiedde dat voornamelijk op grond van respect voor het leven. Voor 
niet-fundamentalistische protestanten had in dat jaar sexueel conservatisme meer 
gewicht in relatie tot de houding tegenover abortus dan respect voor het leven, 
terwijl bij fundamentalistische protestanten de motivatie bij abortus om 'harde' 
redenen anders lag dan bij abortus om 'zachte' redenen: als 'harde' redenen in het 
spel waren en abortus toch werd afgewezen, geschiedde dit op grond van respect 
voor het leven; bij 'zachte' redenen was sexueel conservatisme het motief om 
abortus af te wijzen. In 198S was de motivatie bij alle drie de onderscheiden 
(typen) confessies in deze zin veranderd, dat het motief om abortus om 'harde' 
redenen af te wijzen 'respect voor het leven' was, terwijl abortus om 'zachte' 
redenen als een kwestie van sexuele moraliteit werd gezien21. 

Tenslotte laat een derde groep onderzoeken zien hoe de invloed van religie op de 
houding tegenover abortus verandert onder invloed van de omstandigheden. Meer 
traditionele waarden worden opnieuw geëvalueerd in het licht van veranderde 
condities en dat weerspiegelt zich in de relatie van religie met de houding tegen
over abortus. Het gaat dan om waarden als: de ideale gezinsgrootte, dwang vs. 
vrijheid inzake geboortenregeling en tolerantie ten aanzien van non-conformisten 
(i.e. homosexuelen, atheïsten of in de echt gescheidenen). De uitkomsten laten 
zien dat de houding tegenover abortus samenhangt met deze controversiële waar
den en dat de relatie van religie met de houding tegenover abortus afhankelijk is 
van de positie die men in deze controverse inneemt22 (Spruit 1987, 33-39). 

Theorieën 
Dat religieus betrokken kerkleden meer tegen abortus en meer anti-feministisch 
zijn, heeft twee redenen. Ten eerste worden zij als frequente kerkgangers steeds 
opnieuw geconfronteerd met een conservatieve cultuur die traditionele vrouw- en 
gezinsbeelden bevat en ten tweede behoren zij tot interpersoonlijke netwerken die 
hen bereikbaar maken voor mobilisatie door anti-bewegingen. Religie is binnen 
deze cultuur een factor die door de steun die zij verleent aan traditionele beelden 
van de vrouw en aan het traditionele gezin haar aanhangers motiveert tot afwijzing 
van abortus. Voorts biedt religie de mogelijkheid tot sociale interactie van gelijk
gezinden. Als verklaring voor de bevinding dat religie op de abortushouding een 
sterker effect heeft bij mannen dan bij vrouwen wordt de discrepantie in belangen 
voor mannen en vrouwen aangevoerd. Vrouwen hebben meer belang bij abortus 
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en laten zich daarom minder door religie beïnvloeden (Figueira-McDonough 
1989). 
Als verklaring voor het gegeven dat het 'respect voor het leven' in 1977 het be
langrijkste motief was voor katholieken om abortus af te wijzen, wordt gewezen 
op het efficiënte socialisatiesysteem dat de Rooms-Katholieke Kerk kent: een 
duidelijke leer en een strakke organisatie. De veranderingen in de motivatie die 
tussen 1977 en 1985 hebben plaatsgevonden, worden gedeeltelijk toegeschreven 
aan gebeurtenissen in de publieke sfeer. In 1979 is de 'Moral Majority' opgericht, 
een conservatieve politieke coalitie voor wie het 'pro-life'-thema en de verdediging 
van traditionele gezinswaarden een belangrijk programmapunt is. De daardoor 
toegenomen aandacht van de politici en van de media voor het abortusvraagstuk 
kan bijgedragen hebben aan de interpersoonlijke netwerken die door Himmelstein 
(1986) verondersteld worden. 

Om te verklaren waarom de samenhang van religie met de houding tegenover 
abortus varieert naargelang men 'moderne' waarden (hoge score op tolerantie ten 
aanzien van non-conformisten) of traditionele waarden (lage score op idem) onder
schrijft, ontwikkelen Harris en Mills (1985) de waardenconflicttheorie. In onze 
samenleving lijken bij een keuze voor of tegen abortus verschillende waarden
oriëntaties met elkaar te conflicteren, met name noemen zij in dit verband 'verant
woordelijkheid voor anderen' als een traditionele waarde en 'zelfbepaling' als een 
moderne waarde. Afhankelijk van de omstandigheden - gaat het om 'harde' of om 
'zachte' redenen voor abortus ? - krijgt de ene of de andere waarde meer gewicht. 
De mate nu waarin religie effect heeft op de houding tegenover abortus is te 
beschouwen als een functie van de waardering van de omstandigheden. De relatie 
van religie met de houding tegenover abortus varieert namelijk in sterkte al naar
gelang men meer de moderne of meer de traditionele waarden onderschrijft. 
De theorie wordt ondersteund doordat het empirische effect van religie op de 
houding tegenover abortus sterker is bij mensen met een voorkeur voor moderne 
waarden dan bij traditionalisten. Er is met andere woorden een interactie-effect 
tussen religie en waarden en wel in een bepaalde richting: als de waarden meer 
leiden tot een liberale keuze is het effect van religie sterker dan als de waarden 
leiden tot een conservatieve keuze. Dit interactie-effect betekent dat het effect van 
religie niet tot een bepaalde culturele groep beperkt is. Bij de representanten van 
de 'moderne' samenleving blijkt religie een belangrijke rol te spelen. Anders 
gesteld: in de religieuze groep worden beide soorten waarden van belang geacht. 
Het is een cultureel conflict, een conflict tussen waarden dat zich afspeelt in de 
samenleving als geheel. Binnen groepen speelt zich dit culturele conflict ook af en 
het doet zich eveneens voor als een intra-persoonlijk conflict. 
Als nu na verloop van tijd dit interactie-effect blijkt te zijn afgenomen of van 
richting veranderd is, aldus de resultaten van onderzoek door Harris en Mills, dan 
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kan geconcludeerd worden dat het waardenconflict zich anders gaat manifesteren 
in de samenleving: er vormen zich subculturen. Bij de religieuze groep sluiten de 
rijen zich, men hecht veel minder of geen belang meer aan de 'moderne' waarden. 
Het intra-persoonlijke en intra-groepsconflict tussen waarden verandert in een 
conflict tussen twee groepen over de waarden die in het geding zijn. De traditione
le waarden worden tot de kern van de cultuur van de eigen groep gemaakt, zij 
worden groepssymbool. 

1.2.3 De belangrijkste theoretische notities 

De kennisname van het Amerikaanse onderzoek naar de relatie tussen de traditio
nele christelijke religie en de houding tegenover abortus maakt het mogelijk een 
aantal belangrijke theoretische noties aan te wijzen. In deze paragraaf maken wij 
de balans op. 

Traditie, beleid en gezag 
De eigen traditie en het eigen beleid van de denominatie ten aanzien van het 
abortusvraagstuk kunnen bij de niet-katholieke kerkgenootschappen een deel van 
de toegenomen liberalisering in de houding tegenover abortus verklaren. Bij de 
katholieken moet daarentegen verklaard worden waarom, ondanks de strakke leer 
terzake, toch een aanzienlijke mate van liberalisering voorkomt. De gezagscrisis 
die door het kerkelijk beleid ten aanzien van de pil veroorzaakt is, wordt als 
verklaring aangevoerd. Wij zijn niet op zoek naar een historische verklaring van 
de liberalisering van de abortushouding en zullen deze onderzoekslijn derhalve niet 
volgen. 

Opleiding en leeftijd 
Deze twee sociale kenmerken worden als moderniseringsfactoren beschouwd, zij 
het dat zij in de Verenigde Staten beide als zodanig niet voor dezelfde bevolkings
groepen werkzaam zijn. Hogere opleiding blijkt bij protestanten als een Hberalise-
ringsfactor te werken, bij katholieken fungeert hogere opleiding precies andersom. 
Het socialisatiesysteem van het katholiek onderwijs zou daar debet aan zijn. Dat 
jongere rooms-katholieken toch een liberaler houding innemen tegenover abortus 
wordt aan hun leeftijd toegeschreven. Zij staan in de historische positie waarin zij 
zich bevinden meer bloot aan modemiseringsinvloeden. In hoeverre hebben oplei
ding en leeftijd in Nederland invloed op de houding tegenover abortus? Het ant
woord op deze vraag laat zien hoe sterk deze moderniseringseffecten zijn. 
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Kerkelijke cultuur en lokalisme 
De houding tegenover abortus correspondeert met het type denominatie, omdat zij 
dan past in een groter consistent geheel van attitudes. Deze verklaring is echter te 
algemeen. De gegevens over het gecombineerde effect van confessie en kerkgang 
wijzen op het belang van traditionalistische en moderne subculturen: in de eerste 
vinden kerkgangers elkaar op het punt van de traditie. In de zo gevormde interper
soonlijke relatienetwerken is het traditionele beeld van de vrouw, van groot be
lang. Een belangrijke theoretische verklaring wordt gevonden in het lokalisme. De 
beperkte culturele oriëntatie die lokalisten kenmerkt, leidt tot cultureel conserva
tisme. De traditionele religie versterkt dat nog. Als het gaat over een cultuur die 
in eigen kring gedeeld wordt als verklaring voor de abortushouding, lijkt kerklid
maatschap bovendien een factor van belang. 

Betekenissen van abortus 
De betekenissen die aan abortus worden toegekend worden ontleend aan opvattin
gen, waarden en houdingen. Zij vormen de motieven die de houding tegenover 
abortus bepalen. Als motieven voor de afwijzing van abortus komen de volgende 
concepten als belangrijkste naar voren: de opvattingen die men heeft over de 
geslachtsrollen, de houding van sexueel conservatisme, de houding van eerbied 
voor het leven als een waarde en de visie die men heeft op het traditionele gezin 
en zijn waarden. Temidden van deze motieven heeft de traditionele religie haar 
invloed op de houding tegenover abortus. Deze invloed speelt zich niet in een 
cultureel luchtledige af. De verklaring van de houding tegenover abortus vanuit de 
christelijke levensbeschouwing kan daarom deze motieven niet veronachtzamen. 

Waardenconflicttheorie 
De waardenconflicttheorie wil een verklaring bieden voor de invloed die het 
krachtenveld van de sociaal-culturele werkelijkheid heeft op het effect van religie 
ten aanzien van abortus. Zij is kort als volgt samen te vatten. Onze samenleving 
wordt door een pluraliteit van waarden gekenmerkt (Klages 1985, 1988). Iedereen 
wordt ermee geconfronteerd, dat in de concreetheid van de samenleving dit plura
lisme vaak een conflict van waarden oplevert. De ambivalentie die zo ontstaat 
vraagt bij sociaal handelen om een afweging van waarden. Daarbij kan niet van de 
concrete omstandigheden geabstraheerd worden. Ook zij worden geëvalueerd en 
bepalen zo mede de uitkomst van de waardenafweging, van het conflict tussen 
waarden binnen de groep of van het intra-persoonlijk conflict tussen waarden. De 
kern nu van de waardenconflicttheorie is dat binnen het culturele klimaat van 
conflicterende waarden als de traditionele 'verantwoordelijkheid voor anderen' en 
de moderne 'zelfbepaling' het effect van religie op de houding tegenover abortus 
verandert naargelang de waarden die de overhand krijgen. Het effect van religie is 
dus afhankelijk van de uitkomst van het waardenconflict. Dit zou ook verklaren 
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waarom de redenen die men aanvoert voor abortus zoveel gewicht in de schaal 
leggen bij de beoordeling ervan. 
Het is mogelijk dat het waardenconflict na verloop van tijd een ander karakter 
krijgt. Het gaat dan niet meer over een conflict waarbij iedereen betrokken is, een 
cultureel conflict tussen waarden, maar het wordt dan een conflict tussen groepen 
die zich rond bepaalde waarden aaneengesloten hebben of die zich bepaalde waar
den toegeëigend hebben. Er vormen zich dan subculturen, waarbij het conflict als 
het ware opgelost wordt door binnen de eigen subcultuur voor één positie in het 
waardenconflict te kiezen. 

Belangeninvloed 
Het verschil in het belang dat mannen en vrouwen hebben bij abortus - het kan 
vrouwen aan den lijve overkomen, het is ze overkomen of het had ze kunnen 
overkomen - is van invloed op het effect dat religie heeft op de houding tegenover 
abortus. Als bij vrouwen religie een minder belangrijke rol blijkt te spelen bij het 
bepalen van de abortushouding, dient de verklaring daarvoor gezocht te worden in 
de verschillende verhouding die mannen en vrouwen tot abortus hebben op grond 
van het verschillende belang dat de geslachten bij abortus hebben. 

De hier samengevatte theoretische noties komen in de literatuur als belangrijkste 
naar voren. 

1.3 Probleemstelling en indeling van de studie 

De theorieën die in het Amerikaanse onderzoek als verklaringen voor de houding 
tegenover abortus worden aangevoerd vormen het conceptuele raam waarbinnen in 
het eerste deel van deze paragraaf de probleemstelling van deze studie geformu
leerd wordt. In het tweede deel wordt de indeling van de studie weergegeven. 

1.3.1 Probleemstelling 

Er heeft zich in de westerse samenlevingen in een betrekkelijk korte tijd een 
culturele revolutie afgespeeld betreffende de houding tegenover abortus provoca-
tus. Gadourek (1982) geeft aan dat van 1958 tot 1975, in nog geen twintig jaar 
tijd, het percentage 'volstrekt tegen abortus' in Nederland gehalveerd is van 56 tot 
28%23. Een dergelijke revolutie in houding tegenover een verschijnsel dat sterk 
getaboeïseerd was, laat zijn sporen na. Dat moet welhaast conflicten oproepen, 
minstens leidt het tot een diversiteit van houdingen tegenover abortus. 
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Onze probleemstelling nu betreft de functie van de christelijk godsdienstige 
levensbeschouwing ten aanzien van de houding tegenover abortus. Met het oog 
hierop wordt de traditionele christelijke religie beschouwd als een van de culturele 
factoren die de houding tegenover abortus mogelijk beïnvloeden. Daarbij wordt 
ook aandacht geschonken aan de theorie dat de werkzaamheid van de religie zelf 
geconditioneerd is, met andere woorden dat het effect van religie op zijn beurt 
weer van andere sociale en culturele factoren afhankelijk is. De onderzoeksvragen 
waardoor deze probleemstelling geoperationaliseerd wordt, kunnen in twee punten 
samengevat worden. 

1 Welke sociale en culturele factoren beïnvloeden de houding tegenover abortus 
en hoe past de christelijke religie in dat beïnvloedingsproces? Met andere woor
den, welke sociale en culturele kenmerken en welke motieven bepalen de hou
ding tegenover abortus? Hoe kan de houding tegenover abortus verklaard wor
den? 

In concreto betreffen deze vragen de effecten van modernisering en traditie in 
onze samenleving. Daarbij staan leeftijd en opleiding als moderniseringsvaria
belen naast lokalisme en christelijke levensbeschouwing als respectievelijk 
seculiere en religieuze vormen van traditie. Voorts wordt gevraagd naar het 
effect van de opvattingen ten aanzien van geslachtsrollen. Dan is de vraag van 
belang of vooral een ongedifferentieerd sexueel conservatisme effect heeft of 
meer een specifieke waarde als 'eerbied voor het leven'. Tenslotte is er de 
vraag naar de betekenis van het gezinsdenken voor de houding tegenover 
abortus. 
Operationeel gaat het om de ontwikkeling van een theoretisch model waarbin
nen de invloeden op de houding tegenover abortus beschreven worden. 

2 Van welke sociale en culturele condities is de verklaring van de houding 
tegenover abortus afhankelijk en hoe beïnvloeden deze condities de werkzaam
heid van de christelijke levensbeschouwing? Deze vraag betreft mogelijke 
differentiaties in het effect van religie: heeft de religie onder alle omstandighe
den hetzelfde effect, of andersom: onder welke condities heeft religie verschil
lende effecten op de houding tegenover abortus? 

In concreto worden het cultureel pluralisme dat leidt tot een waardenconflict, 
de sociale groepen van kerkleden en onkerkelijken en de sociale categorieën 
van mannen en vrouwen als condities beschouwd. Wat betreft het cultureel 
pluralisme wordt gebruik gemaakt van de theorie over het waardenconflict, 
omdat het effect van religie op de abortushouding afhankelijk zou zijn van de 
culturele positie. De vraag is dan of de positie die men inneemt in het veron-
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derstelde 'waardenconflict' de verklaring van de abortushouding en met name 
het effect van religie op die houding inderdaad conditioneert. Vervolgens wordt 
de vraag gesteld of de sociale groepen van kerkdijken en onkerkelijken als 
conditie voor de verklaring van de abortushouding aangemerkt kunnen worden, 
met andere woorden heeft religie voor kerkleden een ander effect op de abor
tushouding dan voor niet-kerkleden? Tenslotte wordt dezelfde vraag gesteld ten 
aanzien van de sociale categorieën van mannen en vrouwen: is de verklaring 
van de houding tegenover abortus voor mannen anders dan voor vrouwen, met 
andere woorden dient geslacht als een conditie beschouwd te worden waardoor 
de effecten op de abortushouding en met name het effect van religie daarop 
beïnvloed worden? Is de traditionele christelijke religie bij mannen anders 
werkzaam dan bij vrouwen ten aanzien van de houding tegenover abortus? 
In operationele termen uitgedrukt, wij willen in het te ontwikkelen verklarings
model voor de abortushouding rekening houden met relevante conditionele 
grootheden als operationalisering van maatschappelijke condities waaronder de 
modeleffecten zich voordoen. 

Deze vragen zullen wij proberen te beantwoorden vanuit de theoretische aanzetten 
die in de literatuur aangetroffen zijn. De antwoorden zullen als empirisch toetsbare 
hypothesen geformuleerd worden. De toetsing daarvan leidt tot verwerping of 
niet-verwerping van de hypothesen. Op deze manier laat de beantwoording van 
deze twee groepen vragen zien hoe op één controversieel punt de religie in onze 
samenleving functioneert en wat de modernisering in deze concreet betekent. 

1.3.2 Indeling van de studie 

De indeling van deze studie is als volgt. In hoofdstuk 2 worden de data gepresen
teerd waarmee bovenstaande vragen empirisch benaderd worden. Bi variate analy
ses van de houding tegenover abortus met een aantal relevant geachte kenmerken 
worden beschreven, evenals de houding tegenover abortus bij diverse sociale 
categorieën en groepen. Hoofdstuk 3 pakt de draad van de theorie weer op. De 
vragen naar de sociale en culturele factoren die van belang zijn voor de verklaring 
van de houding tegenover abortus worden beantwoord. Aldus wordt een verkla
ringsmodel van de houding tegenover abortus ontwikkeld. In hoofdstuk 4 wordt 
nagegaan in hoeverre de factoren ter verklaring van de abortushouding in hun 
effecten geconditioneerd zijn. Centraal staat de vraag door welke maatschappelijke 
condities de verklaring van de abortushouding beïnvloed wordt. In hoofdstuk S 
worden dan de eerder theoretisch geformuleerde verwachtingen aan het beschikba
re onderzoeksmateriaal getoetst. De theorie inzake het verklaringsmodel (hoofd
stuk 3) én die ten aanzien van de condities waaronder het model werkzaam is 
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(hoofdstuk 4) worden op hun empirisch gehalte onderzocht. In hoofdstuk 6 wordt 
deze studie met een samenvattend overzicht en enkele conclusies afgesloten. 
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In de Wet Afbreking Zwangerschap (artikel II (A)) wordt een aanvulling gegeven bij het 

verbod op infanticide voortaan wordt daaronder ook verstaan het doden van een buiten het 

lichaam van de moeder levensvatbare vrucht (nieuw art 82a, Wetboek van Strafrecht) 

Sachdev (1988) heeft gegevens bijeengebracht over de situatie rond abortus in 32 landen 

verspreid over alle continenten Zij betreffen - de historische ontwikkeling van de abortus-

pohliek, - de rol van medici, nieuwsmedia, religieuze organisaties, vrouwenorganisaties en 

andere pressiegroepen in het wetgevend proces, - de houdingen ten aanzien van abortus, -

demografische gegevens over de vrouwen die om abortus vragen, - abortus bij speciale 

groepen (teenagers en etnische minderheden), - de impact van abortus op het vruchtbaar-

hcidsgcdrag en op de gczinsplanningspolilick, - illegale abortus (aantal, complicaties en 

morbiditeit), - het onderzoek naar abortus 

Bij Eser en Koch (1988) worden in deel I juridische regelingen, sociale condities en empiri

sche gegevens voor 22 staten in Europa weergegeven, deel II (1989) betreft 17 staten buiten 

Europa en 3 groepen van staten Deze publikatic behoort tot het onderzoeksproject 'Schwan-

gerschaftsabbruch im internationalen Vergleich' van hel Max Planck-Institul fur ausländi

sches und internationales Strafrecht De cultuurgeschiedenis van het abortusverbod van 

Jerouschek (1988), waarvan wij diverse malen gebruik zullen maken, komt voort uit dit 

onderzoeksproject, zo ook het empirisch onderzoek van Holzhauer (1989) waar wij naar 

zullen verwijzen Dit betreft de rol van de gewijzigde § 218 van het Duitse Wetboek van 

Strafrecht bij het besluitvormingsproces van de vrouwen die met de vraag naar abortus te 

maken krijgen 

Voor uitvoerige documentatie per land zie ook Ketting en Van Praag 1983 (onderzoek naar 

de effecten van de wetgeving in 9 West Europese landen en in de V S ), Francome 1984 

(geschiedenis van de wetgeving in Engeland) en 1986 (ontwikkeling van de praktijk), Lukcr 

1984 en Petchesky 1986 (geschiedenis en analyse van de situatie in de V S ), Cuneo 1989 

(het abortusprotcst in engelssprckcnd Canada) Riddick (1990) geeft informatie over Noord-

lerland in de recensie van het rapport van hel internationaal onderzoekslnbunaal dat op 

verzoek van een actiegroep voor liberalisering van de abortuswetgeving in oktober 1987 

gehouden is 

In Nederland is door Slimezo Nederland in 1974 de abortusregistralie opgezet Sinds 1985 is 

registratie verplicht volgens de WAZ Uit de rapportage van Stimezo blijkt dat abortus in 

aantal afneemt in Nederland (Rademakers 1990) 

Frankfurter Algemeine Zeitung, 8-12-1988,28-12-1989,9-2-1990, 10-5-1990, 5-9-1990, 

4-5-1991, Der Spiegel, nr 51, 14-12-1987, nr 17, 25-4-1988, nr 20, 14-5-1990, nr 20, 

13-5-1991 
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Het aandeel van de voorstanders en tegenstanders ten aanzien van abortus verschilt bij de 

Nederlandse bevolking per onderzoek. Volgens Gadourek (1982) is 28% 'volstrekt tegen 

abortus' bij een onderzoek in 197S. In 1985 wijst 9% abortus - ook onder bepaalde omstan

digheden - af, terwijl 60% het er in dat jaar niet mee eens is dat een vrouw zonder meer 

abortus kan laten uitvoeren als zij dat wenst (Felling, Peters, Schreuder 1987a, 84-85, 

V0230 en V0232). Als deze cijfers vergeleken worden met die van het Sociaal Cultureel 

Planbureau blijken er aanzienlijke verschillen te zijn per jaar. 

Op de vraag of 'een vrouw abortus moet kunnen laten uitvoeren als zij dit wenst' waren 

vanaf 1970 de antwoorden in procenten als volgt (onregelmatige intervallen): 

ΊΟ Ί5 'J9 M 'M 'M 'M M 'M 

-mee eens 43 48 48 55 51 53 53 49 53 

- mee eens noch mee oneens 12 16 10 11 10 11 12 15 14 

- mee oneens 45 35 42 35 40 36 35 36 33 

(1705 < = N < = 1859) 

(Bron: Sociaal en Cultureel Rapport 1988, tabel 11.41 a, 386) 

De verschillen zijn toe te schrijven aan de formulering van de vragen, de context en de 

volgorde waarin vragen gesteld zijn. 

'Er moet een mentaliteitsverandering komen die tot verandering van de wet leidt zodat het 

menselijk leven in alle stadia wordt geëerbiedigd', aldus kardinaal Simonis op 10-4-1991 

(Informatiebulletin 1-2-1, jrg.19, 19-4-1991, 7). Zo ook in het Ten geleide van het nummer 

van Kerkelijke Documentatie over het Buitengewoon consistorie over de eerbied voor het 

leven. Daarin wordt voor Nederland een 'Week voor het leven' aangekondigd: 'Het gaat niet 

alleen om het leven van mensen maar om de hele schepping. Dit jaar zal de zorg om het 

ongeboren menselijk leven centraal staan' (Simonis 1991). 

In 1869 werd door paus Pius IX het in het canoniek recht gehanteerde onderscheid tussen de 

bezielde en de onbezielde vrucht losgelaten. Abortus zou voortaan vanaf het begin van de 

zwangerschap als een delict tegen het leven (CIC 1917, с 2350; CIC 1983, с 1398) be

schouwd worden (De Bruijn 1979, 52). Pius IX greep daarmee terug op de indertijd nieuwe 

wetgeving van paus Sixtus V uit 1588, waarin het plegen van abortus op de bezielde én 

onbezielde en op de gevormde én ongevormde vrucht als moord beschouwd werd. In zijn bul 

'Effraenatam' noemde Sixtus V naast theologische overwegingen (het individuele recht van 

de ongeborene op de eeuwige zaligheid) ook kerkpolitieke motieven (de Kerk verheugt zich 

over de toename van het haar toegewijde volk). Zijn vernieuwing hield 3 jaar stand. Grego-

rius XIV voerde in 1591 'voor altijd' de termijnen van het oude recht weer in. Daarmee 



werd het onderscheid tussen de bezielde en onbezielde vrucht in de R.-K. Kerk weer aange

nomen, in feite tot 1869 (Jerouschek 1988, 200-204). Voor een feministisch-theologische 

lezing van de geschiedenis van abortus in de Rooms-Katholieke Kerk en in de reformatori

sche kerken zie Wildung Harrison (1983, 119-153). Zij wijst met name op de onontwarbare 

verstrengeling van vrouwvijandigheid en afwijzing van elke vorm van niet op procreatie 

gerichte sexualiteit. De kem van haar gedocumenteerde betoog is, dat mannelijke, tegen 

abortus gekante historici de geschiedenis selectief interpreteren en in historische bronnen ten 

onrechte veroordelingen van abortus als veroordeling van een misdrijf tegen het leven zien. 

Abortus wordt wel veroordeeld, maar op andere gronden, aldus Wildung Harrison die 

hierover een felle polemiek met Noonan (1982) aangaat. 

Daarbij viel de aandacht op drie subthema's: gemengde huwelijken en echtscheidingen (Van 

Leeuwen), de ontwikkeling van het geboortenniveau van de Nederlandse katholieken (Van 

Heek) en de beleving van de sexualiteit en de praktijk van de gcboortenregeling (Timmer

mans en Hutjes). Van Vugt en Van Son (1988, 66-68) geven hiervan een overzicht. 

Het grootste deel van de ca. 70 titels die Van Vugt en Van Son in hun bibliografie hierover 

opnemen, komt van katholieke zijde of heeft het katholieke volksdeel tot onderwerp. Daar

aan is de empirische belangstelling voor de relatie religie - gezin van de katholieke kerklei

ding in Nederland niet vreemd geweest. Ook de vermelding van de (r.-k.) Kommissie voor 

kerkelijke statistiek en onderzoek als opdrachtgever bij т.п. KASKI-publikaties over deze 

materie geeft hier blijk van, laatstelijk bij Angenent-Vogt, Helderman, Spruit (1989). 

Op publiek terrein is dat al lang een vanzelfsprekendheid, al doen zich nog regelmatig 

botsingen voor zodra de religie zich buiten het 'eigen terrein' begeeft. Het is zo gewoon dat 

religie niets meer te zeggen heeft op publiek terrein, dat het een zeker opzien kan baren als 

onderzoek laat zien dat religie in feite een belangrijke culturele kracht is en voor een goed 

deel sociaal-politieke houdingen en voorkeuren van de Nederlanders uit 1979 mede bepaalt 

(Felling, Peters, Schreuder 1986). 

Behalve het werk van Jerouschek (1988) betreft geen van de publikatics (Eser, Koch 1989, 

1351-1353) uit het onderzoeksproject van het Max-Planck-Institut de relatie tussen religie en 

abortushouding. Wel troffen wij in een Amerikaans tijdschrift een artikel aan over demogra

fische, politieke en religieuze predictoren van aborlusaltitudes in de BRD, waarin data uit 

een verkiezingsonderzoekvan 1976 geanalyseerd werden. Kerkgangfrekwentie en de mening 

dat de kerken ook in de politiek hun stem mogen laten horen bleken de sterkste predictoren 

te zijn van de afwijzing van abortus (Legge, 1983). 

Bij een literatuuronderzoek over het onderwerp 'Godsdienst en gezin' zijn de jaargangen 

vanaf 1970 van de drie Amerikaanse godsdienstsociologische tijdschriften en enkele over

zichtbundels doorgenomen. In KASKI-memorandum no. 244 is de betreffende onderzoeksli

teratuur samengevat (Spruit 1987). Religie en de houding tegenover abortus was het onder-
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zoekslhema in ruim een derde deel van de ca 80 artikelen. De andere onderzoeken betroffen 

religie en gezin in de moderne samenleving in het algemeen; voorts religie en specifieke 

onderwerpen: geboortenregeling, rolpatronen, echtscheiding, het gemengde huwelijk en 

sexueel gedrag buiten het huwelijk; tenslotte waren er onderzoeken naar de functie die het 

gezin ten aanzien van de religie vervult. D'Antonio en Cavanaugh (1983, 156) stellen niet 

voor niets dat 'abortus in de jaren tachtig de plaats inneemt van geboortenregeling en echt

scheiding in dejaren zestig'. 

De vraag betreft de legalisering van abortus; aldus bij de meeste auteurs (Heimer 1976, 257; 

Mcintosh, Alston 1977, 295; Jelcn 1984, 224; Lane 1985, 405). Een oudere formulering 

betreft de moraliteit van abortus (Wcstoff 1979, 234). Bij Clayton en Tolone (1973) wordt 

ook incest als reden voor abortus genoemd. De reden met nummer 7 is vanaf 1977 in de 

vraag opgenomen (Lane 1985). Westoff stelt ten onrechte dat dit vanaf 1970 het geval is. 

Rodman, Sarvis en Bonar (1987) geven de percentages 'instemming' bij de diverse redenen 

voor een aantal jaren vanaf 1965. 

De volgende tabel is overgenomen van Scott (1987, 61) en betreft data van SRC-onderzock 

in juni 1979. 

Vraagvolgorde 

^-JJ/ens geen kinderen 

Handicao ^ ^ - - ^ 
Ja 

Neen 

Totaal 

1. Handicap 

2. Wens eeen 

Ja Neen 

47,1 36,9 

1,0 15,0 

48,1 51,9 

(N=293) 

kinderen 

Totaal 

84,0 

16,0 

100,0 % 

1. Wens geen 

2. Handicap 

Ja Neen 

57,4 25,6 

3,3 13,8 

60,7 39,4 

(N=305) 

kinderen 

Totaal 

83,0 

17,1 

100,1 % 

Het verschil van 12,6 procentpunten lussen de marginalen van de wens geen kinderen meer 

te krijgen onderde verschillende volgordes (48,1 vs. 60,7) is significant (p<.01). In SRC-

onderzoeken is dit experiment acht keer herhaald in de periode van juni 1979 tot en met 



juli/augustus 1986 Alle keren ging de uitslag van het volgorde-expcnment in de boven 

aangegeven richting Zes van de acht keer was het verschil significant Diverse verklaringen 

van dit volgorde-effect worden door de auteur op hun houdbaarheid bezien Daarbij gebruikt 

zij nieuw verzamelde data, ι с antwoorden op open vragen (bijv 'waar dacht u aan toen u 

dat antwoord gaf?' (Scott 1987, 71) en uitkomsten van volgorde-experimenten met andere 

redenen voor legalisering (bijv laag inkomen, verkrachting e a Scott 1987, 69 en 76)) 

Haar conclusies kunnen als volgt worden samengevat Het verschil wordt niet veroorzaakt, 

doordat een gehandicapt kind een specifiekere reden voor abortus is dan de wens geen 

kinderen meer te krijgen, noch door het sterke contrast in de emst van de reden die aange

voerd wordt, en evenmin doordat een grote groep respondenten ambivalent is tegenover 

abortus 

Westoff 1979, Clayton en Tolone 1973, Mcintosh en Alston 1977, Lane 1985 

Richardson en Fox 1972 en 1975, Daynes en Tatalovich 1984, Hertel, Hcndershot en 

Gnmm 1974, Petersen en Mauss 1976, Ebaugh en Haney 1978, Mcintosh, Alston en Alston 

1979, Rhodes 1985 

De 'United Presbylenan Church in the USA' en de 'Unitarian Universalist Association' zíjn 

voor vnje keuze inzake abortus De 'Episcopal Church' wil geen interne discussie over het 

abortus-standpunt uit angst voor onderlinge verdeeldheid De 'United Methodist Church' 

heeft weerstand tegen abortus, maar is wel voor legalisering De 'Lutheran Church in 

Amenca' lilt niel licht aan abortus, maar meent dat economische, psychologische, medische 

of sociale redenen abortus kunnen verantwoorden (Hargrove 1983) De 'Union of Amcncan 

Hebrew Congregations', het 'Amcncan Jewish Congress' en de 'Unilcd Synagogues of 

Amenca', de liberaal Joodse gemeenschappen in de Verenigde Slalen, zijn voor legale 

abortus (Dayncs, Talalovich 1984, 199, Williams 1982, 41) 

De 'evangelicals' zijn veeleer conservatief de 'Nazarene Church', de 'Southern Baptist 

Convention' cn de groeperingen die deel uitmaken van de 'New Christian Right' Vooral de 

laatstcn nemen 'pro-family, pro-life, pro-moralily and pro-Amcnca' standpunten in Hadden 

(1983, 254) typeert deze beweging als een verwerping van met-traditionele leefstijlen, een 

tegenbeweging, waarvan de boodschap luidt 'dat hel gezin een institutie is welks eerste 

functie is hel uitoefenen van sociale controle over basisimpulsen van mensen' 

De derde groep protestantse kerken, de zwarte kerken, /ijn meestal tegen abortus, zij het om 

uiteenlopende redenen, waaronder angst voor rwarte genocide (Johnson Jackson 1983, 205) 

Elifson cn Irwin (1977) doen verslag van een onderzoek naar de houding van zwarte ambts

dragers ten aanzien van geboortcnrcgcling Ook hier afwijzing op grond van het zwarte 

genocide motief Ondanks de associatie door 'zwarte mannelijke politici' van abortus met 

genocide op zwarten, bleek bij een opinieonderzoek van het tijdschrift Life in 1981 80% van 

alle met-witle vrouwen vóór legahscnng van 'abortus op wens van de vrouw' te zijn tegen

over 67% van de witte vrouwen (Pelchesky 1986, 154-155) In verband met de angst voor 
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genocide zie ook Rodman, Servis en Bonar (1987). Deze auteurs verwijzen naar onderzoek 

waaruit blijkt dat kort na de liberalisering van de abortuswetgeving in sommige staten in 

ruim de helft van de ziekenhuizen sterilisatie als voorwaarde voor abortus gold en dat vooral 

zwarte vrouwen daarmee te maken hadden (151-153). Voor onderzoek naar verschil in 

abortushouding bij zwart en wit zie Hall en Marx Ferree 1986 en Wilcox 1990. 

Tenslotte is er nog de Rooms-Katholieke Kerk die een behoudend standpunt ten aanzien van 

abortus inneemt. De theologische argumentatie daarvoor betreft de heiligheid van het mense

lijk leven en de onaantastbaarheid van de menselijke persoon (D'Antonio 1983). 

16 Marty, Μ.E., Righteous Empire: The Protestant Experience in America, New York 1970, 

179, geciteerd bij Roof (1978, 5). 

17 Bij Petersen en Mauss (1976, 245) verwijzingen naar auteurs over attitudinale veranderingen 

en organisatie van attitudes. 

18 De vraag is natuurlijk - en zo wordt hij ook gesteld door Mcintosh, Alston en Alston (1979, 

207) - of er ook liberale morele gemeenschappen in de kerken bestaan; in Nederland zou de 

vraag in andere termen geformuleerd worden: zijn er kritische kerngroepen mogelijk binnen 

de kerken, of met een meer ideologische term: is er plaats voor kritische basisgemeenschap

pen binnen de kerken? Zowel bij de behoudende als de kritische kerngroepen worden door 

de genoemde auteurs voorts vragen gesteld naar de relatie van de kerngroepen met de 

formele kerkelijke organisatie. 

19 Pricc-Bonham, Santce en Bonham 1975; Neitz 1981; Himmelstcin 1986; Clarke 1987. 

20 Volgens Jelen (1986) wijzen fundamentalisten pornografie af vanwege het veronderstelde 

effect van zedenverwildering. Feministen wijzen pornografie daarentegen af om een andere, 

meer specifieke reden: het voor vrouwen vernederend karakter ervan. 

21 Price-Bonham, Santee en Bonham 1975; Wagenaar en Bartos 1977; Jelen 1984 en 1988. 

22 Renzi 1975; D'Antonio en Slack 1980; Clayton en Tolone 1973; Harris en Mills 1985; 

Scott 1987. 

23 De percentages 'te verontschuldigen' en 'volstrekt tegen' van Gadourck komen niet overeen 

met die uit het Sociaal en Cultureel Rapport 1988, zoals in noot 4 hierboven weergegeven. 

Aan beide cijfers liggen heel verschillende operationaliseringen van de variabele 'houding 

tegenover abortus' ten grondslag. Het gaat hier om de trend die uit de cijfers van Gadourck 

naar voren komt. 
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2 De houding tegenover abortus 

De bedoeling van deze studie is onder meer inzicht te krijgen in het functioneren 
van de traditionele christelijke religie in de moderne samenleving. Dat gebeurt 
mede door middel van empirisch gefundeerde kennis over de relatie tussen de 
christelijke levensbeschouwing en de houding tegenover abortus. In dit hoofdstuk 
worden de empirische gegevens die daarvoor beschikbaar zijn nader bezien. 
Centraal staan de houdingen tegenover abortus in relatie tot een aantal andere 
onderzoeksgegevens. 
Eerst wordt kort het onderzoek gepresenteerd waarin de gegevens verzameld zijn. 
Ook wordt toegelicht welke selectie uit het bestand in dit hoofdstuk nader bezien 
wordt. Vervolgens ontwikkelen wij een typologie van de houdingen tegenover 
abortus, die in een volgende paragraaf in bivariate analyses in verband gebracht 
wordt met een aantal relevant geachte gegevens. Daarna wordt bezien hoe de 
verdeling is van de houdingen tegenover abortus over de verschillende sociale 
groepen in Nederland. Tenslotte wordt een samenvattend overzicht gegeven van de 
uitkomsten van de analyses. 

2.1 Een selectie uit het beschikbare gegevensbestand 

In het onderzoek naar sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland dat in 1985 
door Felling, Peters en Schreuder (1987a) gehouden werd - SOCON 1985 -, is 
gevraagd naar een breed scala van gedragingen en vooral houdingen, waaronder 
die tegenover abortus provocatus. Een aantal van deze gegevens zullen wij gebrui
ken om de vragen betreffende de relatie tussen de christelijke religie en de hou
ding tegenover abortus empirisch te benaderen. De analyses die wij plegen, zijn 
derhalve secundaire analyses. Het empirisch onderzoek in 1985 was al verricht 
voordat de probleemstelling van deze studie op grond van literatuuuronderzoek 
(Spruit 1987) ontwikkeld werd. Het onderzoeksmateriaal is dan ook niet verzameld 
met het oog op de operationalisering van de belangrijkste theoretische noties 
inzake religie en abortushouding. Dat heeft tot gevolg dat de operationalisering 
van enkele concepten niet optimaal is. Waar de operationalisering onzes inziens te 
wensen overlaat, zal dat uitdrukkelijk vermeld worden. 
Het overzicht van de belangrijkste theoretische noties in hoofdstuk 1 heeft als 
richtlijn gediend bij de eerste selectie van data uit het bestand van SOCON 1985. 
Voor de daar genoemde theorieën en concepten wordt toegelicht met welke groep 
van gegevens operationalisering mogelijk geacht wordt. De uiteindelijke keuze 
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wordt in een volgend hoofdstuk gemaakt, nadat eerst de theorieën en concepten 
uitvoeriger besproken zijn. 

Met het oog op de centrale vraag van deze studie naar de relatie tussen de christe
lijke religie en de houding tegenover abortus is een aantal gegevens betreffende 
wereld- en levensbeschouwing in de analyse betrokken. Vervolgens zijn de waar
denoriëntaties waarover SOCON 1985 gegevens bevat in relatie gebracht met de 
houding tegenover abortus. Empirische waardenoriëntaties maken het mogelijk 
theorieën over waarden en waardenconflict te operationaliseren. Ook zijn de 
gegevens over cultureel conservatisme in de analyse meegenomen. Een theoretisch 
mogelijk centrale waarde 'eerbied voor het leven' kan met die gegevens empirisch 
benaderd worden. Om de traditionele gezinswaarden uit de theorie te kunnen 
operationaliseren is uit SOCON 1985 het complex van huwelijks- en gezinswaar
den geselecteerd voor de analyse. De culturele oriëntatie speelt in de theorieën een 
paar maal een rol. Daarom zijn de gegevens die op referentiegroepen betrekking 
hebben in de keuze betrokken. Uit andere analyses van het SOCON 1985 bestand 
weten wij dat het persoonlijkheidskenmerk autoritarisme tot cultureel conservatis
me disponeert. Daarom is deze schaal ook uitgekozen voor de analyse. Tenslotte 
zíjn enkele sociale kenmerken, waaronder leeftijd en opleiding, in verband ge
bracht met de houding tegenover abortus. Daarmee kan de houding tegenover 
abortus sociaal gelokaliseerd worden. Deze zeven groepen gegevens zijn in bijlage 
1 beknopt beschreven1. 

2.2 Een typologie van de houdingen tegenover abortus 

De afhankelijke variabele van deze studie is geconstrueerd met behulp van de twee 
vragen uit SOCON 1985 over de houding tegenover abortus2. Zij luiden als volgt: 

a) Zijn er volgens u omstandigheden, waaronder abortus (d.i. het opzettelijk 
onderbreken van de zwangerschap) moet worden toegestaan? (ABOO)3. 

b) Moet het volgens u mogelijk zijn dat een vrouw zonder meer abortus kan laten 
uitvoeren als zij dat wenst? (ABZM) 

De eerste vraag betreft het hulpverleningsmotief om in te stemmen met abortus. 
De tweede vraag legt de beslissing over abortus geheel bij de vrouw. Dat is het 
andere basismotief om in te stemmen met abortus. 
Het verschil in het aantal bevestigende en ontkennende antwoorden op beide 
vragen (tabel 2.1) laat zien dat een groot deel van de respondenten abortus alleen 
onder omstandigheden geoorloofd acht. 
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Tabel 2.1 De houdingen tegenover abortus (abs. en in %) 

Ja 
Neen 
Geen mening 

Totaal4 

a) Abortus onder omstandig
heden toestaan (ABOO) 

abs. 

2682 
282 

36 

3000 

in % 

89,4 
9,4 
1,2 

100,0 

b) Abortus moet zonder meer 
mogelijk 

abs. 

1129 
1787 

82 

2998 

zijn (ABZM) 
in % 

37,7 
59,6 

2,7 

100,0 

Het precieze aantal blijkt als de antwoorden op de twee vragen per persoon verge
leken worden. Zo worden ook nog twee andere houdingen tegenover abortus 
gevonden (tabel 2.2). 

Er zijn 1104 personen die op beide vragen bevestigend geantwoord hebben, dege
nen die volmondig ja zeggen op de mogelijkheid van abortus. Daarnaast zijn er 
1510 die wel vinden dat er omstandigheden zijn waaronder abortus moet worden 
toegestaan, maar die daarin restrictief zijn; zij vinden niet dat abortus zonder meer 
mogelijk moet zijn als de vrouw dat wenst. 

Tabel 2.2 Combinaties van houdingen tegenover abortus (abs.) 

a) Abortus onder ι omstandig-
heden toestaan (ABOO) 

Ja 
Neen 
Geen mening 

Totaal 

b) Abortus moet zonder meer 
moj 
Ja 

1104 
16 
9 

1129 

gelijk zijn 
Neen 

1510 
266 

9 

1785 

(ABZM) 
Geen 

mening 

64 
0 

18 

82 

Totaal 

2678 
282 

36 

2996 

Dan zijn er nog 266 respondenten die op beide vragen afwijzend reageren, zij zijn 

absoluut tegen abortus. De antwoorden van de overige respondenten zijn niet 

geheel eenduidig. Deze blijven verder buiten de analyse. 

Naar houding tegenover abortus zijn met behulp van de gegevens van SOCON 

1985 derhalve drie groepen te onderscheiden: 
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liberalen 1104 38,3% 
restrictieven 1510 52,4% 
conservatieven 266 9,2% 

totaal 2880 99,9% 

Ruim de helft van de ondervraagden stelt zich restrictief op, een grote minderheid 
(ca. 38%) is zonder meer vóór en een kleine minderheid (ca. 9%) is absoluut 
tégen de mogelijkheid van abortus. Dit laatste percentage kan vergeleken worden 
met het aandeel van de NORC-ondervraagden in de Verenigde Staten dat in 1982 
om geen enkele reden met abortus instemde: 6,8% (Lane 1985, 404). 

De centrale vraag van deze studie inzake de relatie tussen religie en de houding 
tegenover abortus kan met de hier geconstrueerde typologie van houdingen tegen
over abortus nader geoperationaliseerd worden. Bij constructie van een 2x2 tabel 
met alleen ja of neen als antwoord bedraagt Yules Q .85. De cel met 16 respon
denten in tabel 2.2 kan als 'nul-cel' beschouwd worden. De typologie kan dan als 
een ordinale schaal gebruikt worden voor 2880 ondervraagden. Daarmee wordt 
hun houding tegenover abortus gemeten. Deze schaal (ABORTUS) zal als afhanke
lijke variabele fungeren in de analyse. Uit Amerikaans (Jelen 1988, 225), Neder
lands (Sondermeijer en Veenhoven 1972, 200) en Duits (Eichelberger 1989, 81) 
onderzoek is gebleken dat de aard van de omstandigheden een belangrijk verschil 
in antwoord oplevert. In alle onderzoeken waren bij 'harde' redenen aanzienlijk 
minder ondervraagden tegen abortus dan bij de 'zachte' redenen. Door in de 
constructie van de afhankelijke variabele dat verschil niet te verdisconteren -
SOCON 1985 biedt daar geen mogelijkheid voor - is het meetinstrument dat ons in 
deze studie ter beschikking staat minder afgestemd op de bestaande theoretische en 
empirisch gefundeerde kennis dan wenselijk zou zijn. Daardoor ontstaat bij regres
sieanalyses met ABORTUS als afhankelijke variabele kans op een grotere 
error-term. 

2.3 De houding tegenover abortus 
en relevant geachte sociaal-culturele factoren 

De bivariate analyses3 beogen een verkenning van sociaal-culturele factoren die op 
grond van de theorie relevant geacht kunnen worden. De gegevens uit SOCON 
1985 die daarvoor gebruikt worden, zijn allemaal variabelen die het resultaat zijn 
van schaalconstructie. Met andere woorden, er is met de gegevens die met behulp 
van het vragenlijstonderzoek van SOCON 1985 verzameld zijn al het nodige 
gebeurd. Een groot deel van de documentatie van SOCON 1985 is gewijd aan een 
verantwoording van de toegepaste technieken en een beschrijving van de construc-
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ten (Felling, Peters, Schreuder 1987a, 263-323). Omdat een en ander uitvoerig 
beschreven is (ook in Felling, Peters, Schreuder 1987b), achten wij ons gerechtigd 
te volstaan met de beschrijving van de gebruikte schalen in bijlage 1. Als over 
bivariate analyses gesproken wordt, betreft dit alleen de analyses die met de 
geconstrueerde schalen zijn uitgevoerd, niet de schaalconstructie die daaraan is 
voorafgegaan. Daarin is steeds van multivariate technieken gebruik gemaakt. 

2.3.1 Wereld- en levensbeschouwing 

In het onderzoek naar houdingen tegenover abortus in de Verenigde Staten wordt 
de religieuze variabele meestal geoperationaliseerd als orthodoxie, als denominatie 
of als kerkelijke betrokkenheid. Deze laatste operationalisering wordt vaak geïndi
ceerd door kerkgang. De data van SOCON 1985 geven andere mogelijkheden om 
de religieuze factor empirisch te onderzoeken. 

Op de eerste plaats is in SOCON 1985 het concept 'christelijke levensbeschou
wing' geoperationaliseerd als een culturele variabele. Zij betreft het christelijk 
geloof in het bestaan van een ultieme werkelijkheid, de betekenis van leven, lijden 
en dood, goed en kwaad. In hoofdstuk 1 is gesteld dat met de gelijkstelling van 
christelijk godsdienstige levensbeschouwing en traditionele religie een inhoudelijke 
definitie van religie gegeven is. Operationeel betekent dit dat met de variabele 
christelijke wereld- en levensbeschouwing uit SOCON 1985 in feite het culturele 
aspect van religie geoperationaliseerd is, religie als geloof. Zonder te willen 
ontkennen dat religie ook andere aspecten heeft (bijvoorbeeld rituele en sociale 
aspecten), worden in het vervolg van deze studie de begrippen religie en christelij
ke levensbeschouwing door elkaar gebruikt. Naast de christelijke zijn ook andere 
levensbeschouwelijke dimensies onderzocht. Het conceptuele schema dat hieraan 
ten grondslag ligt, is in bijlage 1 opgenomen (Schreuder 1990b, 18-23). 
Ten tweede is de saillantie van geloof en levensbeschouwing in SOCON 1985 
geoperationaliseerd. De discussie waarin dit concept een centrale rol speelt, is 
door Eisinga, Felling en Peters (1988, 66-71) uiteengezet. Voor de invloed van 
welke levensbeschouwing dan ook lijkt van doorslaggevende betekenis te zijn of 
de betrokkenen zelf effecten aan hun geloof of levensbeschouwing toeschrijven. 
Voor mensen die wel geloven maar daar zelf verder weinig belang aan hechten, 
zal religie minder praktische betekenis hebben dan voor hen die zeggen dat hun 
geloof c.q. levensbeschouwing veel invloed heeft in hun leven van alledag, dat het 
een grote rol speelt bij het nemen van beslissingen, hun politieke keuze en algeme
ner hun leven goeddeels bepaalt. Saillantie zorgt dus voor de samenhang tussen 
geloofsopvattingen resp. levensbeschouwelijke opvattingen enerzijds en niet-
religieuze resp. niet-levensbeschouwelijke houdingen en gedragingen anderzijds. 
Dat geloof en levensbeschouwing saillant zijn kan als een conditie beschouwd 
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worden voor de effecten van geloof en levensbeschouwing. In het Amerikaanse 
onderzoek naar de abortushouding wordt dit aspect van de wereld- en levensbe
schouwing alleen door kerkgang geïndiceerd. 
Ten derde krijgt in SOCON 1985 de mate van kerkelijke binding veel aandacht. In 
de Nederlandse samenleving is - anders dan in ons omringende landen - onkerke
lijkheid een maatschappelijk aanvaard alternatief: 'geen onkerkelijker volk dan het 
onze' (Felling, Peters, Schreuder 1986, 64). Vandaar de aandacht voor de mate 
van kerkelijke binding in SOCON 1985 (Schreuder 1990b, 23-25). 
Ten vierde is de kerkgangfrekwentie gemeten. In de Amerikaanse literatuur krijgt 
kerkgang veel gewicht als een vorm van sociale interactie die de groepsspecifieke 
norm terzake van abortus versterkt. (Mcintosh, Alston, Alston 1979; Harris, Mills 
1985; Rhodes 1985). 

Wereld- en levensbeschouwing 
Eerst bezien wij de relatie van de abortushouding met de levensbeschouwelijke 
dimensies. 
De factoranalyse op het onderzoeksmateriaal ten behoeve van de schaalconstructie 
laat acht levensbeschouwelijke dimensies zien (Felling, Peters, Schreuder 1987b). 
Voor elk van deze dimensies zijn vervolgens factorscores bepaald en in een schaal 
verwerkt, die als meetinstrument fungeert: hoe hogere score men op de schaal 
heen, hoe meer men ingestemd heeft met de uitspraken die indicatief voor de 
betreffende dimensie zijn. 
De levensbeschouwelijke dimensies, of korter: de levensbeschouwingen, waarvoor 
zo'n schaal is geconstrueerd, zijn de christelijke levensbeschouwing (C), de twijfel 
aan de betekenis van de dood (TWDOOD), de twijfel aan en ontkenning van de 
zin van het leven (ZLE), een binnenwereldlijke kosmologie (BIKOS), de transcen
dente levensbeschouwing (T), de binnenwereldlijke levensbeschouwing (BI), de 
twijfel aan en ontkenning van de zin van het lijden (ZLIJ), de twijfel aan en 
ontkenning van transcendentie (NT). 

In tabel 2.3 is de relatie met de abortustypologie opgenomen. In de linkerkolom is 
aangegeven om welke type houding het gaat. In de volgende kolommen wordt 
voor acht dimensies van de wereld- en levensbeschouwing aangegeven wat de 
gemiddelde factorscore6 van elke groep is. In de laatste kolom is opgenomen om 
hoeveel ondervraagden het gaat. 

In de laatste regel staat de e ta, de maat die laat zien hoe sterk de verschillen zijn 
tussen de gemiddelde scores op de levensbeschouwelijke dimensies van liberalen, 
restrictieven en conservatieven. 
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Tabel 2.3 Abortustypologie en wereld- en levensbeschouwing (gemiddelden) 

ABORTUS7 

Ja 
Neen tenzij 
Neen 

Tolaal 
Eta 

С 

449 
521 
593 

500 
.44 

TWDOOD 

517 
493 
462 

499 
.16 

ZLE 

526 
485 
477 

500 
.20 

BIKOS 

509 
496 
483 

500 
.08 

Τ 

460 
519 
557 

500 
.33 

BI 

527 
489 
453 

501 
.23 

ZLIJ 

515 
492 
480 

500 
.12 

NT 

538 
481 
449 

500 
.31 

N = 

858 
1195 

194 

2247 

Eerst de niet-relevante verschillen uit tabel 2.3. Het maakt voor de houding tegen
over abortus niet uit (eta=.08) of men God ziet als niets anders dan het waarde
volle in de mens en of men Hem alleen in de harten van de mensen lokaliseert en 
niet daarboven (BIKOS). Dat moet ook gezegd worden van de twijfel aan en de 
ontkenning van de zin van het lijden (ZLIJ): je komt toch niet achter de zin ervan, 
je kunt niet zeggen of lijden en verdriet ergens toe dienen, het lijden heeft geen 
zin, geen bedoeling. Ook deze kijk op het leven maakt voor de houding tegenover 
abortus weinig of niets uit (eta =.12). 

Dan de zes levensbeschouwingen die blijkens tabel 2.3 wel min of meer van 
belang zijn voor de houding tegenover abortus (eta=>.15). De typologie van 
houdingen tegenover abortus blijkt het sterkst samen te hangen met de christelijke 
wereld- en levensbeschouwing (C) (eta= .44). De liberalen hebben een gemiddel
de score van 449. Dat is een forse afwijking van het gemiddelde van 500: zij 
scoren erg laag op de traditionele christelijke religie. Het andere uiterste zien wij 
bij de conservatieven. Gemiddeld scoren die erg hoog met 593, bijna een hele 
eenheid standaardafwijking meer dan het gemiddelde. 

In bijlage 2, tabel 2a wordt de christelijke religie 'constant gehouden' door de 
C-schaal in vier klassen te nemen en daar binnen de relatieve verdeling van de 
drie abortushoudingen weer te geven. Zoals te verwachten is, varieert dan het 
aandeel van de drie groepen. De mate waarin men instemt met de christelijke 
religie - het geloof in een God voor ons, die zich in Jezus Christus heeft doen 
kennen, wiens Rijk komende is, door wiens bestaan het leven, het lijden en de 
dood pas betekenis hebben, van wie al het goede komt en die het goede laat 
overwinnen - hangt sterk samen met de houding tegenover abortus. 

De andere relevante levensbeschouwelijke dimensies zijn in bijlage 2 (tabel b t/m 
f) naar klasse ingedeeld. Uit tabel 2.3 blijkt dat de samenhang van de deïstische 
(T) levensbeschouwing met de houdingen tegenover abortus zwakker is dan die 
van de christelijke (C) (eta=.33 vs. .44). De richting van het verband is wel 
hetzelfde: er is een toename van het aandeel restrictieven en conservatieven naar-
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mate men er meer mee instemt dat er iets bestaat buiten deze wereld, zoiets als 
een hogere macht, die het leven beheerst, een opperwezen, terwijl ook de dood 
niet als het definitieve einde gezien wordt, maar als een overgang naar een ander, 
onbekend bestaan. 
Bij de vier overige dimensies ziet het er heel anders uit. Deze vier dimensies zijn 
onderling zeer verschillend: enerzijds het leven als evolutieproces, bepaald door de 
wetten van de natuur, dat - evenals de dood - geen enkele of geen speciale beteke
nis heeft (NT, ZLE, en TWDOOD); anderzijds het leven dat zin in zichzelf heeft, 
een zin die je er zelf aan geeft en dan de dood die hoort bij het leven (BI). Onwe
tendheid, twijfel en zinloosheid tegenover zingeving en betekenistoekenning. Met 
alle verschil komen deze vier dimensies echter hierin overeen dat het religieuze 
aspect ontbreekt. De gegevens in tabel 2.3 laten derhalve zien dat religie met 
conservatisme en restrict!viteit ten aanzien van abortus samenhangt, terwijl afwe
zigheid van religie met liberaliteit ten aanzien van abortus geassocieerd is. 

Saillantie van geloof en levensbeschouwing 
De gemiddelde saillantie van geloof en levensbeschouwing verschilt naar houding 
tegenover abortus (eta=.19). De liberalen ten aanzien van abortus scoren op SAIL 
gemiddeld 482, de restrictieven 504 en de conservatieven 548. De conservatieven 
zijn dan ook sterk vertegenwoordigd bij degenen die geloof en levensbeschouwing 
van belang achten (bijlage 2, tabel 2g). 

Kerkelijke binding 
Bij inspectie van het verband tussen de typologie van houdingen tegenover abortus 
en de typen kerklidmaatschap (bijlage 2, tabel 2h) blijken de overeenkomsten 
tussen de onkerkelijken (2de en 1ste generatie onkerkelijken en ex-leden) zo groot 
dat zij in één groep - 'onkerkelijken' - ondergebracht kunnen worden. Dit geldt 
ook voor twee van de drie groepen kerkleden: de modale en de kernleden lijken 
wat betreft hun houding tegenover abortus sterk op elkaar. In tabel 2.4 zijn deze 
drie klassen van kerkelijke binding opgenomen. 

Het aandeel van de groep met een liberale houding neemt per klasse kerkelijke 
binding met 20% toe. Eenzelfde soort sprong is te zien bij het aandeel van de 
restrictieven en de conservatieven, voor de laatsten met name bij de overgang van 
modaal/kernlidmaatschap naar randlidmaatschap. 

Het is niet óf kerklidmaatschap óf kerkgang. Voor kerkleden die liberaal worden 
tegenover abortus zijn er twee drempels te nemen: het niet meer naar de kerk gaan 
en het afscheid nemen van het lidmaatschap. Beide keren neemt de liberaliteit ten 
aanzien van abortus 'met sprongen' toe. 
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Tabel 2.4 Abortustypologie en kerkelijke binding (in %) 

ABORTUS KERKBIND 
Onkerkelijken Randleden Modale/kernleden 

Ja 
Neen tenzij 
Neen 

56 
40 

4 

36 
57 

7 

16 
67 
17 

N(=100%) 1323 581 976 

Bij de niet-gehercodeerdevariabele KERKBIND: V = .27 

Conclusie 
De christelijke levensbeschouwing staat in het hart van de vraagstelling van deze 
studie. Daarom wordt de C-schaal die dit concept operationaliseert in het vervolg 
in de analyse betrokken. Bovendien laat geen van de andere levensbeschouwelijke 
dimensies zo'n sterke samenhang met de houding tegenover abortus zien. De 
transcendente (T) en niet-transcendente levensbeschouwing (NT) drukken beiden -
zij het aan elkaar tegengesteld - de religieuze dimensie uit zonder christelijke 
articulatie. Zij hangen minder sterk met de abortustypologie samen dan de C-
schaal. De overige dimensies laten een veel zwakkere samenhang zien. 

2.3.2 Waardenoriëntaties 

Het Amerikaanse onderzoek maakt duidelijk dat de sociale effecten van religie 
zich niet in een waardenvrij vacuüm voordoen. SOCON 1985 maakt het mogelijk 
het krachtenveld van waarden in kaart te brengen. De factoranalyse van de gege
vens laat zes empirische waardenoriëntaties zien (Felling, Peters, Schreuder 
1987b): autonomie (AUT), de burgerlijke waardenoriëntatie op het gezin (BWG), 
maatschappijkritische waardenoriëntatie (MKW), nieuwe innerlijkheid (NI), de 
burgerlijke waardenoriëntatie op het beroep (BWB) en het hedonisme (HW). In 
hoeverre spelen deze 'relatief stabiele richtingwijzers voor het handelen' (Feiling, 
Peters, Schreuder 1983, 29), een rol bij de houding tegenover abortus? 

Deze vraag kan nader ingevuld worden. Autonomie (van de vrouw) is een belang
rijke waarde voor actiegroepen in de abortusstrijd van de jaren zeventig (de Bru ij η 
1979, Outshoorn 1986). Is dat voor de Nederlandse bevolking van 1985 ook zo? 
Of ligt het accent in de waardenbeleving die aan de houding tegenover abortus ten 
grondslag ligt, meer op een hedonistische instelling, het genieten van het leven? In 
de publieke discussie dient deze verwachting soms als argument tegen abortus. 
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Een heel ander waardencomplex dat inhoudelijk met de houding tegenover abortus 
samenhangt, is het burgerlijk familialisme. Hoe verhoudt zich dat tot de genoemde 
waardendimensies en tot de nog niet genoemde, het burgerlijk economisme, de 
maatschappijkritiek en de nieuwe innerlijkheid? In hoeverre zijn nieuwe innerlijk-
heidsmotieven (evenwichtig en in harmonie met jezelf zijn, je als mens kunnen 
ontplooien) richtinggevend voor de houding tegenover abortus? Zijn er aanwijzin
gen voor een conflict tussen waarden die elk als waardevol beleefd worden, maar 
die bij de bepaling van een houding tegenover abortus met elkaar in strijd komen? 
Voordat wij nader op vragen naar complexere verbanden ingaan, laten wij eerst 
het verband zien tussen elke waardenoriëntatie en de abortustypologie. Het ver
schil in gemiddelde scores op de waardenoriëntaties voor de drie groepen geeft 
daar zicht op (tabel 2.5). Slechts twee van de waardenoriëntaties halen de gestelde 
grens (eta= >.15): de autonomie (AUT) en het familialisme (BWG). Het verband 
van de abortustypologie met autonomie is zwak (eta=.15). De andere waarden
oriëntaties blijven daaronder. Voor nieuwe innerlijkheid (NI) gaat het om het 
kleinst mogelijk verschil (eta = .14). De maatschappijkritiek (MKW), bestaande uit 
economisch en politiek egalitarisme blijkt het minste samen te hangen met de 
abortustypologie. Het is niet zo dat de idealen van maatschappelijke gelijkheid 
voor de houding tegenover abortus van belang zijn. 

Tabel 2.5 Abortustypologie en waardenoriëntaties (gemiddelden) 

ABORTUS 

Ja 
Neen tenzij 
Neen 

Totaal 
Eta 

AUT 

519 
490 
482 

500 
.15 

BWG 

471 
517 
533 

501 
.24 

MKW 

509 
497 
488 

501 
.07 

NI 

510 
501 
460 

501 
.14 

BWB 

487 
507 
518 

500 
.11 

HW 

513 
495 
476 

500 
.12 

N = 

1072 
1458 
253 

2783 

De nieuwe innerlijkheid (NI) haalt ongeveer dezelfde gemiddelde scores in tabel 
2.5 als het hedonisme (HW), dit is van het leven genieten en plezier maken. Beide 
oriëntaties hangen op dezelfde manier met de houding tegenover abortus samen: 
ondervraagden met een liberale houding hebben een hoger gemiddelde score op 
allebei, dit in tegenstelling tot de conservatieven. De richting van het verband is 
dus wel zoals verwacht, maar de samenhang blijft zwak. 
Dat geldt ook voor de relatie tussen economisme (BWB) en de abortustypologie, 
zij het dat de conservatieven ten aanzien van abortus juist een hoger gemiddelde 
score hebben op de oriëntatie op het beroep, het vooruitkomen in je leven, het 
financieel goed hebben, de maatschappelijke zekerheid en het gevoel iets bereikt te 
hebben in je leven. De liberalen ten aanzien van abortus daarentegen hechten 
minder aan deze voor de economisch ingestelde burger belangrijke waarden. 

44 



Opvallend is dat ook hier de restricties makende groep meer lijkt op de tegenstan
ders dan op de voorstanders van abortus (vgl. ook tabel 2.3). 

In bijlage 2, tabel 2i is de relatieve verdeling van de houdingen ten aanzien van 
abortus per klasse van familialisme (BWG) opgenomen. Het beeld biedt geen 
verrassingen: hoe sterker de oriëntatie op het gezinsleven, het getrouwd zijn, 
kinderen, hun opvoeding en hun toekomst, des te kleiner het aandeel van de 
liberalen ten aanzien van abortus en des te groter het aandeel van de restrictieven 
en de conservatieven. 
Autonomie laat in tegengestelde richting hetzelfde beeld zien (bijlage 2, tabel 2j). 
Autonomie houdt hier in het kunnen doen en laten wat je wilt, zelf uitmaken wat 
mag en niet mag, niet aan regels gebonden zijn en van niemand afhankelijk zijn. 
Oriëntatie op deze waarden staat op gespannen voet met een conservatieve houding 
ten aanzien van abortus, zij gaat, zoals te verwachten is, beter samen met de 
liberale abortushouding. 

De veronderstelling dat nieuwe innerlijkheidsmotieven mede de houding tegenover 
abortus bepalen steunt op de inhoud van de argumenten van de abortuslobby in de 
jaren zeventig, zoals onder andere beschreven door Outshoorn (1986). De verden
king van hedonistische motieven bij liberalen ten aanzien van abortus is een maat
schappelijk relevant gegeven in die zin dat er in de publieke discussie op emoties 
inspelende argumenten en moraliserende betogen aan ontleend zijn. Deze argu
menten in de publieke discussie hebben in het collectieve bewustzijn van de 
Nederlanders in 1985 echter slechts een zwak verband met de houding tegenover 
abortus. 
De vraag naar het bestaan van een waardenconflict lijkt nader onderzocht te 
kunnen worden gezien de relevante, maar tegengestelde samenhangen die autono
mie en familialisme met de houding tegenover abortus hebben. Daarin zal de 
plaats van de religieuze factor ook aan de orde moeten komen. De vraag is dan of 
het effect van religie op de houding tegenover abortus varieert al naargelang de 
waardenoriëntatie die prevaleert. 

2.3.3 Cultureel conservatisme 

Orde en traditie zijn in SOCON 1985 de kernbegrippen, waarmee cultureel con
servatisme als onderscheiden van economisch conservatisme gekenmerkt wordt. 

Orde wordt vooral gerepresenteerd door de schaal inperking van burgerlijke 
vrijheden (BURGVRYH). Hoe hoger de score op deze schaal des te meer vrijhe
den (in het openbaar zeggen en schrijven wat men wil, demonstreren, kritiek op 
het koningshuis, dienstweigering, het bezetten van gebouwen) betrokkene aan 

45 



banden wil leggen; in bijlage 2, tabel 2k is de samenhang met de abortustypologie 
te zien. Naarmate men op het punt van orde en vrijheid behoudender opvattingen 
huldigt, wordt het aandeel van de liberalen ten aanzien van abortus kleiner en dat 
van de restrictieven en conservatieven groter. Het verband mag zeker relevant 
geacht worden. 

Het tweede kernbegrip, traditie, wordt vooral door opvattingen over ingrepen in 
leven en dood en het beeld van de vrouw geoperationaliseerd. In de betreffende 
schaal van SOCON 198S, afwijzing van ingrepen in leven en dood (INGRLEV), 
zijn ook de opvattingen over abortus meegenomen. Het heeft derhalve geen zin de 
abortustypologie met INGRLEV te kruisen. Dat is wel gedaan met de opvattingen 
over geboortenregeling, euthanasie en suicide die onderdelen van de schaal van 
SOCON 198S zijn (zie de tabellen 21 t/m 2n in bijlage 2). De samenhangen zijn 
zeker relevant. 
Het traditionele beeld van de vrouw (VRBEELD) - die beter is in opvoeden dan 
de man, wier leiding over de man onnatuurlijk is, voor wie de opleiding als meisje 
minder belangrijk is dan voor een jongen, maar die minder vrij kan worden opge
voed - kan per houding tegenover abortus in een gemiddelde score worden uitge
drukt. Liberalen ten aanzien van abortus scoren gemiddeld laag (474), restrictie-
ven gematigd (SOS) en conservatieven hoog (S72) op dit traditionele beeld van de 
vrouw (eta=.27). Het gemiddelde voor de drie groepen samen is hier 499. Een 
duidelijke samenhang dus van het beeld dat men van de vrouw heeft en de houdin
gen tegenover abortus. 

Van de samenstellende concepten van cultureel conservatisme, orde en traditie, 
aangegeven door beperking van burgerlijke vrijheden, opvattingen over geboorten-
regeling, euthanasie en suicide en tenslotte het traditionele beeld van de vrouw, is 
het vooral het begrip 'traditie' dat in de Amerikaanse onderzoeksliteratuur een rol 
speelt. De al dan niet traditionele houdingen tegenover ingrepen in het leven en de 
rol van de vrouw worden bepalend geacht voor de betekenis die aan abortus wordt 
toegekend en aldus bepalend voor de abortushouding. Of het hier gaat om een 
zelfstandig effect, of dat een en ander het gevolg is van de nauwe verwevenheid 
van cultureel conservatisme en de religieuze dimensie (Felling, Peters, Schreuder 
1986, 112-113) moet in het vervolg van de analyse blijken. 

2.3.4 Het complex van huwelijks- en gezinswaarden 

De houding tegenover abortus wordt in een aantal gevallen (Neitz 1981) beargu
menteerd of geïnterpreteerd vanuit traditionele gezinswaarden, die men al dan niet 
wil vasthouden. De houding tegenover vrouwen en de houding tegenover sex 
blijken in het onderzoek van Price-Bonham, Santee en Bonham (197S) het meest 
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bepalend voor de houding tegenover abortus. Andere variabelen die in onderzoek 
een rol spelen zijn: sexueel conservatisme (Jelen 1984, 1988), ideale gezinsgrootte 
(Renzi 1975; D'Antonio en Stack 1980), tolerantie ten aanzien van homosexualiteit 
en echtscheiding (Harris, Mills 1985) en traditionele vrouw- en gezinsbeelden 
(Himmelstein 1986). 
In SOCON 1985 nu zijn twee onderdelen van het complex van huwelijks- en 
gezinswaarden bij een beperkt aantal ondervraagden (N = 1829) uitdrukkelijk aan 
de orde gesteld: het gezin als institutie en attitudes inzake twee-relaties (Van der 
Avort 1988). 

Het gezin als institutie 
De mate waarin het gezin als institutie van belang is, wordt bezien naar drie 
aspecten: de aanvaarding van alternatieve samenlevingsvormen, de wenselijkheid 
of onmisbaarheid van de huwelijkssluiting en de aanvaarding van de traditionele 
rolverdeling tussen man en vrouw. 

Tabel 2.6 Abortustypologie en het gezin aL· institutie (gemiddelden, absolute aantal 
tussen haakjes) 

ABORTUS ALTSAM(N) HUWSL(N) TRROLA(N) TRROLB(N) TRROLC(N) 

Ja 547 (679) 466 (675) 461 (674) 470 (671) 460 (671) 
Neen tenzij 481 (904) 515 (892) 514 (899) 509 (900) 518 (895) 
Neen 407 (160) 565 (159) 582 (159) 572 (159) 573 (157) 

Totaal 500(1743) 500(1726) 500(1732) 500(1730) 500(1723) 
Eta .43 .31 .36 .29 .36 

In tabel 2.6 laat de factor aanvaarding van alternatieve samenlevingsvormen 
(ALTSAM) een samenhang met de abortustypologie zien (eta=.43), die even sterk 
is als die van de C-schaal met ABORTUS (.44). De gemiddelde score van de drie 
groepen met verschillende abortushoudingen samen bedraagt 500. Bij de liberalen 
ten aanzien van abortus is dat 547. Daarmee wordt aangegeven dat zij niet negatief 
staan tegenover bewust ongehuwd moederschap, homosexuele samenleving met 
vaste partner, ongehuwd samenwonen zonder of met kinderen en het met een 
groep in een huis wonen. De aanvaarding hiervan door de restrictieven en de 
conservatieven ten aanzien van abortus haalt een gemiddelde score van resp. 481 
en 407, hetgeen praktisch op een afwijzing neerkomt8. 

Ook de gemiddelde scores van wenselijkheid of onmisbaarheid van de huwelijks
sluiting (HUWSL) zijn voor de drie onderscheiden groepen ten aanzien van abor
tus in tabel 2.6 opgenomen, evenals de gemiddelde scores van een drietal operatio-
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naliseringen (TRROLA, TRROLB, TRROLC) van aanvaarding van de traditionele 
rolverdeling tussen man en vrouw. De rolmodellen A en С vertonen een even 
sterke samenhang met de abortustypologie. De wenselijkheid of onmisbaarheid van 
de huwelijkssluiting heeft een wat lagere eta. Het verband dat ermee uitgedrukt 
wordt, is echter nog ruimschoots als relevant te beschouwen. 

Attitudes inzake twee-relaties 
In tabel 2.7 zijn de gemiddelden van de attitudes inzake twee-relaties opgenomen 
voor elk van de houdingen tegenover abortus. De eerste drie zijn het resultaat van 
een factoranalyse op een serie uitspraken inzake twee-relaties. De laatste is gecon
strueerd door factoranalyse op een deel van diezelfde uitspraken (EXCLSEX). 

Tabel 2.7 Abortustypologie en attitude inzake twee-relaties (gemiddelden, absolute 
aantal tussen haakjes) 

ABORTUS 

Ja 
Neen tenzij 
Neen 

Totaal 
Eta 

BEHZELF 

535 
481 
451 

499 
.29 

SAMDOEN 

467 
514 
561 

500 
.30 

EXCLREL(N) 

467 
517 
546 

500 
.28 

(667) 
(894) 
(156) 

(1717) 

EXCLSEX (N) 

471 
514 
561 

500 
.24 

(671) 
(897) 
(157) 

(1725) 

Degenen met een liberale houding ten aanzien van abortus scoren hoog op behoud 
van zelfstandigheid of individuele vrijheid, maar laag op de beide andere attitudes, 
samen doen, samen delen en exclusiviteit van de relatie. Voor de conservatieven 
ligt het net andersom: zij scoren gemiddeld laag op uitspraken waarin totale vrij
heid als kenmerk van een goede relatie naar voren komt, evenals de noodzaak van 
een eigen inkomen om onafhankelijk te kunnen zijn in een relatie of het goede van 
een eigen kamer 'om je terug te kunnen trekken' (BEHZELF). 

De conservatieven ten aanzien van abortus hechten weer wel veel belang aan het 
samen met de partner dingen doen, vrienden hebben en het vermijden dat men uit 
elkaar groeit (SAMDOEN). 
Ook vindt deze groep het meer dan gemiddeld van belang dat echtscheiding pas 
aan de orde komt nadat men alles in het werk heeft gesteld om het huwelijk te 
redden - voor een relatie moet je wat over hebben -; zij wijzen meer dan één 
sexuele relatie tegelijk af en vinden dat ook een teken dat het met de eigen relatie 
niet goed zit. (EXCLREL en gedeeltelijk ook EXCLSEX). De liberalen ten aan
zien van abortus nemen - hoe kan het anders - ook ten opzichte van de relatie een 
liberaal standpunt in. 
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Als wij nu het geheel van de samenhangen van het complex van huwelijks- en 
gezinswaarden overzien, valt op hoe sterk en hoe consistent de samenhangen van 
de abortustypologie met de betreffende schalen zijn: het lijkt erop dat de houding 
tegenover abortus goeddeels mede bepaald wordt door, of misschien beter: deel 
uitmaakt van dit specifiek op huwelijk en gezin gerichte waardencomplex. De 
keuze uit de veelheid van operationaliseringen van de huwelijks- en gezinswaarden 
geschiedt in een later stadium van deze studie. 

2.3.5 Referentiegroepen 

In het Amerikaanse onderzoek blijkt dat 'referentie' van belang kan zijn voor de 
houding tegenover abortus (Hastings 1983; Rhodes 1985; Roof, Hoge 1980). In 
SOCON 1985 zijn er vier schalen die op enigerlei wijze het referentie-concept 
operationaliseren. Zij zijn geconstrueerd door op vier afzonderlijke groepen varia
belen factoranalyse uit te voeren. In tabel 2.8 zijn de gemiddelde scores voor elk 
van de onderscheiden groepen naar abortushouding opgenomen. 

Tabel 2.8 Abortustypologie en het referentieconcept (gemiddelden, absolute aantal 

tussen haakjes) 

ABORTUS 

Ja 
Neen tenzij 
Neen 

Totaal 
Eia 

LOKAL (Ν) 

471 (1072) 
510 (1481) 
564 (247) 

500 (2800) 
.27 

WOONSAT (Ν) 

490 (1099) 
502 (1504) 
529 (265) 

500 (2868) 
.11 

NORMCONF (Ν) 

474 (1096) 
509 (1503) 
557 (265) 

500 (2864) 
.25 

SOCCONTR (Ν) 

480 (1094) 
507 (1496) 
538 (263) 

499 (2853) 
.18 

De schaal woonsatisfactie (WOONSAT) laat geen relevante samenhang zien met 
de abortustypologie ( e t a = . l l ) . Of mensen zich in de buurt thuis voelen, daar 
tevreden mee zijn en daar niet weg willen, maakt voor de houding tegenover 
abortus geen wezenlijk verschil uit. Substantieel gaat het hier om een in geringe 
mate afwijkende operationalisering van wat elders 'sociaal lokalisme' genoemd 
wordt (Eisinga en Peters 1989b). 

Voor de andere schalen kunnen wij, gezien de waarde van de eta's, wel een 
relevante samenhang vaststellen. Het lokalisme - daarmee wordt gedoeld op de 
culturele oriëntatie op de plaatselijke samenleving in tegenstelling tot een meer 
kosmopolitische culturele referentie (LOKAL) - lijkt van belang voor de houding 
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die men tegenover abortus inneemt: de conservatieven scoren in tegenstelling tot 
de liberalen gemiddeld hoog op dit culturele lokalisme (Eisinga en Peters 1989a). 

Normconformisme - het aanpassen aan de regels en gewoonten van de buurt en de 
gedragsaanpassing aan de vriendengroep - (NORMCONF) vertoont ook een duide
lijke samenhang met de abortustypologie, die wat betreft richting en sterkte veel 
overeenkomsten vertoont met die van lokalisme met de abortustypologie. 
De samenhang van de houdingen tegenover abortus met de schaal sociale controle 
door primaire netwerken is minder sterk, maar nog wel relevant. Bij ondervraag
den, die zeggen dat familie en vrienden vriendschap met een allochtoon niet 
zouden goedkeuren (SOCCONTR), zijn meer conservatieven ten aanzien van 
abortus te verwachten. Bij de groepen die laag op sociale controle scoren is het 
aandeel van de liberalen ten aanzien van abortus groter. 

Niet alleen hangen algemene waardenoriëntaties en specifieke waardencomplexen 
samen met de houding tegenover abortus, ook lijkt van invloed te zijn met wie 
men bepaalde waarden deelt en wie deze of gene opvatting huldigt. Theoretisch 
lijkt het concept lokalisme in culturele zin - het gaat om breedte van perspectief 
(Black 1985) - het meest veelbelovend. 

2.3.6 Autoritarisme 

In de onderzoeksliteratuur betreffende het bestand van SOCON 1985 is aandacht 
geschonken aan een persoonlijkheidskenmerk dat tot cultureel conservatisme 
disponeert. Het gaat om het complex van houdingen die gezamenlijk met de naam 
autoritarisme worden aangeduid. Eisinga en Scheepers (1989) hebben de theoreti
sche kant van het autoritarisme uitvoerig belicht. Het begrip omvat negen subsyn
dromen: bijgeloof en stereotypie, destructiviteit en cynisme, autoritaire submissie, 
autoritaire agressie, macht en stoerheid, conventionalisme, projectiviteit, sex en 
anti-intraceptie. Elk van deze aspecten van het begrip autoritarisme is in een 
uitspraak in de vragenlijst van SOCON 1985 geoperationaliseerd. Deze uitspraken 
zijn opgenomen in bijlage 1. Op grond van factoranalyse is een schaal autori
tarisme (AUTORIT) geconstrueerd. 
Bivariate analyse van de schaal autoritarisme met de houdingen tegenover abortus 
laat zien dat liberalen inzake abortus een lage gemiddelde score hebben op autori
tarisme (475). De gemiddelde scores van restrictieven en conservatieven inzake 
abortus liggen boven het totaal-gemiddelde van 500. Zij bedragen respectievelijk 
509 en 561. De samenhang is relevant (eta=.24). 
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2.4 De houding tegenover abortus en sociale groepen 

Hoe zijn de drie houdingen tegenover abortus nu over de verschillende sociale 
groepen in Nederland verdeeld? Deze vraag stellen roept de suggestie op dat 
sociale kenmerken tot bepaald gedrag disponeren. Het gaat dan om verklaringen in 
de zin van de sociale kenmerken-hypothese in het Amerikaanse onderzoek. Daarin 
wordt verondersteld dat de invloed van sociale, economische en demografische 
factoren de verschillen in de houding tegenover abortus verklaart (Spruit 1987, 
22). In deze paragraaf geven wij eerst de verschillende abortushoudingen op de 
sociale kaart van Nederland aan. 'Verklaringen' komen alleen zijdelings ter spra
ke. 

2.4.1 Kerken en politieke partijen 

Godsdienst en politiek zijn twee belangrijke maatschappelijke sectoren waarin 
sociaal-culturele verschillen het bestaansrecht van de groepsvorming uitmaken. In 
hoeverre zijn de houdingen tegenover abortus kerkelijk en politiek te plaatsen? 
Tabel 2.9 geeft het antwoord voor de kerkelijke gezindten, tabel 2.10 voor de 
politieke voorkeur van de ondervraagden. 

Kerkelijke gezindten 
Bij de Nederlandse christelijke kerken zijn - naar het aandeel van de houdingen 
tegenover abortus - drie groepen te onderscheiden: 
1 De kerkelijke groeperingen die als vrijzinnig getypeerd kunnen worden, hebben 

naar verhouding een groot aantal liberalen ten aanzien van abortus onder hun 
aanhang (vrijzinnig nederlandse hervormden en overige hervormden). 

2 Bij middengroepen (de rooms-katholieken, de middenorthodoxie en de confessi
onelen in de Nederlandse Hervormde kerk, de synodaal gereformeerden en de 
Nederlands Geformeerde kerk) is ongeveer een kwart van de leden liberaal ten 
aanzien van abortus. 

3 De meest behoudende groepen tellen slechts een gering aantal of geen liberalen 
ten aanzien van abortus onder hun gelederen; bij hen (de leden van de gerefor
meerde bond in de Nederlandse Hervormde kerk, de gereformeerden vrijge
maakt (artikel 31), de christelijk gereformeerden, de leden van de Gereformeer
de en de Oud-gereformeerde Gemeenten en de aanhangers van nog andere 
christelijke kerken) is het aandeel van de conservatieven ten aanzien van abor
tus groot. 
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Tabel 2.9 Abortustypologie en kerkelijke gezindte (in%) 

KERKGEZ 

Rooms-Katholiek 
Nederlands Hervormd 
- middenorlhodoxie 
- confessioneel 
- gereformeerde bond 
- vrijzinnig 
- overig, weet niet 
Gereform. Kerken synod. 
Gereform. Kerken art.31 
Nederl. Geform. Kerk 
Christel. Gereform. Kerk 
Gereformeerde Gemeenten 
Oud-gercform. Gemeenten 
Andere christelijke kerken 

Totaal 
V = .20 

ABORTUS 
Ja 

24 

24 
21 
0 

48 
38 
20 
0 

25 
17 
11 
0 
6 

23 

Neen 
tenzij 

65 

66 
63 
67 
43 
49 
69 
83 
63 
63 
50 
75 
64 

64 

Neen 

11 

10 
16 
33 
9 

13 
11 
17 
13 
21 
39 
25 
30 

13 

N 
(=100%) 

822 

130 
62 
40 
77 
76 

147 
24 

8 
24 
28 
4 

81 

1523 

Er is een relevante samenhang tussen kerkelijke gezindte en abortustypologie. Van 
een gesloten conservatief blok ten aanzien van abortus is geen sprake, hetgeen niet 
zal verbazen na kennisname van de officiële kerkelijke standpunten terzake. 
In dit opzicht lijkt de situatie hier op die van een aantal jaren geleden in de Ver
enigde Staten. De range die in bovenstaande percentages conservatieven ten aan
zien van abortus zichtbaar is (9 - 39%), verschilt niet noemenswaard van wat 
Petersen en Mauss (1976) rapporteren over de oppositie tegen abortus bij het scala 
van conservatieve en liberale kerken in 1972 (10 - 39%). In de denominationele 
opstellingen lijkt Nederland een aantal jaren - onze gegevens zijn van 1985 -
achter te lopen bij de Verenigde Staten. Dit kan ook - zij het minder sterk - voor 
het aandeel conservatieven in het totaal van de bevolking geconstateerd worden: in 
de Verenigde Staten 6,8% in 1982 (Lane 1985, 404) tegen 9,2% in Nederland in 
1985 (2.2). 

Politieke voorkeur 
In tabel 2.10 is te zien hoe de verdeling van de abortushoudingen per politieke 
voorkeur is. De aanhangers van de niet-confessionele partijen zijn in meerderheid 
of voor ongeveer de helft liberaal ten aanzien van abortus. De CDA-kiezers nemen 
een middenpositie in. De aanhang van klein christelijk rechts laat het beeld van de 
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Ideine behoudende kerken zien: een grote groep restrictieven en een kleinere groep 
conservatieven ten aanzien van abortus. De samenhang is relevant. 
Kerken en politieke groeperingen zijn gezien de grote middengroep niet het do
mein van exclusieve opvattingen ten aanzien van abortus. Wel kunnen de accenten 
per kerk of partij heel verschillend liggen. Voorzover er overlappingen zijn van 
politiek en confessie - en die zijn er - blijft het interessant om de netwerken-theo
rie in gedachten te houden. Deze betreft de gezamenlijke confrontatie met traditio
nele vrouw- en gezinsbeelden waardoor een netwerk met een samen gedeelde 
cultuur ontstaat, dat gemakkelijk bereikbaar is voor mobilisatie door anti-abortus
bewegingen (Himmelstein 1986). 

Tabel 2.10 Abortustypologie en politieke voorkeur (in%) 

POLVO 

Klein links 
D'66 
PvdA 
W D 
CDA 
Klein christelijk rechts 

ToUal 
V = .29 

ABORTUS 
Ja 

67 
54 
48 
46 
20 

1 

39 

Neen 
tenzij 

30 
45 
45 
52 
67 
62 

52 

Neen 

3 
2 
7 
3 

14 
37 

9 

N 
(=100%) 

138 
121 
801 
498 
618 
94 

2270 

2.4.2 Geslacht en leeftijd 

Over het verschil tussen mannen en vrouwen kunnen wij kort zijn: het is niet 
significant (V = .02). 

De leeftijd speelt wel een rol, zij het een geringe. Bij een indeling in 5-jaar groe
pen is de samenhang tussen de abortustypologie en de leeftijdsgroepen (bijlage 2, 
tabel 2q) wel significant, maar niet relevant. In de leeftijdsgroep van 36-40 jaar is 
bijna de helft (47%) van de ondervraagden liberaal ten aanzien van abortus. In de 
jongste groepen ligt het aandeel van de liberalen op het landelijk gemiddelde (ca. 
37%). In de oudste groepen wordt naar verhouding het geringste aantal liberalen 
aangetroffen (27%). 
Onder de jongere leeftijdsgroepen wordt - anders dan verwacht zou worden - niet 
het hoogste percentage liberalen aangetroffen. De vraag is natuurlijk hoe dit 
geïnterpreteerd moet worden. Is het een cohort-effect (de generatie die 15 tot 20 
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jaar geleden betrokken was bij de actie die toen gevoerd werd voor legalisenng 
van abortus, omvat in 198S naar verhouding nog steeds de meeste liberalen) of 
een leeftijdseffect (de groep die naar verhouding het meest te maken krijgt met 
zwangerschappen met een verhoogd gezondheidsrisico telt relatief de meeste 
liberalen)? De cijfers wijzen in elk geval niet op een steeds verder gaande liberali
sering inzake abortus bij jongeren. 

2.4.3 Opleiding, beroepsniveau en inkomen 

De samenhang van de abortustypologie en deze drie de maatschappelijke status 
bepalende kenmerken is gecompliceerder dan men zou verwachten. Op de eerste 
plaats is alleen de samenhang van de houdingen tegenover abortus met de hoogst 
voltooide opleiding relevant. Voor de beide andere kenmerken is de samenhang 
met de abortustypologie niet relevant volgens de gestelde grens. Op de tweede 
plaats, pas als uit opleiding en beroepsniveau een nieuwe variabele sociaal-econo
mische status (SES) wordt samengesteld, wordt deze grens overschreden. Op de 
derde plaats, de verbanden zijn niet steeds monotoon stijgend of dalend, met 
andere woorden de verbanden van de statuskenmerken met de houdingen tegen
over abortus zijn niet eenvoudig. 

Onder de mensen met de laagste inkomens is het percentage liberalen hoger dan 
onder de hogere inkomens, behalve bij de hoogste inkomens, dan stijgt het aandeel 
liberalen weer. 

Tabel 2.11 Abortustypologie en hoogst voltooide opleiding (in%) 

OPL ABORTUS 
Ja 

27 
31 
39 
39 
49 
43 
65 

38 

Neen 
tenzij 

50 
57 
53 
55 
48 
53 
33 

52 

Neen 

23 
12 
8 
6 
3 
4 
8 

9 

N 
( = 100%) 

428 
555 
451 
592 
356 
390 
108 

2880 

54 

GLO 
LBO 
MULO/MAVO 
MBO 
HAVO/VWO 
HBO 
WO 

Totaal 
V = .18 



In tabel 2.11 is het verband met opleiding weergegeven voor alle 2880 onder
vraagden die in de analyse betrokken worden. In tabel 2.12 is voor 1821 beroeps
beoefenaars het verband met sociaal-economische status opgenomen. De gegevens 
over abortustypologie en inkomen zijn te vinden in bijlage 2, tabel 2r. In het 
algemeen gaat de regel op: naarmate de opleiding hoger is, neemt het aandeel van 
de liberalen toe. Alleen de posities van havo/vwo en hbo kloppen hier niet mee. 

Tabel 2.12 Abortustypologie en sociaal economische status (in%) 

SES ABORTUS 

Aibeider-glo/lbo 
Aibeider-mavo/hoger 
Lagere empl-glo/lbo 
Lagere empl-mavo/mbo 
Lagere empl-havo/hoger 
Hogere ber-mbo/lager 
Hogere ber-havo/hoger 

Totaal 
V = .16 

Ja 

29 
38 
31 
39 
49 
39 
46 

38 

Neen 
tenzij 

52 
55 
56 
54 
46 
56 
50 

53 

Neen 

19 
7 

13 
7 
5 
5 
3 

9 

N 
( = 100%) 

399 
175 
220 
387 
183 
179 
278 

1821 

De constructie van de nieuwe variabele sociaal-economische status is na te gaan in 
bijlage 2, tabel 2s. Het verband tussen opleiding en beroepsniveau, de twee varia
belen waaruit SES is samengesteld, is zodanig, dat de sociaal-economische status 
wel een relevante samenhang met de abortustypologie laat zien, dit in tegenstelling 
tot beroepsniveau. 
Het belang van de opleiding voor de houding tegenover abortus is op verschillende 
manieren in deze tabel te zien. Per beroepsniveau is er steeds een aanzienlijk 
verschil in het aandeel van de liberalen ten aanzien van abortus tussen degenen 
met een lagere en degenen met een hogere opleiding, bijv. van arbeiders met 
lagere opleiding is 29% liberaal, van arbeiders met een hogere opleiding 38%. Bij 
lagere employés en hogere beroepen is hetzelfde te zien. Vergelijking van de 
percentages conservatieven wijst ook op het effect van opleiding: 19 en 7% bij de 
twee groepen arbeiders; 13, 7 en 5% bij lagere employés; 5 en 3% bij de hogere 
beroepen. 
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2.4.4 Provincie, regio en urbanisatie 

De verdeling van de houdingen tegenover abortus verschilt per provincie. Noord-
Holland springt eruit: meer dan de helft van de inwoners is liberaal ten aanzien 
van abortus. In Overijssel en Limburg is het aandeel van de liberalen ongeveer 
een kwart. Een iets groter dan gemiddeld aandeel van de conservatieven is te zien 
in Friesland en Overijssel. Deze groep is naar verhouding klein in Noord-Holland, 
Drenthe en Noord-Brabant. De samenhang is zwak. 

Tabel 2.13 Abortustypologie en provincie (in%) 

PROV ABORTUS 

Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-HoUand 
Zuid-HoUand 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 

Totaal 
V = .14 

Ja 

37 
34 
44 
23 
40 
39 
53 
43 
37 
30 
26 

38 

Neen 
tenzij 

53 
51 
51 
64 
49 
49 
42 
48 
55 
65 
64 

52 

Neen 

10 
15 
5 

13 
11 
12 
5 
9 
8 
5 

10 

9 

N 
(=100%) 

107 
131 
97 

185 
410 
209 
417 
603 
135 
291 
295 

2880 

Ook de samenhang van de houdingen tegenover abortus met de indeling in de vier 
regio's Noord, Oost, West en Zuid is zwak (V=.l l) . Het verband met urbanisa
tiegraad (in grote steden is het liberale aandeel groter) is wat sterker, maar blijft 
niet relevant (V = .14). Dat is ook zo als gekeken wordt naar urbanisatiegraad en 
houdingen tegenover abortus in elke regio afzonderlijk (V= .09, .14, .10, .10). 
Het maakt voor het (geringe) effect van urbanisatiegraad op de houdingen tegen
over abortus niet uit in welke regio men woont. 

2.4.5 Relatievormen 

De vraag of de houding tegenover abortus voor mensen met een partner anders 
ligt dan voor alleenstaanden is op drie manieren bezien. De abortustypologie is 
gerelateerd aan de burgerlijke staat, hetgeen een niet-relevante samenhang 

56 



(V=.08) opleverde. Het verband met het hebben van een partner was nog zwakker 
(V=.05). Tenslotte is nog gekeken naar een combinatie van STAAT en PART
NER: gehuwd, een partner hebbend zonder huwelijk, alleenstaand (zie voor 
constructie bijlage 2, tabel 2t). De samenhang van deze variabele (HUWPART) 
met de abortustypologie was even zwak. 
Het verband dat blijkt te bestaan (een groter liberaal aandeel bij degenen die 
samenwonen zonder huwelijk en bij de alleenstaanden) is waarschijnlijk de resul
tante in de praktijk van de eerder geconstateerde, wel relevante samenhang tussen 
de aanvaarding van alternatieve samenlevingsvormen en de houdingen tegenover 
abortus. De eigen relatievorm maakt aanmerkelijk minder uit voor de houding 
tegenover abortus dan de attitude die men te dien aanzien heeft. 

2.4.6 Nationale herkomst 

Tenslotte is gekeken naar de samenhang tussen nationale herkomst en de houdin
gen tegenover abortus. De reden hiervoor is dat nationale herkomst als indicatie 
kan fungeren voor het behoren tot een cultuur die met betrekking tot het krijgen 
van kinderen duidelijk van de Nederlandse verschilt. 

Tabel 2.14 Abortustypologie en nationale herkomst (in %) 

Nationalilcil respondent ABORTUS 
(NATRESP) Ja Neen Neen N 

tenzij ( = 100%) 

Nederlands 39 52 9 2419 
Niet-Nederlands 44 34 22 68 

Totaal 39 52 9 2487 
V = .08 

Nation, ouders respondent ABORTUS 
(NATOUD) Ja Neen Neen N 

tenzij (=100%) 

Nederlands 39 52 9 2352 
Niet-Nederlands 47 38 15 94 

Totaal 39 52 9 2446 
V=.06 

De samenhangen van de abortushoudingen en de nationaliteit van de ondervraag
den respectievelijk die van hun ouders zijn niet relevant. Opvallend is evenwel dat 
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de omvang van de groep die restricties maakt ten aanzien van abortus bij degenen 
met niet-Nederlandse nationale herkomst relatief gering is (34 en 38% tegen 
52%). Tegelijk is het aandeel van de liberalen onder hen groter, evenals het 
aandeel van de conservatieven. De houdingen ten aanzien van abortus lijken bij 
deze groep meer gepolariseerd te zijn. 

2.5 Een samenvattend overzicht 

Tabel 2.15 Overzicht van theoretisch en empirisch relevante samenhangen met de 
abortustypologie 

Wereld-en levens- С TWDOOD ZLE Τ BI NT SAIL KERKBIND 
beschouwing 
Eta/V .44 .16 .20 .33 .23 .31 .19 .27 

Waardenoriën- AUT BWG 
taties 
Eta .15 .24 

Cultureel GEBREG EUTH SUICIDE VRBEELD BURGVRYH 
conservatisme 
E U / V .22 .26 .28 .27 .25 

Huwelijks-en ALTSAM HUWSL TRROLA/C BEHZELF 
gezinswaarden 
Eta/V .43 .31 .36 .29 

SAMDOEN EXCLREL EXCLSEX 

.30 .28 .24 

Referentie 
Eta 

Persoonlijkheids
kenmerk 
Eta 

Sociale 
kenmerken 
V 

LOKAL 
.27 

AUTORIT 

.24 

KERKGEZ 

.20 

NORMCONF 
.25 

POLVO OPL 

.29 .18 

SOCCONTR 
.18 

SES 

.16 
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De resultaten van de bivariate analyses laten een aantal relevante verbanden zien 
van gegevens uit SOCON 1985 met de houdingen tegenover abortus. De betreffen
de gegevens zijn geselecteerd uit het SOCON 1985 bestand op grond van de be
langrijkste theoretische noties die ten aanzien van de vragen rond de relatie chris
telijke religie en abortushouding in hoofdstuk 1 in de onderzoeksliteratuur ontdekt 
zijn. De concepten en de daaraan beantwoordende variabelen die ook empirisch 
relevant bleken, zijn in het overzicht van tabel 2.15 opgenomen. In de hoofdstuk
ken 3 en 4 zal hieruit een keuze worden gedaan als het theoretisch verklaringsmo
del en de condities waaronder het model in theorie werkzaam is, geoperationali
seerd zullen worden. 
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Noten 

1 Voor een uitvoerige verantwoording van o.a. het onderzoeksontwerp, de representativiteit 
van de steekproef, de operationalisering van de onderzoeksconcepten en de gevolgde proce
dure bij de constructie van de schalen kan verwezen worden naar de documentatie van 
SOCON 1985 die door het Stcinmclzarchief is uitgebracht (Felling, Peters, Schreudcr 
1987a). Hierin zijn ook de frekwenticverdelingen van de oorspronkelijke antwoorden van de 
respondenten te vinden. De meetinstrumenten en schaalconstructies zijn voorts gedetailleerd 
beschreven en verantwoord in een later verschenen artikel van dezelfde auteurs (1987b). De 
lezer(es) die niet eerder met gegevens van SOCON 1985 heeft kennisgemaakt, dient - voor 
een goed begrip van wat volgt - vooraf kennis te nemen van het overzicht in bijlage 1. 
Daarin is na te gaan welke uitspraken aan de respondenten zijn voorgelegd en bij de analyse 
ook aan statistische criteria voldeden als indicatie voor de geconstrueerde schalen. De 
primaire data van SOCON 1985 zijn op aanvraag bij het Steinmetzarchief verkrijgbaar. 

2 De antwoorden op beide vragen (label 2.1) worden in het onderzoek van SOCON 1985 als 
indicaties gebruikt voor de houding van betrokkenen ten aanzien van ingrepen in leven en 
dood. Met de antwoorden op de vragen naar geboortenregeling, euthanasie en suicide 
(GEBREG, EUTH en SUICIDE) zijn zij na probabilistische scalogramanalyse verwerkt tot 
de schaal afwijzing van ingrepen in leven en dood (INGRLEV). In onze studie echter 
worden de gegevens over de houdingen tegenover abortus anders gebruikt, nl. om een 
typologie van de houdingen tegenover abortus mee te construeren. 

3 De namen van variabelen worden gemakshalve ook in afgekorte vorm gegeven. Deze namen 
zijn steeds in hoofdletters geschreven. 

4 Bij ABOO hebben 3 en bij ABZM 5 personen geen antwoord gegeven. Het verschil van het 
totaal van frekwcntieverdclingcn ten opzichte van 3003 betreft in het vervolg ontbrekende 
antwoorden, d.i. geen antwoord of niet van toepassing. 

5 De maten waarin de verbanden worden uitgedrukt, zijn Cramers V of Eta. Door het grote 
aantal ondervraagden nu is een samenhang al gauw significant (p< =.01). Om in het vervolg 
te kunnen bepalen of een verband 'de moeite waard' is, wordt als grens voor de beide 
associatiecoëfficiëntcn V en Eta .15 of hoger gehanteerd. Samenhangen die deze waarde 
halen, worden in eerste instantie als relevant beschouwd. Als er vervolgens ook nog theore
tisch voldoende argumenten voor blijken te zijn, zullen de betreffende variabelen in hoofd
stuk 3 en 4 nader bestudeerd worden. 

6 De schalen die op grond van factoranalyse zijn samengesteld, hebben allemaal een gemiddel
de van 500 en een standaardafwijking van 100. 

7 De typologieconstructie laat drie groepen zien. In de tabellen worden zij aangeduid als de 
groep van degenen die JA zeggen op abortus, de groep die getypeerd wordt door het NEEN 
TENZIJ en de groep van de NEEN-zeggers tegen abortus. De reden om van 'neen tenzij' te 
spreken in plaats van 'ja mits' is dat het beeld dat de reslricticvcn laten zien over het alge
meen meer met dat van de conservatieven overeenkomt dan met dat van de liberalen. Zie 
bijvoorbeeld in tabel 2.3. Als de conservatieven boven het gemiddelde scoren, doen de 
reslrictieven dat eveneens. Ook bij scores van conservatieven beneden het gemiddelde is 
hetzelfde patroon te zien: restrictieven scoren dan beneden het gemiddelde. 
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8 De aanvaarding van alternatieve samenlevingsvormen is én als resultaat van een factoranaly
se én als resultaat van een schaalconstructie op grond van probabilistische scalogramanalyse 
beschikbaar. De schaal aanvaarding van alternatieve samenlevingsvormen kent - door ver
schillende dichotomiseringen - twee versies: aanvaarding van (ACCASMA) en oppositie 
tegen (OPPASMA) alternatieve samenlevingsvormen. Van deze twee laat de oppositie tegen 
alternatieve samenlevingsvormen de sterkste samenhang met de abortuslypologic zien 
(V = .31 versus V = .28). Zie bijlage 2, tabel 2o voor het verband tussen OPPASMA en 
ABORTUS. Degenen die niet geantwoord hebben met '(zeer) onaanvaardbaar'op de vraag 
naar de houding tegenover de diverse samenlevingsvormen scoren in de constructie van 
OPPASMA met 0. Meer dan de helft van hen heeft een liberale houding tegenover abortus. 
Naarmate men een of meer samenlevingsvormen (zeer) onaanvaardbaar acht neemt het 
aandeel van de liberalen ten aanzien van abortus af. De restrictieven laten bij vergelijking 
geen duidelijke op of aflopende reeks percentages zien. Dat is wel zo bij de conservatieven. 
Vooral onder hen die tegen meer dan één samenlevingsvorm bezwaar hebben, zien wij het 
percentage conservatieven stijgen, tot zelfs 40%. (Voor het verband tussen ACCASMA en 
ABORTUS, zie bijlage 2, tabel 2p.) 
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3 Religie en verklaringen 
van de houding tegenover abortus 

De centrale vraag van dit hoofdstuk luidt: welke sociale en culturele factoren 
beïnvloeden de abortushouding en hoe hangen deze factoren onderling samen? De 
aandacht gaat daarbij speciaal uit naar de invloed van de christelijke levensbe
schouwing. Deze komt achtereenvolgens aan de orde in relatie tot leeftijd en 
opleiding, lokalisme en autoritarisme en de betekenissen die aan abortus worden 
toegekend. Tenslotte wordt een theoretisch model ontwikkeld ter verklaring van de 
houding tegenover abortus. 

3.1 Religie, leeftijd en opleiding 

In de studie van Gadourek (1982, 270-275) wordt de religieuze factor in relatie tot 
de houding tegenover abortus geoperationaliseerd als kerklidmaatschap. Het is een 
van de predictoren voor de houding tegenover abortus. De andere zijn gezins
grootte, leeftijd, opleiding, geslacht en het jaar waarin de gegevens verzameld zijn 
(de auteur analyseert en vergelijkt twee onderzoeken, uit 1958 en 1975). 
Bij ouderen zowel als jongeren blijkt opleiding een effect te hebben op het ver
band tussen kerklidmaatschap en abortushouding. Hogere opleiding blijkt zowel bij 
ouderen als bij jongeren de associatie tussen kerklidmaatschap en afwijzing van 
abortus te versterken. Bij hoger opgeleiden blijkt kerklidmaatschap van groot 
belang voor de houding tegenover abortus. Voor de lager opgeleiden maakt kerk
lidmaatschap minder verschil. De auteur ziet hierin het effect van het verzuilde 
onderwijssysteem uit de jaren vijftig: 'Het gecombineerde effect van opleiding en 
religie kan gezien worden als het effect van de gedifferentieerde socialisatie op de 
scholen.' Immers, zo luidt de redenering, een hogere opleiding duurt langer; de 
leerlingen zijn dan langer blootgesteld aan de socialisatie-effecten van het 'eigen' 
verzuilde onderwijs en dus wordt de groepsnorm sterker ingeprent'. 
Onze interesse gaat uit naar het effect van de christelijke levensbeschouwing op de 
abortushouding. Opleiding is een typische modemiseringsvariabele, die rationalise
ring teweeg brengt. De traditionele religie wordt daardoor verzwakt. Daarom dient 
bij het bepalen van het effect van religie op de abortushouding het effect van 
opleiding 'gecontroleerd' te worden. 

De tweede achtergrondvariabele die wij in de analyse zullen betrekken, is de 
leeftijd. Het blijft interessant om te weten of er een effect van leeftijd is op de 
abortushouding naast het veronderstelde effect van religie, ook al is op voorhand 
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niet duidelijk hoe een leeftijdseffect geïnterpreteerd moet worden, als effect van de 
levenscyclus, van het cohort of van de historische ontwikkeling. 

3.2 Religie, lokalisme en autoritarisme 

In de Amerikaanse onderzoeksliteratuur die in hoofdstuk 1 beschreven is, wordt 
het begrippenpaar lokalisme versus kosmopolitanisme enkele malen als interpreta
tiekader gehanteerd zonder dat het in het onderzoek zelf geoperationaliseerd is 
(Mcintosh, Alston, Alston 1979; Rhodes 1985). Het ligt voor de hand de verkla
rende kracht van het concept ten aanzien van de houding tegenover abortus in de 
analyse zelf te betrekken. 

In Nederland wordt de laatste jaren vrij veel aandacht besteed aan de theorie van 
Roof (1978) over lokalisme. Daarbij staan met name in de belangstelling: de 
relatie tussen religie en niet-religieuze sociale en culturele attitudes als etnocen
trisme, nationalisme en cultureel conservatisme (Eisinga, Feiling, Peters 1988; 
Eisinga en Scheepers 1989; Eisinga en Peters 1989a; Eisinga en Peters 1989b). 
Door deze auteurs zijn ook data uit het SOCON 1985 bestand geanalyseerd met 
het oog op toetsing van (aspecten van) Roofs theorie. 
De huidige stand van zaken kan als volgt kort worden samengevat. Het lokalisme 
is een belangrijke sociaal-psychologische factor die zelf resultaat is van opleiding, 
geografische mobiliteit, urbanisatie en leeftijd (Eisinga en Peters 1989b). Als 
zodanig bemiddelt het effecten van deze structurele variabelen op sociale en 
culturele houdingen. 
Het wordt steeds duidelijker dat het begrip lokalisme naar twee te onderscheiden 
dimensies verwijst. Roof zelf (Roof en Hoge 1980, 414) maakt op grond van een 
verschil in verklarende kracht al onderscheid tussen lokalisme als wereldbeeld en 
lokalisme als persoonlijke geïnvolveerdheid in een plaatselijke gemeenschap. 
Tamney en Johnson (1989) maken onderscheid tussen cultureel en sociaal lokalis
me in een model ter verklaring van christelijk fundamentalisme en de wens tot 
zelfontplooiing. Cultureel lokalisme laat in de empirische analyse een sterk nega
tief verband met de wens tot zelfontplooiing zien. In die zin is het een goede 
predictor daarvan. Sociaal lokalisme is in dezelfde analyse geassocieerd met het 
fundamentalisme. Ook Eisinga en Peters (1989b) signaleren het belang van het 
conceptuele onderscheid tussen cultureel en sociaal lokalisme. Cultureel lokalisme 
betreft de breedte van perspectief (Black 1985) en sociaal lokalisme de verhouding 
tot de eigen woonplaats. 
In relatie tot de christelijke levensbeschouwing blijkt cultureel lokalisme in bepaal
de gevallen als 'suppressor'-variabele te fungeren. Vrij sterke effecten van religie 
op sociale en culturele houdingen blijken bij opname van cultureel lokalisme in 
een verklaringsmodel afgezwakt te worden. Eisinga en Peters (1989b) interprete-
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ren dit als een bevestiging van het gemaakte onderscheid: cultureel lokalisme als 
beperking van de breedte van perspectief. Een interpretatie die nog sterker wordt 
als ook autoritarisme in het model opgenomen wordt. Zowel effecten van cultureel 
lokalisme als van autoritarisme worden door opleiding afgezwakt. Bij opname van 
autoritarisme in het model neemt het effect van de christelijke levensbeschouwing 
op cultureel conservatisme en nationalisme af. Ten aanzien van 'etnisch vooroor
deel' c.q. 'negatieve attitude tegenover outgroups' blijkt het effect van de religie 
zelfs een schijneffect geweest te zijn (Eisinga en Scheepers 1989; Eisinga en 
Peters 1989b). 

Onze belangstelling gaat vooral uit naar de relatie tussen de christelijke levensbe
schouwing, lokalisme en autoritarisme enerzijds en het cultureel conservatisme 
anderzijds. De operationalisering van dit laatste begrip omvat in SOCON 1985 
immers drie subschalen: de inperking van burgerlijke vrijheden, de afwijzing van 
ingrepen in het leven en het traditionele beeld van de vrouw. De schaal afwijzing 
van ingrepen in het leven is een zogenaamde Mokkenschaal waarin onder andere 
de antwoorden op de twee vragen naar de abortushouding verwerkt zijn. De 
resultaten van analyses waarin deze variabelen gebruikt worden, lijken daarom 
uitermate relevant voor onze benadering van de vragen naar de relatie tussen 
religie en de houding tegenover abortus. 
Zowel bij Eisinga en Scheepers (1989) als bij Eisinga en Peters (1989b) blijkt de 
christelijke levensbeschouwing een effect te hebben op cultureel conservatisme. 
Dat geldt ook voor cultureel lokalisme en autoritarisme. In beide onderzoeken 
hebben autoritarisme en christelijke levensbeschouwing grotere effecten dan cultu
reel lokalisme. De afname van het effect van de christelijke levensbeschouwing en 
van lokalisme bij toevoeging van autoritarisme in het model wijst erop dat autori
tarisme van belang kan zijn voor de verklaring van de abortushouding. Als bron 
van de samenhang tussen religie en autoritarisme dragen Eisinga en Scheepers 
(1989) het begrip reïficatie aan. Dit betreft de neiging van religieuze zowel als 
autoritaire mensen om de werkelijkheid een boven-historische, absolute status te 
geven. In het ene geval wordt de bovennatuur, in het andere geval de morele norm 
gereïficeerd. 

In de literatuur rond religie en abortushouding zijn enkele aanwijzingen te vinden 
voor autoritarisme als bron van de anti-abortushouding. Brunt (1977) heeft de 
brieven over het abortusvraagstuk geanalyseerd die in de jaren zeventig aan enkele 
Nederlandse politici geschreven zijn, meestal door tegenstanders van liberalisering 
van de wetgeving. Hij beschrijft het denken bij de tegenstanders van vrije abortus 
in termen die gedeeltelijk als operationalisering van het begrip autoritarisme 
zouden kunnen dienen2. Sondermeijer en Veenhoven (1972) noemen als belangrij
ke persoonlijkheidskenmerken van de tegenstanders van abortus: rigiditeit, intole
rantie, autoriteitsgebondenheid en onvermogen tot introspectie. Zij verwijzen 

65 



daarbij naar een onderzoek van Zetterberg. Deze auteur over het sexuele leven in 
Zweden ziet de sexuele moraal verankerd 'in samenlevings- en persoonlijkheids
structuren' (1969, 23). 
Tenslotte duikt het begrip autoritarisme op bij Johnson en Tamney (1988) als zij 
tegenstanders van abortus beschrijven met inconsistente opvattingen over 'respect 
voor het leven'. Van de uitgesproken abortustegenstanders in de data van NORC 
1983 en 1984 bleken respectievelijk 67 en 65% voorstander van de doodstraf te 
zijn. Op grond van een exploratieve analyse komen de auteurs tot de volgende 
hypothesen: 
1 Het gaat om conservatieve fundamentalisten die waarschijnlijk sterk autoritaris-

tisch zijn. Door hun autoritarisme zijn zij geneigd het probleem dat door hun 
inconsistente opvattingen teweeg gebracht wordt (cognitieve dissonantie) op te 
lossen door veronachtzaming of door de inconsistente opvattingen te comparti-
mentaliseren. 

2 Deze groep is van mening dat abortus de sexuele promiscuïteit bevordert. Zij 
zijn meer 'sexual moralizers' dan 'right-to-lifers'. Het aspect van sexuele 
promiscuïteit is voor hen in cognitief opzicht meer saillant dan het aspect van 
het doden van leven. Daardoor wordt de cognitieve dissonantie gereduceerd. 

3 Zij zijn van mening dat fysieke kracht als middel voor het oplossen van proble
men geëigend kan zijn. Fysieke kracht als middel is bij het voorkomen of 
straffen van misdaad cognitief meer saillant dan het aspect van het doden van 
leven met als gevolg reductie van de cognitieve dissonantie. 

4 Beide opvattingen (anti-abortus en pro-doodstraf) komen hierin overeen dat zij 
traditionalistisch zijn. Als elementen van een conservatieve ideologie zijn zij 
consistent. 

Deze hypothesen lijken plausibel. Zij laten het belang van autoritarisme zien bij de 
verklaring van de houding tegenover abortus3. 

Samenvattend stellen wij dat zowel cultureel lokalisme als autoritarisme een be
langrijke bijdrage kunnen leveren aan de verklaring van de abortushouding. Zij 
dienen in het verklaringsmodel opgenomen te worden. Het effect van de christelij
ke levensbeschouwing op de abortushouding zal door opname van autoritarisme en 
lokalisme naar verwachting verzwakt worden. 
Aangezien wij niet op zoek zijn naar de verklaring van bijvoorbeeld de christelijke 
levensbeschouwing of het cultureel lokalisme is in het voorafgaande de onderlinge 
relatie tussen leeftijd, opleiding, lokalisme, autoritarisme en christelijke levensbe
schouwing niet nader bestudeerd. In de aangehaalde literatuur die op het SOCON 
1985 bestand betrekking heeft, is daarover trouwens het nodige te vinden. In het 
te ontwikkelen model zullen deze concepten als exogene variabelen fungeren, 
waarvan de onderlinge relaties niet verder ontleed worden. 
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3.3 Religie en de betekenissen van abortus 

Eerst worden historische voorbeelden gegeven die laten zien hoe de betekenis die 
men aan abortus toekent de houding tegenover abortus beïnvloedt. Uitgangspunt is 
het inzicht dat de definitie van abortus implicaties heeft voor de houding die men 
tegenover abortus inneemt4. Daama wordt nagegaan welke culturele factoren de 
houding tegenover abortus bepalen en welke betekenis van abortus zij impliceren. 
Tevens wordt bezien hoe deze veronderstelde invloeden samenhangen met het 
effect van religie op de houding tegenover abortus. De spaarzame theorieën terza
ke worden uiteengezet en eventueel aangevuld, zodat zij gerepresenteerd kunnen 
worden door een theoretisch model dat de houding tegenover abortus wil verkla
ren. 

3.3.1 Betekenistoekenning aan abortus 

In zijn cultuurgeschiedenis van het abortusverbod bepaalt Jerouschek (1988) zich 
tot de West-Europese cultuurkring. Hij behandelt de rechtsgronden voor het 
abortus verbod, de ontwikkeling daarvan en de wijze waarop zij in het strafrecht 
van de West-Europese staten verwerkt zijn. Zo legt hij een vergrootglas op onze 
eigen geschiedenis. Daardoor worden de betekenissen zichtbaar die traditioneel -
hetzij achtereenvolgens hetzij simultaan, in dezelfde historische periode - aan 
abortus worden toegekend5. 

De oorsprong van het abortusverbod in het Westen legt hij in de 'patria potestas', 
het recht van de huisvader over leven en dood van zijn kinderen te beschikken 
('ius vitae et necis'). Abortus was verboden omdat het plegen van abortus door de 
vrouw - zonder dat de man daarmee ingestemd had - dit recht aantastte. In het 
christendom komt het 'ius vitae et necis' echter uitsluitend aan God de Vader als 
Schepper van alle leven toe. Voortijdige beëindiging van een zwangerschap door 
menselijk ingrijpen tast derhalve het recht van God zelf aan. In deze opvatting 
doet het er niet toe of de foetus als mens beschouwd wordt. Deze kwaliteit is geen 
grond voor het abortusverbod, maar de ontkenning ervan verzwakt dit verbod ook 
niet. 
De argumentatie vanuit het mens-zijn van de foetus speelt in het vroege christen
dom evengoed al wel een rol. Dit komt voort uit de Septuagintvertaling van het 
Oude Testament die - in afwijking van de hebreeuwse grondtekst - aan de foetus 
menselijk leven toeschreef als de foetus ook menselijke trekken toonde (de ge
vormde vrucht). 

Exodus 21:22-25 luidt in vertaling vanuit de hebreeuwse grondtekst (Willibrordvertaling, 
KBS 1978): 'Wanneer mannen in een gevecht gewikkeld zijn en daarbij een zwangere 
vrouw raken zodat zij een miskraam krijgt, dan geldt het volgende. Blijft de vrouw in leven 
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dan moet aan de schuldige een geldboete worden opgelegd, vastgesteld door haar echtge
noot; het gerecht moet toezien dat hij betaalt. Sterft zij echter, dan moet gij leven voor 
leven eisen. Een oog voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand, een 
voet voor een voet. Een brandplek voor een brandplck, een wond voor een wond, een 
striem voor een striem.' 
In de Sepluagintvertaling wordt in deze passage het 'ius talionis', het Mozaïsche vergcl-
dingsrecht, niet op de vrouw maar op de foetus van toepassing verklaard, mits de geabor
teerde foetus menselijke trekken vertoont. 'Met andere woorden in de Septuagint gold de 
lichamelijk gevormde foetus als mens, wiens abortus als doodslag te beschouwen was, dit in 
tegenstelling tot de abortus van een niet gevormde foetus die slechts tot schadevergoeding 
verplichtte (...)' (Jerouschek 1988,33). 

Daarmee sloten de Septuagintvertalers aan bij de leer van Aristoteles over de 
geleidelijke bezieling van de foetus (de bezielde vrucht). In deze argumentatie 
wordt abortus pas als delict tegen het leven beschouwd vanaf het moment van de 
bezieling ('infusio animae'). Voor Aristoteles viel dit moment voor de mannelijke 
foetus op de 40ste dag, voor de vrouwelijke foetus op de 80ste dag van de zwan
gerschap (Jerouschek 1988, 41). De leer van de geleidelijke bezieling nam aan dat 
de foetus eerst een vegetatieve, dan een animale en tenslotte een menselijke ziel 
kreeg6. In de patristische traditie staat tegenover deze leer het traducianisme, dat 
inhoudt dat 'de vrucht (lees: ziel) reeds in het zaad aanwezig is' (Tertullianus). 
Vanuit dit oogpunt wordt niet alleen abortus maar elke vorm van anticonceptie als 
een delict tegen het leven gezien7. 

In de culturele context van het jonge christendom speelden kennelijk verschillende 
factoren ten aanzien van abortus een rol: de theologische visie op de competentie 
over leven en dood, de natuurfïlosofische leer over de opeenvolgende stadia 
waarin de foetus bezield zou zijn en de daaraan tegengestelde leer van het tradu
cianisme. Historisch gezien heeft elk van deze factoren een eigen effect op de 
houding tegenover abortus. Het begrip nu van waaruit deze effecten verstaan 
kunnen worden is het begrip 'betekenistoekenning'. Het gemeenschappelijke 
proces dat achter het effect van deze factoren schuilgaat is het proces van het 
toekennen van betekenissen aan abortus. De samenhang van de abortushouding 
met de bedoelde opvattingen en theorieën laat zien binnen welke cognitieve refe
rentiekaders abortus verstaan wordt. De effecten daarvan op de houding tegenover 
abortus verstaan wij vanuit het concept betekenistoekenning. 
In onze culturele context zijn er ook momenten die een eigen bijdrage leveren aan 
de houding tegenover abortus, bijvoorbeeld: welke opvattingen men heeft over de 
maatschappelijke rollen van mannen en vrouwen, de morele houding die men heeft 
inzake sexualiteit en de visie op de geoorloofdheid van ingrepen in het leven. 
Deze opvattingen, houdingen en achterliggende waarden hebben volgens een aantal 
auteurs effecten op de houding tegenover abortus. Evenals de effecten van de 
culturele context van vroeger vanuit het concept betekenistoekenning verstaan 
kunnen worden, zo zijn ook de effecten van heel verschillende factoren in onze 
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eigen culturele context te begrijpen als effecten van een proces van betekenistoe
kenning. De betekenistoekenning aan abortus vanuit opvattingen, houdingen en 
waarden bepaalt mede de houding tegenover abortus, aldus een aantal auteurs8. 

De belangrijke rol die betekenistoekenning in de cognitieve theorieën heeft bij de 
vorming van attitudes kan als volgt worden toegelicht (McDavid en Herari 1968). 
Door in een attitude cognitieve verbanden te leggen met waarden of andere attitu
des wordt de wereld gestructureerd. Door betekenis toe te kennen aan het doel van 
het gedrag, wordt gedrag gemotiveerd. Attitudes als normatieve gedragsdisposities 
zijn in sterke mate afhankelijk van motivatie in de zin van betekenistoekenning. 
Het verband dat historisch waargenomen wordt tussen bepaalde opvattingen en 
theorieën enerzijds en de houding tegenover abortus anderzijds kan daarom ge-
interpreteerd worden als betekenistoekenning. Hetzelfde geldt voor het verband dat 
theoretisch verwacht wordt of - naar nog zal blijken - empirisch waargenomen 
wordt tussen bepaalde opvattingen, houdingen en waarden enerzijds en de abortus-
houding anderzijds. Wij begrijpen het mechanisme dat aan dit verband ten grond
slag ligt als betekenistoekenning. 

Opvattingen, houdingen en waarden beïnvloeden door het toekennen van een eigen 
betekenis aan abortus daarenboven ook het effect van religie op de houding tegen
over abortus. Anders gezegd, enerzijds kunnen opvattingen, houdingen en waar
den door betekenistoekenning aan abortus een eigen additief effect hebben op de 
houding tegenover abortus. Anderzijds kan het effect van de religie hierdoor 
bemiddeld worden, in zoverre namelijk als de bedoelde betekenissen door de 
religie ondersteund worden, eventueel geaccapareerd zijn of tot het religieus 
gedachtengoed zelf behoren. Er is dan een indirect effect van religie. 

Bij abortus gaat het concreet om opvattingen over de rol van mannen en vrouwen 
in onze samenleving en om houdingen en waarden die daarin geïmpliceerd zijn. 
Daarom zijn opvattingen over de rol van mannen en vrouwen het thema van 
paragraaf 3.3.2. Voorts gaat het om respect voor het leven, sexueel conservatisme 
en de houding tegenover de traditionele gezinswaarden Deze factoren worden in 
paragraaf 3.3.3 behandeld. In paragraaf 3.4 wordt op grond van deze inzichten 
een model opgesteld ter verklaring van de houding tegenover abortus. 

3.3.2 Opvattingen over de rol van mannen en vrouwen 
en de houding tegenover abortus 

In deze paragraaf wordt besproken hoe opvattingen over de geslachtsrollen samen
hangen met de christelijke levensbeschouwing en wat zij bijdragen aan de verkla
ring van de abortushouding. 
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Abortushouding ah implicatie van de rolopvatting 
In de discussie die het proces van de abortuswetgeving in Nederland begeleidde, is 
de vraag naar de beslissingsbevoegdheid steeds belangrijker geworden (Outshoom 
1986). Is het de arts die bevoegd is tot abortus te beslissen of is het de vrouw zelf 
die om haar moverende redenen deze keuze kan maken? Deze centrale vraag 
verwijst naar het belang van opvattingen over de maatschappelijke rol van de 
vrouw in verband met abortus9. De verwachting dat opvattingen over de sociale 
rol van de vrouw van belang zijn voor de houding tegenover abortus bevat de 
volgende impliciete theorie. 
Maatschappelijke rollen schrijven het gedrag voor dat in concrete situaties ver
wacht wordt. Dit normatief karakter van sociale rollen maakt inzichtelijk dat zij 
nauw samenhangen met attitudes. Dit zijn immers houdingen tegenover bepaalde 
sociale gegevens die normatieve gedragsdisposities omvatten. Vanuit deze argu
mentatie kan Gadourek (1982, 13) stellen dat de houding tegenover abortus niets 
anders laat zien dan het verwachte gedrag van mannen en vrouwen. In de rollen 
van mannen en vrouwen is de houding tegenover abortus geïmpliceerd. 

Bij Jerouschek (1988) is in overvloed historisch materiaal te vinden dat deze 
stelling concretiseert. Hij verwijst uitdrukkelijk naar de geslachtsrollen bij de 
Romeinen om de betekenistoekenning aan abortus - een inbreuk op de rechten van 
de man - begrijpelijk te maken: '(···) minstens was de verhouding tussen de ge
slachten door een diep wantrouwen overschaduwd; uit angst dat de echtgenote hem 
door abortus ten aanzien van zijn kinderen zou bedriegen , claimde hij (de vader) 
het recht zijn vrouw door vroedvrouwen te laten onderzoeken; bij een positieve 
uitslag kon de Romein haar tot de geboorte onder bewaking stellen1 (custodia 
ventris) (27). 
Diverse andere beelden van de vrouw komen in de loop van de geschiedenis naar 
voren in het materiaal. Vrouwen zijn echtbreeksters die het in ontucht verwekte 
kind laten aborteren (48, 52, passim). Zij zijn ingewijd in gifmengerij, magie en 
hekserij en beschikken daarom over de middelen tot abortus (64, 154-157). In de 
Aufklärung is het beeld overheersend van de door haar natuur zedelijk te kort 
schietende, zwakke vrouw. Zij dient - aldus een beleidsadvies dat de eerste prijs 
bij een daartoe uitgeschreven concours kreeg - tot 'orde, zedigheid, huiselijkheid, 
kuisheid, reinheid van ziel en onoverwinnelijke schaamte' (240) opgevoed te 
worden om het maatschappelijke kwaad van abortus terug te dringen. 

Historisch is de houding tegenover abortus een implicatie van de maatschappelijke 
rollen van mannen en vrouwen. In onze samenleving is dat niet anders. Bij een 
emancipatoire rolopvatting worden aan abortus betekenissen toegekend als 'bijdra
ge tot bevrijding van de vrouw' en 'verwerkelijking van ons recht om te kiezen' 
(Wildung Harrison 1983; Petchesky 1982 en 1986). Deze betekenissen leiden tot 
een liberale houding tegenover abortus. Bij een traditionele rolopvatting wordt 
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abortus verstaan als 'een ingrijpen in de natuurlijke bestemming van de vrouw' of 
'het niet volbrengen van haar taak als moeder' (De Bmijn 1979, 164). Deze 
betekenissen leiden tot afwijzing van abortus. De twee uiterste rolopvattingen 
kunnen in het volgende dilemma ten aanzien van een ongewenste zwangerschap 
worden weergegeven: vrouwen kunnen in vrijheid een eigen keuze maken inzake 
het uitdragen van een zwangerschap óf vrouwen dienen het natuurlijke verloop van 
een zwangerschap te aanvaarden. Het is plausibel dat deze opvattingen over de rol 
van de vrouw een eigen invloed hebben op de houding tegenover abortus. 
Samenvattend concluderen wij dat niet alleen de religie de houding tegenover 
abortus bepaalt. Ook vanuit de opvattingen over de rol van de vrouw worden aan 
abortus eigen betekenissen toegekend. Deze zullen, zo mag verwacht worden, de 
houding tegenover abortus mede bepalen. Uit enkele Amerikaanse onderzoeken is 
bovendien bekend dat de geslachtsrol-ideologie, geoperationaliseerd door de 
opvattingen over de rolverdeling van mannen en vrouwen, als een relatief belang
rijke predictor voor de houding tegenover abortus geldt (Bamartt en Harris 1982). 

Indirect effect van religie via rolopvatting 
Voorts is aannemelijk dat in deze rolopvattingen tevens de religie haar invloed 
doet gelden. Immers, de christelijke religie fungeert ten aanzien van de traditione
le rol van de vrouw als bron en als legitimatie. Troeltsch (1981, 286) draagt een 
overstelpende hoeveelheid historisch materiaal aan om te laten zien dat in de 
ethiek van de primitieve kerk de heerschappij van de echtgenoot over de vrouw en 
de kinderen het oorspronkelijke model van alle sociale relaties was. De geschiede
nis is op het stuk van religie en positie van de vrouw uiteraard meer omvattend 
dan in deze constatering blijkt. Toch blijft staan dat het patriarchale gezinsmodel 
nauw verbonden bleef met de religieuze verbeelding en de religieuze taal. Dat 
geldt tot in onze dagen. Niet voor niets nemen auteurs die kritische beschouwin
gen wijden aan de nauwe banden tussen het christelijk geloof en de burgerlijke 
gezinsmoraal, steeds de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw als een 
centraal punt van kritiek. (Wildung Harrison 1983; Houdijk 1989; Van Eupen 
1982, 1985 en 1989). 
Ook op grond van Amerikaanse onderzoeksgegevens kan geconcludeerd worden 
dat religie waarschijnlijk van invloed is op vrouw- en gezinsrollen. Hoewel dat 
gezien de positie van de verschillende denominaties wel verwacht werd, bleek 
slechts een enkele keer een effect van de denominatie op de rolopvattingen10. 
Himmelstein (1986) heeft in een vergelijkende literatuurstudie onderzoeksverslagen 
over onder andere pro- of anti-abortusactivisten naast elkaar gelegd. Na verschil
lende andere theorieën" geconfronteerd te hebben met de onderzoeksuitkomsten, 
komt hij tot de conclusie dat alleen een theorie over culturele opvattingen en 
relatienetwerken de bevindingen uit de onderzoeken begrijpelijk maakt. Dat sterk 
religieus betrokkenen meer tegen abortus en meer anti-feministisch zijn komt door 
de voortdurende confrontatie met een cultuur die traditionele vrouw- en gezins-
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beelden bevat en door hun verbondenheid in een relatienetwerk dat hen bereikbaar 
maakt voor mobilisatie door anti-abortusbewegingen. 

Verwachtingen 
Deze inzichten leiden tot de volgende verwachtingen. Op grond van historische 
argumenten en van contemporain onderzoeksmateriaal is het te verwachten dat de 
religieuze beïnvloeding van de houding tegenover abortus voor een deel verloopt 
via de - traditionele - rolopvatting ten aanzien van de vrouw. De verklaring hier
voor is dat de christelijke religie met de traditionele cultuur in een wederkerig 
beïnvloedingsproces van eeuwen is verwikkeld. De religie fungeert als bron en 
legitimatie ten aanzien van het traditionele rolpatroon, terwijl dit in de geschiede
nis veel begrippen, beelden en taal als uitdrukkingsvorm aan het christendom heeft 
geleverd. 
Naast de voor religie bemiddelende functie is het waarschijnlijk dat rolopvattingen 
ook een eigen zelfstandig effect hebben op de houding tegenover abortus. Een 
traditionele rolopvatting zal leiden tot afwijzing van abortus. Een emancipatoire 
rolopvatting leidt tot een liberale houding tegenover abortus. In concreto verloopt 
dit proces als betekenistoekenning. Een emancipatoire rolopvatting kent aan abor
tus een betekenis toe die een liberale houding als normatieve implicatie heeft. Dit 
geschiedt voor een deel onafhankelijk van de christelijke levensbeschouwing als 
culturele factor. 

3.3.3 Respect voor het leven, sexueel conservatisme, 
houding tegenover traditionele gezinswaarden 
en de houding tegenover abortus 

In deze paragraaf komen respect voor het leven, sexueel conservatisme en waarde
ring van het traditionele gezin aan de orde als bronnen voor betekenistoekenning 
aan abortus. Eerst komen enkele onderzoeksresultaten en theoretische noties aan 
de orde. Op basis daarvan worden vragen en verwachtingen geformuleerd. 

Abortus als bedreiging van het traditionele gezin 
Onderzoekers in de Verenigde Staten en Canada (Neitz 1981; Cuneo 1989) hebben 
erop gewezen dat onder de vlag van de tegenstanders van abortus een brede 
culturele coalitie schuil gaat. De verschillende groepen die elkaar vinden in hun 
afwijzing van abortus hebben voor hun anti-houding heel verschillende redenen. 
Deze komen voort uit de verschillende betekenissen die zij aan abortus toekennen. 

Cuneo (1989, 80-116) onderscheidt drie empirische typen bij de actieve abortus
tegenstanders in Engelssprekend Canada op grond van hun definities van de situa
tie rond abortus. Op de eerste plaats noemt hij de groep activisten die aan de 
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foetus burgerrechten toekent: abortus wordt beschouwd als onrechtvaardige vernie
tiging van onschuldig menselijk leven. Vervolgens wijst hij op de groep anti-abor
tusactivisten die in de liberalisering van abortus een berekende aanval ziet op het 
erfgoed van de traditionele gezinswaarden. De derde groep die Cuneo noemt zijn 
de 'revivalist-katholieken' die actie voeren tegen abortus. Zij zijn van mening dat 
de overleving van het Canadese rooms-katholicisme op het spel staat. De Canadese 
katholieke kerk is immers geen teken van tegenspraak meer, zij heeft zich aange
past aan de geseculariseerde cultuur. Er wordt geen onvoorwaardelijke steun meer 
geboden aan het ongeboren menselijk leven. Zo verzaakt de kerk haar roeping om 
getuigenis af te leggen van de ultieme waarde en bovennatuurlijke oorsprong van 
al het geschapen leven. Alleen door van die weg terug te keren kan de katholieke 
kerk gered worden als authentiek voertuig van het transcendente heil12. 

De verklaring van het anti-abortusactivisme in de Verenigde Staten die door Luker 
(1984) is gegeven, wordt door Cuneo, minstens voor Canada, niet toereikend 
geacht. Op grond van haar onderzoek onder militante voor- en tegenstanders van 
abortus formuleert Luker als hypothese dat anti-abortusactivisme verstaan moet 
worden als protest tegen de gedevalueerde status van het moederschap in de 
Westerse samenleving. De abortuspraktijk zou op de eerste plaats bestreden wor
den omdat deze als symbool fungeert van een diep insnijdend historisch proces, de 
herwaardering namelijk van de sociale rol van de vrouw. Daardoor zou de status 
van het moederschap ondergraven zijn. Het is dan voor vrouwen geen heilige 
roeping meer om moeder te worden, maar een zelf gekozen verantwoordelijkheid. 
Cuneo is van mening dat een zo controversieel verschijnsel als het anti-abortusacti
visme niet monocausaal verklaard kan worden. Bovendien stelt hij als bezwaar 
tegenover de statusdeprivatie-theorie, dat het morele gewicht van de zaak zelf voor 
Luker te gering lijkt om mensen tot activisme motiveren. 
Joffe (1985) bekritiseert Luker vooral om haar depolitiserende benadering van de 
abortuscontroverse. De abortusstrijd dient - zoals uit het onderzoeksmateriaal van 
Luker zelf blijkt - gezien te worden als brandpunt van een brede reeks sociale 
conflicten. Voor Petchesky (1982 en 1986) - Joffe wijst daar ook op - gaat het 
abortusconflict op de eerste plaats over de sexuele autonomie van vrouwen en 
tegelijk over alternatieve gezinnen of samenlevingsvormen, feminisme, teen
ager-sexual iteit, de welvaartsstaat en het socialisme. Hoe dat zij, in elk geval is 
abortus geen 'single-issue' fenomeen. Dat betekent dat de claim van Luker dat de 
abortusstrijd als een 'referendum over de plaats en de betekenis van het moeder
schap' (1984, 193) gezien moet worden, een onverantwoorde reductie is. 
Daar kan tegenover gesteld worden dat, als de hypothese van Luker onvoldoende 
is om het anti-abortusactivisme te verklaren, daardoor de statusdeprivatie van het 
moederschap niet uitgesloten wordt als een verklarende factor voor de houding 
tegenover abortus. Daarbij moet opgemerkt worden dat voor inzicht in de motie
ven van het tweede type anti-abortusactivisten dat Cuneo aangeeft, de verdedigers 
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van het erfgoed van het gezin, de hypothese van Luker niet zonder belang is. 
Immers, de verdediging van de traditionele gezinswaarden die zij in het vaandel 
voeren geeft aanleiding tot een aangepaste deprivatietheorie: de zekerheid die hun 
wereldbeeld kenmerkte wordt ondermijnd, hetgeen subjectief ervaren deprivatie tot 
gevolg kan hebben. Deze deprivatie, zo zou de hypothese dan luiden, zou de 
activisten van dit type tot het anti-abortusprotest kunnen brengen. 

Wij trekken uit de discussie rond de oorzaken van het anti-abortusactivisme de 
conclusie dat in algemenere zin de anti-abortushouding mede voort zou komen uit 
gevoelens van bedreigdheid inzake traditionele gezinswaarden13. 

Eerbied voor het leven en bescherming van het gezin 
Ook bij Neitz (1981) komt de betekenis van abortus in verband met traditionele 
gezinswaarden naar voren. Zij heeft onderzoek gedaan bij een rooms-katholieke 
regionale charismatische gebedsgroep in het Midden-Westen van de Verenigde 
Staten. De leden van deze groep zien de afwijzing van abortus als burgerplicht, 
niet vanwege het 'respect voor het leven' als sociaal-ethische waarde, maar van
wege hun 'pro-family' opstelling. Het gezin met zijn traditionele waarden is 
binnen hun ideologie de 'basic-unit', de hoeksteen van de samenleving. De wereld 
wordt in hiërarchische termen verstaan. Het gezag staat - zowel voor de gezags
dragers als voor degenen die eraan onderworpen zijn - in dienst van de grotere 
sociale verbanden van gezin, kerk en staat. Abortus wordt voor het aldus opge
trokken gebouw van de samenleving als bedreigend ervaren. Abortus is voorts 
sterk emotioneel geladen omdat het doden van onschuldig leven is én omdat het 
een bewijs van sexuele activiteit is. De van God gegeven natuurlijke orde wordt 
erdoor ondermijnd, het gezag van de man ontkend en het individualisme bevor
derd. 

Deze betekenistoekenning aan abortus door een groep 'gewone' gelovigen wordt 
door de auteur gesteld naast de argumentatie in publikaties uit 1976 van de Ameri
kaanse rooms-katholieke bisschoppenconferentie. De bisschoppen wijzen abortus 
af vanuit het recht op leven dat als één van de mensenrechten beschreven wordt 
binnen het kader van een uitvoeriger, meer terreinen bestrijkende sociale ethiek. 
Daarin worden liberale politieke standpunten (anti-Viëtnamoorlog, pro-mensen-
rechten) met het conservatieve abortusstandpunt - minstens retorisch - verzoend. 

In 1983 is door de Amerikaanse bisschoppen de afwijzing van abortus verbonden met de 
afwijzing van kernwapens. In een toespraak van 1983 heeft kardinaal Bemardin de afwij
zing van abortus en het opkomen voor de zwakken in de samenleving door politieke keuzen 
het gevolg van een consistente ethiek genoemd, een 'seamless garment' (D'Antonio 1985, 
400-401; Kelly 1989, 234). Daarmee werd een politiek liberaal standpunt met de conserva
tieve abortushouding verbonden. De bedoeling was 'progressieve' katholieken voor het 
conservatieve abortusstandpunt te winnen14. 
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Beide standpunten zoals door kardinaal Bernardin verwoord drukken de waarde 'respect 
voor het leven' uit. Dit kan bij Amerikaanse katholieken geleid hebben tot cognitieve 
dissonantie. Omdat men door de afwijzing van abortus niet in een nucleair pacifisme 
betrokken wil worden, veranderen deze tegenstanders van abortus de reden om abortus af te 
wijzen: niet meer uit respect voor het leven, maar vanuit sexueel ethische motieven wordt 
abortus dan afgewezen (Jelcn 1988). 
Cleghom (1986) heeft onderzocht of in het collectieve bewustzijn van de Amerikanen een 
rationeel consistente pro-life ethiek te vinden is, zoals de Amerikaanse bisschoppen ver
woorden. De uitkomst van zijn onderzoek laat zien dat er geen empirisch fundament is om 
over een 'seamless garment' te spreken. Clcghoms analyse van NORC-dala van 1977/1978 
en 1982/1983 laat twee onderscheiden dimensies zien inzake de 'lifc-issucs'. De ene betreft 
persoonlijke vrijheden (abortus, euthanasie en suicide) de andere de verdediging van de 
samenleving (doodstraf, militaire uitgaven). De waarde van hel leven wordt sociaal bepaald 
en niet logisch rationeel15. 

Deze gegevens laten zien dat bij Noord-Amerikaanse rooms-katholieken twee 
referentiekaders verondersteld worden voor de betekenis die aan abortus wordt 
toegekend. Het cognitieve referentiekader van het officiële rooms-katholicisme is 
gecentreerd rond het recht op leven of de eerbied voor het leven16. Abortus krijgt 
hier de betekenis van het afbreuk doen aan sociale gerechtigheid door het ontken
nen van het fundamentele recht op leven. Het cognitieve referentiekader van de 
'gewone' katholieken is dat van de bescherming van het traditionele gezin en zijn 
waarden. De betekenis die abortus hierin krijgt, is het ondermijnen van de hoek
steen van de samenleving. Dit is vooral goed te zien omdat binnen dit referentie
kader het plegen van abortus de betekenis heeft dat men de verantwoordelijkheid 
voor - vaak ongeregeld, want extra-maritaal (Petchesky 1986, 209) - sexueel 
gedrag ontloopt. 

Jelen (1984) komt met gegevens uit 1977 tot de bevinding dat bij rooms-katholie
ken abortus voornamelijk afgewezen wordt op grond van eerbied voor het leven. 
Bij liberale protestanten is vooral sexueel conservatisme van belang bij de afwij
zing van abortus. Bij fundamentalistische protestanten wordt abortus om 'harde' 
redenen afgewezen vanwege respect voor het leven en abortus om 'zachte' redenen 
vanwege sexueel conservatisme. Deze laatste positie was acht jaar later, in 1985 
(Jelen 1988), door alle confessionele groepen overgenomen: als 'harde' redenen in 
het spel zijn - gezondheid van de moeder, verkrachting en misvorming van het 
kind - wordt abortus vooral afgewezen uit respect voor het leven, als 'zachte' 
redenen aangevoerd worden - ongehuwd zijn, geen geld hebben en geen kinderen 
meer willen - is sexueel conservatisme het motief om abortus af te wijzen. Wij 
verstaan deze uitkomst van het onderzoek in 1985 als volgt: als de omstandighe
den bij abortus 'hard' en de gevolgen van niet aborteren zwaarder zijn, dient de 
afwijzing van abortus ook zwaarder beargumenteerd te worden. Kennelijk heeft 
eerbied voor het leven bij de onderzoeksgroep van Jelen meer gewicht dan sexueel 
conservatisme. Dat argument heeft bij abortus om 'harde' redenen geen effect17. 
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Wij vatten samen. Er zijn twee betekenissen te noemen waarvan uit onderzoek 
gebleken is dat zij de houding tegenover abortus mede bepalen: abortus als ontken
ning van het recht op leven en abortus als ontlopen van verantwoordelijkheid voor 
sexueel gedrag. De betekenistoekenning vanuit sexueel conservatisme wijst erop 
dat abortus ervaren wordt als een bedreiging van het gezin en zijn traditionele 
waarden. 

Ook van deze betekenissen van abortus zijn vele historische getuigenissen aanwe
zig. De traditie van de heiligheid van het leven, die in de discussie rond de Septu-
agintvertaling bij de kerkvaders een rol speelt, is boven (3.3.1) al voldoende 
aangegeven. Jerouschek (1988) laat zien dat het wantrouwen van de Romeinen ten 
aanzien van vrouwen in het christendom direct wordt overgenomen, zij het dat 
abortus nu als echtbreuk met Christus zelf gold (32). Onder de 'Peinliche Ge
richtsordnung' van Karel V uit 1532 (tot 1871 geldend recht in alle Duitse landen) 
leverde - gezien de medische onmogelijkheid een miskraam van een abortus 
provocatus te onderscheiden - een miskraam van een ongehuwde vrouw met grote 
waarschijnlijkheid een veroordeling wegens abortus provocatus op. De reden is dat 
uit zwangerschap van een ongehuwde tot ongeregeld sexueel verkeer besloten kon 
worden. De presumptie bij een miskraam van een ongehuwde vrouw was dan dat 
zij zich aan de verantwoordelijkheid voor de gevolgen daarvan wilde onttrekken. 
Daarbij kwam dan nog dat foltering licht tot een bekentenis leidde (147). 

Gezinsdenken en abortus 
Verschillende auteurs leggen veel nadruk op de evidentie dat de afwijzing van 
abortus past binnen het traditionele gezinsdenken. Abortus staat immers lijnrecht 
tegenover de reproductieve functie die het traditionele gezin heeft. Daarom ligt het 
voor de hand de houding tegenover abortus te beschouwen als onderdeel van een 
uitgebreider, meer terreinen bestrijkende gezinsideologie. Ideologie wordt dan 
verstaan als een complex van samenhangende attitudes (Eisinga, Scheepers 1989, 
12). Neitz heeft het over ideologie als een 'package deal': wordt de ene attitude 
omhelsd, dan zit ook de andere in de koop inbegrepen (1981, 272). In dit verband 
betekent het: naarmate de aanvaarding van traditionele gezinswaarden sterker is, 
zal de houding tegenover abortus afwijzender zijn. Deze samenhang wordt in de 
literatuur op twee manieren beschreven. 

Ten eerste geven, zoals wij zagen, de onderzoeken van onder andere Neitz, Luker 
en Cuneo aanwijzingen voor een effect van het gezinsdenken op de houding 
tegenover abortus. Dat zou betekenen dat aan abortus betekenis wordt toegekend 
vanuit het referentiekader 'gezin' en dat dit (mede) de houding tegenover abortus 
bepaalt. De groepen die deze auteurs beschrijven, verstaan abortus als een recht
streekse ondermijning van het gezin en de daarmee verbonden waarden. De hou-
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ding tegenover abortus wordt in deze groepen van anti-abortusactivisten - naar 
eigen zeggen - bepaald door deze betekenis van abortus. 
Ten tweede, wij treffen een andere benadering aan van de samenhang tussen 
gezinsideologie en abortushouding bij bijvoorbeeld18 D'Antonio en Stack (1980). 
Het verband dat zij vinden tussen ideale gezinsgrootte en pro-abortushouding (hoe 
kleiner het gewenste gezin, des te meer men voor abortus was) wordt geïnterpre
teerd vanuit de bewuste keuze voor kleinere gezinnen. Het kleinere gezin als 
niet-traditionele gezinswaarde impliceert soms - alleen onder zeer bepaalde om
standigheden - de keuze voor abortus. Bij een voorkeur voor traditionele gezins
waarden is eerder afwijzing van abortus te verwachten, zonder dat abortus overi
gens als bedreiging voor het instituut van het gezin beschouwd wordt. 

Vragen en verwachtingen 
Op basis van het gepresenteerde onderzoeksmateriaal en de overwegingen die 
daarbij ter sprake gebracht zijn, formuleren wij nu de volgende vragen en ver
wachtingen ten aanzien van de cognitieve referentiekaders waarbinnen abortus 
betekenis krijgt. 

Onze hypothese is dat de eerbied voor het leven als effect zal hebben dat abortus 
afgewezen wordt. In de abortusdiscussie in Nederland is vanuit nagenoeg alle 
kerken de eerbied voor het leven in de discussie betrokken, veelvuldig vanuit de 
bijdragen van de rooms-katholieke bisschoppen in Nederland (Bisschoppen 1971 
en 1974). Het is daarom aannemelijk dat dit motief de betekenistoekenning aan 
abortus mede bepaalt en daarmee een effect heeft op de houding tegenover abor
tus. 

Speelt nu bij de Nederlandse bevolking van 1985 de angst voor ondermijning van 
het traditionele gezin een rol bij de afwijzing van abortus? Wordt abortus bij ons 
beschouwd wordt als een bedreiging van het traditionele gezin? Wij zijn geneigd 
deze vraag ontkennend te beantwoorden omdat aan het onderzoek van Luker, 
Cuneo en Neitz op dit punt nauwelijks verwachtingen ontleend kunnen worden. 
Luker en Cuneo hebben immers onderzoek gedaan bij activisten van anti-abortus
bewegingen, groepen met een atypisch karakter in vergelijking met onze populatie. 
En ook de onderzoeksgroep van Neitz - een rooms-katholieke charismatische 
gebedsgroep - zal in cultureel opzicht weinig lijken op de bevolking van Neder
land anno 1985. 
Eerder is er al op gewezen dat de verdenking van bedreiging van het traditionele 
gezin zich vertaalt in de betekenis die abortus krijgt als het ontlopen van de ver
antwoordelijkheid voor sexueel gedrag dat tot zwangerschap geleid heeft. Van 
sexueel conservatisme als indicatie voor gevoelens van bedreigdheid ten aanzien 
van het traditionele gezin zou volgens deze redenering ten onzent geen effect 
verwacht mogen worden op de houding tegenover abortus. Een aanvullend argu-
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ment daarbij is dat wij gezien het beschikbare onderzoeksmateriaal geen onder
scheid kunnen maken tussen de abortushouding bij 'zachte' en bij 'harde' redenen 
en dát zou nu juist bepalend zijn voor het effect van sexueel conservatisme (Jelen 
1988). Vooralsnog achten wij het daarom niet waarschijnlijk dat de bedreiging van 
het gezin voorzover vervat in het sexueel conservatisme een effect zal hebben op 
de houding tegenover abortus. 
Blijft evenwel de benadering van D'Antonio en andere auteurs staan. Deze bena
dering doet onzes inziens meer recht aan de Nederlandse situatie. Wij nemen aan 
dat oriëntatie op het traditionele gezin in meer of mindere mate de afwijzing van 
abortus impliceert. Als de betekenis van abortus bepaald wordt door het referentie
kader 'het gezin en zijn traditionele waarden' wordt de houding tegenover abortus 
daardoor negatief beïnvloed zonder dat overigens van gevoelens van bedreigdheid 
sprake hoeft te zijn. 

3.4 Opstelling en operationalisering van een theoretisch model 
ter verklaring van de houding tegenover abortus 

In deze paragraaf worden de boven weergegeven theorieën samengevoegd tot een 
model ter verklaring van de houding tegenover abortus. Het resultaat is als een 
sociaal-cultureel model te kwalificeren, want het toekennen van betekenissen aan 
abortus is in dit model het centrale mechanisme, dat de effecten op de afwijzing 
van abortus verklaart. Voor de operationalisering van de concepten die in het 
model worden opgenomen, wordt gebruik gemaakt van het gegevensbestand van 
SOCON 1985. 

Modelvariabelen 
Als operationalisering van de houding tegenover abortus, de afhankelijke variabele 
in het model, wordt de in hoofdstuk 2 geconstrueerde typologie van abortushou
dingen genomen. Zij wordt als ordinale variabele beschouwd met als waarden het 
aantal malen dat 'neen' geantwoord is op de beide vragen naar de mogelijkheid 
abortus te laten plegen (hetzij zonder meer, hetzij onder omstandigheden): 0, 1 of 
2 maal 'neen'. De variabele drukt dan ook de afwijzing van abortus uit (ABOR
TUS). 

De concepten die in het model als exogene variabelen worden opgenomen, zijn: 
opleiding, leeftijd, lokalisme en de christelijke levensbeschouwing. Autoritarisme 
zou vanuit theoretische overwegingen en op grond van empirische resultaten ook 
in het model opgenomen moeten worden. Echter, gezien de omvang waartoe de te 
analyseren steekproef gereduceerd zou worden bij opname van autoritarisme in het 
model (N = 399) achten wij het beter autoritarisme niet in het model op te nemen". 
Het effect van autoritarisme zal later apart bezien worden. 
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Opleiding wordt in het model opgenomen door middel van de - gehercodeerde20 -
variabele hoogst voltooide schoolopleiding (OPL). De leeftijd wordt geoperationa
liseerd door het geboortejaar (GEBJAAR)21. Voor cultureel lokalisme is de varia
bele LOKAL gebruikt, terwijl voor de christelijke levensbeschouwing de C-schaal 
is genomen. 

De interveniërende, endogene variabelen in het model zullen zijn: opvattingen 
over de traditionele rolverdeling, sexueel conservatisme, eerbied voor het leven en 
de houding tegenover traditionele gezinswaarden. Om de opvattingen over de 
traditionele rolverdeling te representeren is gekozen voor de schaal TRROLC. 
Daarin gaat het om de aanvaarding van het traditionele rolmodel in de zin van de 
rolverdeling in het openbare, maatschappelijke leven. Elk van de uitspraken 
waarop de schaal gebaseerd is, betreft de vrouwenemancipatie of het werken 
buitenshuis van mannen en vrouwen. 
Sexueel conservatisme is als zodanig in de dataset van SOCON 1985 niet aanwe
zig. De schaal 'exclusiviteit van de sexuele relatie' benadert het concept nog het 
beste. De uitspraken die in deze schaal opgenomen zijn, betreffen alle drie de 
manier waarop met de sexuele relatie omgegaan wordt. Eén van de uitspraken ('Je 
mag best meer dan EEN sexuele relatie tegelijk hebben' V0483) kan als een 
moraaluitspraak verstaan worden over wat geoorloofd is en wat niet. 
Het begrip eerbied voor het leven is geoperationaliseerd door een schaal LEVEN 
te construeren met behulp van de variabelen uit SOCON 1985 die op de houding 
tegenover euthanasie en suicide betrekking hebben22. Deze variabelen hebben de 
weerstand tegen ingrepen in hei leven als gemeenschappelijke inhoud en drukken 
zo het begrip 'eerbied voor het leven' uit als symbool van de anti-abortusbewe
ging. In bijlage 3.2 is de schaalconstructie opgenomen. 
De houding tegenover het gezin en zijn traditionele waarden wordt in het model 
vertegenwoordigd door de schaal 'aanvaarding van alternatieve samenlevingsvor
men' (ALTSAM). Van heel het complex van huwelijks- en gezinswaarden dat in 
SOCON 1985 is opgenomen, drukt deze schaal het beoogde concept het beste uit. 
In ALTSAM gaat het om waarden die precies de tegenovergestelde zijn van de 
traditionele gezinswaarden. Door vragen naar de tegenovergestelde waarden in de 
schaal te verwerken wordt tegelijk gemeten welke waarde men hecht aan het 
huwelijk, het gezin met kinderen, vaste heterosexuele partners als ouders en de 
beslotenheid van het gezinsverband als samenlevingsvorm. Het voordeel van 
ALTSAM boven andere schalen uit het complex huwelijks- en gezinswaarden is 
dat de schaal zo'η breed scala van waarden bestrijkt. 

Rangschikking van de variabelen 
De volgende redenering ligt ten grondslag aan de onderlinge rangschikking van de 
endogene variabelen. De betekenissen die mogelijk aan abortus gegeven worden 
vanuit het sexueel conservatisme en vanuit het respect voor het leven zijn afhanke-
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lijk van de opvatting die men koestert over de sociale rol van mannen en vrouwen. 
Immers, deze rol - dit is het verwachte gedrag van mannen en vrouwen - betreft 
onder meer het vorm geven aan primaire relaties hetzij in huwelijk en gezin, hetzij 
in de zogeheten alternatieve samenlevingsvormen. Daarin is het - al dan niet in 
conservatieve zin - omgaan met sexualiteit aan de orde. 

Figuur 3.1 Theoretisch model ter verklaring van de houding tegenover abortus 

• = een verwacht positief effect 
o = verwacht wordt dat er geen effect is 

= een verwacht negatief effect 
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Verder betreft het rolgedrag van mannen en vrouwen ook de voortplanting, waarin 
op enigerlei wijze waardering van en omgaan met ingrepen in het leven aan de 
orde is. Daarom worden sexueel conservatisme en respect voor het leven geacht 
geïmpliceerd te zijn in de opvattingen die men heeft over de rollen van mannen en 
vrouwen. In het theoretische verklaringsmodel worden zij daarom tussen de tradi
tionele rolopvatting en de houding tegenover abortus geplaatst. 
De houding tegenover traditionele gezinswaarden wordt als interveniërende varia
bele in het model opgenomen vóór de houding tegenover abortus. De waarden die 
in het sexueel conservatisme besloten liggen - in casu de exclusiviteit van de 
sexuele relatie - en het respect voor het leven vormen onder andere de rechtvaardi
ging van de gezinsideologie. Het gezin wordt geacht deze waarden bescherming te 
bieden. Met andere woorden sexueel conservatisme en respect voor het leven 
leiden tot de aanvaarding van traditionele gezinswaarden. De houding tegenover 
de traditionele gezinswaarden wordt derhalve als afhankelijk beschouwd van 
sexueel conservatisme en respect voor het leven. Er worden geen effecten ver
wacht tussen sexueel conservatisme en eerbied voor het leven. In figuur 3.1 is het 
aldus samengestelde model weergegeven. 

3.5 Samenvatting 

In dit hoofdstuk zijn opleiding, leeftijd, lokalisme, autoritarisme en christelijke 
levensbeschouwing aangewezen als belangrijke bepalende factoren voor de hou
ding tegenover abortus. Vervolgens is het centrale mechanisme, waarlangs deze 
factoren via diverse culturele opvattingen, houdingen en waarden de houding 
tegenover abortus beïnvloeden, verstaan als betekenistoekenning. Daarna is nage
gaan welke theorieën daarover in de literatuur te vinden zijn. Het bleek te gaan 
om theorieën betreffende opvattingen over de rol van mannen en vrouwen, om 
sexueel conservatisme, respect voor het leven, en de houding tegenover gezins
waarden. Veelal zijn er ook empirische aanwijzingen dat deze opvattingen, hou
dingen en waarden samenhangen met de houding tegenover abortus. Uit het be
stand van SOCON 1985 is een keuze gemaakt van die variabelen die de modelbe
grippen - eventueel na schaalconstructie - het best representeren. Tenslotte zijn de 
theorieën in een verklaringsmodel van de houding tegenover abortus samengevat. 

In de cultuurgeschiedenis van Jerouschek (1988) is slechts één motief voor de 
houding tegenover abortus te vinden dat niet in het verklaringsmodel is opgeno
men. Dat is het motief vanuit de bevolkingspolitiek dat in de Aufklärung sterk 
naar voren kwam. Elk van de betekenissen die uit de geselecteerde modelconcep
ten voortvloeien, heeft diepe historische wortels. Wij menen in het ontwikkelde 
model de voornaamste sociaal-culturele momenten in hun onderlinge relatie opge
nomen te hebben. 
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Noten 

1 Nog steeds is het effect van de verzuiling van het onderwijsstelsel nawijsbaar. Om na te gaan 
of de uitkomsten van Gadourek ook voor de Nederlandse bevolking van 1985 opgaan, zijn 
met de data van SOCON 1985 de kruistabellen van Gadourek (1982, 273) opnieuw samenge
steld. De operationalisering van de concepten was uiteraard anders. De uitkomsten van deze 
excercitie laten zien dat in de data van SOCON 1985 bij de jongeren het effect van de 
opleiding op het verband tussen kerklidmaatschap en abortushouding niet (meer) voorkomt: 
de samenhang tussen kerklidmaatschap en abortushouding is voor laag en hoger opgeleiden 
dezelfde (V = .33). Bij de ouderen (> 40 jaar) echter maakt opleiding wel wat uit: de 
samenhang tussen kerklidmaatschap en abortushouding bij de hoger opgeleiden bedraagt .34, 
terwijl bij de laag opgeleiden de samenhang .25 is. Deze 'ouderen' hebben hun hogere 
opleiding in het begin van de jaren zestig of eerder gehad. In die tijd was de confessionele 
kleur van het voortgezet onderwijs aanmerkelijk sterker dan in de tijd daama. De hoger 
opgeleiden hebben daar langer de invloed van ondervonden dan de laag opgeleiden. Voor de 
ouderen wordt in SOCON 1985 derhalve een soortgelijk verband aangetroffen als bij Gadou
rek wat betreft het effect van opleiding op het verband tussen religie en abortushouding. 

Een opvallende uitkomst van de analyses van Gadourek in zijn publikatie van 1982 is dat het 
verband tussen de ontkerkelijking en de liberalisering ten aanzien van abortus ontbreekt. 
Toch laten de cijfers zien dat tussen 1958 en 1975 het percentage afwijzing van abortus 
gehalveerd is (Gadourek 1982, 274). In diezelfde tijd heeft de ontkerkelijking plaatsgevon
den. Dat er geen verband tussen beide verschijnselen geconstateerd wordt, is des te vreem
der omdat in dezelfde analyse kerklidmaatschap de sterkste predictor van de abortushouding 
is. In een latere publikatie (Gadourek 1989) laat de auteur zien dat de data geen steun bieden 
aan wat hel 'rationalisatiemodel' van ontkerkelijking genoemd wordt. Daarmee wordt 
gedoeld op de botsing tussen de leer van de kerk en het seculiere, wetenschappelijk bepaalde 
wereldbeeld. Met name opleiding zou tot een rationaliserende benadering van de werkelijk
heid leiden en zo oorzaak van ontkerkelijking worden. Na analyse van de gegevens moet dit 
model verworpen worden. Ontkerkelijking blijkt daarentegen wel begrepen te kunnen wor
den vanuit het 'model van (persoonlijke) contacten met andersgezinden'. In operationele 
termen betreft dit model de geografische mobiliteit en het toenemend aantal confessioneel en 
levensbeschouwelijk gemengde huwelijken. Daardoor wordt de ontkerkelijking veroorzaakt. 
Deze verklaring van de ontkerkelijking in Nederland roept de vraag op of het ontbreken van 
het verband lussen ontkerkelijking en de ontwikkeling van de abortushouding in het gecombi
neerde gegevensbestand uit 1958 en 1975 van Gadourek zijn oorzaak vindt in de verschillen
de aard van beide processen. Ontkerkelijking zou dan primair als het resultaat van sociale 
interactie verstaan moeten worden. De liberalisering ten aanzien van abortus zou dan echter 
als een sociaal-cultureel ontwikkelingsproces verstaan moeten worden waarin de rationalisatie 
een belangrijke factor is geweest. Secundaire analyse van de data van Gadourek kan deze 
hypothese wellicht toetsen. 

2 'Het denken over het abortus-vraagstuk bij de tegenstanders van vrije abortus kenmerkt zich 
door de volgende 'stappen' (...): 
1 het streven naar de legalisering van abortus provocatus is het bewijs dat de (zedelijke) 

toestand van de Nederlandse samenleving op zijn minst zorgwekkend is; 
2 maar... wij, tegenstanders van vrije abortus, zijn gelukkig met velen; 
3 en bovendien, de vóórstanders van vrije abortus - onze tegenstanders - deugen niet; 
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4 zij moeten worden gestraft voor wat ze willen en voor wat ze doen; 
5 in Gods naam, minister (c.q. volksvertegenwoordiger), doe er iets aan!' (Brunt 1977, 

74). 
Van de negen kenmerken van de autoritaire persoonlijkheid die Eisinga en Scheepers (1989, 
61-62) opsommen, zijn in de bovenstaande 'stappen' diverse te herkennen: autoritaire 
agressie, bezorgdheid over sexuele normen, cynisme en dcstructiviteit, macht en stoerheid. 
Zie voor de inhoud van autoritarisme hoofdstuk 2.3.6 en bijlage 1.6. 

3 De conclusie van Granberg (1978, 421-422) dat afwijzing van abortus geen algemeen 
pro-life standpunt representeert, signaleert slechts de logische inconsistentie, maar verklaart 
verder niets. 

4 Marques-Percira (1989) wijst uitdrukkelijk op de implicaties van de gebruikte termen (10). 
Zij gaat zo ver dat zij in haar betoog de voorkeur geeft aan de 'koude' afkorting I.V.G., als 
meest neutrale term (Interruption Volontaire de Grossesse). Het sociale en politieke belang 
van de betekenis die aan abortus wordt toegekend, blijkt uit de opbouw van haar boek over 
de sociaal-politieke processen rond het abortusvraagstuk in België gedurende de laatste 
decennia. Deel I bevat als hoofdstukken 'La définition pénale', 'La définition médicale et 
sociale' en 'La definition morale'. Het beslaat 60 bladzijden en vormt de basis voor deel II 
waarin de politicologische analyse plaats vindt. Granberg en Granberg (1981, 433) beschou
wen de strijd tussen de 'pro-life' en 'pro-choice' groepen als cen politieke strijd over de 
vraag wiens definitie van abortus algemeen aanvaard zal worden. 

5 Devereux (1960) beschrijft in zijn studie van abortus in 400 prc-industriclc samenlevingen 
een brede range van attitudes en gedragspatronen ten aanzien van abortus, die soms overeen
stemmen mei onze traditie, maar vaak ook daarvan sterk afwijken. Abortus blijkt in alle 
samenlevingen voor te komen. De auteur is van mening dat slechts in één geval het getuige
nis, dal abortus niet voorkomt in een bepaalde samenleving, geloofwaardig is. 

6 Hoewel het canonieke onderscheid tussen de onbezielde en de bezielde foetus in 1869 is 
afgeschaft (vgl. hoofdstuk 1, noot 6) betrekken rooms-kalholicke moraaltheologische hand
boeken uit de jaren vijftig en zestig de traditionele mening over het morele verschil tussen 
abortus van een ongevormde en abortus van een gevormde foetus nog in hun beschouwingen 
over dit onderwerp (Aertnys, Damen 1956, 547-549; Haring 1962, 530-531). 

7 Het citaat van Terlullianus en de lezing ervan is te vinden bij Jcrouschek (1988, 35). Het 
traducianisme (overdracht van de ziel door de bevruchting) wordt vanaf de 13de eeuw door 
de theologen 'eenstemmig' verworpen en is meermalen door het leergezag binnen de Rooms-
Katholicke Kerk veroordeeld (Theologisch WoordenboekIII, 1958, 4591.) 

8 Over betekenistoekenning aan abortus vanuil opvattingen, houdingen en waarden: Price-Bon-
ham, Santee en Bonham 1975; Wagenaar en Bartos 1977; Neitz 1981; Luker 1984; Jelcn 
1984 en 1988; Harris en Mills 1985; Himmelstein 1986; Pelchesky 1986; Clarke 1987; 
Cuneo 1989. 

9 Desgevraagd liet 37% van de mannen in een Canadees onderzoek weten 'vóór cen wet te 
zijn die vrouwen toestaat zonder instemming van haar echtgenoot een abortus te ondergaan'. 
De onderzoeker concludeert dat een ruime meerderheid van de mannen aan vrouwen niet de 
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exclusieve controle over de reproductie willen geven (Adebayo 1990, 219). De beslissing 
over abortus past niet in hun opvatting over de rol van vrouwen. 

10 In het eerder aangehaalde literatuuroverzicht van recent Amerikaans onderzoek komt ook 
onderzoek naar de samenhang van religie met gezins- en geslachtsrollen aan de orde (Spruit 
1987, S2-SS). De posities van de denominaties verschillen nogal op dit punt, hetgeen vooral 
blijkt in het al dan niet toelaten van vrouwen tot kerkelijke ambten, wat overigens vaak 
conflicten oplevert (Hargrove 1983, Briggs 1987). De Mormonen dienen in dit verband apart 
vermeld te worden, gezien de heel eigen, sacraal bepaalde rol van de vrouw (Brinkerhoff 
1978). Veel auteurs over religie en gezin veronderstellen dat er een samenhang is tussen de 
invloed van religie op het beeld van de vrouw en het type gezin dat men kiest, aldus D'An
tonio en Aldous (1983). Bij een onderzoek van Brinkerhoff en МксКіе (1985) worden 
geslachtsrollen het best geprediceerd door de verschillende religieuze variabelen. Zij conclu
deren tot een relatief sterke invloed van religie op dc opvattingen over de rollen van mannen 
en vrouwen. Tenslotte mag hier vermeld worden dat in een onderzoek bij ambtsdragers van 
verschillende denominaties de 'houding tegenover vrouwen' de belangrijkste predictor bleek 
te zijn van de houding tegenover abortus (Pricc-Bonham, Santee, Bonham 1975). 

11 Andere theorieën waarmee Himmelstcin de onderzoeksuitkomsten probeert lc begrijpen zijn 
de sociale kenmerken-hypolhese en de theorie van de persoonlijke alhankelijkhcid. Volgens 
de sociale kenmerken-hypolhese zou de houding tegenover abortus begrepen moeten worden 
vanuit sociale kenmerken als sociaal-economische status, opleiding, leeftijd en urbanisatie
graad van het woongebied. De lagere sociale klassen en de bewoners van het platteland 
vormen de sociale basis voor het anti-feminisme en dc anti-abortushouding. Deze houdingen 
zouden dan een vorm van statusangst zijn, die door de sociale veranderingen veroorzaakt is. 
Bij multivariate analyse vallen de oorspronkelijk gevonden verbanden tussen anti-feminisme 
en de sociale kenmerken (behalve opleiding) echter weg. Tot soortgelijke bevindingen komen 
Wood en Hughes (1984), evenals Simpson (1985) en Clarke (1987). 
De theorie van de persoonlijke afhankelijkheid is meer sociaal-psychologisch van aard: 
anti-feminisme komt vooral voor bij vrouwen die kwetsbaar zijn en afhankelijk van mannen, 
voor wie het gezin noch een onderdrukkingsmechanisme is, noch een plek van vrede en 
harmonie, maar een sterkte waarin vrouwen een eigen positie hebben, een fort dat hen tegen 
de mannen beschermt. Himmelstcin constateert echter dat de anti's op persoonlijke compe
tentie en politiek effectiviteit veel hoger scoren dan de gemiddelde bevolking. Bovendien 
blijkt in het algemeen politieke polarisatie niet samen te hangen met persoonlijk inkomen, 
klasse, burgerlijke staat of positie als huisvrouw, kenmerken die als indicaties van persoonlij
ke afhankelijkheid fungeren. 

12 Deze groep anti-abortusactivisten heeft Cuneo tot de titel van zijn boek geïnspireerd, 'Catho
lics against the Church: anti-abortion protest in Toronto, 1969-1985'. 

13 Granberg (1981) komt bij analyse van data over dc houdingen van leden van de grootste 
Amerikaanse organisatie tegen legale abortus (National Right to Life Committee) tot dezelfde 
conclusie. Clarke (1987) heeft gegevens onderzocht van leden van de Society for the Protec
tion of the Unborn Child in Engeland en Wales. Ook hier blijkt abortus als ondermijning van 
het gezin als traditionele sociale institutie gezien te worden. Chauvy, Tréhan, Bovay en de 
Haas (1977) onderzochten de Zwitserse beweging 'Oui á la vie' door middel van inhouds
analyse van het tijdschrift van de beweging en interviews met de leiders. Zij komen tot de 
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conclusie dat de bescherming van het leven van de ongeboren vrucht tot doel heeft het 
overeindhouden van het gezin en het daarmee verbonden privé-eigendom. 

14 Brunt (1977, 69) verwijst naar de Volkskrant van 26-1-1977: 'Kardinaal Alfrink pleitte er 
onlangs voor om de betrokkenheid bij het abortus-vraagstuk óók eens uit te breiden naar 
andere politieke kwesties, zoals ontwapening, gastarbeid en mensenrechten in het algemeen.' 
Bij raadpleging van het oorspronkelijke krantenartikel blijkt dit pleidooi op een Pax Chris-
ti-bijeenkomst de bedoeling gehad te hebben de aandacht van 'conservatieve' katholieken op 
'progressieveproblemen' te vestigen. 

15 Zie voor onderzoek terzake in Australië Beswick (1970) en voor de situatie in Nederland 
Veenhoven en Hentenaar(1975). 

16 Paczensky's (1990) kritische benadering van sociale vanzelfsprekendheden (geweld tegen 
vrouwen is geaccepteerd), van de symbolische betekenis van woorden en beelden (een 
embryo is geen mens) en van de relatie lussen een zwangere vrouw en haar embryo (volsla
gen afhankelijkheid) wil aantonen dat 'eerbied voor het leven' geen absolute waarde is en dat 
instemming met abortus niet op een gebrek aan eerbied voor het leven wijst. De sociaal-ethi
sche discussie waarin zij zich engageert, laten wij buiten beschouwing. Het begrip 'eerbied 
voor het leven' wordt hier gebruikt zoals sociale groepen het gebruiken: als symbool van de 
anti-abortusbeweging, dat de weerstand uitdrukt tegen ingrepen in het leven. 

17 Jelen (1984) komt wat betreft de rooms-katholieken in de Verenigde Staten tot andere 
bevindingen dan Neitz (1981). Bij Jelen is voor rooms-katholieken respect voor het leven 
bepalend voor de abortushouding; bij Neitz wordt hun houding vooral bepaald door hun 
betrokkenheid bij het traditionele gezin. Dit verschil is waarschijnlijk toe te schrijven aan het 
verschil in onderzoeksmethoden en aan de onderzochte populaties: Jelen voert een secundaire 
analyse uit op landelijke stcekproefgegevens (NORC 1977) voor diverse confessionele 
groepen, terwijl Neitz over een drie jaar durende participerende observatie verslag doet 
binnen een katholieke gebedsgroep, bestaande uit een selectie van rooms-katholieke kernle
den. 

18 Zie voorts D'Antonio 1983. Zie ook D'Antonio, Cavanaugh 1983. 

19 Deze zeer sterke reductie van het aantal cases wordt veroorzaakt door de samenstelling van 
het databestand van SOCON 1985. Het totale bestand bestaat uit 4 groepen respondenten van 
wie deels dezelfde, deels andere gegevens verzameld zijn. De modelconccptcn worden 
geoperationaliseerd door variabelen van SOCON 1985 die over de vier groepen verdeeld zijn 
als in het overzicht hieronder aangegeven. 

Uit dit overzicht blijkt dat alleen de groepen С en D alle benodigde gegevens bevatten voor 
toetsing van een model waarin alle variabelen opgenomen zijn. Deze steekproef omvat dan 
625 cases. Echter door 'listwise deletion' van 'missing values' wordt dit aantal tot 399 
teruggebracht. 
Als autoritarisme uit het model weggelaten wordt, wordt de steekproef vergroot met de cases 
van groep A. Het totaal bevat dan 1829 cases, die door het weglaten van cases met 'missing 
values' tot 1183 worden teruggebracht. Hel evidente voordeel van een steekproef van 1183 
cases boven een met 399 cases heeft ertoe geleid autoritarisme niet in het model op te 
nemen, maar apart te behandelen. 
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Dat autoritarisme uit het model wordt weggelaten, betekent niet dat het belang van autorita
risme voor de verklaring van de houding tegenover abortus verwaarloosd wordt. Met een 
regressievergelijking waarin alle modelvariabclen opgenomen zijn, kan (over een kleiner 
aantal cases) een schatting gemaakt worden van het belang van autoritarisme. 

Overzicht van de verdeling van de modelvariabelen over de samenstellende delen van het 
bestand van SOCON1985 

Groep A Groep В Groep С Groep D 

- opleiding 
- leeftijd 
- lokalisme 
- christelijke levensovertuiging 
- eerbied voor het leven 
- houding tegenover abortus 

- traditionele rolverdeling 
- sexueel conservatisme 
- houding tegenover gezinswaarden 

- autoritarisme 

Aantal cases: 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

-

1204 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

_ 

-
-

X 

1174 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

316 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

309 

χ = aanwezig 
- = niet aanwezig 

20 Gezien tabel 2.11 laat de lineanteit van de samenhang van OPL met ABORTUS te wensen 
over: degenen met hoger algemeen vormend onderwijs (havo) of voorbereidend wetenschap
pelijk onderwijs (vwo) zijn liberaler dan degenen met hoger beroepsonderwijs (hbo). Door 
de variabele opleiding zo te hercoderen dat beide opleidingsniveaus wisselen in volgorde, 
verdwijnt de afwijking van de lineanteit (p = .80). 

21 Aangezien tabel 2q in bijlage 2 een curvilineair verband tussen GEBJAAR en ABORTUS 
laat zien, is de lineanteit van deze samenhang gecontroleerd voor die cases die de steek
proeven vormen waarmee het model tenslotte getoetst is. De afwijking van de lineanteit was 
niet significant (p = .62 bij N = 1183 en p=.49 bij N=666). 

22 Later (in hoofdstuk S) zal blijken dat de houdingen tegen over euthanasie en suicide een 
andere relatie tot de christelijke levensbeschouwing hebben dan de houding tegenover 
abortus. De geconstrueerde schaal LEVEN meet in relatie tot religie derhalve niet hetzelfde 
als ABORTUS. Deze indruk zou kunnen ontstaan doordat alle drie de variabelen (ABOR
TUS, EUTH, SUICIDE) bij SOCON 1985 in de zogenaamde 'Mokkenschaal' 'afwijzing van 
ingrepen in leven en dood' (V0912) zijn opgenomen. 
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4 Verschillen in de verklaring 
van de houding tegenover abortus 

De verschillende theorieën over de verklaring van de abortushouding zijn in het 
theoretisch model nu zo geordend dat zij empirisch getoetst kunnen worden. De 
vraag naar de sociale en culturele factoren die de abortushouding beïnvloeden en 
naar de plaats van de christelijke religie in dat beïnvloedingsproces (1.3.1) kan 
daarmee beantwoord worden. 
Echter, er zijn tal van aanwijzingen dat het effect van de traditionele christelijke 
religie op de abortushouding niet altijd en onder alle omstandigheden hetzelfde is. 
Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat religie niet steeds even belangrijk is als 
verklarende factor voor de houding tegenover abortus. Bijvoorbeeld, in de ene 
groep (mannen) is het effect van religie anders dan in de andere groep (vrouwen). 
Dat betekent dat het effect van religie geconditioneerd is. Het effect van religie op 
de abortushouding is dan afhankelijk van een derde conditionele variabele. 
Dit hoofdstuk betreft de vraag welke de sociale en culturele condities zijn die het 
belang van religie voor de verklaring van de houding tegenover abortus bepalen 
(zie 1.3.1). Welke condities beïnvloeden het effect van de christelijke levensbe
schouwing op de houding tegenover abortus en in hoeverre maken deze condities 
ook verder nog verschil voor de verklaring van de abortushouding? 

Concreet gaat het om drie relevant geachte maatschappelijke condities: 

- Het cultureel pluralisme leidt naar verwachting tot een waardenconflict als het 
gaat over abortus. Wij willen nagaan of de culturele positie die men hierin 
inneemt, de relatie tussen religie en abortushouding conditioneert. Er zou 
sprake zijn van een cultureel conflict tussen waarden dat zich op allerlei ni
veaus in onze samenleving - binnen groepen en in personen - afspeelt. Maakt 
het iets uit voor het effect van religie op de abortushouding - of breder: maakt 
het iets uit voor de verklaring van de abortushouding - waar men staat in het 
conflict tussen de verschillende waarden die met abortus gemoeid zijn? De 
vraag is in hoeverre de culturele positie van mensen het effect van religie en 
andere factoren op de abortushouding bepaalt. Heeft de christelijke levensbe
schouwing binnen verschillende culturele groepen in de samenleving verschil
lende betekenis? 

- In de Verenigde Staten is het effect van religie op de abortushouding in ver
schillende sociale groepen anders. In onderzoek blijkt het type denominatie 
(van liberaal tot conservatief) het effect van kerkgang op de abortushouding te 
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conditioneren. Bij liberale denominaties is dat effect zwakker dan bij conserva
tieve. De sociale groepen die door de denominaties gevormd worden, brengen 
in de Verenigde Staten conditionele effecten van kerkgang ten aanzien van de 
abortushouding teweeg. In onze Nederlandse, meer geseculariseerde situatie is 
het al dan geen kerklid zijn een kwestie van keuze. Conditionering van het 
effect van religie door de sociale groepen van kerkdijken en onkerkelijken ligt 
daarom bij ons meer voor de hand. Wij willen nagaan of het effect van religie 
op de abortushouding bij kerkleden anders is dan bij onkerkelijken. 

- De derde conditie betreft de sociale categorieën van mannen en vrouwen. Door 
sommige, meestal vrouwelijke onderzoekers zijn de verschillende belangen van 
mannen en vrouwen bij abortus reden om geslacht als conditie voor de verkla
ring van de abortushouding te zien. Vrouwen hebben een ander, meer existen
tieel belang bij abortus dan mannen. De vraag is of dit betekent dat de houding 
van vrouwen tegenover abortus anders verklaard moet worden dan de houding 
van mannen tegenover abortus. Met name is de vraag of het effect van religie 
bij mannen en vrouwen verschillend is. 

Met deze drie mogelijke condities voor het effect van religie op de abortushouding 
is de indeling van dit hoofdstuk gegeven. Eerst wordt aandacht besteed aan de 
waardenconflicttheorie. Daarna wordt gereflecteerd op kerklidmaatschap en onker
kelijkheid als condities voor de invloed van religie. Tenslotte komt de vraag aan 
de orde of religie bij mannen anders werkzaam is ten aanzien van de abortus-
houding dan bij vrouwen en wat daarvan de reden zou kunnen zijn. Bij elk van 
deze benaderingen wordt de vraag ook in onderzoekstermen geoperationaliseerd. 

4.1 De invloed van de religie op de abortushouding 
bij verschillende posities in het waardenconflict 

De waardenconflicttheorie van Harris en Mills (1985) wil een verklaring bieden 
voor het belang van de omstandigheden bij de vraag naar abortus. Zij stellen dat 
het cultureel pluralisme in onze samenleving bij controversiële onderwerpen als 
abortus leidt tot een waardenconflict, dat zich op twee manieren kan manifesteren 
in verband met religie. Ofwel het effect van religie op de houding tegenover 
abortus kan verklaard worden als een functie van de waardering van de omstandig
heden; het conflict speelt zich dan af op individueel niveau en binnen allerlei 
groepen in de samenleving als een conflict tussen waarden. Ofwel het effect van 
religie op de houding tegenover abortus laat een verschil zien tussen subculturen; 
het conflict is in dat geval binnen de subcultuur opgelost en uit zich dan als een 
conflict tussen groepen over waarden. 
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Harris en Mills troffen in survey-data uit 1974 aanwijzingen aan voor de eerste 
interpretatie: er speelde zich toen een cultureel conflict af in de Verenigde Staten, 
een conflict tussen waarden. In de Nederlandse situatie van 198S echter zal voor 
velen de tweede 'subculturele' interpretatie het meest voor de hand liggen. Het is 
immers niet ongebruikelijk de christelijke religie te beschouwen als een conserva
tieve kracht die maatschappelijk alleen nog een rol speelt voor een allengs kleiner 
wordende groep kerkelijke mensen. De traditionele christelijke levensbeschouwing 
zou een typisch subcultureel verschijnsel geworden zijn, dat zich in de marge van 
de samenleving afspeelt en maatschappelijk geen effect heeft tenzij binnen de eigen 
kerkelijke subcultuur. Het conflict tussen waarden zou in 198S in Nederland dan 
niet meer te verwachten zijn. Bij ons zou het waardenconflict zich in zekere zin 
opgelost hebben: binnen de diverse culturele groepen in onze samenleving liggen 
de posities vast, de keuze voor of tegen abortus is reeds gemaakt in de eigen 
culturele kring. Dat is ook de situatie die Harris en Mills in 1982 in de Verenigde 
Staten aantreffen. De resultaten van analyses van survey-data uit dat jaar wijzen 
erop dat 'waardenkristallisatie' heeft plaatsgevonden. Er hebben zich dan kampen 
in de Amerikaanse samenleving gevormd, waarbinnen het waardenconflict ten 
gunste van de ene of de andere pool beslecht is. Dit proces nu kan zich in Neder
land ook voltrokken hebben: het cultureel pluralisme ten aanzien van abortus zou 
dan tot de vorming van min of meer eensgezinde groepen geleid hebben, waarin 
men voor of tegen abortus is. Aan welke kant de religie staat, is dan wel duide
lijk. Zij wordt geacht de traditionalistische subcultuur te steunen. 

In deze en de volgende paragraaf wordt de theorie van Harris en Mills (1985) 
nader bestudeerd met het oog op toepassing in onze situatie. Zij wordt zo gemo
dificeerd en aangevuld dat zij met behulp van de data van SOCON 1985 geoperati
onaliseerd en getoetst kan worden. 

4.1.1 De theorie betreffende het waardenconflict bij abortus 

Aanzetten voor de waardenconflicttheorie 
Onderzoeken van Clayton en Tolone (1973), Renzi (1975) en D'Antonio en Stack 
(1980) vormden de aanzetten voor de waardenconflicttheorie (Spruit 1987, 34-35). 
De eersten beschouwden de voorkeur voor dwang boven vrijheid in het kader van 
de bevolkingspolitiek als een conditionele variabele. Onderzocht werd of en in 
hoeverre het effect van religie op 'de oppositie tegen abortus in geval van ver
krachting' daardoor beïnvloed werd. Het effect van religie (geïndiceerd door een 
orthodoxie-schaal) bleek bij de aanhangers van een dwangmatige politiek veel 
groter dan bij de groep die vrijheid prefereerde. Conclusie: het effect van religie 
op de houding tegenover abortus is mede afhankelijk van de waarden die men 
aanhangt. 
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Een onderzoek van D'Antonio en Stack (1980), aansluitend bij dat van Renzi 
(1975), naar de samenhang van de ideale gezinsgrootte met de houding tegenover 
abortus, voerde hen tot de slotsom dat de steeds groeiende instemming met abortus 
bij overigens religieus betrokken rooms-katholieken geen afwijzing van de gods
dienst betekent. De omstandigheden 'sociaal onacceptabel grote gezinnen' en 
'risico voor de gezondheid' geven ondanks hun ongeldigheid voor de kerkelijke 
leer in de afweging toch de doorslag. De omstandigheden waaronder abortus 
wordt overwogen, worden geëvalueerd en deze waardering beperkt de invloed van 
de religie op de houding tegenover abortus. 

Ontwikkeling van de waardenconflicttheorie 
Aansluitend bij deze onderzoeken ontwikkelen Harris en Mills hun theorie. Zij 
stellen als hypothese dat bij het bepalen van een houding tegenover abortus het 
keuzeproces zich voordoet als het oplossen van een conflict tussen tegenstrijdige 
waarden, een conflict tussen 'zelfbepaling' en 'verantwoordelijkheid voor ande
ren'. Beide waarden worden van belang geacht, maar kunnen in de keuzesituatie 
niet gelijktijdig gehonoreerd worden: het conflict komt voort uit een echte ambiva
lentie, een tweevoudige waardering. Voor beide keuzemogelijkheden is iets te 
zeggen. 
Bij de keuze blijkt één van de waarden zwaarder te wegen dan de andere. Hoe de 
weging uitvalt is afhankelijk van de situatie. Gaat het om 'harde' redenen voor 
abortus of om 'zachte' redenen? In het eerste geval, als sprake is van verkrach
ting, bedreiging van de gezondheid van de moeder of zware handicap van het 
kind, krijgt de waarde 'zelfbepaling' meer gewicht; in het tweede geval, bij geld
gebrek, ongehuwd moederschap of beperking van het aantal kinderen, slaat de 
balans vaker door naar de waarde 'verantwoordelijkheid voor anderen'. Het 
resultaat is dat de instemming met abortus bij fysieke redenen groter is dan bij de 
sociale redenen. 
Met betrekking tot het effect van religie op de houding tegenover abortus mag 
verwacht worden, dat dit verandert naargelang het gewicht dat aan de waarden 
'zelfbepaling' en 'verantwoordelijkheid voor anderen' wordt toegekend. Statistisch 
blijkt dat in een interactie-effect van religie met deze waarden ten aanzien van de 
abortushouding. Dat het effect van religie een functie is van de waardering van de 
omstandigheden, wordt hieruit verklaard dat beide waarden door religieuze én 
door niet-religieuze mensen belangrijk worden geacht, of andersom: bij mensen 
die vooral 'zelfbepaling' waarderen, zijn ook religieuze mensen, zoals bij hen die 
vooral 'verantwoordelijkheid voor anderen' belangrijk vinden, ook niet-religieuze 
mensen aangetroffen worden. 
In deze theorie van Harris en Mills ligt de nadruk op het mechanisme waarlangs 
mensen tot een keuze voor of tegen abortus komen: het laten prevaleren van een 
bepaalde waarde in het keuzeproces is uiteindelijk afhankelijk van de omstandighe-
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den. Deze bepalen het gewicht dat aan een bepaalde waarde gehecht wordt en 
geven zo de doorslag'. 

Deze waardenconflicttheorie nu wordt hierna zo gemodificeerd dat zij gebruikt kan 
worden om vanuit onze vraagstelling de relatie tussen religie en de houding tegen
over abortus nader te bepalen. Het gaat dan niet primair om het verklaren en 
begrijpen van de intra-psychische keuzeprocessen die de besluitvorming in abor
tuskwesties bepalen. Het oogmerk waarmee hier gebruik wordt gemaakt van de 
waardenconflicttheorie is het verklaren van de houding tegenover abortus vanuit 
de christelijke levensbeschouwing. Met name gaat de interesse uit naar een ant
woord op de vraag hoe religie en waarden zich in het collectieve bewustzijn 
verhouden in hun werkzaamheid ten aanzien van de houding tegenover abortus: 
maakt de culturele positie die men inneemt verschil uit voor het effect van de 
christelijke levensbeschouwing op de abortushouding? In de nu volgende redene
ring wordt de theorie aangepast aan die interesse. 

Zelf-oriëntatie versus collectiviteitsoriëntatie 
Het waardenconflict dat zich bij het bepalen van de houding tegenover abortus 
voordoet, komt voort uit het cultureel pluralisme dat onze samenleving kenmerkt. 
Dit pluralisme dient ten aanzien van abortus inhoudelijk op begrip gebracht te 
worden: welke verschillende waarden zijn hier in het geding, welke morele maat
staven worden aangelegd bij het bepalen van de houding tegenover abortus? 

Voor een antwoord op deze vraag verwijzen wij naar het vroege werk van Talcott 
Parsons (1954). Deze auteur leidt bij de ontwikkeling van zijn algemene theorie 
van het sociaal handelen uit de oriëntatie van de actor en uit de situatie-component 
vijf patroonvariabelen af. Deze patroonvariabelen geven oriëntatie- of keuzepro
blemen voor de actor weer. Met behulp van deze oriëntaties en keuzen krijgt 
enerzijds een situatie betekenis en kan anderzijds het gedrag van de actor begrepen 
worden2. De patroonvariabele die de morele standaarden van het sociaal handelen 
betreft, drukt twee oriëntatiemogelijkheden van de actor uit: de zelf-oriëntatie en 
de collectiviteitsoriëntatie. De zelf-oriëntatie wordt als volgt omschreven: "whether 
or not evaluation occurs, the actor does not give primacy to collective moral 
standards, but instead to cognitive or appreciative or ego-integrative moral stand
ards, or no standards are invoked". Als de actor kiest voor de collectiviteitsori-
entatie, "evaluation occurs and the actor gives primacy to collective moral stand
ards" (248). 
De concepten die de inhoud vormen van deze patroonvariabele, de zelf- en de 
collectiviteitsoriëntatie, betreffen de waardenoriëntaties die bij het bepalen van de 
houding tegenover abortus met elkaar in strijd komen. Zij drukken de inhoud van 
het cultureel pluralisme uit voorzover dat op abortus als maatschappelijk vraagstuk 
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betrekking heeft. Globaal zijn er twee waardenoriëntaties die de houding tegenover 
abortus bepalen: 
- abortus wordt niet moreel beoordeeld of abortus wordt beoordeeld vanuit 

waarden en nonnen die 'ego-integrative' zijn; dan is het de zelf-oriëntatie op 
grond waarvan de actor zijn houding bepaalt; 

- abortus wordt beoordeeld op grond van morele maatstaven die 'collectivity-
integrative' zijn; dan is het de collectiviteitsoriëntatie die bepalend is voor de 
houding tegenover abortus. 

Twee sociaal betekenisvolle perspectieven 
De keuze voor een van beide oriëntaties wordt in bepaalde maatschappelijke rollen 
institutioneel voorgeschreven. Adriaansens (1976, 111) geeft als aan Parsons 
ontleende voorbeelden van zelf-oriëntatie en collectiviteitsoriëntatie resp. de rol 
van de zakenman en de rol van de arts. Elk van de twee oriëntaties kan tot sociaal 
betekenisvol gedrag leiden. De rol van de vrouw die (ongewenst) zwanger is, kan 
echter vanuit beide oriëntaties bepaald worden. Bij een zwangerschap worden in 
onze sociale werkelijkheid beide oriëntaties, mede afhankelijk van de concrete 
omstandigheden, geldig geacht. 
Dat is de sociaal-culturele verandering die de afgelopen decennia ten aanzien van 
abortus heeft plaatsgevonden: ook de zelf-oriëntatie biedt in dit geval een sociaal 
betekenisvol perspectief voor het handelen. Het waardenconflict dat daaruit ont
staat, leidt tot ambiguïteit in de maatschappelijke rol van de vrouw. De definitie 
van de rol van de vrouw is veranderd. Haar rol kan beschreven worden in termen 
van autonome zelfontplooiing, maar ook in termen van aanpassing aan de eisen die 
het instituut gezin stelt. Deze rol-ambiguïteit kan op twee manieren opgelost wor
den: afhankelijk van de omstandigheden (bijvoorbeeld of er fysieke dan wel socia
le redenen zijn voor abortus) zal het ene of de andere perspectief prevaleren, 
ofwel de keuze is al gemaakt: onder alle omstandigheden prevaleert één van beide 
oriëntaties. In het eerste geval is de houding tegenover abortus restrictief, in het 
tweede geval is deze houding liberaal of conservatief. 
Op deze wijze gemodificeerd maakt de waardenconflicttheorie inzichtelijk hoe de 
houding tegenover abortus bepaald wordt. Het proces waarin de attitude ten aan
zien van abortus tot stand komt, is het oplossen van een waardenconflict. Dit 
proces zelf is niet waar te nemen, wel beschikken wij over data die de uitkomst 
ervan laten zien. Er zijn gegevens over de houding tegenover abortus. Als nu ook 
data beschikbaar zijn die de patroonvariabele 'zelf- vs. collectiviteitsoriëntatie' 
operationaliseren, kunnen de volgende verwachtingen op grond van de theorie 
getoetst worden3. 

De theorie impliceert dat mensen bij wie de zelf-oriëntatie boven de collectiviteits
oriëntatie prevaleert voornamelijk een liberale houding tegenover abortus zullen 
hebben. Als de collectiviteitsoriëntatie boven de zelf-oriëntatie prevaleert, zal de 
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houding tegenover abortus veeleer conservatief zijn. Dat hier gesproken wordt 
over prevalentie van een van de beide polen van de patroonvariabele, komt voort 
uit de veranderde betekenis van abortus. Beide polen hebben gelding, beide ori
ëntaties leiden tot sociaal betekenisvol gedrag, zo is gesteld. Wij gaan nu een stap 
verder en betogen in het verlengde van de theorie van Harris en Mills dat in onze 
samenleving, steeds afhankelijk van de omstandigheden, beide oriëntaties gelding 
hebben voor zowel religieuze als niet-religieuze mensen. Op grond daarvan is een 
statistisch interactie-effect te verwachten van de christelijke levensbeschouwing en 
een variabele die de prevalentie van de zelf-oriëntatie respectievelijk de collectivi
teitsoriëntatie operationaliseert. 

Twee vormen van interactie 
Een dergelijk interactie-effect kan evenwel verschillende vormen aannemen. Als 
sluitstuk van deze paragraaf over de theorie betreffende het waardenconflict bij 
abortus worden de verschillende vormen van het mogelijke interactie-effect van 
religie en waardenconflict nu kort besproken. 

1 Het interactie-effect van religie en patroonvariabele kan zo zijn dat religie de 
sterkste samenhang met de houding tegenover abortus laat zien bij prevalentie 
van de zelf-oriëntatie. 

Afwijzing 
van 
abortus 

hoog 

laag 

prev. coll.oriëntatie 

prev. zelf-oriëntatie 

religie 
laag 

religie 
hoog 

In dit schema zijn twee effecten (a en b) van religie op de abortushouding te 
zien. 

a Het eerste is het effect van religie op de afwijzing van abortus als de zelf-
oriëntatie prevaleert. Gelet op het verschil met het tweede effect (b) betekent 
dit: als de zelf-oriëntatie prevaleert, zal een lage score op religie ertoe 
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leiden dat al snel met abortus zal worden ingestemd. Komt bij prevalentie 
van de zelf-oriëntatie een hoge score op religie voor, dan zal dat in aanzien
lijke mate de tendens tot een liberale keuze inzake abortus afremmen. 

b Het tweede is het effect van religie op de afwijzing van abortus als de col
lectiviteitsoriëntatie prevaleert. Gelet op het verschil met het eerste effect (a) 
betekent dit: als de collectiviteitsoriëntatie prevaleert, zal een lage score op 
religie de kans op afwijzing van abortus niet erg verkleinen. Een hoge score 
op religie zal in dat geval de afwijzing van abortus steunen, maar de kans 
erop niet veel groter maken. 

Het verschil tussen beide effecten laat de interactie zien tussen religie en preva-
lentieschaal. Het effect van religie bij prevalentie van de zelf-oriëntatie is 
sterker dan het effect van religie bij prevalentie van de collectiviteitsoriëntatie. 
De regressiecoëfficiënt van de christelijke levensbeschouwing op de afwijzing 
van abortus is bij prevalentie van de zelf-oriëntatie groter dan bij prevalentie 
van de collectiviteitsoriëntatie (B bij a > В bij b). 
Dit geval van interactie - religie heeft een groter effect bij prevalentie van 
zelf-oriëntatie - wijst erop dat religie zowel bij prevalentie van de zelf-oriëntatie 
als bij prevalentie van de collectiviteitsoriëntatie werkzaam is. Er is dan inder
daad een waardenconflict. Het effect van religie is een functie van de afweging 
van conflicterende waarden. 

Het interactie-effect kan ook zo zijn dat religie de sterkste samenhang met de 
houding tegenover abortus laat zien bij prevalentie van de collectiviteitsoriënta
tie. 

Afwijzing 
van 
abortus 

hoog 

laag 

prev. coll.oriëntatie 

religie 
laag 

prev. zelf-oriëntatie 

religie 
hoog 



Ook in dit tweede schema zijn twee effecten (c en d) van religie op de houding 
tegenover abortus te zien. 

с Het effect dat met с is aangegeven, is het effect van religie op de añvijzing 
van abortus als de zelf-oriëntatie prevaleert. In dit tweede schema is dit 
effect zwakker dan het effect van religie bij prevalentie van de collectivi
teitsoriëntatie. De regressiecoëfficiënt die bij slope с hoort is kleiner dan die 
bij slope d. Inhoudelijk betekent dit: als de zelf-oriëntatie prevaleert, maakt 
het niet veel uit of er nu een hoge of een lage score op religie voorkomt. In 
dit geval wordt het effect van religie voor een deel teniet gedaan door de 
prevalentie van de zelf-oriëntatie. De tendens tot een liberale keuze inzake 
abortus ligt voor een groot deel vast en wordt niet erg beïnvloed door de 
score op religie. 

d Het effect dat met d is aangegeven, is het effect van religie als de collectivi
teitsoriëntatie prevaleert. Nu - in dit tweede schema - is dit effect sterker 
dan het effect van religie op de afwijzing van abortus bij prevalentie van de 
zelf-oriëntatie. De bij slope d behorende regressiecoëfficiënt is groter dan de 
regressiecoëfficiënt die bij с behoort. Inhoudelijk betekent dit: als de collec
tiviteitsoriëntatie prevaleert, is er een aanzienlijk effect van religie op de 
afwijzing van abortus. Bij deze vorm van interactie wordt de tendens van 
conservatisme inzake abortus die met de collectiviteitsoriëntatie gegeven is, 
sterk gesteund door religie. 

Dit geval van interactie - religie heeft een groter effect bij prevalentie van de 
collectiviteitsoriëntatie - wijst op het bestaan van subculturen, waarbinnen vooral 
de zelf-oriëntatie óf de collectiviteitsoriëntatie prevaleert. Religie hoort dan thuis 
in de traditionalistische subcultuur, waar zij conservatieve standpunten sterk 
steunt, terwijl zij in de moderne subcultuur nauwelijks nog enige rol speelt4. 

Samenvatting 
Samengevat kan de waardenconflicttheorie als volgt worden weergegeven. Er is in 
de samenleving een conflict van waarden dat wij interpreteren vanuit de patroon-
variabele zelf- vs. collectiviteitsoriëntatie van Parsons. Het conflict komt hieruit 
voort dat beide waardenoriëntaties die in het geding zijn een sociaal betekenisvol 
perspectief voor het handelen bieden bij een (ongewenste) zwangerschap. De 
culturele positie die men terzake inneemt, wordt niet bepaald door een keuze voor 
de ene of voor de andere waardenoriëntatie, maar door de prevalentie van de ene 
boven de andere. Inzake abortus leidt de zelf-oriëntatie tot een liberale houding en 
de collectiviteitsoriëntatie tot een conservatieve houding. De manier waarop het 
effect van religie op de abortushouding door beide oriëntaties beïnvloed wordt, 
kan tweeërlei zijn. Het effect van religie is sterker bij prevalentie van de zelf-
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oriëntatie dan bij prevalentie van de collectiviteitsoriëntatie ofwel het is juist 
sterker bij prevalentie van de collectiviteitsoriëntatie. In het eerste geval is er 
inderdaad sprake van een waardenconflict. In het tweede geval is dat niet zo en 
biedt religie vooral steun aan een traditionalistische subcultuur. 

In de empirische analyse van de gegevens van SOCON 1985 moet blijken óf er 
een interactie-effect is van de christelijke levensbeschouwing en de verschillende 
culturele posities waarbij de ene of de andere waardenoriëntatie prevaleert. Indien 
dat het geval is, zal ook blijken of er aanwijzingen zijn voor het gepostuleerde 
waardenconflict rond abortus dan wel dat er beter gesproken kan worden van een 
moderne en een traditionalistische subcultuur waarbij religie vooral in de laatste 
een rol speelt. 

4.1.2 Operationalisering van de waardenconflicttheorie 

Waardenoriëntaties 
Voor de operationalisering van de concepten die de polen van de patroonvariabele 
vormen, worden de gegevens over de waardenoriëntaties in SOCON 1985 nader 
bekeken. Bij de analyse van de samenhang tussen de abortustypologie en de 
waardenoriëntaties autonomie, nieuwe innerlijkheid, hedonisme en burgerlijk 
familialisme (tabel 2.5) bleek de groep liberalen ten aanzien van abortus hoge 
gemiddelden te halen op de eerste drie waardenoriëntaties (AUT, NI, HW) terwijl 
de conservatieven een hoog gemiddelde op het burgerlijk familialisme (BWG) 
lieten zien. 
De 'nieuwe', zogenaamde post-burgerlijke waarden en de burgerlijke oriëntatie op 
het gezin zijn ten aanzien van de houding tegenover abortus aan elkaar tegenge
steld. Dit is echter een specifiek geval, want de r-correlaties tussen deze vier 
waardenoriëntaties zijn alle positief. 

Tabel 4.1 R-correlaties van vier waardenoriëntaties 

AUT BWG NI HW 

1.00 .09 .31 .48 
1.00 .12 .12 

1.00 .42 
1.00 

(N = 2901) 
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Uit de hoogte van de coëfficiënten blijkt dat het bij autonomie, nieuwe innerlijk
heid en hedonisme om een groep onderling samenhangende waardenoriëntaties 
gaat. Het burgerlijk familialisme hangt daar slechts zwak mee samen. De oriënta
tie op het gezin komt voor náást autonomie, nieuwe innerlijkheid en hedonisme. 
Uit de correlatiecoëfficiënten blijkt geen tegenstelling tussen het burgerlijk familia
lisme en de groep 'nieuwe' waardenoriëntaties. In het algemeen laten de data geen 
conflict zien tussen deze waardenoriëntaties. Als zij echter op abortus betrokken 
worden, zien wij dat de restrictieve en de conservatieve groep beiden boven het 
gemiddelde scoren bij het familialisme, terwijl deze groepen bij autonomie, nieu
we innerlijkheid en hedonisme scores beneden het gemiddelde laten zien (tabel 
2.5). In die zin is er wel sprake van een tegenstelling. Dit is conform het uitgangs
punt van de waardenconflicttheorie: er is een cultureel pluralisme, dat echter bij 
de positiebepaling ten aanzien van het controversiële onderwerp abortus tot een 
conflict van waarden leidt. 

In het vervolg van deze paragraaf wordt eerst nagegaan of voor de collectiviteits
oriëntatie de burgerlijke waardenoriëntatie op het gezin als operationalisering kan 
gelden. Daarna wordt de vraag gesteld welke van de 'nieuwe' waardenoriëntaties 
de zelf-oriëntatie kan operationaliseren. Tenslotte wordt nagegaan hoe met behulp 
van deze waardenoriëntaties één variabele geconstrueerd kan worden die het 
waardenconflict althans naar zijn uitkomst operationaliseert. 

Collectiviteitsoriëntatie 
Kan het burgerlijk familialisme de collectiviteitsoriëntatie operationaliseren? 
Binnen het burgerlijk waardenpatroon is het bij uitstek de familiale institutie die 
waarden betreffende partner- en ouder-kind-relaties draagt en vormt geeft5. In dit 
waardenpatroon kan de waardenoriëntatie van het familialisme als operationali
sering van 'de collectiviteitsoriëntatie' gebruikt worden. In deze waardenoriëntatie 
wordt de overgave aan en het gedragen worden door de voorgegeven waarden van 
het gezin uitgedrukt. Daarmee is het concept 'de collectiviteitsoriëntatie' van 
Parsons natuurlijk niet uitputtend geoperationaliseerd. In elke situatie en bij elke 
concrete toepassing dient voor de operationalisering van dit concept een andere 
keuze gemaakt te worden. Als het zoals in deze analyse echter gaat om het waar
denconflict rond abortus, dan gelden de waarden en normen van het burgerlijk 
familialisme als één van de polen in het conflict. Daarmee wordt het waardencon
flict rond abortus geïnterpreteerd als een conflict waarbij het burgerlijk waarden-
patroon één van de polen vertegenwoordigt. 

Zelf-oriëntatie 
Bij het zoeken in de data van SOCON 1985 naar een goede operationalisering van 
het concept zelf-oriëntatie komt men uit bij de drie 'nieuwe' waardenoriëntaties 
autonomie, hedonisme en nieuwe innerlijkheid. Zowel inhoudelijk als op grond 
van statistische criteria lijkt autonomie van deze drie de beste operationalisering te 
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zijn voor zelf-oriëntatie. In de schaal 'autonomie' zijn de volgende vier uitspraken 
bepalend voor de inhoud: - kunnen doen en laten wat je wilt, - zelf uitmaken wat 
mag en niet mag, - niet aan regels gebonden zijn, - van niemand afhankelijk zijn. 
De betrouwbaarheidscoëfficiënt (Cronbachs α) van de schaal bedraagt .73. De 
betrouwbaarheid van hedonisme en nieuwe innerlijkheid ligt lager (.68, resp. .58). 
Autonomie lijkt het meest aangewezen om nader bezien te worden als mogelijke 
operationalisering van zelf-oriëntatie. Waar het gaat om operationalisering van 
zelf-oriëntatie in het kader van het waardenconflict rond abortus, lijkt de waarden
oriëntatie autonomie als een adekwate, zij het niet uitputtende, operationalisering 
van één van de polen in het waardenconflict te kunnen gelden. 

Prevalentieschaal 
Het is nu zaak de beide polen van het waardenconflict in één variabele tegenover 
elkaar te stellen, en wel zodanig dat daarmee de notie van het waardenconflict in 
de nadere analyse betrokken kan worden. Om het waardenconflict naar zijn uit
komst te operationaliseren is een 'prevalentieschaal' geconstrueerd. Hiermee 
worden de respondenten ingedeeld op grond van het gewicht dat de ene waarden
oriëntatie heeft boven de andere6. De schaalconstructie berust op een vergelijking 
van de scores op de beide waardenoriëntaties die als operationalisering van de 
polen van het conflict gelden. Het verschil tussen deze twee scores vormt de basis 
voor de schaal en is aldus de operationalisering van de uitkomst van het waarden
conflict dat zich in onze cultuur voordoet als de houding tegenover abortus be
paald wordt. De schaalconstructie wordt beschreven in bijlage 3. De schaal kent 
drie posities: 1) de zelf-oriëntatie prevaleert boven de collectiviteitsoriëntatie; 2) er 
is geen prevalentie van de ene boven de andere pool in het waardenconflict; 3) de 
collectiviteitsoriëntatie prevaleert boven de zelf-oriëntatie. Prevaleren betekent in 
operationele termen: de respondent scoort op de ene waardenoriëntatie in een 
hogere klasse van Likertscores dan op de andere waardenoriëntatie. Operationeel 
gaat het om de waardering van het burgerlijk familialisme en autonomie ten op
zichte van elkaar. Conceptueel betreft de schaal (CONFLICT) de patroonvariabele 
van Parsons toegepast op het waardenconflict rond abortus: de zelf-oriëntatie 
prevaleert, er is geen prevalentie van enige oriëntatie of de collectiviteitsoriëntatie 
prevaleert. Daarmee duiden de drie posities op de schaal drie cultureel verschillen
de groepen aan in Nederland. 

Zoals op grond van de theorie (4.1.1) verwacht mocht worden differentieert de 
prevalentieschaal CONFLICT op de houding tegenover abortus (tabel 4.2). Het 
aandeel liberalen ten aanzien van abortus is 60% bij prevalentie van de zelf-
oriëntatie tegenover 28% bij prevalentie van de collectiviteitsoriëntatie. Bij het 
ontbreken van prevalentie van enige oriëntatie is het aandeel liberalen van 41% 
nagenoeg gelijk aan het landelijk gemiddelde van 38%. 
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Tabel 4.2 De abortushouding naar prevalentieschaal 

CONFLICT 

* Zelf-oriëntatie 
prevaleert 

/// Ambivalentie 

0 Collectiviteits-
or. prevaleert 

Totaal 
V = .18 

ABORTUS 
Ja 

60 

41 

28 

38 

Neen 
tenzij 

37 

51 

60 

53 

Neen 

4 

8 

12 

9 

N 
(=100%) 

588 

862 

1404 

2854 

Voorts mag niet onvermeld blijven dat de maten van samenhang en de richtingen 
van de samenhang van de prevalentieschaal (CONFLICT) met de voor de houding 
tegenover abortus relevante variabelen uit tabel 2.15 goed te interpreteren zijn (zie 
bijlage 2, tabel 4a). De variabelen betreffende wereld- en levensbeschouwing laten 
allemaal - op één na (saillantie) - relevante samenhangen zien met CONFLICT. 
Dat geldt ook voor de waardenoriëntatie hedonisme. Interessanter is dat de varia
belen die cultureel conservatisme indiceren ook relevante samenhangen tonen met 
CONFLICT. De sterkte van de verbanden van CONFLICT met de indicaties voor 
huwelijks- en gezinswaarden is steeds aanzienlijk. Dat is gezien de inhoud van de 
prevalentieschaal (zelf-oriëntatie prevaleert, geen prevalentie, collectiviteitsoriënta
tie prevaleert) en gezien de gekozen operationalisering (familialisme tegenover 
autonomie) niet verwonderlijk. Maar ook lokalisme en autoritarisme blijken met 
CONFLICT relevante samenhangen te vertonen. Van de sociale kenmerken geldt 
dit alleen voor politieke voorkeur. De sterkte van de verbanden met de genoemde 
variabelen kan gelden als externe validering van de prevalentieschaal CONFLICT: 
met de constructie van deze schaal is een inhoudelijk correcte operationalisering 
van de patroonvariabele 'zelf- versus collectiviteitsoriëntatie' in zijn toepassing op 
het waardenconflict rond abortus gegeven. 

Veronderstellingen 
CONFLICT is een schaal die de prevalentie van de zelf-oriëntatie en de collectivi
teitsoriëntatie ten opzichte van elkaar meet zodanig dat hiermee het waardencon
flict ten aanzien van abortus, althans naar zijn uitkomst of zijn mogelijke posities, 
geoperationaliseerd is. Met de variabele CONFLICT wordt in de analyse plaats 
ingeruimd voor de culturele context waarbinnen religie met de houding tegenover 
abortus samenhangt. Daarom zal CONFLICT als een conditionele variabele ge-
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bruikt worden. Mét de positie op deze prevalentieschaal verandert het effect van 
religie op de houding tegenover abortus, aldus de te onderzoeken hypothese. 

Theoretisch veronderstelt dit dat de collectiviteitsoriëntatie enerzijds en de zelf-
oriëntatie anderzijds vooraf gegeven zijn. De prevalentieschaal als conditionele 
variabele beschouwen veronderstelt dat de waardenoriëntaties burgerlijk familia-
lisme en autonomie - die de collectiviteitsoriëntatie en de zelf-oriëntatie represente
ren - de termen leveren waarin de houding tegenover abortus in onze cultuur 
gedefinieerd wordt. Dat is ook zo, want in het collectief bewustzijn van de Neder
landers in 1985 zijn zij (naast hedonisme, nieuwe innerlijkheid, en andere waar
denoriëntaties) de meer of minder algemeen aanvaarde, in de sociale werkelijkheid 
voorgegeven coördinaten waarbinnen het handelen richting krijgt. In die zin zijn 
het culturele vanzelfsprekendheden en hebben zij een algemeen karakter7. Zoals zij 
tweepolig verwerkt zijn in de prevalentieschaal CONFLICT sluiten zij elkaar niet 
uit, maar beconcurreren zij elkaar wel. De schaal beoogt aldus het culturele 
krachtenveld in het onderzoek te betrekken, waarbinnen religie met de houding 
tegenover abortus samenhangt. Daarom kan de prevalentieschaal CONFLICT als 
conditionele variabele in de analyse fungeren. 

4.1.3 Samenvatting 

De waardenoriëntaties die bij het bepalen van de houding tegenover abortus met 
elkaar in conflict zijn, worden begrepen als de collectiviteitsoriëntatie resp. de 
zelf-oriëntatie zoals Talcott Parsons ze beschreven heeft. Het gaat om de patroon-
variabele die de morele standaarden van het sociaal handelen betreft. In operatio
nele termen gaat het om de waardenoriëntaties van het burgerlijk familialisme 
enerzijds en de autonomie anderzijds. Vergelijking van de scores op deze beide 
waardenoriëntaties maakt het mogelijk een nieuwe schaal CONFLICT te construe
ren die de prevalentie van één van beide waardenoriëntaties betreft. Mogelijke 
interactie-effecten van de schaal CONFLICT met de christelijke levensbeschou
wing zijn geïnventariseerd: religie heeft meer effect bij prevalentie van de zelf-
oriëntatie óf religie heeft meer effect bij prevalentie van de collectiviteitsoriëntatie. 
In het eerste geval is er sprake van een conflict tussen waarden dat zich in groepen 
voordoet of dat als intra-persoonlijk waardenconflict aan de dag treedt; het tweede 
geval mag verstaan worden als een aanwijzing voor het bestaan van subculturen 
waarbij religie de traditionalistische subcultuur ondersteunt. Met de schaal CON
FLICT wordt beoogd de sociaal-culturele context van het effect van religie in de 
analyses te betrekken. 
De waardenconflicttheorie zal - geoperationaliseerd met behulp van de prevalentie
schaal - in hoofdstuk 5 met de empirische gegevens van SOCON 1985 geconfron
teerd worden. In die toets zal blijken dat religie een groter effect heeft bij preva-
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lentie van de zelf-oriëntatie dan wel dat religie vooral effect heeft bij prevalentie 
van de collectiviteitsoriëntatie. 

4.2 De invloed van de religie op de abortushouding 
bij kerkleden en onkerkelijken 

In hoeverre is kerklidmaatschap en onkerkelijkheid als een conditie te beschouwen 
voor de verklaring van de abortushouding en in het bijzonder voor het effect van 
de traditionele religie op de abortushouding? In de nu volgende paragraaf staat 
deze vraag centraal. 

4.2.1 Overwegingen bij kerklidmaatschap en onkerkelijkheid als condities 
voor de verklaring van de abortushouding 

De verleiding is groot om als vanzelfsprekend aan te nemen, dat de christelijke 
levensbeschouwing vooral of uitsluitend voor een beperkte, maatschappelijk margi
nale groep kerkelijke mensen van betekenis is. Deze vaak onuitgesproken en 
niet-bereflecteerde maar intuïtief beaamde stellingname impliceert dat andere 
sociale groepen dan kerkelijke groeperingen vrij zijn van religieuze invloeden. Dat 
dit voor de onkerkelijken in Nederland zeker niet zonder meer opgaat, hebben 
Felling, Peters en Schreuder (1988, 12) aan de hand van de data van SOCON 
198S al laten zien: 'De onkerkelijken zijn in levensbeschouwelijk opzicht nogal 
verschillend van de Nederlandse kerkleden, maar dat betekent niet dat ze in een 
totaal andere geestelijke wereld leven, integendeel, de bestanddelen van hun 
levensbeschouwing en de relaties daartussen zijn bijna dezelfde als bij de kerkelij-
ken. Onkerkelijken onderscheiden zich vooral door het feit dat ze op bepaalde 
schalen heel anders scoren, met name door hun negatieve opvattingen over het 
bestaan van een hogere orde (C en T). ' 

In de schets die in dit citaat van de onkerkelijken wordt gegeven, gaat het om de 
structuur en samenhang van hun levensbeschouwing en om de mate waarin zij 
instemmen met het bestaan van een ultieme, transcendente werkelijkheid. Uit de 
analyses die genoemde auteurs uitvoeren op het SOCON 1985 bestand blijkt dat er 
slechts een kleine groep zogenaamde onkerkelijke christenen onder de onkerkelij
ken is. Deze groep en de groep zogenaamde immanentisten onder de onkerkelijken 
lijken in sociaal-psychologisch respectievelijk cultureel opzicht zelfs vrij sterk op 
degenen die lid zijn van de kerken in Nederland. Over het algemeen echter is de 
grote groep onkerkelijken een indifferente massa ten aanzien van de voorgelegde 
waardenoriëntaties en houdingen: zij verschillen daar onderling niet of nauwelijks 
op. 
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Daarmee lijkt het pleit beslecht ten gunste van de mening die zegt dat er inzake de 
abortushouding twee stromingen zijn: een conservatieve die men vooral in de 
kerken aantreft en een liberale die typisch voor de onkerkelijken zou zijn. Als het 
gaat om een typering van de houding tegenover abortus bij beide groepen, dan is 
dit inderdaad zo: onkerkelijken scoren met gemiddeld 0,46 op de afwijzing van 
abortus, kerkleden met 0,89 (eta=.35). De vraag echter die in deze paragraaf aan 
de orde is, betreft niet de mate van afwijzing van abortus, maar de mate waarin de 
christelijke levensbeschouwing bijdraagt tot de afwijzing van abortus en het ver
schil dat kerkleden en onkerkelijken op dit punt laten zien. Daarover nu geven 
deze cijfers geen uitsluitsel. 

Als de samenhang tussen de prevalentieschaal CONFLICT en kerkelijkheid versus 
onkerkelijkheid bezien wordt, blijkt dat bij de onkerkelijken over het algemeen de 
zelf-oriëntatie prevaleert en bij de kerkdijken de collectiviteitsoriëntatie. In bijlage 
2, tabel 4b blijkt dat voor tweederde van de onkerkelijken de zelf-oriëntatie preva
leert en dat andersom voor tweederde van de kerkleden de collectiviteitsoriëntatie 
prevaleert. In feite betekenen deze cijfers dat de kerkelijkheid en de onkerkelijk
heid de sociale bedding van de beide culturele posities vormen, althans voor een 
groot deel van de populatie. 
Als nu bij de toetsing van de waardenconflicttheorie zou blijken, dat religie bij 
prevalentie van de zelf-oriëntatie een verhoudingsgewijs sterker effect heeft op de 
afwijzing van abortus, dan mag verwacht worden dat een dergelijk effect zich ook 
bij de onkerkelijken zal voordoen. Als andersom zou blijken dat religie een sterker 
effect heeft bij prevalentie van de collectiviteitsoriëntatie dan bij prevalentie van 
de zelf-oriëntatie, dan mag verwacht worden dat het effect van religie op de 
abortushouding zich vooral in kerkelijk verband voordoet. 
Een enigszins vergelijkbare vraagstelling is aan te treffen bij Hertel en Hughes 
(1987). Zij doen o.a. onderzoek naar interactie-effecten van denominatie en kerk
gang ten aanzien van 'family issues', waaronder de abortushouding. Kerkgang 
wordt op de eerste plaats als interactie tussen kerkleden beschouwd en als zodanig 
als een belangrijke bron van de invloed van religie (White 1968). Daarnaast wordt 
ook verwezen naar Jelen (1984) die kerkgang als een indicatie van intrinsieke 
religiositeit beschouwt. De analyses laten zien dat kerkgang a) een sterk conserva
tief effect heeft bij protestantse fundamentalisten, baptisten, katholieken, luthera
nen en methodisten; b) een zwak inconsistent effect bij presbyterianen, joden en 
episcopaalsen; c) geen effect bij onkerkelijken. 

Een interpretatie hiervan zou kunnen zijn: kerkgang leidt binnen meer conservatie
ve kerkgenootschappen tot versterking van de eigen conservatieve (gezins-)cultuur. 
Bij onkerkelijken - er is op gecontroleerd of kerkgang bij hen geen constante is -
blijft effect van kerkgang op de 'family-issues' achterwege. Lidmaatschap van een 
conservatieve denominatie en onkerkelijkheid zijn in het licht van deze uitkomst 
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als condities te beschouwen voor een versterkend effect van kerkgang, respectieve
lijk een nul-effect van kerkgang. 
Onzes inziens kan aan dergelijk onderzoek echter geen verwachting ontleend 
worden inzake de vraagstelling die in deze paragraaf in het geding is. Bij Hertel 
en Hughes wordt de factor 'religie' door kerkgang geïndiceerd. Dat is een variabe
le die sociale interactie betreft. In onze analyse wordt religie door de C-schaal 
gerepresenteerd. Dat is een variabele die culturele inhouden bevat. Het is derhalve 
niet goed mogelijk doorslaggevende argumenten voor het verwachten van een van 
de twee vormen van interactie te geven. Waar het in de literatuur gaat over het 
effect van religie in relatie tot kerkelijkheid, betreft het altijd operationaliseringen 
die niet vergelijkbaar zijn met die van SOCON 1985. Wel kan de volgende analy
se van het materiaal van SOCON 1985 iets meer licht op de zaak werpen. 

Ten einde de verhouding van religie en kerkelijkheid ten aanzien van de houding 
tegenover abortus na te gaan zijn partiële correlatieberekeningen uitgevoerd. In 
tabel 4.3 zijn de uitkomsten opgenomen. 

Tabel 4.3 Partiële correlaties van de christelijke levensbeschouwing en kerkelijke 
binding met de houding tegenover abortus (N=2247) 

r r partieel 

С χ ABORTUS .44 .30 (KERKBIND consUnl) 

KERKBIND χ ABORTUS .35 .09 (C constant) 

Kerkelijkheid lijkt van belang voor de houding tegenover abortus (.35). Dat is 
echter alleen als men oppervlakkig kijkt. Immers, als de christelijke levensbe
schouwing constant gehouden wordt - het effect van religie wordt uit de bereke
ning verwijderd -, dan blijft er niet veel over van de samenhang van kerkelijke 
binding met de afwijzing van abortus (.09). Bij de variabele die de culturele 
inhoud van het christendom moet representeren, de C-schaal, bedraagt de bivariate 
samenhang (.44). Daarin is een effect van kerkelijkheid verdisconteerd. Zo blijkt 
als de partiële correlatie berekend wordt, want deze wordt wel lager. Echter, de 
samenhang valt in dat geval niet weg (.30). Of men kerkelijk is, doet er niet 
zoveel toe voor de houding tegenover abortus, aldus de conclusie die men hier kan 
trekken. Van echt belang lijkt daarentegen de christelijke levensbeschouwing. Die 
bepaalt in hoge mate hoe de abortushouding is. 

Met deze kennis toegerust kan als verwachting geformuleerd worden, dat het 
effect van religie op de abortushouding van centraal belang zal zijn. Welke invloed 
van kerklidmaatschap respectievelijk onkerkelijkheid op het effect van religie zal 
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uitgaan, kan op grond hiervan echter niet voorspeld worden. Als er een empirisch 
interactie-effect is van de christelijke levensbeschouwing en (on)kerkelijkheid ten 
aanzien van de abortushouding, dan zijn er twee uitkomsten van de analyse moge
lijk. Daarmee gaan de volgende interpretaties gepaard: 

1 Als de christelijke levensbeschouwing een sterker effect op de abortushouding 
heeft bij kerkdijken dan bij onkerkelijken ligt de interpretatie voor de hand dat 
er sprake is van een sociaal conflict tussen kerkleden en onkerkelijken op het 
punt van abortus. Immers de religie legitimeert in dat geval de norm binnen de 
eigen groep en versterkt deze, terwijl zij voor de onkerkelijken dan geen of een 
veel minder belangrijke rol speelt. 

2 Als het effect van de christelijke levensbeschouwing op de abortushouding 
echter sterker is bij onkerkelijken dan bij kerkleden, dient zich een andere 
interpretatie aan: bij kerkleden is de afwijzing van abortus meer vanzelfspre
kend. Zij behoort tot de kerkelijke cultuur, is een vanzelfsprekende groeps
norm. Bij onkerkelijken echter vindt er - aldus interpreteren wij deze tweede 
mogelijkheid - een (meer bewuste) afweging plaats waarin de religie dan een 
belangrijke rol lijkt te spelen. In dat geval verdwijnt de samenhang tussen 
abortushouding en kerkelijke binding bij constant houden van de christelijke 
levensbeschouwing nagenoeg, juist omdat de religie bij de onkerkelijken een 
sterker effect heeft op de houding tegenover abortus dan bij de kerkleden. 

4.2.2 Operationalisering van kerklidmaatschap en onkerkelijkheid 
als condities voor de verklaring van de abortushouding 

De keuze is in dit geval eenvoudig. De schaal KERKBIND wordt gedichotomi-
seerd in een nieuwe variabele (KB). De onkerkelijken staan dan tegenover de 
kerkleden, waarbij de mogelijke differentiaties in beide groepen op de achtergrond 
blijven. Operationeel gaat het om de vraag of religie voor kerkelijke mensen een 
ander (sterker, zwakker, geen of tegengesteld) effect heeft op de abortushouding 
dan voor onkerkelijke mensen. 

4.3 De invloed van de religie op de abortushouding bij mannen en vrouwen 

De verschillen tussen mannen en vrouwen ten aanzien van de houding tegenover 
abortus worden in de geraadpleegde onderzoeksliteratuur niet vaak gethemati
seerd8. In de data van SOCON 1985 bleek geslacht geen significant verschil op te 
leveren in houding tegenover abortus (hoofdstuk 2, V = .02). Dat betekent dat 
mannen en vrouwen gemiddeld even liberaal, restrictief of conservatief zijn ten 
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aanzien van abortus. Toch lijkt het plausibel te verwachten dat vrouwen aan 
abortus andere betekenissen zullen toekennen dan mannen. Dat verschil hoeft niet 
te blijken in de mate waarin mannen en vrouwen abortus per saldo afwijzen of 
aanvaarden. Als mannen en vrouwen verschillende betekenissen aan abortus 
toekennen, zou dit echter wel zichtbaar moeten worden in de effecten van opvat
tingen, houdingen en waarden op de houding tegenover abortus. Gezien de pro
bleemstelling van deze studie zijn wij met name geïnteresseerd in een verschil 
tussen mannen en vrouwen dat betrekking heeft op het effect van religie op de 
abortushouding. Eerst wordt nagegaan welke verschillende verklaringen van de 
abortushouding in de literatuur naar voren komen voor mannen en vrouwen. 
Daarna wordt bezien hoe de veronderstelde verschillen verstaan kunnen worden. 

4.3.1 Verschillende effecten van rolopvattingen en religie 
bij mannen en vrouwen 

Als abortus voor vrouwen meer dan voor mannen betekenis heeft vanuit de vrou
wenemancipatie, zou de traditionele rolopvatting bij vrouwen een groter effect 
moeten hebben op de abortushouding dan bij mannen. In de schaal betreffende de 
traditionele rolopvattingen ligt immers ook het tegendeel besloten: de emancipatie-
ve rolopvattingen. Finlay (1981) treft inderdaad aan bij haar analyse dat rolopvat
tingen bij vrouwen meer samenhangen met de abortushouding dan bij mannen. Zij 
wijst er echter zelf al op dat haar studenten-steekproef in dit opzicht af kan wijken 
van de bevolking. Bamartt en Harris (1982) vinden een sterke toename van het 
belang van de geslachtsrol-opvattingen als predictor voor de abortushouding in de 
periode van 1974 tot 1977 bij de mannen in twee NORC-surveys. In 1974 was het 
effect bij mannen kleiner dan bij vrouwen; in 1977 is het echter zo toegenomen 
dat het effect van de geslachtsrol-opvattingen bij mannen in 1977 veel sterker is 
dan bij vrouwen. De auteurs hebben hier alleen ad hoc verklaringen voor te 
bieden. Figueira-McDonough (1989) treft een significant verschil aan tussen 
mannen en vrouwen wat betreft het effect van traditionele rolopvattingen op de 
afwijzing van abortus. Het effect bij vrouwen is sterker dan bij mannen (p<.01). 
In dit verschil zou tot uitdrukking komen dat vrouwen meer dan mannen aan 
abortus de betekenis toekennen van 'vrouwenzaak'. 

Wat betreft het verschillend effect van religie op de houding tegenover abortus bij 
mannen en vrouwen zijn de onderzoeksgegevens uit de Verenigde Staten niet 
eenduidig. Clayton en Tolone (1973) vonden dat religie9 bij vrouwen een sterker 
effect op de abortushouding had dan bij mannen. Finlay (1981) daarentegen rap
porteert onderzoek onder studenten - zonder overigens aan die verschillen aan
dacht te besteden - waarin het effect van religie op de abortushouding bij mannen 
sterker zou zijn dan bij vrouwen. Dat geldt voor de godsdienstigheid van de 
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ouders. Deze zou op de abortushouding van mannen meer effect hebben dan op 
die van vrouwen. Ook wordt in een bivariate analyse geconstateerd dat de fre-
kwentie van kerkbezoek bij mannen sterker correleert met de abortushouding dan 
bij vrouwen. Bamartt en Harris (1982) laten zien dat het grotere effect van religie 
bij mannen dan bij vrouwen ook voor de NORC-surveys uit 1974 en 1977 geldt. 
Bovendien blijkt het effect van religie bij vrouwen in die periode niet te verande
ren, terwijl het bij mannen groter wordt. De auteurs stellen dat dit mogelijk 
impliceert dat het religieuze aspect van de anti-abortusbeweging vrouwen niet 
raakt (Bamartt en Harris 1982, 330). Bij de presentatie van afzonderlijke schattin
gen voor mannen en vrouwen van predictoren van het morele oordeel over abortus 
laat Scott (1987, 124) terloops zien dat kerkgang bij mannen een sterker effect 
heeft dan bij vrouwen10. Figueira-McDonough (1987) rapporteert een soortgelijk 
significant verschil inzake het effect van kerkgang op de abortushouding: bij 
mannen is er een duidelijk additief effect van kerkgang in conservatieve richting, 
bij vrouwen is dat niet het geval. Het effect van kerkgang bij vrouwen wordt 
blijkens detailanalyses door interactie met andere variabelen afgezwakt". In de 
interpretatie van de auteur wijst dit verschil erop dat vrouwen zich minder dan 
mannen iets aantrekken van de definities van moraliteit die door de kerken gege
ven worden en dit zou specifiek voor abortus gelden. Immers abortus heeft voor 
vrouwen 'een existentiële betekenis die (...) niet gemakkelijk gedefinieerd en 
geregeld kan worden door abstracte principes' (Figueira-McDonough 1987, 75). 

4.3.2 De reden van de verschillen in verklaring van de abortushouding 
bij mannen en vrouwen 

Dat abortus voor vrouwen bij uitstek een saillant onderwerp is, een 'topic of 
interest', zal door slechts weinigen betwist worden. De interpretatie ervan is meer 
of minder feministisch gekleurd. Vrouwen zijn zwanger, baren kinderen en 'ver
vullen in het algemeen de belangrijkste rol in hun opvoeding' (Bamartt en Harris 
1982, 322). Omgekeerd stelt Finlay (1981) dat mannen maar in beperkte mate te 
maken hebben met zwangerschap en opvoeding. Luker (1984) beschrijft de claim 
die vrouwen leggen op abortus als een vraag naar het recht op controle over haar 
eigen lichaam. Wildung Harrison (1983) en Petchesky (1986) interpreteren als 
feministen de saillantie van abortus voor vrouwen als het sociale en politieke 
belang dat abortus voor vrouwen heeft: het is de toetssteen voor sexuele autono
mie en reproductieve vrijheid van vrouwen. In diezelfde zin wordt het belang van 
abortus door verschillende auteurs bij Hess en Marx Ferree (1987) beschreven12. 
Figueira-McDonough (1989) beschrijft abortus in termen van een belangenconflict 
tussen mannen en vrouwen13. Zij vindt als meest duidelijke empirische aanwijzing 
daarvoor het bovengenoemde bij vrouwen sterkere effect van traditionele rolopvat
tingen op de afwijzing van abortus. Doordat de schaal traditionele rolopvattingen 
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als tegendeel ook emancipatieve rolopvattingen insluit, impliceert de bevinding van 
Figueira-McDonough ook dat de associatie tussen het liberale abortusstandpunt en 
het geloof in de gelijkheid van de geslachten bij vrouwen sterker is dan bij man
nen. Andere in het onderzoek betrokken hypothesen op basis van de belangencon
flicttheorie worden door de uitkomsten niet ondersteund. 
Scott (1987, 21-23) geeft ten aanzien van het belang van abortus in haar dissertatie 
de resultaten van analyses op het materiaal van de NORC-surveys van 1982 en 
1984 en op onderzoek van het Survey Research Centre (universiteit van Michigan) 
in 1979. Het is duidelijk dat abortus door vrouwen belangrijker wordt gevonden 
dan door mannen en dit is in het bijzonder zo voor degenen die vóór legale abor
tus zijn. Mannen zijn - afhankelijk van de reden voor abortus - evenveel of meer 
dan vrouwen geneigd in te stemmen met abortus. Desondanks achten vrouwen het 
onderwerp aanmerkelijk meer van belang bij het bepalen van haar stem in verband 
met Congres-verkiezingen (zie ook Scott en Schuman 1988). 

Er zijn nog enkele andere empirische aanwijzingen dat abortus juist voor vrouwen 
van belang is. Bonar, Watson en Koester (1983) melden dat bij een onderzoek 
onder 320 medische studenten bij de vrouwelijke en mannelijke studenten afzon
derlijke factoranalyses zijn verricht. Bij de vrouwen liet de factoranalyse een eigen 
dimensie zien in de reacties op een hele serie vragen inzake abortus. De auteurs 
interpreteren deze factor als 'het recht op controle over het eigen lichaam'. Zij 
omvat items betreffende - het oordeel van het Hooggerechtshof over abortus in 
1973, - de ouderlijke toestemming voor abortus bij minderjarigen, - het eisen van 
de toestemming van de echtgenoot vóór tot sterilisatie wordt overgegaan. Bij de 
mannelijke studenten laadden deze items op een algemene factor 'het recht van 
vrouwen om voor abortus te kiezen', waarin ook items betreffende de dekking van 
de kosten van abortus door 'Medicaid' (het ziekenfonds) waren opgenomen. 
In het al eerder aangehaalde onderzoek van Barnartt en Harris (1982) blijkt het 
verschil tussen het effect van kerkgang op de abortushouding bij mannen en 
vrouwen in 1974 groter dan in 1977. De abortushouding van mannen wordt in die 
jaren meer door kerkgang beïnvloed dan die van vrouwen. Dit geldt zowel wan
neer de vragen aan 'harde' redenen voor abortus refereren, als wanneer 'zachte' 
redenen in de vraag opgenomen zijn. Het verschil tussen mannen en vrouwen wat 
betreft het effect van kerkgang is in beide jaren echter het grootst bij de 'harde' 
redenen. Dit laatste gegeven wijst erop dat het effect van religie bij vrouwen het 
sterkst wordt afgezwakt, als zij geconfronteerd worden met redenen voor abortus 
waarbij zij zelf als het ware fysiek betrokken zijn. 
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4.3.3 Samenvatting 

In twee onderzoeken hebben rolopvattingen bij vrouwen een groter effect dan bij 
mannen. Eén onderzoek laat het tegendeel zien. Bij religie zijn de uitkomsten 
evenmin consistent. Er zijn vier onderzoeken waarin religie op de abortushouding 
een sterker effect heeft bij mannen dan bij vrouwen, maar er zijn er ook twee 
waar de uitkomst andersom is. Theoretische overwegingen geven de doorslag. 

Wij verwachten dat de rolopvattingen en de christelijke levensbeschouwing ten 
aanzien van de abortushouding voor mannen en vrouwen verschillende effecten 
zullen laten zien. De rolopvattingen zullen bij vrouwen een groter effect op de 
abortushouding hebben, omdat abortus een 'vrouwenzaak' is. Wat betreft de 
religie is het minder duidelijk. Ervan uitgaande echter dat abortus voor vrouwen 
een zeer saillant onderwerp is, ligt het voor de hand dat religie voor vrouwen 
minder uitmaakt. Dat kan betekenen dat de eigen, als het ware fysieke betrokken
heid een ander mechanisme van betekenistoekenning in werking zet, waarbij het 
eigen hemd nader dan de religieuze rok is. De andere, meer existentiële betekenis 
die abortus voor vrouwen heeft bewerkstelligt dan een andere ordening in de 
betekenistoekenning. 

4.4 Van theorie naar empirie 

In dit hoofdstuk hebben wij de beschikbare theoretische en empirische kennis over 
de geconditioneerdheid van de effecten op de houding tegenover abortus samen
vattend geordend. Daarmee is aan het theoretisch verklaringsmodel een nieuwe 
dimensie toegevoegd. Het dient gedifferentieerd te worden naar verschillende 
sociale en culturele condities. Voor de analyse betekent dit dat er een drietal 
variabelen van een nieuw type moet worden toegevoegd aan het model: de condi
tionele variabelen prevalent¡eschaal, (on)kerkelijkheid en geslacht. Concreet 
beogen wij met deze variabelen op het spoor te komen of religie (en de andere 
exogene en de endogene modelvariabelen) voor diverse groepen een ander effect 
heeft (en hebben) op de abortushouding en hoe dat verklaard moet worden. Voor 
de waardenconflicttheorie, voor de gedachte dat kerkleden en onkerkelijken op het 
punt van abortus tegenover elkaar staan en voor het idee van de saillantie van 
abortus voor vrouwen kunnen op die manier empirische aanwijzingen gezocht 
worden. 
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Noten 

1 Bij de operationalisenng van Hams en Mills zijn de nodige vragen te stellen Voor de 
inzake abortus tegengestelde waarden wordt een dnetal indicaties gebruikt tolerantie ten 
aanzien van homosexuelen, atheïsten en echtscheiding ZIJ wijzen er zelf op dat deze operati
onaliseringen van het waardenpaar'zelfbepaling' en 'verantwoordelijkheid voor anderen' met 
twcepolig zijn en dus niet elk van beide waarden op een adekwate manier representeren In 
de analyse wordt geen duidelijke keuze gemaakt voor de positie van de waarden Hoe 
verhoudt de va nabele die de waarden indiceert zich tot een model ter verklanng van de 
houding tegenover abortus? Dient deze vanabele, evenals religie, daann opgenomen te 
worden als onafhankelijk7 ΟΓ moet de indicatie voor de waarden als conditionele vanabele 
beschouwd worden ten aanzien van een model waann de houding tegenover abortus door 
religie verklaard wordt' Harns en Mills hinken op beide gedachten 

2 De afleiding van de vijf patroonvariabelen door Parsons (1954, 248) geschiedt als volgt 

De onentatie van de actor-
subiect heeft als aspecten 

Daaruit voorkomende keuzen, 
als patroonvanabclcn 

De motivationele oriëntatie Affectiviteit vs affectieve neutraliteit (cognilieve-cathec-
tische modi bepalen gedrag zonder evaluatie vs gedrag 
komt alleen voor na evaluatie culturele vanzelfspre
kendheid vs afweging van waarden) 

De waardenonentatic Universalisme vs particulansme (cognitieve maatstaven 
gaan boven appreciaticve vs appreciatieve maatstaven 
gaan boven cognitieve bij de bepaling van het gedrag 
je verstand gebruiken vs je door een persoonlijke band 
laten leiden) 

Zelf onentatie vs collectiviteitsoncntatic (morele maat
staven met oog op integratie van ego vs integratie van 
collectiviteit) 

Het sociaal object kan vanuit 
twee keuzen bezien worden 

Het onderscheid tussen kwaliteit 
en prestatie 

Kwaliteit vs prestatie (het object wordt in zich be
schouwd vs hel wordt naar zijn prestatie beschouwd) 

Het onderscheid in scope van 
betekenis 

Diffuusheid vs specificiteit (het object heeft in zijn alge
meenheid betekenis vs het heeft onder een bepaald op
zicht betekenis) 
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Van de vijf patroonvariabelen gebruiken wij in deze analyse die betreffende de 'zelf- vs. 
collectiviteitsoriëntatie'. Deze biedt de mogelijkheid het controversieel karakter van abortus 
op begrip te brengen, zodat sociologisch relevante dimensies van de houding tegenover 
abortus belicht kunnen worden. De patroonvariabelen van Parsons zijn op deze manier juist 
als ideaaltypen van waardencombinaties bruikbaar in onderzoek. Daarbij is het ontbreken van 
empirisch gehalte in de theorie van Parsons van minder belang (Zijderveld 1983b, 83). 

Holzhauer (1989) bestudeert de rol van de abortuswetgeving in de BRD op het besluitvor
mingsproces van zwangere vrouwen terzake van abortus provocatus. Met het oog op het 
conflict dat de ongewenste zwangerschap oproept, ordent zij de literatuur over conflict- en 
'decision-'research. Zij onderscheidt drie benaderingen: de speltheoretische, de individueel 
psychologische en de sociaal-psychologische of sociologische. De eerste richt zich op de 
analyse van kosten en baten van het al dan niet uitdragen van de zwangerschap. De tweede 
kent verschillende invalshoeken, o.a. de psycho-analytische en die vanuit de motivatiepsy-
chologie. De derde benadering betrekt sociale normen, waarden en rollen bij de definitie van 
het conflict en de oplossing ervan. Het betreft hier sociaal bepaalde, als het ware objectieve 
en boven het individu uitgaande grootheden. In deze derde benadering is onze toepassing van 
de theorie van Parsons te plaatsen. Holzhauer verwijst ook uitdrukkelijk naar zijn theorie. In 
dit verband is het interessant om te zien hoe in kringen van feministische auteurs het culture
le conflict tussen de zelf- en de collectiviteitsoriëntatie naar voren komt bij de beoordeling 
van nieuwe ontwikkelingen op het terrein van de voortplanting. Cramer (1984, 1985) be
schrijft in verband daarmee het dilemma tussen individuele rechten en collectieve verant
woordelijkheid. De Beijcr (1990, 81) vat het dilemma zo samen: 'Het eerste waar Jacqueline 
Cramer ons attent op maakt, is dal door de nadruk op de vraag wie er mag beslissen de 
vraag wát er beslist mag worden naar de achtergrond verdwijnt'. Als feministische ethica 
acht zij het een goede zaak dat Cramer het spanningsveld tussen individuele vrijheid en 
collectieve verantwoordelijkheid niet bij voorbaat opheft (83), want daardoor komt er meer 
aandacht voor het object van de keuze. 

Klages (198S, 1988) doet historisch onderzoek naar waardenveranderingen. Hij duidt de 
overheersende trend die vanaf het begin van de jaren '60 inzet en die vanaf halverwege de 
jaren '70 stagneert als een verandering van '- insgesamt schrumpfenden - Pflicht- und 
Akzeptanzwerten zu den - insgesamt expandierenden - Selbstentfallungswerten' (1985, 17). 
De situatie is er thans een van verhoudingsgewijs grote instabiliteit. Dit hangt hiermee samen 
dat de beide polen van de verandering op twee afzonderlijke dimensies liggen. Deze dimen
sies concurreren met elkaar, kunnen samen in gewicht toenemen of afnemen en de geconsta
teerde trend betekent niet dat nu zonder meer de zelfontplooiing voorop staat. Het waarden
conflict rond abortus zou ook met behulp van de twee dimensies die door Klages zijn be
schreven op begrip gebracht kunnen worden. Wij hebben echter gekozen voor de patroonva-
riabele zelf- versus colleclivileilsoriëntatie van Parsons omdat deze verder gaat dan het 
uitdrukken van een actueel conflict. De patroonvariabele legt het conflict ín het rolgedrag. 
Het waardenconflict krijgt zo een structurele en niet alleen een conjuncturele betekenis. De 
oplossing van het waardenconflicl als oplossing van de ambiguïteit in de rol van de vrouw 
kan dan begrepen worden als het zich realiseren als autonoom individu (Laub Coser 1975). 
De categorieën van Klages kunnen vooral het historisch ontwikkelingsproces verhelderen. De 
toegenomen tolerantie ten aanzien van abortus kan wel als een waardenverandering verstaan 
worden, waarbij de zelfontplooiingswaarden maatschappelijk meer gewicht en betekenis 
gekregen hebben. 



4 Als er geen interactie-effect is van religie en de prevalentie van zelf- vs. collectiviteits
oriëntatie, blijven er theoretisch twee mogelijkheden over: religie heeft geen effect (hetgeen 
onwaarschijnlijk is) of religie heeft zowel bij prevalentie van de zelf-oriëntatie als bij preva
lentie van de collectiviteitsoriëntatie een additief effect. Dit laatste laat het antwoord op de 
vraag naar subculturen open: de patroonvariabele en de religie hebben elk een eigen, onaf
hankelijk effect op de houding tegenover abortus. In de schematische voorstelling van deze 
mogelijkheid (hier achterwege gelaten) lopen de plots van de effecten van religie onder 
conditie van de zelf-oriëntatie en de collectiviteitsoriëntatie parallel aan elkaar. 

5 Het begrip 'burgerlijk' is historisch een beladen begrip (Peetere 1984). De waardenoriëntatie 
van het familialisme wordt in deze studie gebruikt om in verband met de abortushouding de 
pareoniaanse collectiviteitsoriëntatie te operationaliseren. Deze operationalisering van de 
oriëntatie op het instituut gezin - d.w.z. op het bovengeordende waaraan men zich verplicht 
weet, op het vooraf gegeven waardenpatroon dat voorschrijft hoe te handelen - staat haaks 
op het historische begrip burgerlijk. Dit drukte immers oorspronkelijk de vrijmakende 
oriëntatie uil op het individuele, op hetgeen niet door de collectiviteit van het kerkelijk 
instituut werd voorgeschreven (Feiling, Peters, Schreuder 1983, 29-44 en Schreuder 1985, 
141). In de loop van de geschiedenis heeft echter juist de burgerij zich van het gezin bediend 
om haar doelen te dienen (Haks 1982). Later hebben de kerken, zowel de Reformatie als de 
Rooms-Katholieke Kerk (vgl. Groenendijk 1984 en Van Eupen 1989), het burgerlijk gezin 
dienstbaar gemaakt aan haar eigen doelen. In onze cultuur worden gezin en burgerlijkheid 
weer als onlosmakelijk beschouwd en als symbool van het boven-individuele, vooraf geor
dende waardenpatroon dat belemmerend is ten opzichte van zelfontplooiing en autonome 
vrijheid. Dit is overigens typisch voor onze Noord-atlantische cultuurkring. Hong (1972) 
beschrijft de christelijke godsdienst als één van de modemisermgsfactoren in Hong-Kong: 
immers de verwerping van de voorouder-cultus is de reden dat bij christenen de 'extended 
family' minder voorkomt dan bij niet-christenen. Christenen geven de voorkeur aan het 
conjugale (burgerlijke) gezin. Dit heeft als effect op de jongere generatie christenen dat zij 
minder geneigd zijn thuis te blijven wonen dan niet-christelijke leeftijdsgenoten. Het burger
lijk gezin drukt daar individualiteit en persoonlijke autonomie uit. 

6 Van Dale (1982) geeft voor prevaleren: 'het overwicht hebben, de voorrang hebben'; het 
Prisma Nederlands Vreemde Woorden-boek (Kolstercn 1983) geeft ook nog: 'meer gelden'; 
voor prevalentie geeft Prisma: 'overhand, overwicht'. De ontwikkelde prevalentieschaal 
geeft aan welke van beide in de schaal betrokken waardenoriëntaties meer gewicht heeft dan 
de andere. 

7 Bovendien speelden het burgerlijk gezinsdenken en het idee van autonome zelfontplooiing 
feitelijk een belangrijke rol in de publieke, ethische en politieke discussie vanaf halverwege 
dejaren zestig (Outshoom 1986). 

8 Clayton en Tolone (1973), Finlay (1981), Bamartt en Harris (1982), Scott (1987) en Figuei-
ra-McDonough (1987 en 1989) zijn auteurs die op basis van empirisch onderzoek op het 
verschil tussen mannen en vrouwen inzake de abortushouding ingaan. 

9 Religie wordt geoperationaliseerd door een schaal 'ideologisch commitment', die als Gutt-
man-schaal geconstrueerd wordt uit de reacties op items betreffende de bijbel, de schepping, 
wonderen, het godsbeelden de rol van God in de geschiedenis. 
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10 De coëfficiënten van de schattingen voor mannen en vrouwen bedragen voor kerkgang resp. 
.35 en .26 (voor beide schattingen p< .001). De significantie van het verschil tussen mannen 
en vrouwen is niet getoetst (Scott 1987, 124). 

11 De data zijn afkomstig uit de 'National Election Study 1984' van het Institute of Social 
Research van de Universiteit van Michigan met N=2257. In een latere publikatie (1989) 
wordt met materiaal uit hetzelfde verkiezingsonderzoek maar op basis van een ander aantal 
cases (N = 1301) een tegengesteld resultaat gerapporteerd: 'de traditionele invloed van de 
kerk (religiositeit - geoperationaliseerd met kerkgang, LS -) bij het abortus-issue is groter op 
vrouwen.' In het artikel uit 1987 wordt een THAID-analyse gerapporteerd, 'a sequential 
analysis program for the analysis of nominal scale dependent variables'(dit is een contrast-
groepenanalyse ten behoeve van de analyse van nominale afhankelijke variabelen, zie Segers 
1980, 176); in het artikel uit 1989 gaat het om de vergelijking van coëfficiënten uit een 
logit-analyse. In 1987 heeft de afhankelijke nominale variabele 4 categorieën; in 1989 is de 
afhankelijke variabele dicholoom. 

12 Zie Katz Rothman 1987, Briggs 1987 en Baron 1987. 

13 'Voor degenen die in het persoon-zijn van het embryo geloven, wordt het abortus-issue 
gedefinieerd in termen van een conflict van rechten lussen de foetus en de zwangere vrouw. 
Voor degenen die de foetus niet als persoon accepteren, wordt de kwestie gedefinieerd in 
termen van een conflict van rechten lussen de geslachten. Dit paper is vanuit het laatste 
perspectief geschreven.' (Figueira-McDonough 1989, 540). 
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5 Empirische benadering van de verklaringen 
van de houding tegenover abortus 

In dit hoofdstuk wordt de proef op de som genomen. De theorieën, theoretische 
noties, hypothesen en verwachtingen die in het verklaringsmodel samenvattend zijn 
geformuleerd, worden nu empirisch getoetst. Er zijn echter niet ten aanzien van 
alle relaties tussen de modelconcepten verwachtingen geformuleerd. In dat geval 
worden de bevindingen van de empirische analyse als indicaties beschouwd voor 
mogelijke verklaringen of nuances daarin. De empirische benadering van de 
verklaringen van de abortushouding waarvan de titel van dit hoofdstuk spreekt, is 
derhalve deels toetsend, deels explorerend van karakter. De bedoeling is het 
empirisch gehalte te bepalen van wat eerder vooral op grond van literatuur te 
berde werd gebracht inzake de verklaring van de abortushouding in het algemeen 
en de rol van de religie daarbij in het bijzonder. 

In de eerste paragraaf wordt kort uiteengezet welke analysemethode gebruikt is. In 
bijlage 4 wordt deze methode uitvoerig besproken. Daarbij gaat de aandacht in het 
bijzonder uit naar de schatting en de toetsing van de interactie-effecten en hun 
interpretatie als conditionele effecten'. Ook wordt in de bijlage een volledig uitge
werkt voorbeeld van een analyse gegeven. 
In de volgende paragrafen rapporteren wij de resultaten van de analyses. Er zijn 
drie padanalyses uitgevoerd. Eerst worden de effecten in het verklaringsmodel van 
de abortushouding geschat onder conditie van het waardenconflict, daama onder 
conditie van kerklidmaatschap vs. onkerkelijkheid en tenslotte onder conditie van 
geslacht. In een aparte paragraaf wordt de theorie over de effecten van autoritaris
me op de abortushouding empirisch bezien. 

5.1 Toetsing van interactie-effecten en schatting van conditionele effecten 

De beknopte toelichting op de analysemethode in deze paragraaf geschiedt aan de 
hand van regressievergelijking 1 als eenvoudig voorbeeld2. Voor een uitvoerige 
toelichting verwijzen wij naar bijlage 4. 

ABORTUS = ¡ц, + Β,Ο + e (1) 
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ABORTUS = afwijzing van abortus 
С = christelijke levensbeschouwing 
а = intercept (constante) 
e = error-term (residu) 

Wij willen nagaan of in deze relatie tussen С en ABORTUS een interactie-effect 
speelt met de saillantie van geloof en levensbeschouwing. Daartoe is de variabele 
saillantie van geloof en levensbeschouwing (SAIL) gedichotomiseerd: SAILPLUS 
kent een categorie 'meer dan gemiddelde saillantie' en een categorie 'minder dan 
gemiddelde saillantie'. Om de vraag te beantwoorden of het effect van С op 
ABORTUS bij de ene groep anders is dan bij de andere groep wordt vergelijking 
2 opgesteld. 

ABORTUS = a^ + b^C + bjSAILPLUS + bjC_PLUS + e (2) 

In vergelijking 2 staat C P L U S voor de interactie van religie en saillantie van 
geloof en levensbeschouwing. De variabele C P L U S is het product van de C-
schaal en de gedichotomiseerde saillantie-variabele SAILPLUS. 

De analyse verloopt als volgt3. Met behulp van steekproefgegevens worden de 
effecten in vergelijking 2 geschat. Indien de regressiecoëfficiënt van de interactie
term statistisch significant is (p< =.05), worden vervolgens de effecten van religie 
berekend in de deelpopulaties van SAIL. Dat zijn derhalve conditionele effecten, 
d.w.z. het effect in de groep waarin geloof en levensbeschouwing minder dan 
gemiddeld saillant zijn en het effect in de andere groep waarin geloof en levensbe
schouwing méér dan gemiddeld saillant zijn (Friedrich 1982, Lammers 1990). In 
tabelvorm worden de gegevens als volgt weergegeven. 

Voorbeeldtabel: Conditionele effecten van С op ABORTUS bij SAIL < 500 en 
SAIL>499 (N=1171) 

Afhankelijke 
variabele 

ABORTUS 

adj. R* .22 

Onafhankelijke 
variabele 

С 
bij SAIL < 500 

SAIL > 499 

Beta's 

.33 

.50 

p-waarde verschil 
tussen regr.coëff. 
bij SAIL > 499 

.01 

In de laatste kolom is de p-waarde opgenomen van de t-toets op het verschil tussen 
de twee conditionele regressiecoëfficiënten. Het verschil is significant ( p < = . 0 5 ) . 
Het effect van de christelijke levensbeschouwing op de houding tegenover abortus 
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bij degenen voor wie geloof en levensbeschouwing minder dan gemiddeld saillant 
zijn, bedraagt .33, terwijl voor degenen met meer dan gemiddelde saillantie van 
geloof en levensbeschouwing het effect .50 is. Beide zijn significant afwijkend van 
nul4. In diagram geven wij dit als volgt weer: 

(SAIL < 500/ SAIL > 499) 

christelijke .33 / .50 afwijzing van 
levensbeschouwing > abortus 

5.2 Het verklaringsmodel van de abortushouding 
onder drie verschillende condities 

Samenvatting van de theorie 
Voordat de uitkomsten van de analyses gepresenteerd worden, herhalen wij in een 
beknopte samenvatting de theorie over de effecten die in het verklaringsmodel van 
de abortushouding verwacht worden. 

De exogene variabelen in het model zijn geboortejaar, lokalisme, christelijke levenbeschou
wing en opleiding. Bij het bepalen van het effect van religie op de abortushouding dient 
gecontroleerd te worden voor opleiding, geboortejaar en lokalisme. Opleiding is een typi
sche modemiseringsvariabele en zal als zodanig het effect van religie beïnvloeden. Over 
leeftijd in relatie tot abortushouding is de theorie niet duidelijk. In het algemeen echter mag 
leeftijd als een belangrijke achtergrond variabele beschouwd worden. Vanwege de geconsta
teerde effecten van lokalisme op cultureel conservatisme ligt een effect van deze variabele 
op de abortushouding voor de hand. Deze wordt immers als een element van of als een 
indicatie voor het cultureel conservatisme beschouwd. 
Wat de endogene variabelen betreft, is het volgende naar voren gekomen. 
- Op grond van historische overwegingen en contemporain onderzoek wordt een positief 

effect van religie op traditionele rolopvatting verwacht. 
- Lokalisme leidt tot traditionalisme, reden om een positief effect op de traditionele rolop

vatting te verwachten. 
- Geboortejaar en opleiding zullen als modemiseringsfactoren een negatief effect op de 

traditionele rolopvatting hebben. 
- Op sexueel conservatisme en op eerbied voor het leven wordt om soortgelijke redenen 

hetzelfde patroon van effecten verwacht: positieve effecten van religie en lokalisme, nu 
ondersteund door een positief effect van de traditionele rolopvatting. Traditionele ge-
slachtsrollen impliceren immers sexueel conservatisme en eerbied voor het leven. 

- Het traditionele gezinsdenken wordt in ons model door zijn tegendeel geoperationaliseerd: 
de aanvaarding van alternatieve samenlevingsvormen. De effecten veranderen dan ook van 
richting. Sexueel conservatisme en de houding van eerbied voor het leven zullen een 
negatief effect hebben op de aanvaarding van alternatieve samenlevingsvormen. 
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Figuur 5.1 Theoretisch model ter verklaring van de houding tegenover abortus 

+ /0 

Afwijzing 
van abortus 

+ = een verwacht positief effect 
o = verwacht wordl dat er geen effect is 

= een verwacht negatief effect 
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Voor sexueel conservatisme ligt dat voor de hand Dit staat immers haaks op de afwijzing 
van het gezinsdenken Ten aanzien van 'eerbied voor het leven' herinneren wij eraan dat 
dit begnp in ons betoog gebruikt wordt zoals sociale groepen dat doen als symbool van 
de anti-abortusbeweging, dat de weerstand uitdrukt tegen ingrepen in het leven (hoofdstuk 
3, noot 16) Dit conservatieve aspect bewerkt een negatief effect van eerbied voor het 
leven op de aanvaarding van alternatieve samenlevingsvormen 

- Tenslotte wordt verwacht dat de afwijzing van abortus positief beïnvloed wordt door 
religie 

- Ook lokalisme, traditionele rolopvatting en eerbied voor het leven bevorderen afwijzing 
van abortus, evenals het niet aanvaarden van alternatieve samenlevingsvormen dat immers 
verstaan kan worden als indicatie voor het traditionele gezinsdenken 

De theorie verwijst naar motieven met historisch diepe wortels Wij hebben de meeste van 
de verwachte effecten geïnterpreteerd als implicaties van de betekenissen die vanuit de 
genoemde motieven aan abortus worden toegekend de betekenis die wij aan een zaak 
toekennen, heeft normatieve implicaties, zij bepaalt onze houding Het effect van lokalisme 
is te verstaan vanuit de beperking van de breedte van perspectief die deze houding in /ich 
bergt Nieuwe betekenissen van abortus zullen door lokahsten moeilijk verstaan worden 
Geboortejaar en opleiding leiden juist tot openheid voor nieuwe betekenissen en zullen 
daarom een negatief effect op conservatisme ten aanzien van abortus hebben De afwijzing 
van het gezinsdenken die in meer dan een opzicht in de aanvaarding van alternatieve 
samenlevingsvormen is geoperationaliseerd, leidt via het mechanisme van betekenistoeken
ning tot acceptatie van abortus, dus tot een negatief effect op de afhankelijke variabele 
Gezien de sterke puntamstische en fundamentalistische aspecten van hel sexueel conserva
tisme in de Verenigde Staten, ligt het niet zonder meer voor de hand het door de Amen-
kaansc literatuur gesuggereerde effect van sexueel conservatisme op de afwijzing van 
abortus ook in Nederland te verwachten Als er een effect is, zal het positief zijn ten 
aanzien van afwijzing van abortus 

Twee steekproeven 
In de nu volgende analyses worden steeds twee steekproeven uit het bestand 
gebruikt. Ten eerste wordt gebruik gemaakt van de steekproef die een zo goed 
mogelijke afspiegeling vormt van de populatie van het onderzoek, de bevolking 
van Nederland van 18-70 jaar in 1985. Het is de grootst mogelijke steekproef 
zonder ontbrekende antwoorden die met de betrokken modelvariabelen met het 
bestand van SOCON 1985 mogelijk is De analyses met behulp van deze steek
proef maken het mogelijk voor Nederland anno 1985 generaliseerbare uitspraken 
te doen. Ten tweede worden de effecten binnen het verklaringsmodel apart geschat 
voor degenen voor wie geloof en levensbeschouwing meer dan gemiddeld van 
belang is (SAIL > 499). Het is te verwachten dat bij deze groep Nederlanders 
sterkere effecten van religie te zien zullen zijn en meer interactie-effecten met 
religie zullen optreden dan bij hen voor wie religie minder dan gemiddeld van 
belang is. Deze analyses maken het bovendien mogelijk de aard van diverse 
verbanden en het karakter van sommige variabelen nader te interpreteren gezien 
het meer dan gemiddelde belang dat geloof en levensbeschouwing voor de betrok
kenen hebben. 
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5.2.1 Verklaring van de houding tegenover abortus 
onder conditie van het waardenconflict 

Het waardenconflict dat bij abortus verondersteld wordt, verstaan wij als een 
conflict tussen de collectiviteitsoriëntatie en de zelf-oriëntatie. Beide oriëntaties 
geven sociaal betekenisvolle alternatieven voor het handelen aan. In de operatio
nalisering van de theorie onderscheiden wij drie mogelijke posities: prevalentie 
van de zelf-oriëntatie boven de collectiviteitsoriëntatie, ambivalentie ten aanzien 
van beide oriëntaties en prevalentie van de collectiviteitsoriëntatie boven de zelf-
oriëntatie. 

De positie die men als uitkomst van het waardenconflict inneemt, beïnvloedt het 
effect van religie op de abortushouding. 
- Als het effect van religie op de abortushouding sterker is bij prevalentie van de 

zelf-oriëntatie dan bij prevalentie van de collectiviteitsoriëntatie, dan is het 
waardenconflict een conflict dat zich in mensen en in groepen afspeelt. Het is 
in dat geval een conflict tussen waarden. Immers religie gaat dan in tegen de 
tendens tot liberalisering die met prevalentie van de zelf-oriëntatie gepaard gaat 
(tabel 4.2). 

- Als het effect van religie daarentegen sterker is bij prevalentie van de collecti
viteitsoriëntatie dan bij prevalentie van de zelf-oriëntatie, dan betreft het waar
denconflict veeleer een conflict tussen subculturen, het is dan een conflict 
tussen culturele groepen. Immers religie steunt in dat geval bij prevalentie van 
de collectiviteitsoriëntatie de tendens tot een conservatieve houding tegenover 
abortus (tabel 4.2). 

Kenmerken van de posities op de prevalentieschaal 
De tendens tot liberalisering en tot conservatisme die wij gezien hebben (tabel 4.2) 
in de groepen met respectievelijk prevalentie van zelf-oriëntatie en prevalentie van 
collectiviteitsoriëntatie betreft niet alleen de abortushouding. Bij alle afhankelijke 
variabelen in het model blijkt de prevalentie zelf-oriëntatie gepaard te gaan met 
'liberalisme', terwijl de prevalentie collectiviteitsoriëntatie gepaard gaat met 
'conservatisme'. De groep met prevalentie van zelf-oriëntatie wordt daarom als 
'liberaler' en die met prevalentie van collectiviteitsoriëntatie als 'behoudender' 
beschouwd (tabel 5.1). 

Het beeld dat in de populatie naar voren komt, zien wij versterkt terugkeren in de 
subpopulatie met meer dan gemiddelde saillantie van geloof en levensbeschou
wing. De samenhang tussen de prevalentieschaal CONFLICT en de afhankelijke 
modelvariabelen zijn in de subpopulatie ook sterker, met name bij eerbied voor 
het leven (LEVEN). 

118 



Tabel 5.1 Gemiddelden van de afhankelijke modelvariabelen op de prevalentieschaal 
CONFLICT in de populatie en in de subpopulatie (SAIL>499), 
N=1183 (N=666). 

a) Populatie 

CONFLICT 

prev. zelf-oriëntatie 
ambivalentie 
prev. coll.oriëntatie 

Totaal 
Eta 

TRROLC 

448 
495 
523 

500 
.28 

EXCLSEX 

454 
497 
525 

503 
.27 

LEVEN 

.88 
1.31 
1.85 

1.49 
.29 

ALTSAM 

561 
517 
468 

502 
.36 

ABORTUS 

.42 

.63 

.84 

.69 

.26 

N = 

233 
366 
584 

1183 

b) Subpopulatie (SA1L>499) 

CONFLICT TRROLC EXCLSEX LEVEN ALTSAM ABORTUS N = 

prev. zelf-oriëntatie 
ambivalentie 
prev. coll.oriëntatie 

Totaal 
Eta 

436 
495 
534 

503 
.35 

452 
501 
533 

508 
.30 

.87 
1.37 
2.25 

1.73 
.39 

570 
512 
448 

490 
.43 

.41 

.67 

.95 

.76 

.33 

133 
187 
346 

666 

De modelvergelijkingen 
De schatting van de modelparameters heeft plaats met behulp van het volgende 
recursieve stelsel van regressievergelijkingen (Hagenaars 1980, 276-277). 

In de uiteenzetting in hoofdstuk 4 heeft de theorie alleen betrekking op de relatie 
tussen de christelijke levensbeschouwing en de abortushouding. Bij de empirische 
analyse is evenwel explorerend nagegaan of ook elders in het model interactie
effecten van onafhankelijke variabelen met de schaal CONFLICT aangetroffen 
worden. Daarom is bij de analyses eerst nagegaan of alle interacties van de preva-
lentieschaal met elke predictor afzonderlijk of tegelijk nul zijn. Vervolgens is 
nagegaan welke regressiecoëfficiënten significant van nul verschillen. Daarbij zijn 
voor de onafhankelijke variabelen die met CONFLICT een interactie-effect hebben 
op een van de afhankelijke variabelen in het model de conditionele regressiecoëf
ficiënten geschat (vergelijk bijlage 4). 
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TRROLC = a, + buGEBJAAR + b12OPL + Ь]3С + b14LOKAL + e, 

EXCLSEX = аг + b2lGEBJAAR + bjjOPL + Ь2зС + b24LOKAL + b2JTRROLC + Cj 

LEVEN = a, + bj.GEBJAAR + b,2OPL + ЬЗИ + b^LOKAL + b„TRROLC + e, 

ALTSAM = a« + b41GEBJAAR + b42OPL + b.jC + b^LOKAL + b45TRROLC + 

b46EXCLSEX + b47LEVEN + c4 

ABORTUS = a, + b^GEBJAAR + bj2OPL + Ь33С + ЬиЬОКАЬ + bjjTRROLC + 

bjjEXCLSEX + bj,LEVEN + b^ALTSAM + Cj 

GEBJAAR 
LOKAL 
С 
OPL 
TRROLC 
EXCLSEX 
LEVEN 
ALTSAM 
ABORTUS 
a 
b 
e 

= geboortejaar 
= lokalisme 
= christelijke levensbeschouwing 
= opleiding 
= traditionele rolopvalling 
= sexueel conservatisme 
= eerbied voor hel leven 
= aanvaarding alternatieve samenlevingsvormen 
= afwijzing van abortus 
= intercept (constante) 
= slope (regress¡ccocfficicnl) 
= error-term (residu) 

Het empirische model 
In figuur S.2 is het diagram van de directe effecten in het verklaringsmodel voor 
twee verschillende groepen weergegeven. Enerzijds zijn in het diagram de paden 
en de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (beta's) opgenomen voor de popu
latie (steekproef met N = 1183). Anderzijds zijn (tussen haakjes) ook de paden en 
de effecten (beta's) weergegeven voor de subpopulatie voor welke geloof en 
levensbeschouwing meer dan gemiddeld saillant zijn (SAIL > 499, steekproef met 
N=666). In figuur 5.2 is derhalve het empirische model zowel voor de populatie 
als voor de subpopulatie opgenomen. 
In het diagram zijn ook de conditionele effecten weergegeven, d.w.z. de effecten 
voor elk van de posities op de prevalentieschaal. Zij zijn van elkaar gescheiden 
door 'slashes' (/). Wij geven eerst het diagram weer. Dat geeft een beeld van de 
totaaluitkomsten. Vervolgens bespreken wij het 'en détail' - per afhankelijke 
variabele - aan de hand van de tabellen 5.2.1 t/m 5.2.55. 

Het diagram laat zien dat in de populatie zes interactie-effecten van CONFLICT 
voorkomen met model variabelen, namelijk lokalisme, christelijke levensbeschou
wing, traditionele rolopvatting. De waargenomen interactie-effecten betreffen vier 
van de vijf afhankelijke variabelen in het model. 
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Figuur 5.2 Empirisch model ter verklaring van de houding tegenover abortus voor de 
populatie en (de subpopulatie SAIL > 499) onder conditie van het waarden
conflict (CONFLICT): prevalentie zelf-orientatie/ambivalentie/prevalentie 
collectiviteitsoriéntatie, N=1183 (N=666) 

Waardenconflict 

prevalentie / ambivalentie / prevalentie 
zclf-oricntatie / / collectiviteitsoriëntatie 

1 
—•- Geboortejaar 

i - 2 7 
(-30) 

26 
(-29) 

~"Lokalisme 

Scxueel 

.34 
(42) 

_ ^Christelijke 
religie 

44 
(-.44) 

-22 
(-.25) 

tf ' /j conservatisme 

Aanv. alternatieve 
Sbf samenlevingsvormen 

^Opleiding 

Afwijzing 
van abortus 

Eerbied voor 
het leven 
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In de subpopulatie (SAIL > 499) komen negen interactie-effecten van CONFLICT 
met geboortejaar, christelijke levensbeschouwing, opleiding en traditionele rolop
vatting voor. Zij betreffen alle afhankelijke variabelen in het model. 

Toelichting op de tabellen 
In de tabellen 5.2.1 t/m S.2.S en in de tabellen in volgende paragrafen zijn alleen 
de uiteindelijke resultaten van de verrichte analyses opgenomen. Wij lichten de 
rapportage in de tabellen als volgt toe: 
- Omdat de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (beta's) als padcoëfficiënten 

worden gebruikt, geven wij alleen deze weer en niet de ongestandaardiseerde 
regressiecoëfficiënten. 

- Als er significante (p<=.05) interactie-effecten zijn, worden de waarden van 
de beta bij de verschillende posities op de prevalentieschaal vermeld. Dit zijn 
derhalve conditionele effecten. Als het interactie-effect een twijfelgeval 
(.10>p>.05) is, wordt hierop uitdrukkelijk geattendeerd door in de tabel de 
betreffende p-waarde cursief af te drukken. 

- Bij alle regressiecoëfficiënten is getoetst of zij gelijk zijn aan nul. Als de coëffi
ciënten niet significant van nul verschillen (p>.05), is dat in de tabel aangege
ven met ns. Alleen bij twijfelgevallen (.10>p>.05) is de waarde van de beta 
toch opgenomen. Door cursieve druk van de beta wordt verwezen naar de 
range waarbinnen de p-waarde valt. 

- Bij de conditionele regressiecoëfficiënten is niet alleen getoetst of zij van nul 
verschillen, ook is getoetst of zij significant van elkaar verschillen, m.a.w. of 
het onderling verschil gelijk is aan nul. Aangezien het mogelijk is dat bij 
slechts twee van de drie conditionele coëfficiënten het verschil tussen beide 
significant is, is bij de conditionele effecten steeds de p-waarde opgenomen van 
de toets van het verschil tussen de regressiecoëfficiënten7. 

- In de tabellen is naast het directe effect ook het totale effect opgenomen. Door
dat het mogelijk is dat alleen de indirecte effecten conditioneel zijn, kunnen bij 
directe hoofdeffecten conditionele totaaleffecten voorkomen. Vaak is het ver
schil tussen het totale en het directe effect gering. Wij besteden aandacht aan 
substantiële indirecte effecten (> =.10). 

Wij gaan per afhankelijke variabele eerst in op de hoofdeffecten, d.i. de effecten 
waarbij zich geen interactie voordoet, daarna op de interactie-effecten. Bij deze 
wordt aandacht geschonken aan de sterkte en richting van de conditionele effecten. 
Bovendien komt de vorm van de interactie aan de orde: is het effect van de onaf
hankelijke variabele sterker bij prevalentie van de zelf-oriëntatie dan bij prevalen
tie van de collectiviteitsoriëntatie óf is het juist andersom? Beide mogelijkheden 
zijn beschreven in 4.1.1. Steeds worden eerst de uitkomsten voor de populatie (a) 
besproken, daarna die voor de subpopulatie (b). 
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5.2.1.1 Effecten op traditionele rolopvatting 

Bij tabel 5.2.1 (TRROLC) 
la In de populatie doen zich geen verrassingen voor: alle verwachte effecten op 

de traditionele rolopvatting worden aangetroffen. Hogere opleiding leidt tot 
minder traditionele rolopvattingen en jongeren zijn minder traditioneel op dit 
punt dan ouderen. De culturele variabelen christelijke levensbeschouwing en 
lokalisme hebben evenwel de sterkste effecten in de verwachte richting. 
De christelijke levensbeschouwing heeft met de prevalentieschaal een inter
actie-effect op de traditionele rolopvatting. Wij beschouwen de prevalentie 
van de zelf- of de collectiviteitsoriëntatie als conditie voor het effect van 
religie. Daarom zijn de conditionele effecten van religie berekend. Wij zien 
dan dat het effect van de christelijke levensbeschouwing verschilt tussen 
enerzijds degenen voor wie de zelf-oriëntatie prevaleert (.14) of die ambiva
lent (.20) zijn en anderzijds degenen met prevalentie van de collectiviteits
oriëntatie (.33). Dit laatste effect van religie op de traditionele rolopvatting is 
significant groter. Het effect van religie op de traditionele rolopvatting is bij 
de behoudender groep sterker dan bij de ambivalente groep en bij degenen 
met prevalentie van de zelf-oriëntatie. 
Omdat er geen indirecte effecten zijn in het model - dit geldt voor de popula
tie zowel als voor de subpopulatie - zijn de totaaleffecten gelijk aan de directe 
effecten. 

Ib Een verschil van de subpopulatie met meer dan gemiddelde saillantie van 
geloof en levensbeschouwing met de hele populatie is dat de niet-religieuze 
effecten ten aanzien van de traditionele rolopvatting zwakker worden. Het 
effect van geboortejaar is in de subpopulatie zelfs niet significant. 
Het grootste verschil in de subpopulatie is te zien bij de conditionele effecten 
van religie. Deze zijn in de subpopulatie sterker dan in de populatie. Dat ligt 
voor de hand, want meer dan gemiddelde saillantie van geloof en levensbe
schouwing wijst er juist op dat geloof c.q. levensbeschouwing van belang 
geacht wordt voor het leven. Saillantie wordt in deze zin als een voorwaarde 
beschouwd voor effecten van geloof en levensbeschouwing. In de subpopula
tie zien wij als het ware door een vergrootglas wat ook in de populatie zicht
baar was: bij prevalentie van de collectiviteitsoriëntatie blijkt het effect van 
religie op traditionele rolopvatting sterker in conservatieve richting te werken 
dan bij ambivalentie of bij prevalentie van de zelf-oriëntatie. 
De toename van de R2 bedraagt .06. 

123 



Tabel 5.2.1 Gestandaardiseerde totale en directe effecten en het significantieniveau van 
de verschillen tussen de conditionele regressiecoéjficienten in de populatie 
en de subpopulatie (SAIL > 499) voor traditionele rolopvatting (TRROLC) 
onder conditie van het waardenconflict. 

VERKIARINGSKRACHT 

t α ν TRROLC 

Onafhankelijke 
variabelen 

GEBJAAR 

LOKAL 

С 
bij prev zelf-onëntatie 

ambivalentie 
prev coli o πέη tat ie 

OPL 

adj R' 

a) Populatie 
(steekproef N 

totaal 
effect 

-07 

.30 

.14 
20 

.33 

- 12 

direct 
effect 

-.07 

30 

14 
20 

.33 

- 12 

= 1183) 

p-waarde verschil 
reer cocff bi| 
ambiv pr coll or 

46 01 
02 

-

33 

b) Subpopulalie 
(steekproef N 

totaal 
effect 

ns 

28 

19 
.27 
43 

- 10 

direct 
effect 

ns 

28 

.19 

.27 

.43 

- 10 

= 666) 

p-waarde verschil 
rcer coëff bu 
ambiv pr coll or 

38 01 
03 

-

39 

5.2.1.2 Effecten op sexueel conservatisme 

Bij tabel 5.2.2 (EXCLSEX) 
2a Sexueel conservatisme wordt niet rechtstreeks beïnvloed door geboortejaar en 

opleiding. De traditionele rolopvatting blijkt op dit punt het meest van belang. 
Zoals verwacht bevordert de christelijke levensbeschouwing het sexueel 
conservatisme. 
In de populatie treffen wij conditionele effecten aan van lokaiisme. Lokaiisme 
heeft wel effect op sexueel conservatisme bij degenen voor wie de zelf-
oriëntatie prevaleert en bij de ambivalenten, maar niet bij degenen voor wie 
de collectiviteitsoriëntatie prevaleert. Wij interpreteren dit als volgt. De 
laatsten zijn in operationele termen degenen die meer aan het voorgegeven 
gezinspatroon hechten dan aan autonomie. Zij zijn uit die hoofde al conserva
tief op sexueel gebied (tabel 5.1). Lokaiisme doet daaraan niets toe of af. Dat 
is bij de twee andere groepen anders: bij hen remt lokaiisme autonomie op 
sexueel gebied af. 
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Tabel 5.2.2 Gestandaardiseerde totale en directe effecten en het significantieniveau van 
de verschillen tussen de conditionele regressiecoëfficiënten in de populatie 
en de subpopulatie (SAIL > 499) voor sexueel consen'atisme (EXCLSEX) 
onder conditie van het waardenconflict. 

VERKURINGSKRA CHT 
/.αν. EXCLSEX 

Onalhankelijkc 
variabelen 

GEBJAAR 

LOKAL 
bij prev. zelf-oriëntatic 

ambivalentie 
prev. coll.oriëntatie 

С 
bij prev. zelf-oricntalie 

ambivalentie 
prev. coll.oriëntatie 

OPL 
bij prev. zelf-oriëntatie 

ambivalentie 
prev. coll.oricnlalic 

TRROLC 

adj. W 

a) Populatie 
(steekproeJN=1183) 

p-waarde verschil 
totaal direct rcEr.cocff. bii 
effect effect ambiv. pr.coll.or. 

-.02 ns 

.25 .18 .95 .00 

.24 .17 - .00 

.07 ns 

.17 
.20 
.22 
.25 

-.03 ns 

.24 .24 

.22 

b) Subpopulatie 
(steekproef N=666) 

p-waardc verschil 
totaal direct recr coëff. bii 
effect effect ambiv. pr.coll.or. 

ns ns 

.07 ns 

.24 
.29 
.31 
.35 

-.24 -.21 .09 .00 
-.17 -.14 - .01 
-.03 ns 

.25 .25 

.28 

De conditionele totaaleffecten van de christelijke levensbeschouwing laten 
zien dat het effect van religie op het sexueel conservatisme toeneemt naarmate 
de culturele groep waartoe men behoort 'behoudender' is. 

2b In de subpopulatie met meer dan gemiddelde saillantie van geloof en levens
beschouwing is een eerste verschil met de populatie dat het directe effect van 
de christelijke levensbeschouwing groter is. 
Het tweede verschil betreft de variabele opleiding. Bij meer dan gemiddelde 
saillantie van geloof en levensbeschouwing is een interactie-effect te zien van 
opleiding en prevalentieschaal. De directe conditionele effecten van opleiding 
laten zien dat het effect van opleiding bij prevalentie van zelf-oriëntatie en bij 
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ambivalentie significant van nul verschilt in tegenstelling tot het effect van 
opleiding bij prevalentie van de collecliviteitsoriëntatie. Met andere woorden 
bij diegenen van de subpopulatie bij wie de zelf-oriëntatie prevaleert en bij de 
ambivalente groep, leidt hogere opleiding tot liberalisering van opvattingen 
inzake sexualiteit. 
Een derde verschil is dat het directe effect van lokalisme is verdwenen. Dat 
zullen wij vaker zien: als religie meer invloed krijgt neemt het (directe) effect 
van lokalisme af. Er lijkt bij sommige afhankelijke variabelen een communi
cerend vat te zijn tussen religie en lokalisme. Als het effect van de een toe
neemt, neemt dat van de ander af. De interpretatie dat de christelijke levens
beschouwing en het lokalisme respectievelijk de religieuze en niet-religieuze 
bron van de traditie vormen, ligt voor de hand. 
Het indirecte effect van de traditionele religie op sexueel conservatisme is het 
sterkst bij prevalentie van de collectiviteitsoriëntatie. Dat komt doordat het 
conditionele effect van religie op de traditionele rolopvatting het sterkst is bij 
de collectiviteitsoriëntatie. De traditionele religie leidt tot sexueel conservatis
me en zij doet dat het sterkst bij degenen voor wie de collectiviteitsoriëntatie 
prevaleert. 
De toename van het aandeel verklaarde variantie bedraagt .06. 

5.2.1.3 Effecten op eerbied voor het leven 

Bij tabel 5.2.3 (LEVEN) 
3a Bij eerbied voor het leven blijken geen hoofdeffecten voor te komen. De 

effecten van geboortejaar en opleiding zijn niet significant. 
Er zijn drie interactie-effecten van CONFLICT met respectievelijk lokalisme, 
christelijke levensbeschouwing en traditionele rolopvatting ten aanzien van het 
respect voor het leven. Het directe effect van lokalisme op eerbied voor het 
leven is bij prevalentie van de zelf-oriëntatie positief, bij de andere pool van 
CONFLICT is het directe effect negatief. Met de indirecte effecten echter 
leidt dit ongerijmde negatieve effect tot een te verwaarlozen totaaleffect van 
.01. Lokalisme doet er niet toe ten aanzien van eerbied voor het leven, al
thans bij de 'cultureel behoudende' groep. Lokalisme blijkt vooral bij preva
lentie van de zelf-oriëntatie effect te hebben op de eerbied voor het leven. Dit 
patroon zagen wij ook al bij sexueel conservatisme: een effect van lokalisme 
bij het prevaleren van de zelf-oriëntatie (en daar - bij EXCLSEX - ook bij 
ambivalentie). 
De conditionele effecten van de christelijke levensbeschouwing laten zien dat 
religie een aanzienlijk effect heeft op de eerbied voor het leven, zeker ook als 
naar de totale effecten gekeken wordt. Het verschil tussen het effect bij 
prevalentie van de zelf-oriëntatie en het effect bij prevalentie van de collecti-
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Tabel 5.2.3 Gestandaardiseerde totale en directe effecten en het significantieniveau van 
de verschillen tussen de conditionele regressiecoëfficiënten in de populatie 
en de subpopulatie (SAIL>499) voor eerbied voor het leven (LEVEN) 
onder conditie van het waardenconflict. 

VERKLARINGSKRA СНГ 

t.a.v. LEVEN 

Onafhankelijke 
variabelen 

GEBJAAR 
bij prev. zclf-oricnlatie 

ambivalentie 
prev.coll.oriëntatie 

LOKAL 
bij prev. zelf-oriëntatie 

ambivalentie 
prev. coll.oriëntatie 

С 
bij prev. zelf-oriëntatie 

ambivalentie 
prev. coll.oriëntatie 

OPL 
bij prev. zelf.oriëntalie 

ambivalentie 
prev. coll.oriëntatie 

TRROLC 
bij prev. zelf.oriëntatie 

ambivalentie 
prev. coll.oriënlatie 

adj. W 

a) Populatie 
(steekproefN=1183) 

p-waarde verschil 
totaal direct reer.coëff. bii 
effect effect ambiv. pr.coll.or. 

ns 
ns 

-.01 
-.02 

.15 .15 .03 .00 

.05 ns - .27 

.01 -.08 

.31 .31 .20 .02 

.45 .42 - .22 

.59 .49 

ns 
ns 

-.02 
-.03 

ns ns .06 .00 
.16 .16 - .04 
.29 .29 

.36 

b) Subpopulatie 
(steekproefN=666) 

p-waarde verschil 
totaal direct reer.coëff. bii 
effect effect ambiv. pr.coll.or. 

ns ns .62 .02 
ns ns - .02 

.11 .11 

ns 
ns 

.05 

.06 

.36 .36 .54 .03 

.48 .43 - .06 

.67 .58 

ns 
ns 

-.02 
-.02 

ns ns .03 .00 
.17 .17 - .59 
.21 .21 

.44 

viteitsoriëntatie is significant. Het sterker effect van religie bij de laatste 
conditie betekent dat religie de meer dan gemiddelde traditionele eerbied voor 
het leven in die culturele groep nog eens extra versterkt. 
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De traditionele rolopvatting doet er blijkens de conditionele effecten niet toe 
bij prevalentie van de zelf-oriëntatie als het gaat om eerbied voor het leven. 
Deze factor is wel van belang bij ambivalentie en bij prevalentie van de 
collectiviteitsoriëntatie. 

3b In de subpopulatie met meer dan gemiddelde saillantie van geloof en levens
beschouwing is het effect opleiding evenals in de populatie niet significant. 
Een verschil met de uitkomsten in de populatie is dat het effect van lokalisme 
nu niet significant is. Het effect van lokalisme neemt af en tegelijk neemt dat 
van de christelijke levensbeschouwing toe, hetgeen bij EXCLSEX al eerder 
geconstateerd is. 
De effecten van religie zijn groter dan in de populatie: religie blijkt nóg meer 
bepalend te zijn voor de eerbied voor het leven. Daarbij spelen ook indirecte 
effecten, met name bij prevalentie van de collectiviteitsoriëntatie een rol. Het 
lijkt plausibel het concept 'eerbied voor het leven' als een religieus concept te 
kenmerken. Binnen de anti-abortusbeweging symboliseert het concept ('pro-
life') het afwijzen van het eigenmachtig ingrijpen in het leven. Religie blijkt 
nu een prominente predictor voor 'eerbied voor het leven' te zijn. Dit empiri
sche gegeven lijkt het religieus karakter van de variabele LEVEN te bevesti
gen8. 

Het effect van de traditionele rolopvatting neemt wat af, maar blijft op dezelf
de manier door het waardenconflict geconditioneerd. 
Het belangrijkste verschil is te zien bij geboortejaar. Daarbij zien wij een 
onverwacht significant effect naar voren komen bij prevalentie van de collecti
viteitsoriëntatie: als de collectiviteitsoriëntatie prevaleert neemt de houding 
van respect voor het leven toe naarmate men jonger is. Met andere woorden, 
bij de cultureel behoudender groep van degenen voor wie geloof en levensbe
schouwing meer dan gemiddeld saillant zijn, heeft men meer respect voor het 
leven naarmate men jonger is. Bij de andere posities in het waardenconflict 
maakt de leeftijd niets uit voor het respect voor het leven. 
De toename van de R2 bedraagt .08. 

5.2.1.4 Effecten op aanvaarding van alternatieve samenlevingsvormen 

Bij tabel 5.2.4 (ALTSAM) 
4a In de populatie komen geen interactie-effecten voor op de aanvaarding van 

alternatieve samenlevingsvormen. De directe effecten zijn allemaal hoofd
effecten. Lokalisme, christelijke levensbeschouwing, traditionele rolverdeling, 
sexueel conservatisme en eerbied voor het leven laten een negatief effect zien 
op de aanvaarding van alternatieve samenlevingsvormen. Het effect van ge
boortejaar is niet onverwacht: hoe jonger des te meer alternatieve samenle-
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Tabel 5.2.4 Gestandaardiseerde totale en directe effecten en het significantieniveau van 

de verschillen tussen de conditionele regressiecoëfficiënten in de populatie 

en de subpopulatie (SAIL > 499) voor aanvaarding alternatieve samen

levingsvormen (ALTSAM) onder conditie van het waardenconflict. 

VERKIARINGSKRA CHT 

t.a.v. ALTSAM 

Onafhankelijke 
variabelen 

GEB JAAR 
bij prev. zelf-oriëntatic 

ambivalentie 
prev. coll.oriëntatie 

LOKAL 
bij prev. zelf-oriêntatie 

ambivalentie 
prev. coll.oriëntatie 

С 
bij prev. zelf-oriëntalie 

ambivalentie 
prev. coll.oriëntatie 

OPL 
bij prev. zclf-oriëntatie 

ambivalentie 
prev. coll.oriëntatie 

TRROLC 
bij prev. zelf-oriëntatie 

ambivalentie 
prev. coll.oriëntatie 

EXCLSEX 

LEVEN 

adj. R> 

a) Populatie 
(steekproefN 

totaal 
effect 

.10 

.11 

.11 

-.20 
-.18 
-.15 

-.35 
-.40 
-.47 

.10 

.10 

.11 

-.33 
-.37 
-.40 

-.12 

-.23 

direct 
effect 

.08 

-.05 

-.21 

.06 

-.30 

-.12 

-.23 

= 1183) 

p-waarde verschil 
recr.cocff. 
ambiv. EL 

bij 
coll.or. 

.54 

b) Subpopulatie 
(steekproefN 

totaal 
effect 

.21 

.11 
-.03 

-.09 
-.11 
-.11 

-.18 
-.38 
-.60 

.13 

.13 

.12 

-.34 
-.38 
-.39 

-.11 

-.24 

direct 
effect 

.21 

.11 
ns 

ns 

ns 
-.15 
-.27 

.08 

-.31 

-.11 

-.24 

= 666) 

p-waarde verschil 
reer.coëff. bii 
ambiv. pr.coll.or. 

.19 .00 
.04 

-

.30 .01 
.04 

-

.62 
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vingsvormen aanvaard worden. Ook opleiding heeft een verwacht positief 
effect: hogere opleiding is geassocieerd met de aanvaarding van alternatieve 
samenlevingsvormen. 
De totale effecten bij lokalisme, christelijke levensbeschouwing, opleiding en 
traditionele rolopvatting laten zien dat er nogal wat conditionele indirecte 
effecten op ALTS AM zijn. Deze zijn substantieel bij lokalisme (-.10 tot -.15) 
en bij christelijke levensbeschouwing (-.13 tot -.25). Dit wijst erop dat loka
lisme en christelijke levensbeschouwing niet alleen rechtstreeks maar ook via 
de traditionele rolopvatting en de eerbied voor het leven nauw met het gezins
denken verbonden zijn en het in verregaande mate bepalen. 
Bij het gezinsdenken, het concept dat door ALTSAM gerepresenteerd wordt, 
blijkt de opvatting over de maatschappelijke rollen van mannen en vrouwen 
het meest van belang, gevolgd door de 'religieuze' variabelen christelijke 
levensbeschouwing en eerbied voor het leven. 

4b In de subpopulatie met meer dan gemiddelde saillantie van geloof en levens
beschouwing zijn ten aanzien van de aanvaarding van alternatieve samenle
ving vormen twee interactie-effecten te zien: bij geboortejaar en bij christelijke 
levensbeschouwing. De prevalentieschaal blijkt evenals bij eerbied voor het 
leven nu ook het effect van het geboortejaar te conditioneren. Bij prevalentie 
van de zelf-oriêntatie geldt: hoe jonger des te acceptabeler de alternatieve 
samenlevingsvormen zijn. Bij prevalentie van de collectiviteitsoriëntatie maakt 
de leeftijd - anders dan men zou verwachten - niets uit. 
Bij ALTSAM zien wij - evenals bij EXCLSEX en LEVEN - in de subpopula
tie een sterker effect van religie en een verdwijnen van het directe effect van 
lokalisme. De conditionele effecten van religie zijn de volgende: bij prevalen
tie van de zelf-oriëntatie maakt religie niets uit, maar bij ambivalentie en bij 
prevalentie van de collectiviteitsoriëntatie neemt het effect van religie toe. 
Met name de indirecte effecten (-.19 tot -.33) zijn groot. De christelijke 
levensbeschouwing heeft bij prevalentie van de collectiviteitsoriëntatie, dat wil 
zeggen bij hen voor wie alternatieve samenlevingsvormen problematisch zijn, 
het sterkste effect in conservatieve richting. 
De verklaarde variantie is met .08 toegenomen. 

5.2.1.5 Effecten op de afwijzing van abortus 

Bij tabel 5.2.5 (ABORTUS) 
5a Bij de afwijzing van abortus is alleen geen effect van sexueel conservatisme9 

aangetroffen. De empirische analyse laat verder alle verwachte effecten op de 
afwijzing van abortus zien. Bij onderlinge vergelijking van deze effecten blij
ken de directe effecten van respect voor het leven en religie het sterkste te 
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zijn. Bij beschouwing van de totale effecten blijken naast deze twee variabe
len ook traditionele rolopvatting en lokalisme van meer dan gering belang 
(>.10). 
De christelijke levensbeschouwing heen met de prevalentieschaal een direct 
interactie-effect op de afwijzing van abortus, zij het dat de interactie een 
zogenaamd twijfelgeval is (.10>p>.05). Het directe conditionele effect van 
religie bij prevalentie van de zelf-oriëntatie is significant groter dan het direc
te effect van religie bij ambivalentie (p=.03) en bij prevalentie van de collec
tiviteitsoriëntatie (p=.07). 
Wij verstaan deze uitkomst als een aanwijzing dat het conflict dat door de 
theorie gepostuleerd wordt als een binnen-groeps- of intra-persoonlijk conflict 
van waarden geïnterpreteerd kan worden. Bij de mensen voor wie de zelf-
oriëntatie prevaleert, heeft religie immers een verhoudingsgewijs sterk direct 
effect op de abortushouding, een effect dat sterker is dan het effect bij de 
twee andere posities op de prevalentieschaal. 
Echter, beschouwing van de totaaleffecten van de christelijke levensbeschou
wing laat zien, dat deze interpretatie alleen de directe effecten betreft. De 
indirecte effecten neutraliseren het interactie-effect: de totale conditionele 
effecten laten geen of geringe verschillen zien. Bestudering van het diagram 
in figuur 5.1 leert dat de grotere effecten van religie bij prevalentie van de 
collectiviteitsoriëntatie ten aanzien van o.a. traditionele rolopvatting, respect 
voor het leven en aanvaarding van alternatieve samenlevingsvormen deze 
neutralisering bewerkstelligen. De conditionele directe effecten van religie op 
de afwijzing van abortus bedragen .29, .13 en .17. Daar staan als indirecte 
effecten tegenover .13, .19 en .26. De twee vormen van interactie die hier
mee zichtbaar worden leiden tot de conclusie dat in de populatie twee soorten 
effecten werkzaam zijn: enerzijds de directe effecten die op een binnen-
groeps- of intra-persoonlijk conflict van waarden wijzen, anderzijds de indi
recte effecten die op een conflict tussen culturele groepen wijzen. 
In de populatie is de houding tegenover abortus voorwerp van meer dan één 
type conflict. Als men kijkt naar de bevolking van Nederland van 18-70 jaar 
gaat het bij abortus zowel om een conflict tussen waarden als om een conflict 
tussen cultureel verschillende groepen. 

Sb In de subpopulatie met meer dan gemiddelde saillantie van geloof en levens
beschouwing is het beeld op enkele punten anders. 
Er zijn drie twijfelgevallen: de regressiecoëfficiënten van geboortejaar, oplei
ding en aanvaarding van alternatieve samenlevingsvormen (.10>p>.05). Eén 
conditionele coëfficiënt bij С heeft ook een dergelijke p-waarde. 
De conditionering van het effect van religie door de prevalentieschaal is - bij 
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Tabel 5.2.5 Gestandaardiseerde totale en direae effecten en het significantieniveau van 
de verschillen tussen de conditionele regressiecoëfficiënten in de populatie 
en de subpopulatie (SAIL>499) voor afwijzing van abortus (ABORTUS) 
onder conditie van het waardenconflict. 

VEKKLARINGSKRA CHT 

/.αν. ABORTUS 

Onafhankelijke 
variabelen 

GEBJAAR 
bij prev. zelf-oriêntatie 

ambivalentie 
prev. coll.oriëntatie 

LOKAL 
bij prev. zelf-oriêntatie 

ambivalentie 
prev. coll.oriëntatie 

С 
bij prev. zelf-oriënlatie 

ambivalentie 
prev. coll.oriëntatie 

OPL 
bij prev. zelf-oriëntatie 

ambivalentie 
prev. coll.oriëntatie 

TRROLC 
bij prev. zelf-oriëntatie 

ambivalentie 
prev. coll.oriëntatie 

EXCLSEX 

LEVEN 

ALTSAM 

adj. R2 

a) Populatie 
(steekproef N 

totaal 
effect 

.05 

.05 

.04 

.18 

.15 

.14 

.42 

.32 

.43 

-.09 
-.10 
-.11 

.13 

.18 

.22 

.01 

.31 

-.08 

direct 
effect 

.07 

.08 

.29 

.13 

.17 

-.07 

.10 

ns 

.29 

-.08 

= 1183) 

p-waarde verschil 
reBr.coêff. 
ambiv. pr 

.03 
-

bü 
coll.or. 

.07 
.55 

-

.34 

interactie-effect: .10>p> .05 

b) Subpopulatie 
(steekproef^ 

totaal 
effect 

.04 

.05 

.10 

.11 

.19 

.17 

.53 

.35 

.46 

-.07 
-.10 
-.09 

.03 

.26 

.20 

.01 

.32 

-.08 

direct 
effect 

.06 

.10 

.40 

.11 

.14 

-.06 

ns 
.18 
.11 

ns 

.30 

-.08 

= 666) 

p-waarde verschil 
reer.coëff. bii 
ambiv. or.coll.or. 

.00 .01 
.71 

-

.01 .03 
.46 

-

.41 

regr coëff. > 0: .10>p>.05 
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beschouwing van de directe effecten - in de subpopulatie veel sterker. Was in 
de populatie het directe interactie-effect van religie en prevalentieschaal een 
twijfelgeval (. 10>p>.05), in de subpopulatie is daarvan geen sprake meer. 
Er is een significant en in vergelijking met de populatie sterk direct inter
actie-effect (p<.05). Dit wordt ook in veel mindere mate geneutraliseerd 
door de indirecte effecten. De waarden van de indirecte effecten in de subpo
pulatie (.13/.24/.32) liggen op hetzelfde niveau en lopen in dezelfde richting 
op als in de populatie (.13/. 19/.26). Nu echter zijn de directe effecten verhou
dingsgewijs sterker. In de subpopulatie bedragen zij: .40/. 11/. 14, tegenover 
in de populatie: .29/. 13/. 17. 
In de subpopulatie met 'hoge' saillantie van geloof en levensbeschouwing 
komt het waardenconflict sterker naar voren als een binnen-groeps- of intra-
persoonlijk conflict van waarden. Immers, het directe effect van religie is bij 
prevalentie van de zelf-oriëntatie significant sterker dan bij ambivalentie en 
prevalentie van de collectiviteitsoriëntatie. Dat wil niet zeggen dat de eerste, 
de cultureel liberale groep abortus meer afwijst dan degenen bij wie de collec
tiviteitsoriëntatie prevaleert (tabel 5.1). Zij zijn in tegendeel aanmerkelijk 
liberaler ten aanzien van abortus. Zonder het directe effect van religie echter 
zouden zij in veel sterker mate geliberaliseerd zijn op dit punt. 
Als men geloof en levensbeschouwing meer dan gemiddeld van belang acht, 
zal indien de zelf-oriëntatie prevaleert boven de collectiviteitsoriëntatie libera
lisering van de abortushouding krachtig door de christelijke levensbeschou
wing worden afgeremd. De betekenis die de christelijke levensbeschouwing 
aan abortus toekent - het leven dat van God ontvangen is, wordt eigenmachtig 
afgebroken - weegt bijzonder zwaar juist voor die mensen uit de subpopulatie 
die autonomie als waardenoriëntatie hoger in het vaandel hebben staan dan het 
familialisme. Daaruit kan niet geconcludeerd worden dat degenen met preva
lentie van zelforiëntatie abortus sterk afwijzen noch dat zij erg religieus zijn. 
Hoewel de gemiddelde score op zowel afwijzing van abortus als de C-schaal 
bij hen laag is in verhouding tot degenen bij wie de collectiviteitsoriëntatie 
prevaleert, is het effect van religie op de afwijzing van abortus toch aanzien
lijk sterker. 

Gezien de vorm van de interactie bij de indirecte effecten bestaat ook in de 
subpopulatie een conflict tussen cultureel verschillende groepen. Hier komt 
evenwel sterker dan in de populatie het conflict als een conflict van waarden 
naar voren. Dat is niet verwonderlijk: mensen voor wie geloof en levensbe
schouwing meer dan gemiddeld van belang zijn, zullen meer inhoudelijk 
geïnteresseerd zijn en daarom tot een eigen afweging komen. De cijfers laten 
dit goed zien: niet alleen wordt het effect van de religie op de afwijzing van 
abortus bij prevalentie van de zelf-oriëntatie groter (van .29 naar .40), maar 
ook wordt het effect van religie bij ambivalentie en bij prevalentie van de 
collectiviteitsoriëntatie kleiner (van .13 en .17 naar .11 en .14). 
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Nog een opmerkelijk verschil tussen de populatie en de subpopulatie betreft 
de conditionering van het effect van de traditionele rolopvatting op de abor
tushouding. Bij ambivalentie en bij prevalentie van de collectiviteitsoriëntatie 
is er nu wel een effect van de traditionele rolopvatting op de afwijzing van 
abortus. In de groep met prevalentie van de zelf-oriëntatie doet de rolopvat
ting in de subpopulatie niet toe of af ten aanzien van de abortushouding. Het 
is in deze groep dat de christelijke levensbeschouwing de enige factor blijkt te 
zijn die in aanzienlijke mate leidt tot de afwijzing van abortus. 
Anders dan verwacht is er een klein positief effect van geboortejaar op de 
afwijzing van abortus. Dit geldt voor de populatie en de subpopulatie. Met 
andere woorden, hoe jonger de leeftijd hoe meer men abortus afwijst. 
De toename van de proportie verklaarde variantie is .07. 

5.2.1.6 Samenvattende conclusie 

De waargenomen effecten in het empirische model (figuur 5.1) lopen over het 
algemeen in de verwachte richting: de bronnen van de traditie (lokalisme en 
christelijke levensbeschouwing) versterken traditionele opvattingen, waarden en 
inzichten. Ook de richting van het overigens geringe opleidingseffect is verwacht: 
het is een modemiseringseffect. Alleen bij geboortejaar doen zich af en toe onver
wachte effecten voor (bij LEVEN een conditioneel effect bij prevalentie van de 
collectiviteitsoriëntatie: hoe jonger des te meer eerbied voor het leven en bij 
ABORTUS een soortgelijk hoofdeffect). 
De motieven die als endogene variabelen in het model de effecten van geboorte
jaar, lokalisme, christelijke levensbeschouwing en opleiding mede bemiddelen 
laten zonder uitzondering effecten zien in de verwachte richting. 

Bestudering van de conditionele effecten bij de verschillende posities op de preva-
lentieschaal laat twee vormen van interactie zien. Bij de ene lopen de waarden van 
de conditionele effecten op van prevalentie van de zelf-oriëntatie over ambivalentie 
naar prevalentie van de collectiviteitsoriëntatie. Conform de theorie in 4.1.1 
interpreteren wij deze vorm van interactie als aanwijzing voor het zichzelf verster
kende effect van een subcultuur: naarmate men een behoudender positie op de 
prevalentieschaal inneemt, is een bevestigend effect groter. 
Bij de andere vorm van interactie lopen de waarden van de conditionele effecten 
andersom. Een variabele met een 'conservatief effect' blijkt dan het sterkste effect 
te hebben bij een liberale positie op de prevalentieschaal. In de theoretische uiteen
zetting in 4.1.1 hebben wij dit interactie-effect van religie en de prevalentieschaal 
op de afwijzing van abortus geïnterpreteerd als aanwijzing voor een conflict van 
waarden dat zich binnen groepen en in de persoon afspeelt. 
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Tabel 5.2.6 Overzicht van totaaleffecten voor twee vormen van interactie. 

Vorm van 
interactie 

- sterker 
effect in 
conserv. 
richting 
bij behou
dender 
groep 

- sterker 
effect in 
conserv. 
richting 
bij liber. 
groep 

TOTAAL 
EFFECTEN 

Onafhank. Afhank. 
variabele variabele 

С TRROLC 

С LEVEN 

TRROLC LEVEN 

С ALTSAM 

LOKAL EXCLSEX 

LOKAL LEVEN 

a) Populatie 
(steekproef N=1183) 

Prev. Ambiva- Prev. 
zelf-or. lentie coll.or. 

.14 .20 .33 

.31 .45 .59 

ns .16 .29 

.25 .24 .07 

.15 .05 .01 

b) Populatie 
(steekproef N=666) 

Prev. Ambiva- Prev. 
zelf-or. lentie coll.or. 

.19 .27 .43 

.36 .48 .67 

ns .17 .21 

-.18 -.38 -.60 

Ook als het andere variabelen betreft doen deze twee vormen van interactie zich 
voor. In het empirische model blijkt dit ook zo te zijn. De directe effecten en de 
indirecte effecten kunnen elk een andere vorm van interactie laten zien. Dit bleek 
zo te zijn bij de conditionele effecten van religie op de afwijzing van abortus. In 
tabel 5.2.6 zijn alleen totaaleffecten opgenomen waarbij de directe en indirecte 
effecten dezelfde vorm van interactie laten zien. 

Bij de eerste vorm van interactie lopen conservatief gerichte effecten op van links 
naar rechts: zij worden sterker naarmate de positie op de prevalentieschaal behou
dender is. Een soortgelijk, maar formeel verschillend effect is dat van opleiding 
op sexueel conservatisme: -.21, -.14 en ns: bij prevalentie van de zelf-oriêntatie is 
er een sterker liberaliserend effect van opleiding dan bij ambivalentie, terwijl bij 
prevalentie van de collectiviteitsoriëntatie er geen effect is van opleiding op het 
sexueel conservatisme. 
Bij de tweede vorm van interactie lopen de conservatieve effecten op van rechts 
naar links: zij worden sterker naarmate de positie op de prevalentieschaal liberaler 
is. 

In het empirisch model zijn twee vormen van interactie te onderkennen. De ene 
laat zien dat er een hecht complex van zichzelf versterkende cultureel conservatie-
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ve opvattingen bestaat. Binnen de conservatieve groep (prevalentie van collectivi
teitsoriëntatie) zijn de effecten in conservatieve richting van religie op traditionele 
rolopvatting, op eerbied voor het leven en op houding tegenover alternatieve 
samenlevingsvormen het sterkst, evenals het conservatieve effect van de traditione
le rolopvatting op eerbied voor het leven. 
De andere vorm van interactie laat zien hoe enkele effecten als rem fungeren op 
liberaliseringstendensen. Bij deze laatste gaat het om lokalisme. 

Bij religie zijn beide vormen van interactie te constateren. De directe effecten 
laten zien hoe religie liberalisering van de abortushouding afremt: als factor 
binnen een conflict van waarden. De indirecte effecten echter laten een sterker 
effect van religie zien binnen het genoemde complex van cultureel conservatieve 
opvattingen. Het waardenconflict komt in dat geval naar voren als een conflict 
tussen cultureel verschillende groepen over waarden. 
De werkelijkheid is gecompliceerder dan de theorie van Harris en Mills aanvanke
lijk suggereerde. Religie heeft meer functies in cultureel opzicht. Zij is enerzijds 
inhoudelijk, cultureel werkzaam dwars door culturele groepen heen (zie de directe 
effecten op de abortushouding). Anderzijds fungeert religie ook als legitimatie van 
waarden van culturele groepen (zie de indirecte effecten op de abortushouding). 
Deze beide functies blijken ten aanzien van de abortushouding tegelijk voor te 
komen. De waardenconflicttheorie van Harris en Mills biedt mogelijkheden om de 
empirisch gevonden interacties te interpreteren. Zowel in heuristisch als interpreta
tief opzicht verheldert de theorie de relatie tussen de traditionele christelijke religie 
en de abortushouding. 

5.2.2 Verklaring van de houding tegenover abortus 
onder conditie van onkerkelijkheid en kerklidmaatschap 

In deze paragraaf gaan wij na of onkerkelijkheid respectievelijk kerklidmaatschap 
een conditie vormen voor de verklaring van de abortushouding. Laten de empiri
sche gegevens legitimatie en versterking van de groepsnorm inzake abortus bij 
kerkleden zien? Of is - vergelijk daartoe de gedachtengang in 4.2.1 - bij kerkleden 
meer vanzelfsprekendheid en bij onkerkelijken meer afweging te zien als het gaat 
om de abortushouding? 
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(On)kerkelijkheid en waardenconflict 
In de vorige paragraaf over de conditionering door het waardenconflict werd de 
vraag gesteld in hoeverre de culturele positie van mensen het effect van religie op 
de abortushouding bepaalt. In deze paragraaf is de vraag aan de orde of deze 
culturele positie ook sociaal gelokaliseerd is met de onkerkelijkheid dan wel het 
kerklidmaatschap. 

De volgende redenering lijkt plausibel. De culturele posities die met de prevalen-
tieschaal CONFLICT gemeten worden, zijn sociaal goeddeels te lokaliseren in de 
onkerkelijkheid en het kerklidmaatschap. Volgens SOCON 1985 (bijlage 2, tabel 
4b) prevaleert bij onkerkelijken over het algemeen de zelf-oriëntatie, terwijl bij 
kerkleden de collectiviteitsoriëntatie grotendeels prevaleert. Gebleken is dat het 
directe effect van religie sterker is bij prevalentie van de zelf-oriëntatie. Daarom 
mag vanuit de waargenomen samenhang tussen (on)kerkelijkheid en posities op het 
waardenconflict verwacht worden dat het directe effect van religie op de abortus-
houding bij onkerkelijken sterker is dan bij kerkleden. 

De sociale groep waartoe men behoort beïnvloedt het effect van religie op de 
abortushouding, aldus de hypothese die in deze analyse getoetst wordt: 

- Een sterker effect van religie op de afwijzing van abortus bij de kerkleden wijst 
op legitimatie en versterking van de groepsnorm. 

- Een sterker effect van religie op de afwijzing van abortus bij de onkerkelijken 
wijst op vanzelfsprekendheid van het abortusverbod bij kerkleden: dat is de 
vanzelfsprekende groepsnorm. Verder is dit een aanwijzing voor een (meer 
bewuste) afweging ten aanzien van abortus bij onkerkelijken. 

Kenmerken van kerkleden en onkerkelijken 
In tabel 5.3 zijn de scores opgenomen voor kerkleden en onkerkelijken op de 
afhankelijke variabelen in het verklaringsmodel. 

In de populatie en in de subpopulatie - daar sterker - nemen de onkerkelijken 
liberale posities in, terwijl de kerkleden op alle punten conservatief zijn. 
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Tabel 5.3 Gemiddelden van de afliankelijke modelvariabelen op de gedichotomiseerde 
variabele (onkerkelijkheid in de populatie en in de subpopulatie 
(SAIL>499), N=1183 (N=666). 

a) Populatie 

(On)kerkelijkheid TRROLC 

Onkerkelijken 467 
Kerkleden 526 

Totaal 500 
Eta .29 

EXCLSEX 

477 
524 

503 
.24 

LEVEN 

.88 
2.00 

1.49 
.42 

ALTSAM 

548 
463 

502 
.42 

ABORTUS 

.46 

.89 

.69 

.35 

N = 

533 
650 

1183 

b) Subpopulatie (SAIL > 499) 

(On)kerkelijkheid TRROLC EXCLSEX LEVEN ALTSAM ABORTUS N = 

Onkerkelijken 
Kerkleden 

Totaal 
Eta 

456 
547 

503 
.42 

468 
544 

508 
.36 

.88 
2.51 

1.73 
.56 

553 
433 

490 
.53 

.45 
1.05 

.76 

.46 

320 
346 

666 

Het empirische model 
In figuur 5.3 wordt het empirische model weergegeven onder conditie van (onker
kelijkheid. Het wordt gedetailleerd besproken in de tabellen 5.3.1 t/m 5.3.5. 
Het diagram laat zien dat in de populatie zeven interactie-effecten voorkomen met 
de modelvariabelen geboortejaar, lokalisme, christelijke levensbeschouwing, 
traditionele rolopvatting en eerbied voor het leven. Deze interactie-effecten betref
fen vier van de vijf afhankelijke variabelen. 
In de subpopulatie (SAIL> 499) zien wij elf interactie-effecten met dezelfde 
variabelen. Deze hebben op alle vijfde afhankelijke variabelen betrekking. 

Evenals bij analyse van het verklaringsmodel onder conditie van de prevalentie-
schaal is ook nu explorerend nagegaan of bij andere onafhankelijke variabelen in 
het model dan religie eveneens interactie-effecten met (on)kerkelijkheid gevonden 
worden. Het gestelde in 5.2.1 ten aanzien van het te analyseren stelsel van regres
sievergelijkingen, de methode en de rapportage geldt ook in de onderhavige 
analyse. 
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Figuur 5.3 Empirisch model ter verklaring van de houding tegenover abortus voor de 
populatie en (de subpopulatie SAIL > 499) onder conditie van (onkerkelijk
heid: onkerkelijken/kerkleden, N=1183 (N=666) 

onkerkelijken 

-

(On)kerkelijkheid 

/ kerkleden 

1 

I—»-Geboortejaar Sexuecl 
conservatisme 

Aanv. alternatieve 
samenlevingsvormen 

Afwijzing 
van abortus 

t-^· Opleiding 
Eerbied voor 
het leven 
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5.2.2.1 Effecten op traditionele rolopvatting 

Ten aanzien van de tabellen is de wijze van rapporteren dezelfde als in de vorige 
paragraaf. Aangezien echter de (directe) hoofdeffecten in de volgende analyses 
niet of slechts een fractie afwijken van de hoofdeffecten in de analyses onder 
conditie van de prevalentieschaal (tabellen 5.2.1 t/m 5.2.5) kunnen wij ons in de 
rapportage bijna geheel beperken tot de interactie-effecten. Daarnaast wordt vooral 
aandacht besteed aan de substantiële indirecte effecten ( > =.10). 

Tabel 5.3.1 Gestandaardiseerde totale en directe effecten en het significantieniveau van 
de verschillen tussen de conditionele regressiecoefficienten m de populatie 
en de subpopulatie (SAIL>499) voor traditionele rolopvatting (TRROLC) 
onder conditie van (on)kerkelijkheid. 

VERKLARINGSKRA C//T 

t α ν TRROLC 

Onafhankelijke 
variabelen 

GEBJAAR 

LOKAL 

С 
bij onkerkclijken 

kerkleden 

OPL 

adj R* 

a) Populatie 
(steekproefN=1183) 

p-waarde verschil 
lolaal direct regr cocff bij 
effect effect kerkleden 

- 07 - 07 

30 30 

19 .19 04 
32 32 

- 12 - 12 

32 

b) Subpopulatie 
(steekproef N= 666) 

p-waardc verschil 
totaal direct regr coëff bij 
effect effect kerkleden 

ns ns 

28 28 

27 27 07 
44 44 

- 10 - 10 

37 

Bij tabel 5.3.1 (TRROLC) 
la In de populatie is een interactie-effect van de christelijke levensbeschouwing 

met (on)kerkelijkheid te zien ten aanzien van de traditionele rolopvatting. In 
beide sociale groepen is er een positief effect van de religie op de traditionele 
rolopvatting, maar bij onkerkelijken is het conditionele effect kleiner dan bij 
kerkleden. 
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lb In de subpopulatie met meer dan gemiddelde saillantie van geloof en levens
beschouwing blijkt de interactie van de christelijke levensbeschouwing met 
(on)kerkelijkheid een twijfelgeval te zijn (p = .07). Het conditionele effect bij 
de onkerkelijken is ook nu kleiner dan dat bij de kerkleden. 

5.2.2.2 Effecten op sexueel conservatisme 

Tabel 5.3.2 Gestandaardiseerde totale en directe effecten en het significantieniveau van 
de verschillen tussen de conditionele regressiecoëfficiënten in de populatie 
en de subpopulatie (SAIL > 499) voor sexueel conservatisme (EXCLSEX) 
otuler conditie van (on)kerkelijkheid. 

VERKURINGSKRA CHT 
t.a.v. EXCLSEX 

Onaíhankclijkc 
variabelen 

GEBJAAR 

LOKAL 
bij onkerkclijken 

kerkleden 

С 
bij onkerkelijkcn 

kerkleden 

OPL 
bij onkerkclijken 

kerkleden 

TRROLC 
bij onkerkelijken 

kerkleden 

adj. R2 

a) Populatie 
(steekproef N=1183) 

p-waarde verschil 
totaal direel regr.coëff. bij 
effect effect kerkleden 

-.02 ns 

.16 .08 

.20 
.25 
.28 

-.08 -.05 

.25 .25 

.20 

regr.coëff. >0: .10>p>.05 

b) Subpopulatie 
(steekproef N=666) 

p-waarde verschil 
totaal direct regr.coëff. bij 
effect effect kerkleden 

ns ns 

ns 
.10 
.06 

.22 
.31 
.31 

-.08 
-.12 
-.10 

.35 .35 .03 

.20 .20 

.26 
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Bij tabel 5.3.2 (EXCLSEX) 
2a Bij de directe effecten op sexueel conservatisme maakt onkerkelijkheid of 

kerklidmaatschap niet uit. Met geen van de onafhankelijke variabelen laat 
(on)kerkelijkheid een interactie-effect zien. Bij de indirecte effecten op het 
sexueel conservatisme bemiddelt de traditionele rolverdeling. Het totale effect 
van lokalisme op sexueel conservatisme is twee maal zo groot als het directe 
effect. Ook de christelijke levensbeschouwing heeft een indirect effect op 
sexueel conservatisme. 

2b In de subpopulatie zijn de effecten op sexueel conservatisme niet veel anders 
dan in de populatie. Een verschil is dat er een interactie-effect is van traditio
nele rolopvatting en (on)kerkelijkheid op sexueel conservatisme. Bij onkerke-
1 ijken heeft de traditionele rolopvatting meer effect op het sexueel conservatis
me dan bij kerkleden. 

5.2.2.3 Effecten op eerbied voor het leven 

Bij tabel 5.3.3 ß£VEN) 
За In de populatie is twee maal een interactie-effect van (on)kerkelijkheid te 

zien, namelijk met de christelijke levensbeschouwing en met de traditionele 
rolopvatting. In beide gevallen is de conditionele coëfficiënt groter bij de 
kerkleden dan bij de onkerkelijken. Daarmee wordt het zichzelf versterkend 
effect van de conservatieve kerkelijke cultuur zichtbaar. 

3b In de subpopulatie zien wij twee interactie-effecten die liggen in de lijn van de 
verwachtingen: bij kerkleden is het effect van religie en traditionele rolopvat
ting op eerbied voor het leven sterker dan bij onkerkelijken. Het directe 
interactie-effect van lokalisme met (on)kerkelijkheid wijst erop dat lokalisme 
bij kerkleden afbreuk doet aan het respect voor het leven. Deze uitkomst lijkt 
ons ongerijmd. Het totale effect echter Iaat zien dat het om een te verwaarlo
zen effect gaat. 
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Tabel 5.3.3 Gestandaardiseerde totale en directe effecten en het significantieniveau van 
de verschillen tussen de conditionele regressiecoëfficiënten in de populatie 
en de subpopulatie (SAIL > 499) voor eerbied voor het leven (LEVEN) 
onder conditie van (onkerkelijkheid. 

VERKIARINGSKRA CUT 

t.a.v. LEVEN 

Onafhankelijke 
variabelen 

GEBJAAR 
bij onkerkelijken 

kerkleden 

LOKAL 
bij onkerkelijken 

kerkleden 

С 
bij onkerkelijken 

kerkleden 

OPL 
bij onkerkelijken 

kerkleden 

TRROLC 
bij onkerkelijken 

kerkleden 

adj. W 

a) Populatie 
(steekproefN=im) 

p-waarde verschil 
totaal direct regr.coëff. bij 
effect effect kerkleden 

ns 
-.01 
-.02 

ns 
.04 
.08 

.30 .27 .00 

.55 .47 

ns 
-.02 
-.03 

.14 .14 .03 

.25 .25 

.36 

b) Subpopulalie 
(steekproef N=666) 

p-waarde verschil 
totaal direct regr.coëff. bij 
effect effect kerkleden 

ns ns 

.03 ns .01 
-.07 -.14 

.29 .26 .00 

.66 .55 

ns 
-.01 
-.03 

.10 .10 .03 

.26 .26 

.44 

reercnën > f)· ΙΩ>η*> ПЧ 
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5.2.2.4 Effecten op aanvaarding alternatieve samenlevingsvormen 

Bij tabel 5.3.4 (ALTSAM) 
4a Er blijken in de populatie drie onafhankelijke variabelen te zijn die voor 

onkerkelijken en kerkleden een verschillend effect hebben op ALTSAM: het 
geboortejaar, de christelijke levensbeschouwing en het lokalisme. Bij geboor
tejaar zien wij dat het effect bij onkerkelijken sterker is dan bij kerkleden. De 
richting van het effect is niet onverwacht: bij onkerkelijken worden alternatie
ve samenlevingsvormen eerder aanvaard naarmate men jonger is. Bij kerkle
den doet leeftijd er op dit punt niet toe. Lokalisme heeft een sterker direct 
effect bij onkerkelijken, maar een sterker totaaleffect bij kerkleden. 
De christelijke levensbeschouwing heeft effecten in de verwachte richting: hoe 
sterker de christelijke levensbeschouwing, des te minder men van alternatieve 
samenlevingsvormen wil weten. Bij de totale effecten blijkt ook het effect 
voor onkerkelijken niet gering te zijn al is het aanmerkelijk kleiner dan dat 
voor de kerkleden. De effecten van traditionele rolopvatting en respect voor 
het leven zijn aanzienlijk. De andere effecten - van opleiding en sexueel 
conservatisme - zijn zwakker. 

4b In de subpopulatie liggen de interactie-effecten op ALTSAM ïn de lijn van 
wat wij in de populatie gezien hebben. Nieuw is dat er conditionele effecten 
zijn van eerbied voor het leven op de aanvaarding van alternatieve samenle
vingsvormen. Verder springt alleen het indirecte effect van de christelijke 
levensbeschouwing op de aanvaarding van alternatieve samenlevingsvormen 
bij kerkleden eruit. Het is bij deze groep groter dan het directe effect. 
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Tabel 5.3.4 Gestandaardiseerde totale en directe effecten en het significantieniveau van 
de verschillen tussen de conditionele regressiecoëfficiënten in de populatie 
en de subpopulatie (SAIL > 499) voor aanvaarding alternatieve samen
levingsvormen (ALTSAM) onder conditie van (onkerkelijkheid. 

VERKURINGSKRA CUT 
t.a.v. ALTSAM 

Onafhankelijke 
variabelen 

GEBJAAR 
bij onkcrkclijkcn 

kerkleden 

LOKAL 
bij onkerkelijkcn 

kerkleden 

С 
bij onkerkelijkcn 

kerkleden 

OPL 
bij onkerkelijkcn 

kerkleden 

TRROLC 
bij onkcrkclijkcn 

kerkleden 

EXCLSEX 

LEVEN 
bij onkerkelijkcn 

kerkleden 

adj. Ю 

a) Populatie 
(slet 

loUal 

effect 

.17 

.03 

-.03 
-.12 

-.23 
-.49 

.12 

.12 

-.36 
-.38 

-.12 

-.21 

kproefN 

direct 
effect 

.14 
ns 

-.09 
ns 

-.08 
-.24 

.07 

-.30 

-.12 

-.21 

= 1183) 

p-waarde verschil 
regr.coëff. bij 

kerkleden 

.02 

.06 

.00 

.55 

regr coëff. > 0: .10>p>.05 

b) Subpopulatie 
(steekproef N 

totaal 
effect 

.13 
ns 

-.11 
-.08 

-.27 
-.64 

.14 

.14 

-.38 
-.42 

-.11 

-.17 
-.30 

direct 
effect 

.13 
ns 

ns 

-.10 
-.27 

.09 

-.32 

-.11 

-.17 
-.30 

= 666) 

p-waardc verschil 
regr.coëff. 

kert 
bij 

Jeden 

.01 

.04 

.05 

.62 
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5.2.2.5 Effecten op de afwijzing van abortus 

Bij tabel 5.3.5 (ABORTUS) 
5a In de populatie is één direct interactie-effect aanwezig. De eerbied voor het 

leven heeft bij onkerkelijken en bij kerkleden een verschillend effect; het is 
bij kerkleden groter dan bij onkerkelijken. Opvallend is dat het directe effect 
van eerbied voor het leven bij beide groepen groter is dan het directe effect 
van de christelijke levensbeschouwing. Dat zien wij terugkomen in het totale 
effect van de christelijke levensbeschouwing op abortus: het indirecte effect 
van religie loopt vooral via de eerbied voor het leven. 

5b In de subpopulatie valt de interactie van geboortejaar en (on)kerkelijkheid op. 
Bij onkerkelijken geldt: hoe jonger des te sterker de afwijzing van abortus is. 
Wij interpreteren dit als een gevolg van de meer dan gemiddelde saillantie 
van geloof en levensbeschouwing in deze groep. Er komen in de subpopulatie 
nog twee andere interactie-effecten voor, namelijk (on)kerkelijkheid met 
christelijke levensbeschouwing en met eerbied voor het leven. De conditionele 
effecten van eerbied voor het leven laten zien dat met name bij de kerkleden 
het effect van eerbied voor het leven op de afwijzing van abortus sterker is. 

Zeer opmerkelijk in de subpopulatie is de differentiërende werking van (on)-
kerkelijkheid ten aanzien van het effect van religie op de afwijzing van abor
tus. Op de eerste plaats blijkt dat er bij kerkleden geen direct effect van 
religie is op de houding tegenover abortus. Bij onkerkelijken in de subpopula
tie - nogmaals, dat zijn onkerkelijken met meer dan gemiddelde saillantie van 
geloof en levensbeschouwing - is het directe effect van religie van alle directe 
effecten het sterkste. Op de tweede plaats verschillen de relaties van de beide 
'religieuze' variabelen met de abortushouding: de relatie van religie met de 
abortushouding is een andere dan de relatie van eerbied voor het leven met de 
abortushouding. Religie blijkt bij onkerkelijken een groter effect te hebben, 
eerbied voor het leven heeft daarentegen een groter effect bij kerkleden. Wij 
interpreteren dit als volgt: bij onkerkelijken is de traditionele christelijke 
religie een factor in het proces van afweging bij de houding tegenover abor
tus, terwijl bij de kerkleden de betekenis van de religie vanzelfsprekend is en 
meer in het groepssymbool 'eerbied voor het leven' terugkomt. 
Het totale effect van religie laat evenwel iets anders zien dan de directe effec
ten: voor kerkleden is het totale effect even sterk als voor de onkerkelijken. 
Het totale effect bij kerkleden is derhalve geheel indirect. Bij bestudering van 
het diagram in figuur 5.3 blijkt het grootste deel daarvan te lopen via eerbied 
voor het leven. 
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Tabel 5.3.5 Gestandaardiseerde totale en direae effecten en het significantieniveau van 
de verschillen tussen de conditionele regressiecoëfficiënten in de populatie 
en de subpopulatie (SAIL > 499) voor afwijzing van abortus (ABORTUS) 
onder conditie van (on)kerkelijkheid 

VERKLARINGSKRACHT 

t.a.v. ABORTUS 

Onafhankelijke 
variabelen 

GEBJAAR 
bij onkcrkelijken 

kerkleden 

LOKAL 
bij onkcrkelijken 

kerkleden 

С 
bij onkcrkelijken 

kerkleden 

OPL 
bij onkcrkelijken 

kerkleden 

TRROLC 
bij onkcrkelijken 

kerkleden 

EXCLSEX 

LEVEN 
bij onkcrkelijken 

kerkleden 

ALTSAM 

adj. RJ 

a) Populatie 
(steekproef N 

totaal 
effect 

.04 

.05 

.13 

.16 

.26 

.41 

-.10 
-.11 

.16 

.21 

.01 

.23 

.33 

-.08 

direct 
effect 

.07 

.08 

.15 

-.07 

.10 

ns 

.21 

.31 

-.08 

= 1183) 

p-waarde verschil 
regr.coêff. bij 

kerkleden 

.09 

.34 

b) Subpopulatie 
(steekproef N-

totaal 
effect 

.12 
ns 

.17 

.15 

.38 

.38 

-.09 
-.10 

.14 

.22 

.01 

.23 

.40 

-.09 

direct 
effect 

.13 
ns 

.12 

.26 
ns 

-.06 

.09 

ns 

.21 

.37 

-.09 

= 666) 

p-waarde verschil 
regr.coêff. 

kcri 
bij 

deden 

.02 

.01 

.05 

.41 

regr.coêff. > 0 • .10>p> 05 
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De boven voorgestelde interpretatie van een sterker conditioneel effect bij de 
onkerkelijken - een meer bewuste afweging dan bij kerkleden voor wie de 
abortushouding meer vanzelfsprekend zou zijn - blijkt alleen voor de directe 
conditionele effecten op te gaan. De betekenis die kerkleden aan abortus 
toekennen is een andere dan de betekenis die onkerkelijken aan abortus ge
ven. Bij kerkleden staat de eerbied voor het leven centraal. Dat is als symbool 
van de anti-abortusbeweging wellicht vooral een onderscheidend groepsken
merk. Deze conservatieve houding speelt bij onkerkelijken een veel geringer 
rol. Voor onkerkelijken heeft abortus naar verhouding een meer directe reli
gieuze betekenis, bijvoorbeeld: het afbreuk doen aan Gods beschikking - of: 
het afwijzen van Gods gave - als gevolg van eigenmachtig ingrijpen. 

5.2.2.6 Samenvattende conclusie 

Deze analyse onder conditie van onkerkelijkheid en kerklidmaatschap laat zien dat 
de kerkelijke cultuur gekenmerkt wordt door zichzelf versterkend conservatisme. 
In zoverre is het begrip 'tegenover elkaar staande culturen' geschikt om de condi
tionering door onkerkelijkheid en kerklidmaatschap minstens voor een aantal rela
ties binnen het model uit te drukken. 
De volgende effecten zijn bij kerkleden sterker dan bij onkerkelijken. Zij zijn als 
de eigen kenmerken van de kerkelijke cultuur te verstaan: 
- religie bevordert de traditionele rolopvatting, 
- religie en traditionele rolopvatting leiden beiden tot respect voor het leven, 
- religie en respect voor het leven steunen de afwijzing van alternatieve samenle

vingsvormen, 
- respect voor het leven gaat samen met de afwijzing van abortus. 

Lokalisme koml in deze opsomming niet voor omdat lokalisme één keer een ongerijmd 
negatief direct effect heeft bij kerkleden op eerbied voor het leven, een effect dat in het 
totaaleffect overigens te verwaarlozen is; voorts heeft lokalisme een keer een negatief effect 
op de aanvaarding van alternatieve samenlevingsvormen bij onkerkelijken. (On)kerkelijk-
heid differentieert het effect van lokalisme verder niet. Ook sexucel conservatisme komt 
niet in de rij voor. De enige variabele die een interactie-effect met (on)kcrkelijkheid heeft 
ten aanzien van sexucel conservatisme is de traditionele rolopvatting. Het positieve effect 
van TRROLC op EXCLSEX is in dat geval groter bij onkerkelijken dan bij kerkleden. 

De opgesomde effecten waarbij het ene culturele element tot het andere leidt, zijn 
groter bij kerkleden dan bij onkerkelijken. Dit nu laat zien dat bijna alle conserva
tieve opvattingen die in het model zijn opgenomen tot een hecht kerkelijk-cultureel 
complex behoren en wel zodanig dat zij elkaar versterken. In de populatie geldt dit 
ook voor de abortushouding. 
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In de subpopulatie met meer dan gemiddelde saillantie van geloof en levensbe
schouwing ligt op het punt van de abortushouding de zaak echter geheel anders. 
Ten aanzien van de abortushouding functioneert religie in directe zin vooral bij de 
onkerkelijken onder hen. Onze empirische analyse leidt ons tot de interpretatie dat 
religie een belangrijke rol speelt in een (meer bewuste) afweging die zich bij 
abortus voordoet. Kennelijk heeft religie - hoe zwak dan ook aanwezig - toch bij 
onkerkelijken de nodige invloed. In elk geval gaat het daarbij niet om de christelij
ke levensbeschouwing als een religieuze legitimatie van het burgerlijke gezinsden
ken. De analyseresultaten bij de kerkleden wijzen erop dat dit bij hen wel het 
geval is. Het zou bij de onkerkelijken veeleer gaan om een variant van de traditi
onele christelijke religie die niet a priori verbonden is met de burgerlijke waarden
oriëntatie van het familialisme. 

De vraag die zich naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten voordoet, betreft 
de onontkoombaarheid van de verwevenheid van de traditionele christelijke religie 
met aspecten en concretiseringen van het burgerlijk familialisme. Wij zien in de 
data van SOCON 1985 de christelijke religie op een andere manier functioneren 
dan als ondersteuning voor het conservatisme dat veelal als het eigene geldt van de 
kerkelijke cultuur. Natuurlijk is de remmende werking die de christelijke religie 
uitoefent bij onkerkelijken in de subpopulatie ten aanzien van liberalisering van de 
abortushouding gericht op behoud van traditionele waarden en normen inzake het 
leven vanaf de conceptie. Zij beïnvloedt echter de levensbeschouwelijk geïnteres
seerde onkerkelijken op het punt van de abortushouding zonder dat daarmee een 
samenhangend geheel van traditionele burgerlijke waarden en normen in het 
kielzog meegesleept wordt. Met andere woorden, er lijkt zo iets als een niet-
burgerlijke religie te bestaan. Van kerkelijke zijde wordt de afwijzing van abortus 
vaak geschetst als een onlosmakelijk onderdeel van de burgerlijke gezinsmoraal. 
Desalniettemin blijkt de christelijke levensbeschouwing toch ook daarbuiten werk
zaam te zijn. 

5.2.3 Verklaring van de houding tegenover abortus 
onder conditie van geslacht 

De gegevens van SOCON 1985 laten geen verschil zien tussen mannen en vrou
wen wat betreft de houding tegenover abortus. Mannen zijn even conservatief, 
restrictief of liberaal inzake abortus als vrouwen. De vraag echter die hier aan de 
orde is, betreft de betekenissen die beide geslachten aan abortus toekennen. Al is 
de mate waarin zij abortus afwijzen per saldo gelijk, dan kan de structuur van de 
abortushouding bij mannen nog wel anders zijn dan bij vrouwen. Toegespitst op 
de probleemstelling van deze studie: heeft religie bij mannen een ander effect op 
de abortushouding dan bij vrouwen? Algemener gesteld, wij vragen ons af of de 
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verklaring van de houding tegenover abortus bij mannen anders is dan bij vrou
wen. 

In de onderzoeksliteratuur hebben wij ten aanzien van twee effecten op de abortus-
houding verschillen tussen mannen en vrouwen aangetroffen. Enerzijds hebben 
rolopvattingen bij vrouwen meer effect dan bij mannen, althans in twee onderzoe
ken. Dat zou wijzen op de betekenis van abortus als 'vrouwenzaak'. Anderzijds 
lijkt het erop dat religie bij vrouwen minder effect heeft dan bij mannen - althans 
in de meerderheid van de onderzoeken -, hetgeen verklaard zou kunnen worden uit 
het specifieke belang dat vrouwen bij abortus hebben. 
De uitkomsten van de verschillende onderzoeken zijn niet eenstemmig. Er zijn 
immers ook onderzoeken met resultaten die tegengesteld zijn aan wat hier boven 
vermeld is. In hoofdstuk 4 is gesteld dat theoretische overwegingen de doorslag 
moeten geven. Wat betreft de opvattingen over de rol van mannen en vrouwen 
gaan wij uit van de theorie dat vrouwen abortus meer in het teken van de rolver
deling zullen verstaan dan mannen. De beschikbare gegevens en de operationalise
ring van de variabele traditionele rolopvatting laten het strikt genomen niet toe de 
hypothese te toetsen dat abortus voor vrouwen betekenis heeft in het kader van de 
vrouwenemancipatie. Wel kan nagegaan worden of abortus bij vrouwen meer dan 
bij mannen betekenis krijgt vanuit de rolverdeling tussen de geslachten. 
Wat betreft de christelijke levensbeschouwing verwachten wij bij vrouwen minder 
effect van religie op de houding tegenover abortus dan bij mannen. Deze verwach
ting steunt op het empirisch gefundeerde inzicht dat abortus bij vrouwen een 
ander, meer existentieel belang raakt dan bij mannen. Daardoor krijgt een andere 
dan religieuze betekenis van abortus bij vrouwen meer gelding. Statistisch vertaalt 
dit zich in een effect van religie op de abortushouding dat sterker is bij mannen 
dan bij vrouwen. 

Evenals bij de analyses van het verklaringsmodel onder conditie van de prevalen-
tieschaal en onder conditie van (on)kerkelijkheid zal ook nu explorerend gezocht 
worden naar interactie-effecten waarover geen theoretische inzichten ontwikkeld 
zijn. In figuur 5.4 wordt het empirische model weergegeven onder conditie van 
geslacht. Het wordt gedetailleerd besproken aan de hand van de tabellen 5.4.1 t/m 
5.4.3". 

Het diagram laat zien dat in de populatie slechts één interactie-effect voorkomt: 
geslacht interacteert met de christelijke levensbeschouwing ten aanzien van de 
afwijzing van abortus. 
In de subpopulatie met meer dan gemiddelde saillantie van geloof en levensbe
schouwing komen vier interactie-effecten voor: effecten van geslacht met de beide 
'religieuze' variabelen, christelijke levensbeschouwing en eerbied voor het leven 
zowel ten aanzien van aanvaarding alternatieve samenlevingsvormen als ten aan
zien van de afwijzing van abortus. 
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Figuur 5.4 Empirisch model ter verklaring van de houding tegenover abortus voor de 

populatie en (de subpopulatie SAIL > 499) onder conditie van geslacht: 

mannen/vrouwen, N=1183 (N=666) 

Geslacht 

I vrouwen 

Geboortejaar 

-27 
(-30) 

Sexueel 
conservatisme 
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Christelijke 
. religie 

ι 
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j " Opleiding 
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5.2.3.1 Effecten op traditionele rolopvatting, sexueel conservatisme 
en eerbied voor het leven 

Na de voorafgaande paragrafen dienen alleen de interactie-effecten met geslacht 
nog apart besproken te worden, evenals enkele substantiële indirecte effecten 
( > = . 1 0 ) . 

Tabel 5.4.1 Gestandaardiseerde totale en directe effecten en het significantieniveau van 
de verschillen tussen de conditionele regressiecoéjfiaenten in de populatie 
en de subpopulatie (SAIL>499) voor traditionele rolopvatting (TRROLC), 
sexueel conservatisme (EXCLSEX) en eerbied voor het leven (LEVEN) 
onder conditie van geüacht 

VERKLARINGSKXA CHT 

t α ν TRROLC 

Onafhankelijke 
vanabelen 

GEBJAAR 
LOKAL 
С 
OPL 

ι α ν EXCLSEX 

GEBJAAR 
LOKAL 
С 
OPL 
TRROLC 

r α ν LEVEN 

GEBJAAR 
LOKAL 
С 
OPL 
TRROLC 

a) Populatie 
(steekproef N=1183) 

totaal direct 
effect effect 

- 07 - 07 
30 30 
29 29 

- 12 - 12 adj R' 32 

-02 ns 
16 08 
27 20 

- 08 - 05 
25 25 adj R1 20 

-01 ns 
06 ns 
53 47 

-03 ns 
21 21 adj R1 34 

regr coëff >0 10>p> 05 

b) Subpopulatie 
(steekproef N=666) 

totaal direct 
effect effect 

ns ns 
29 29 
39 39 

- 09 - 09 adj RJ 37 

ns ns 
08 ns 
38 27 

- 10 - 08 
27 27 adj R2 26 

ns ns 
05 ns 
60 53 

-02 ns 
18 18 adj R2 41 
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Bij tabel 5.4.1 (TRROLC, EXCLSEX en LEVEN) 
la In de populatie zijn er geen interactie-effecten van geslacht met de exogene 

variabelen, noch op de traditionele rolopvatting, noch op sexueel conservatis
me, noch op eerbied voor het leven aangetroffen. Dat betekent dat effecten op 
deze drie variabelen in het model voor mannen en vrouwen niet verschillen. 

lb Ook in de subpopulatie komen geen interactie-effecten voor met geslacht. 
Verder zijn wij het beeld van tabel 5.4.1 in de voorgaande analyses al tegen
gekomen. 

5.2.3.2 Effecten op aanvaarding van alternatieve samenlevingsvormen 

Bij tabel 5.4.2 (ALTSAM) 
2a In de populatie worden geen interactie-effecten met geslacht aangetroffen. 

Mannen en vrouwen kennen geen andere betekenissen toe aan alternatieve 
samenlevingsvormen. 

2b In de subpopulatie blijkt het directe effect van religie op de aanvaarding van 
alternatieve samenlevingsvormen te verschillen: het is sterker bij de vrouwen 
dan bij de mannen. Als echter naar de totale effecten gekeken wordt, ver
dwijnt het verschil: bij mannen is het indirecte effect groter dan bij vrouwen. 
Dat komt doordat het indirecte effect van religie voornamelijk via eerbied 
voor het leven loopt. Hierbij zien wij het tegengestelde beeld: bij mannen 
heeft eerbied voor het leven een groter effect op de aanvaarding van alterna
tieve samenlevingsvormen. Een ad hoc interpretatie kan zijn dat juist het 
conservatieve aspect van 'eerbied voor het leven' bij mannen met meer dan 
gemiddelde saillantie van geloof en levensbeschouwing sterker werkzaam is 
dan bij vrouwen. 
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Tabel 5.4.2 Gestandaardiseerde totale en direae effecten en het significantieniveau van 
de verschillen tussen de conditionele regressiecoëfficiënten in de populatie 
en de subpopulatie (SAIL > 499) voor aanvaarding alternatieve samen
levingsvormen (ALTSAM) onder conditie van geslacht. 

VERKLARISGSKRA CHT 

t.a.v. ALTSAM 

Onafhankelijke 
variabelen 

GEBJAAR 

LOKAL 
bij mannen 

vrouwen 

С 
bij mannen 

vrouwen 

OPL 
bij mannen 

vrouwen 

TRROLC 
bij mannen 

vrouwen 

EXCLSEX 

LEVEN 
bij mannen 

vrouwen 

adj. Ri 

a) РориЫіе 
(steekproef Ν 

totaal 
effect 

.11 

-.17 

-.45 

.11 

-.38 

-.12 

-.23 

direct 
effect 

.08 

-.05 

-.21 

.06 

-.30 

-.12 

-.23 

= 1183) 

p-waarde verschil 
regr.coëff. bij 

vrouwen 

.54 

b) Subpopulalie 
(steekproefN 

totaal 
effect 

.06 

-.12 
-.12 

-.52 
-.56 

.13 

.13 

-.43 
-.40 

-.12 

-.35 
-.21 

direct 
effect 

.06 

ns 

-.14 
-.26 

.08 

-.33 

-.12 

-.35 
-.21 

= 666) 

p-waarde 
regr.coëff 

verschil 
bij 

vrouwen 

.05 

.02 

.62 
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5.2.3.3 Effecten op de afwijzing van abortus 

Bij tabel 5.4.3 (ABORTUS) 
За Boven zijn twee hypothesen geformuleerd ten aanzien van geslacht als condi

tie voor de verklaring van de abortushouding. De eerste betreft de differen
tiëring van het effect van de traditionele rolopvatting naar geslacht: vrouwen 
zouden abortus meer vanuit de rolverdeling tussen de geslachten verstaan dan 
mannen. Welnu, daarvan is geen sprake. Zowel bij mannen als bij vrouwen is 
het effect van de traditionele rolopvatting betrekkelijk gering. Daarin verschil
len mannen en vrouwen niet van elkaar. Er is een indirect effect (.09) dat 
echter geen differentiatie tussen mannen en vrouwen teweeg brengt. 

Bij religie ligt het anders. Religie is in de populatie de enige variabele die een 
interactie-effect met geslacht laat zien. De uitkomst ligt in de lijn van de 
geformuleerde hypothese: bij mannen wordt de abortushouding sterker door 
de christelijke levensbeschouwing bepaald dan bij vrouwen. De interpretatie 
dat dit komt doordat vrouwen bij abortus een heel eigen belang hebben, is 
hiermee niet 'bevestigd'. Zij strijdt echter ook niet met deze uitkomst en in 
deze zin lijkt dit inzicht een plausibele verklaring te bieden voor het waarge
nomen verschil in effect van de christelijke levensbeschouwing bij mannen en 
vrouwen. 

3b In de subpopulatie, bij degenen die geloof en levensbeschouwing meer dan 
gemiddeld van belang vinden, wordt het verschil in effect van religie op de 
abortushouding bij mannen en vrouwen versterkt aangetroffen. Tegelijk wordt 
een en ander nader genuanceerd door de interactie van respect voor het leven 
en geslacht. Ten aanzien van de abortushouding blijkt respect voor het leven -
in tegenstelling tot religie - bij vrouwen een sterker effect te hebben dan bij 
mannen. 
Dit roept de vraag op of de conditionele effecten van religie ook verschillen 
als naar de indirecte effecten gekeken wordt. Bij mannen is het totale effect 
van religie .56, bij vrouwen is dit totale effect .35. Dit effect bij vrouwen is 
geheel indirect: het loopt via eerbied voor het leven. Met andere woorden, 
ook als naar de indirecte effecten gekeken wordt, blijft de conclusie overeind, 
dat vrouwen in haar abortushouding minder door religie beïnvloed worden 
dan mannen. 

Ten aanzien van de aanvaarding van alternatieve samenlevingsvormen lieten 
de uitkomsten van de analyse in tabel 5.4.2 een in twee opzichten tegenge
steld beeld zien: ten aanzien van de aanvaarding van alternatieve samenle
vingsvormen is enerzijds het directe effect van religie voor mannen kleiner 
dan voor vrouwen en anderzijds is het effect van respect voor het leven bij 
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mannen groter dan bij vrouwen. Wij laten mogelijke ad hoc verklaringen 
terzijde en wijzen in dit verband alleen erop dat al eerder - bij het waarden-
conflict en bij (on)kerkelijkheid als conditie - is gebleken dat de relatie van 

Tabel 5.4.3 Gestandaardiseerde totale en directe effecten en het significantieniveau van 
de verschillen tussen de conditionele regressiecoëfficiënten in de populatie 
en de subpopulatie (SAIL>499) voor afwijzing van abortus (ABORTUS) 
onder conditie van geslacht. 

VERKLARINGSKRACHT 

t.a.v. ABORTUS 

Onafhankelijke 
variabelen 

GEBJAAR 

LOKAL 
bij mannen 

vrouwen 

С 
bij mannen 

vrouwen 

OPL 

TRROLC 
bij mannen 

vrouwen 

EXCLSEX 

LEVEN 
bij mannen 

vrouwen 

ALTSAM 

adj. R* 

a) Populatie 
(steekproef N=1183) 

p-waardc verschil 
totaal direct regr.coëff. bij 
effect effect vrouwen 

.04 .07 

.16 .08 

.50 .26 .00 

.36 .12 

-.11 -.07 

.19 .10 

.01 ns 

.31 .29 

-.09 -.09 

.34 

b) Subpopulatie 
(steekproefN=666) 

p-waarde verschil 
totaal direct regr. coëff. bij 
effect effect vrouwen 

.04 .05 

.11 
.18 
.18 

.56 .31 .00 

.35 ns 

-.09 -.06 

.08 
.16 
.19 

.01 ns 

.26 .22 .02 

.41 .39 

-.10 -.10 

.41 

regr. coëff. > 0: . 10 >p >. 05 
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religie met de abortushouding een andere is dan die met de aanvaarding van 
alternatieve samenlevingsvormen. Dat blijkt nu ook zo te zijn bij het bepalen 
van de directe conditionele effecten op de abortushouding voor mannen en 
vrouwen. 

5.2.3.4 Samenvattende conclusie 

De verklaring van de abortushouding is voor mannen anders dan voor vrouwen. 
Mannen en vrouwen mogen abortus dan hetzelfde beoordelen in het Nederland van 
1985, bij de factoren die de houding tegenover abortus bepalen, dient in elk geval 
voor religie op een aanzienlijk verschil gewezen te worden. Mannen laten zich als 
het gaat om abortus meer door religie beïnvloeden dan vrouwen, terwijl bij vrou
wen het totale religieuze effect meer dan bij mannen de betekenis van 'respect 
voor het leven' heeft. De gegevens verzetten zich niet tegen een verklaring van 
deze uitkomst op grond van het andere, meer existentiële belang dat vrouwen bij 
abortus hebben. 

5.3 Autoritarisme en de verklaring van de abortushouding 

Autoritarisme is in het nu gepresenteerde en geschatte model buiten beschouwing 
gebleven omdat opname in het model tot een zeer sterke reductie van het steek-
proefaantal geleid zou hebben. Vandaar dat nu aparte aandacht aan de theorie 
betreffende de relatie van autoritarisme met de abortushouding gegeven wordt. 

Analyse van gegevens van SOCON 1985 heeft reeds twee maal tot de conclusie 
geleid dat autoritarisme een aanzienlijk effect heeft op het cultureel conservatisme. 
In de studie van Eisinga en Scheepers (1989) over etnocentrisme in Nederland 
blijkt autoritarisme in het integraal empirische model dat zij op grond van hun 
theorieën en analyses presenteren een direct effect van .29 te hebben op cultureel 
conservatisme (N = 1037). In het betoog van Eisinga en Peters (1989b) over toet
sing en uitbreiding van de lokalismetheorie wordt bij opname van autoritarisme in 
het model geconstateerd dat deze variabele een direct effect (.33) heeft op het 
cultureel conservatisme (N=1045). 

In hoofdstuk 3 is uiteengezet dat autoritarisme het effect van religie op cultureel 
conservatisme afzwakt en dat op etnocentrisme zelfs doet verdwijnen. In de schaal 
cultureel conservatisme zijn de beide vragen naar de abortushouding opgenomen 
op grond van de probabilistische scalogramanalyse van Mokken. Daarom doet zich 
de vraag voor of wat in de analyses bleek ten aanzien van het cultureel conserva
tisme ook geldt ten aanzien van de abortushouding. 
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Uit de voorgaande analyses van het model ter verklaring van de abortushouding 
zijn aanwijzingen naar voren gekomen die de vanzelfsprekendheid aantasten dat de 
relatie van religie en autoritarisme met de abortushouding dezelfde zou als de 
relatie van religie en autoritarisme met het cultureel conservatisme. Wij herinneren 
in dit verband aan het meer malen gebleken verschil in relatie tot religie van 
enerzijds de variabele respect voor het leven en anderzijds de houding tegenover 
abortus. De interactie-effecten van religie en waardenconflict lopen bij respect 
voor het leven in een andere richting dan bij de abortushouding. Toch maken de 
samenstellende delen van beide constructen deel uit van de schaal afwijzing van 
ingrepen in leven en dood en van de schaal cultureel conservatisme. 

Wij hebben het effect van autoritarisme op de houding tegenover abortus empi
risch onderzocht door de parameters van het model ter verklaring van de abortus
houding te schatten na het model aangevuld te hebben met autoritarisme als exoge
ne variabele. Deze schatting is drie maal geschied, voor elk van de drie conditio
nele variabelen een keer. 
De hierboven geconstateerde interactie-effecten van de christelijke levensbeschou
wing met de conditionele variabelen ten aanzien van de houding tegenover abortus 
blijken ook in deze kleine steekproef (N = 399) voor te komen. De waarden van de 
conditionele regressiecoëfficiënten in deze kleine steekproef (N = 399) verschillen 
van de corresponderende waarden in de steekproef uit de populatie (N = 1183) en 
van die in de steekproef uit de subpopulatie (N = 666), maar de patronen zijn 
precies dezelfde. Ook nu blijkt religie een veel sterker direct effect te hebben bij 
prevalentie van de zelf-oriëntatie dan bij prevalentie van de collectiviteitsoriëntatie. 
Hetzelfde geldt voor de onkerkelijken vergeleken met de kerkleden: bij de eersten 
wel een effect, bij de tweeden geen significant effect van religie. Tenslotte blijkt 
de abortushouding van mannen wel en die van vrouwen niet door religie beïnvloed 
te worden. 

Autoritarisme nu heeft in geen van de drie analyses een significant effect op de 
houding tegenover abortus. Wel blijkt er een significant interactie-effect te zijn 
van autoritarisme en geslacht: de conditionele regressiecoëfficiënten van autorita
risme op de afwijzing van abortus verschillen significant van elkaar, ook al ver
schilt elk van beide conditionele regressiecoëfficiënten zelf niet significant van nul. 
De waarde van de beta van autoritarisme bij mannen bedraagt -.07 (p = .35), van 
die bij vrouwen .13 (p = .07). In deze laatste waarden kan een aanwijzing gezien 
worden dat autoritarisme wel bij vrouwen en niet bij mannen een rol speelt bij de 
bepaling van de houding tegenover abortus. Aangezien dit echter de enige keer is 
dat het effect van autoritarisme in enigerlei mate blijkt, mag hieruit onzes inziens 
niet te veel afgeleid worden. 

De meest interessante bevinding van deze analyses is het ontbreken van een signi
ficant en substantieel effect van autoritarisme op de abortushouding. De verwach-
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ting die in hoofdstuk 3 op dit punt is geformuleerd, mag - met enig voorbehoud 
vanwege het kleine steekproefaantal - vooralsnog als gefalsificeerd worden be
schouwd. Hieruit de conclusie trekken dat de houding tegenover abortus ten 
onrechte als een element binnen het cultureel conservatisme wordt beschouwd, 
gaat onzes inziens te ver. Wel lijkt de gevolgtrekking op zijn plaats dat aan de 
afwijzing van abortus ook andere dan alleen conservatieve aspecten te onderken
nen zijn. 

5.4 Samenvatting van de empirische benadering 

De parameters van het model ter verklaring van de houding tegenover abortus zijn 
in dit hoofdstuk drie maal geschat, steeds met een andere conditionele variabele. 

De belangrijkste hoofdeffecten ten aanzien van de houding tegenover abortus zijn 
de volgende. Alle exogene en endogene modelvariabelen behalve sexueel conser
vatisme blijken effect te hebben op de afwijzing van abortus. Daarbij zijn geboor
tejaar en opleiding niet of in mindere mate van belang (totale effect < .20) evenals 
lokalisme en de aanvaarding van alternatieve samenlevingsvormen. Dat geldt voor 
de steekproef die staat voor de Nederlandse bevolking van 18-70 jaar in 1985, 
maar ook voor diegenen onder hen voor wie geloof en levensbeschouwing meer 
dan gemiddeld van belang is. De traditionele rolopvatting is over het algemeen 
ook van gering belang voor de afwijzing van abortus behalve wanneer het effect 
van de rolopvatting onder conditie van het waardenconflict bezien wordt bij dege
nen voor wie geloof en levensbeschouwing meer dan gemiddeld van belang zijn. 
Dan blijkt er bij de ambivalente groep een sterker effect van de traditionele rolop
vatting te zijn. 
In het algemeen zijn de christelijke levensbeschouwing en het respect voor het 
leven verreweg de belangrijkste factoren die de afwijzing van abortus bepalen. 
Daarbij moet er op gewezen worden dat 'respect voor het leven' - hier geoperatio
naliseerd door een schaal met daarin verwerkt de houdingen tegenover euthanasie 
en suicide - als een variabele met een religieuze betekenis verstaan mag worden. 
Om technische redenen is autoritarisme niet in het model opgenomen. Bij een 
apart uitgevoerde analyse echter bleek autoritarisme geen of nauwelijks enig effect 
te hebben op de abortushouding. 

Bij de afwijzing van abortus blijken de effecten van religie en traditionele rolop
vatting te verschillen voor de drie posities op het waardenconflict: prevalentie van 
de collectiviteitsoriëntatie, ambivalentie en prevalentie van de zelf-oriëntatie. 
Religie blijkt het sterkste directe effect te hebben op de houding tegenover abortus 
bij degenen voor wie de zelf-oriëntatie prevaleert. Dat geldt zowel in de populatie 
als in de subpopulatie met meer dan gemiddelde saillantie van geloof en levensbe-
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schouwing. De indirecte effecten laten een tegengesteld beeld zien. Het sterkste 
effect van religie is bij prevalentie van de collectiviteitsoriëntatie te zien, het 
zwakste effect bij prevalentie van de zelf-oriëntatie. De conditionele effecten van 
de rolopvatting blijken alleen in de subpopulatie van belang te zijn. 
Het effect van religieuze factoren blijkt ook bij onkerkelijkheid en kerklidmaat
schap van belang. Respect voor het leven ondersteunt de afwijzing van abortus het 
sterkst bij kerkleden. De christelijke levenbeschouwing heeft bij degenen met 
'hoge' saillantie van geloof en levensbeschouwing wel een substantieel direct 
effect op de abortushouding van onkerkelijken en niet op die van kerkleden. Bij 
kerkleden heeft religie uitsluitend effect op de abortushouding via eerbied voor het 
leven. 
Tenslotte blijkt dat bij mannen religie een sterker effect heeft op de abortushou
ding dan bij vrouwen. In de subpopulatie met 'hoge' saillantie van geloof en 
levensbeschouwing heeft de christelijke levensbeschouwing bij vrouwen zelfs geen 
direct effect op de abortushouding. In dat geval echter blijkt het respect voor het 
leven bij vrouwen een sterker effect op de abortushouding te hebben dan bij 
mannen. Het effect van religie bij vrouwen loopt in deze groep geheel via eerbied 
voor het leven. 

De conditionele effecten van religie bij de verschillende posities op de prevalen-
tieschaal wijzen op het bestaan van een binnen-groeps- of intra-persoonlijk conflict 
van waarden rond abortus. Daarnaast zijn in de conditionele effecten van het 
respect voor het leven bij onkerkelijken en kerkleden aanwijzingen te zien voor 
het bestaan van een conservatieve kerkelijke cultuur. In verband hiermee wordt de 
vraag gesteld of wij bij de analyse van de effecten op de abortushouding niet op 
twee aspecten van de traditionele religie stuiten. Enerzijds is er de conservatieve 
kerkelijke cultuur waarbinnen religieuze betekenissen inzake eerbied voor het 
leven de houding tegenover abortus als vanzelfsprekend bepalen en daarmee de 
abortushouding tot element maken van het christelijk gelegitimeerde burgerlijke 
gezinsdenken. Anderzijds zijn aanwijzingen te zien voor een vorm van niet-bur-
gerlijke religie, een vorm van religie die ten aanzien van de abortushouding juist 
effectief is bij degenen die het familialisme minder van belang achten, degenen 
voor wie de zelf-oriëntatie prevaleert. 

Het verschil dat bij mannen en vrouwen geconstateerd is - religie heeft een sub
stantieel groter effect op de abortushouding bij mannen dan bij vrouwen - laat de 
mogelijkheid open dat vrouwen zich ten aanzien van abortus minder door religie 
laten gezeggen - ook bij 'hoge' saillantie van geloof en levensbeschouwing - omdat 
zij een ander, meer existentieel belang hebben bij abortus dan mannen. De resulta
ten laten overigens ook andere interpretaties toe. 

Aan het eind van deze samenvatting willen wij het theoretisch en heuristisch 
belang van de variabele saillantie van geloof en levensbeschouwing nog eens 
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onderstrepen. De analyse van de steekproef die de subpopulatie met meer dan 
gemiddelde saillantie van geloof en levensbeschouwing representeert, deed bepaal
de bevindingen scherper uitkomen. De aard van het gepostuleerde waardenconflict 
als een conflict van waarden bleek het duidelijkst bij de subpopulatie. Dit laat de 
betekenis van de factor saillantie goed zien: het gaat daarbij om het subjectieve be
lang van geloof en levensbeschouwing, met andere woorden om het gepercipieerde 
belang van de inhoudelijkheid. In theologische termen, als het geloven, de reli
gieuze waarneming of het 'fides qua creditur' sterk is ontwikkeld (hoge saillantie 
van geloof), dan wordt de inhoudelijkheid, het 'fides quae creditur' zelf van 
belang geacht en heeft uit de aard der zaak dan ook gevolgen voor het alledaagse 
leven. Dat juist bij de subpopulatie religie effect blijkt te hebben op de abortus
houding van onkerkelijken wijst op het karakter van afweging dat het bepalen van 
de abortushouding heeft. Tenslotte merken wij op dat bij de subpopulatie het 
directe effect van religie bij vrouwen geheel verdwijnt. Het subjectief beleden 
belang van geloof en levensbeschouwing doet juist bij vrouwen elke vanzelfspre
kendheid wegvallen bij een existentieel zo belangrijk onderwerp als abortus 
provocatus. 
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Noten 

1 De conditionele variabele Ζ in een model met X als onafhankelijke en Y als afhankelijke 
variabele hecfl. effect op de relatie tussen X en Y in het model. Dit wordl bij Saris en 
Stronkhorst (1984, 20-21) grafisch weergegeven door in het diagram een pijl op te nemen 
die niet naar een andere variabele wijst, maar naar een andere pijl. 

Ζ 

V 
χ > γ 

De conditionele effecten zijn de effecten van X op Y binnen de verschillende categorieën van 
Z. In de diagrammen van dit hoofdsluk worden conditionele variabelen op dezelfde manier 
grafisch weergegeven (figuur 5.1, 5.2, 5.3 en 5.4). 

2 In dit voorbeeld gebruiken wij de variabele saillanlie als conditionele variabele. Dat ge
schiedt omdat deze variabele de mogelijkheid biedt een eenvoudige en toch inhoudelijk 
zinvolle beschrijving van de methode te geven. In hel uitgewerkte voorbeeld van bijlage 4 
wordt geslacht als conditie gebruikt. 

3 Dit geschiedt met het METHOD=TEST-subcommandoin de REGRESSION-proccdurc van 
SPSS/PC (1984) (vergelijk bijlage 4). 

4 Zonder nadere aanduiding van hel significanlicnivcau bevallen de tabellen van dit hoofdstuk 
cocfficiënten en verschillen lussen coëfficiënten (interactie van variabelen) met ρ < = .05. 

5 In figuur 5.1 is één relatie lussen endogene variabelen niet getekend: die tussen sexueel 
conservatisme en eerbied voor het leven. Vooruitlopend op de rapportage van de analyses 
mag hier gemeld worden dal bij elk van de drie uitgevoerde analyses in een aparte, vooraf 
verrichte analyse is nagegaan of er een effect van LEVEN is op EXCLSEX en of er een 
effect van EXCLSEX is op LEVEN. Dergelijke effecten (inclusief mogelijke interactie-effec
ten ) waren steeds niet significant (p> .05). De daarop volgende analyses van hel model met 
de drie conditionele variabelen bevestigden dit beeld (vgl. het uitgewerkte voorbeeld in 
bijlage 4.2.1). 

6 De coirclatiemalriccs voor beide steekproeven van de exogene variabelen zijn de volgende. 
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Matrtx van r-correlaties bij N=1183 

GEBJAAR LOKAL OPL 

GEBJAAR 
LOKAL 
С 
OPL 

1 00 
-27 
-26 

27 

1 00 
34 

-44 
1 00 
-22 1 00 

Matrix van r-correlaties by N=666 

GEBJAAR LOKAL OPL 

GEBJAAR 
LOKAL 
С 
OPL 

100 
-30 
-29 

25 

1 00 
42 

-44 
1 00 

25 1 00 

7 Dit is de t-toets van de ongestandaardisccrderegressiccoëfricicntbij de interaclietcrm die het 
verschil aangeeft met de coefficient van de referentiecategonc (Lammers 1990, 71-78) 

8 Niet alleen het grote effect van de C-schaal op LEVEN wijst erop dat LEVEN als een 
variabele met een religieuze betekenis kan worden gezien Ook de toename van de conditio
nele effecten van LEVEN op de afwijzing van abortus bij kerkleden en bij vrouwen met 
meer dan gemiddelde saillantie van geloof en levensbeschouwing (tabellen 5 3 5 en 5 4 3) 
wijst op het 'religieuze' karakter van LEVEN In de volgende detailanalyse is LEVEN op dit 
punt vergeleken met EXCLSEX De uitkomst is duidelijk het effect van LEVEN wordt wel 
door saillantie van geloof en levensbeschouwing geconditioneerd, dat van EXCLSEX niet 

De gcdichotomisecrde variabele SAIL (SAILPLUS) is als conditie gebruikt m een model 
waann de afwijzing van abortus afhankelijk is van EXCLSEX en LEVEN De uitkomsten 
(N = 1171) zijn opgenomen in de onderstaande figuur 

conditie SAIL < 500 / SAIL > 499 

EXCLSEX _ 11 

- I 
LEVEN - — 3 8 / 50 

ABORTUS 

(R1 = 26) 

Bij minder dan gemiddelde saillantie van geloof en levensbeschouwing is het effect van 
LEVEN significant lager dan bij meer dan gemiddelde saillantie Voor het effect van EXCL-
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SEX maakt het niet uit of geloof en levensbeschouwing meer dan gemiddeld of minder dan 
gemiddeld saillant 7ijn 

9 Dit resultaat wijkt af - zoals min of meer verwacht - van wat het Amenkaanse onderzoek laat 
zien Wij wijzen in dit verband op twee punten 

1 Jelcn (1988) doet verslag van een analyse waarbij sexucel conservatisme en eerbied 
voor het leven de enige onafhankelijke variabelen waren Hel blijkt dal in 1985 de 
houding tegenover 'elective abortion', dil is abortus om welke reden dan ook, zowel 
door respect voor het leven als door sexueel conservatisme bepaald wordt Op de 
houding tegenover 'traumatic abortion', abortus om 'harde' redenen blijkt daarentegen 
vooral ('essentially') respect voor het leven effect te hebben In de data van SOCON 
1985 zijn deze twee afhankelijke variabelen te benaderen door voor 'elective abortion' 
de variabele V0230 'Abortus moet zonder meer mogelijk zijn' (ABZM) te nemen en 
voor 'traumatic abortion' de variabele V0232 'Abortus onder omstandigheden toeslaan' 
(ABOO) Beide vanabelen zijn gcdicholomisccrd door de respondenten met de scores 
'geen mening' te verwijderen Een met de resultaten van Jelcn vergelijkbare uitkomst 
zou zijn bij ABZM is hel relatieve effect van sexueel conservatisme ten opzichte van 
het effect van LEVEN groter dan bij ABOO Wij /ijn dit nagegaan met behulp van 
twee regressicvergclijkingcn 

a) ABZM = a + b.EXCLSEX + b2LEVEN + e 

b) ABOO= a + ^EXCLSEX + bjLEVEN + e 

De uitkomsten (N = 1562) laten hel verwachte beeld /icn Thcorelisch betekent dit dal 
'abortus /onder meer' verhoudingsgewijs meer de betekenis heeft 'hel ontgaan van 
veranlwoordclijkhcid voor sexueel gedrag dal tol zwangerschap geleid hecil' 

Afhankelijke 
variabele 

ABZM 

(adj W = 18) 

ABOO 

(adj R2 = 12) 

Onafhankelijke 
variabele 

EXCLSEX 
LEVEN 

EXCLSEX 
LEVEN 

BeU's 

14 
37 

ns 
33 

2 Voorts wijst Jelcn (1984) op confessioneel bepaalde verschillen van het belang van 
sexueel conservatisme respectievelijk eerbied voor het leven ten aanzien van de abortus
houding Uil de hierna volgende gegevens blijkt dat ook in Nederland anno 1985 ver
schillen lussen de confessies voorkomen De gehanteerde analysemethode wijkt af van 
die in de teksl van het hoofdstuk er is niet getoetst op significantie van de verschillen 
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tussen de confessies De belrokken regressievergelijking is voor elke confessie afzonder
lijk uitgedraaid 

Gestandaardiseerde regressiccoefficicntcn(beta's) 

Afhankelijke variabele ABORTUS 

Onaihank variabelen EXCLSEX 

Conditie 
confessie R К 09 

Nederlands Hervormd 23 
waarvan 
- vrijzinnig 41 
- overige Ν H 16 
Synodaal gereformeerd ns 
Anders gercfomiccrd ns 
Geen kerkelijke gezindte 10 

LEVEN 

40 
41 

ns 
43 
33 
57 
27 

adj R* 

18 
25 

19 
23 
19 
31 
09 

N = 

427 
212 

40 
172 
75 
52 

751 

Evenals bij Jelen vormen 'liberale protestanten', ι с de vnj/inmg Nederlandse Hervormden, 
hier degenen die abortus vooral in termen van sexucel conservatisme verstaan Bij de ovenge 
confessies blijkt vooral de eerbied voor het leven een sterke predictor te zijn voor de abor
tushouding 

10 De p-waarde van voorkomende interactie-effecten is bij twee conditionele regrcssiecoefficicn 
ten gelijk aan de p-waarde van de toets op het verschil tussen beide Als in de nu volgende 
tabellen (met twee mogelijke conditionele coëfficiënten) een ρ waarde > 05 voorkomt, wil 
dit derhalve zeggen dat het interactie-effect een twijfelgeval is ( 1 0 > p > 05), met andere 
woorden dat het verschil tussen beide regrcssiccoëfficientenccn twijfelgeval is 

11 Voorafgaand aan de analyses waarvan de uitkomsten in de tabellen 5 4 1 t/m 5 4 3 beschre
ven zijn, zijn voorbereidende analyses uitgevoerd Wij hennneren eraan dat een voorbeeld 
van de voorbereidende analyses, die met de steekproef uit de populatie uitgevoerd zijn, in 
bijlage 4 in extenso beschreven zijn 
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6 Slotbeschouwing 

In deze slotbeschouwing wordt de balans opgemaakt. In de eerste paragraaf geven 
wij een samenvattend overzicht van deze studie. Daartoe wordt een beknopte 
beschrijving gegeven van achtereenvolgens de achtergronden en de probleem
stelling van de studie, de beschikbare empirische gegevens, de ontwikkeling van 
een theoretisch model en de empirische benadering daarvan. In de tweede para
graaf wordt bezien wat wij nu aan de hand van het thema religie en abortus ge
leerd hebben over het functioneren van de traditionele christelijke religie in onze 
moderne samenleving, met name ten aanzien van de houding tegenover abortus 
provocatus. Daarmee wordt deze studie afgesloten. 

6.1 Samenvattend overzicht 

6.1.1 Achtergronden 

In de Westerse samenlevingen wordt sinds enkele decennia het eeuwenoude, - in 
de loop van de geschiedenis weliswaar meer of minder geürgeerde, maar - alom 
erkende verbod op vruchtafdrijving door nieuwe wetgeving terzijde gesteld. Er 
zijn twee basismotieven om bij wet in te stemmen met abortus provocatus. Het 
eerste motief betreft het recht op zelfbeschikking van de vrouw ten aanzien van 
haar zwangerschap. Dit recht op zelfbeschikking wordt hetzij op overwegingen 
van privacy (Verenigde Staten) gefundeerd, hetzij op de gedachte van de reproduc
tieve vrijheid van vrouwen (Zweden). Het tweede motief is een hulpverlenings
motief: de bescherming van de fysieke en mentale gezondheid van de vrouw en 
haar kinderen rechtvaardigt abortus (Engeland, Nederland). 
Aan het motief van recht op zelfbeschikking correspondeert de zogenaamde 'ter
mijnoplossing'. Daarbij is de vrouw vrij om binnen een bepaalde termijn abortus 
te laten plegen. Het tweede motief van hulpverlening wordt juridisch vertaald in 
een indicatieregeling voor abortus. Hierbij gelden de omstandigheden van de 
zwangerschap, i.e. de noodsituatie, als rechtvaardigingsgrond voor abortus. 
In feite speelt nog een derde motief voor liberalisering van de abortuswetgeving 
een rol: de poging om greep te krijgen op de bestaande abortuspraktijk en deze zo 
te beperken of terug te dringen (Bondsrepubliek Duitsland). Het beleid is dan -
door verplichte bedenktermijnen en adviesaanvragen - erop gericht de zwanger
schap uit te laten dragen. 
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Het is evident dat abortus gedurende de laatste tientallen jaren een andere beteke
nis heeft gekregen. Er heeft zich op dit punt een maatschappelijke aardverschui
ving voorgedaan. Onderzoek uit 1958 laat 56% 'volstrekt tegen abortus' zien. Nog 
geen dertig jaar later is het aandeel conservatieven sterk afgenomen: in 1985 blijkt 
nog slechts 9% van de Nederlandse bevolking van 18-70 jaar abortus onder alle 
omstandigheden af te wijzen; een overgrote meerderheid (91 %) is permissief 
ingesteld ten aanzien van abortus. Daarbij is de grootste groep (53% van de 
bevolking) echter van mening dat abortus alleen restrictief, onder bepaalde om
standigheden moet worden toegestaan. Een kleiner deel (38% van de Nederlan
ders) is liberaal en vindt dat abortus zonder meer mogelijk moet zijn als de vrouw 
dat wenst. De twee basismotieven die tot instemming met abortus in de wetgeving 
geleid hebben, liggen ook aan deze stellingnames ten grondslag: de wens van de 
vrouw is doorslaggevend of er zijn omstandigheden die abortus rechtvaardigen. 

Een verklaring voor deze ingrijpende verandering wordt gezocht in de voortgaande 
inperking van de reikwijdte van de traditionele religie in de moderne samenleving. 
Het proces van modernisering vermindert de invloed van de religie op de samenle
ving. Voor allerlei levensgebieden brengt dit met zich mee dat zij hun eigen ratio
naliteit ontwikkelen, die in de samenleving maatgevend wordt. Ook op het gebied 
van huwelijk, gezin, samenlevingsvormen, sexualiteit en voortplanting gebeurt dit. 
Daarmee raken religie en de publieke sfeer verder los van elkaar. Op allerlei 
levensgebieden is de privé-sfeer, de subjectiviteit van mensen de enige ruimte die 
voor de traditionele religie over blijft. Dat wordt dan ook als het eigen terrein van 
de kerken beschouwd: het behartigen van het religieus bewustzijn, de zorg voor 
het subjectieve besef van transcendentie. In het verlengde van deze theorie mag 
verwacht worden dat de invloed van de religie op de abortushouding alleen nog 
voorkomt bij groepen die zich in de marge van de moderne samenleving bevinden: 
bij cultureel traditionalistische mensen en bij leden van de christelijke kerken. 
Tegen de achtergrond van deze theorie is de probleemstelling geformuleerd. 

6.1.2 Probleemstelling 

Heeft de traditionele christelijke religie in deze geliberaliseerde situatie nog enige 
invloed op de houding tegenover abortus? Deze vraag biedt de mogelijkheid om 
het functioneren van de christelijke religie in de moderne samenleving concreet te 
bestuderen. 
In hoeverre is de religie nog bron van traditie ten aanzien van de abortushouding? 
Hoe verhoudt zij zich tot andere bronnen van de traditie? Wat is haar invloed als 
naar modemiseringsfactoren gekeken wordt, met name naar opleiding en leeftijd? 
De een is meer geneigd tot conservatisme dan een ander: in hoeverre speelt de 
persoonlijkheid van mensen een rol? In de samenleving zijn de motieven voor de 
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abortushouding vaak in slogans verwoord: specifieke motieven zijn pro-choice en 
pro-life, algemener motieven zijn pro-family en anti-sex. Welke van deze motie
ven en betekenissen bepalen de houding tegenover abortus en wat is rol van de 
religie daarin? Kortom, hoe verhoudt de religie zich tot andere sociale en culturele 
factoren die de abortushouding beïnvloeden? 
Verder doet zich de vraag voor in welke culturele groepen de christelijke religie 
nog invloed heeñ op de abortushouding? Is dat -zoals de theorie stelt - alleen nog 
in traditionalistische groepen? Vervolgens, is het waar dat de religie ten aanzien 
van abortus sociaal geen breder basis meer heeft dan de kerken, is het werkings
gebied van de religie daartoe beperkt? In verband met abortus komt bovendien de 
vraag op of het effect van religie op de abortushouding bij vrouwen - die er meer 
direct mee te maken hebben - anders is dan bij mannen. Kortom, onder welke 
maatschappelijke condities is de christelijke religie al dan niet werkzaam: wat is -
in verband met de abortushouding - de betekenis van het culturele pluralisme in 
onze samenleving, van het behoren tot verschillende sociale groepen of van het 
behoren tot bepaalde sociale categorieën? 

Deze vragen zijn in een tweetal onderzoeksvragen samengevat: 
1 Welke sociaal-culturele factoren, motieven en betekenissen beïnvloeden de 

abortushouding en wat is de functie van de traditionele religie daarbij? 
2 Van welke sociale en culturele condities is de verklaring van de abortushouding 

afhankelijk en hoe beïnvloeden deze condities de werkzaamheid van de christe
lijke religie? 

6.1.3 Empirische gegevens 

De onderzoeksgegevens waarmee deze vragen empirisch beantwoord worden, 
maken deel uit van het onderzoeksproject 'Sociaal Culturele Ontwikkelingen in 
Nederland' waarvoor de dataverzameling in 1985 plaatsvond (SOCON 1985). 

Met behulp van de drie bovengenoemde stellingnames ten aanzien van abortus -
liberaal, restrictief of conservatief - is een schaal geconstrueerd die als meet
instrument voor de 'afwijzing van abortus' kan dienen. In exploratieve analyses is 
nagegaan met welke andere gegevens de afwijzing van abortus samenhangt. Dat 
zijn de levensbeschouwelijke factoren, de waardenoriëntaties autonomie en familia-
lisme, het cultureel conservatisme, het hele complex van huwelijks- en gezins
waarden, het lokalisme en het autoritarisme. De sterkste verbanden die aangetrof
fen worden, zijn die met de christelijke levensbeschouwing en met de aanvaarding 
van alternatieve samenlevingsvormen. Uit deze gegevens is later een keuze ge
maakt om de concepten die theoretisch van belang zijn te operationaliseren. 

169 



6.1.4 Modelontwikkeling 

Er is een model ontwikkeld ter verklaring van de abortushouding. Analyse van de 
empirische gegevens volgens dit model biedt een antwoord op de gestelde vragen. 
In het model zijn de belangrijkste punten uit de beschikbare theorieën opgenomen. 
Zij worden hier gepresenteerd aan de hand van de globale model-opzet (figuur 
6.1). Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen exogene en endogene variabelen, 
de afhankelijke variabele en conditionele variabelen. De afhankelijke variabele 
dient in het model verklaart te worden. De exogene variabelen zijn de maatschap
pelijke en culturele factoren die geacht worden aan die verklaring bij te dragen. 
De endogene variabelen bemiddelen theoretisch de invloed van de exogene varia
belen en dragen ook zelf bij aan de verklaring van de afhankelijke variabele. De 
conditionele variabelen geven de maatschappelijke omstandigheden weer waaron
der de verwachte modeleffecten zich al dan niet voordoen. 

Figuur 6.1 Globale opzet van het model ter verklaring van de abortushouding 

4) Maatschappelijke condities (conditionele variabelen) 
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1 Exogene variabelen 
Dit zijn de sociale en culturele factoren die gezien worden als belangrijke bronnen 
van de houding tegenover abortus. Hoe zij zich onderling verhouden, wordt niet 
nader geanalyseerd. 

- De traditie wil bestaande waarden en normen behouden en is per definitie 
conservatief. Zij onderstreept met verschillende motieven het verbod van 
vruchtafdrijving. Er is een religieuze en een niet-religieuze variant van de tradi
tie in het model opgenomen: de christelijke levensbeschouwing en het lokalis-
me. 

- De modernisering kenmerkt onze samenleving. Zij wordt geacht van invloed te 
zijn op de liberalisering van de abortushouding en de abortuswetgeving. Dit 
concept wordt gerepresenteerd door opleiding en geboortejaar. 

- Autoritarisme heeft een plaats in het model als een persoonskenmerk dat tot 
cultureel conservatisme disponeert en daarom geacht wordt te leiden tot afwij
zing van abortus. 

2 Endogene variabelen 
De volgende motieven passen binnen de traditie, de modernisering, of hebben 
affiniteit met het autoritarisme. Daarom bemiddelen zij - in theorie - de effecten 
van deze sociale en culturele factoren. Dat gebeurt door het toekennen van bepaal
de betekenissen aan abortus. Betekenistoekenning is het mechanisme dat wij achter 
de verschillende effecten veronderstellen. Dat is de manier waarop de houding 
tegenover abortus tot stand komt: zoals een zaak begrepen wordt, zo wordt hij ook 
beoordeeld. 

- Het pro-choice motief wordt in het model gerepresenteerd door geslachtsrol-
opvattingen. Deze opvattingen bestrijken een breed terrein, waaronder ook de 
keuze ten aanzien van abortus. Uit het oogpunt van de traditie (de rol van de 
vrouw als moeder) valt er niet veel te kiezen. Gezien vanuit het modernise
ringsproces (de rol van de vrouw is niet biologisch bepaald, maar afhankelijk 
van haar zelfbeschikking) is keuze de kern van de zaak. De model variabele is 
de traditionele rolopvatting. 

- Het anti-sex motief komt in de literatuur naar voren als sexueel conservatisme. 
Het verstaat abortus als het ontlopen van de verantwoordelijkheid voor de 
gevolgen van sexueel gedrag. De conservatieve gedachtengang stelt zich voor 
dat 'het kwaad zich verspreidt'. Sanctionering van abortus provocatus zou dan 
ook tot grotere permissiviteit op sexueel gebied leiden. Deze permissiviteit 
verspreidt zich en vormt dus een bedreiging voor fundamentele waarden in de 
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samenleving, onder andere het traditionele gezin. Daarom dient abortus vanuit 
het anti-sex motief afgewezen te worden. Hier is sprake van een effect van 
ongedifferentieerd conservatisme. De operationalisering met de beschikbare 
gegevens laat te wensen over. De modelvariabele is exclusiviteit van de sexuele 
relatie. 

- Het pro-life motief, de eerbied voor het leven, plaatst abortus binnen een 
breder kader: het leven en de dood als grenzen die mensen niet mogen over
schrijden. Doordat het motief de betekenis 'niet eigenmachtig ingrijpen in leven 
en dood' bevat, is het een motief dat impliciet sterk religieus geladen is. Het 
doet dienst als symbool waarop de tegenstanders van abortus zich verenigen in 
de 'pro-life'-beweging. Het is een algemeen motief in die zin dat het ook 
betrekking heeft op het levenseinde. Er is een schaal 'eerbied voor het leven', 
geconstrueerd uit de houdingen tegenover euthanasie en suicide. 

- Het pro-family motief is conceptueel en in zijn uitwerking aan de Nederlandse 
situatie aangepast. Het gaat om de opvattingen over het gezin. Deze kunnen 
meer of minder open zijn. Abortus hoeft niet direct en ongedifferentieerd als 
een bedreiging voor het gezin beschouwd te worden. Toch zal de afwijzing van 
abortus meer of minder sterk zijn naarmate het denken over het gezin meer 
gesloten of meer open is. Het gezinsdenken wordt in het model vertegenwoor
digd door een variabele die het tegendeel uitdrukt: de aanvaarding van alterna
tieve samenlevingsvormen. 

3 Afhankelijke variabele 
Het model dient ertoe de houding tegenover abortus te verklaren. 

- De houding tegenover abortus is de afhankelijke variabele in het model. Er 
worden drie standpunten ten aanzien van abortus onderscheiden: liberaal, 
restrictief en conservatief. Uit onderzoek is bekend dat de omstandigheden 
waaronder men abortus al dan niet afwijst nogal verschil kunnen maken. Het 
was echter niet mogelijk deze omstandigheden in de constructie van het meet
instrument - de schaal 'afwijzing van abortus' - mee te nemen. 

4 Conditionele variabelen 
Er worden drie invalshoeken onderzocht om na te gaan welke maatschappelijke 
condities de verklaring van de abortushouding beïnvloeden. Daartoe worden 
achtereenvolgens drie conditionele variabelen in het model opgenomen. 

- De eerste betreft de betekenis van het cultureel pluralisme in onze samenleving 
in verband met abortus. In welke culturele groepen heeft de traditionele religie 
nu effect op de abortushouding? Bij het antwoord op deze vraag is het contro-
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versiële karakter van abortus uitgangspunt geweest. Wat betekent het als religie 
in 'behoudender' groepen meer effect heeft op de abortushouding dan in 'mo
dernere' groepen? Het antwoord ligt voor de hand: de traditionele religie steunt 
dan een conservatieve cultuur. Het controversiële karakter van abortus roept 
dan een conflict op tussen culturele groepen, tussen 'behoudende' en 'moderne' 
groepen. 
Als nu echter religie vooral invloed op de abortushouding heeft in 'modernere' 
groepen, meer dan in 'behoudender' groepen, hoe is dat te interpreteren? Een 
dergelijke bevinding zou laten zien dat de werkzaamheid van religie niet tot een 
traditionalistisch segment van de samenleving beperkt is. Het zou voorts - gelet 
op het controversieel karakter van abortus - wijzen op een conflict van waar
den. Immers, de 'modernere' houding zou bij abortus leiden tot instemming, 
maar het effect van religie zou leiden tot afwijzing Als religie bij 'modernere' 
groepen meer effect heeft op de abortushouding dan bij hun culturele tegen
polen, wijst dat op een conflict van waarden in de samenleving, in groepen en 
in personen. 

In meer theoretische termen en nauwkeunger geformuleerd is hel bovenstaande aldus weer 
te geven In verband met abortus leidt het cultureel pluralisme tot een waardenconflict Dat 
wordt beschreven in termen van de zclf-onenlatie en de collcclivitcilsonenlalie zoals door 
Talcott Parsons ш zijn eerste palroonvanabele geconcipieerd Zij leiden elk lot een andere 
uitkomst len aanzien van abortus instemming met abortus respectievelijk afwijzing van 
abortus Het waardcnconflict ontstaat doordat voor beide oncntalics wat te zeggen valt, 
doordat beide waardcnonëntaticsccn sociaal betekenisvol perspectief bieden in verband met 
abortus Wat er prevaleert, welke waarde het meeste gewicht knjgt, is afhankelijk van de 
omstandigheden bij abortus De situatie bepaalt het gewicht dat aan de ene of de andere 
waardcnoncnlatie wordt toegekend Het effect van religie op de abortushouding is afhanke
lijk van de waardcnonenlatic die prevaleert, hel effect van religie is uiteindelijk dus een 
functie van de waardering van de omstandigheden De traditionele religie kan zich met 
onttrekken aan wat maatschappelijk als betekenisvol wordt ervaren de culturele positie die 
men inneemt Die bepaalt hoc sterk het effect van de religie op de abortushouding is 

Het cultureel pluralisme is als 'waardenconflict' geoperationaliseerd door een 
schaal te constnieren waarin het gewicht van autonomie en familialisme ten op
zichte van elkaar verwerkt is. Prevalentie van autonomie staat daarin voor de 
'moderne', prevalentie van het familialisme voor de 'behoudende' culturele 
oriëntatie. Deze prevalentieschaal wordt als conditionele variabele beschouwd: 
verwacht wordt dat hij van invloed zal zijn op het effect van religie op de 
abortushouding. Concreet, verwacht wordt dat er verschillende effecten van 
religie op de abortushouding voorkomen. Is het effect groter bij degenen die 
blijkens hun score op de prevalentieschaal cultureel 'modemer' zijn, dan wijst 
dat op een conflict van waarden binnen groepen en in personen. Anders, als het 
effect groter is bij de 'behoudender' groep dan is dat een aanwijzing voor een 
conflict tussen groepen. 
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- De tweede conditie is het behoren tot bepaalde sociale groepen. Is het waar -
zoals uit de moderniseringstheorie geconcludeerd moet worden - dat religie 
alleen nog bij leden van de kerken effect heeft op de abortushouding? In de 
sociale groepen van kerkleden en onkerkelijken wordt in elk geval verschillend 
gedacht over abortus. De vraag is of religie ook effect heeft op de abortushou
ding van onkerkelijken. Als het effect van religie bij kerkleden sterker is dan 
bij onkerkelijken wijst dit op religieuze legitimatie van de kerkelijke cultuur 
inzake abortus. Religie versterkt dan de kerkelijke groepsnorm, dit is het 
abortus verbod. Bij een groot deel van onze samenleving, de onkerkelijken, 
heeft religie dan geen inbreng meer als het gaat over abortus. Het controver
sieel karakter van abortus zou dan leiden tot een conflict tussen sociale groe
pen. Als er nu - andersom - een sterker effect van religie bij de onkerkelijken 
zou zijn, wijst dit op een (meer bewuste) afweging inzake abortus bij onkerke
lijken, waarin de religie dan - onverwacht - een rol speelt. Tegelijk wijst deze 
situatie op een grote vanzelfsprekendheid van de groepsnorm bij de kerkleden. 

- De derde onderzochte conditie is het behoren tot bepaalde sociale categorieën. 
De sociale categorieën waar het hier om gaat zijn die van de beide geslachten, 
mannen en vrouwen. In verband met abortus is geslacht door de verschillende 
betrokkenheid van mannen en vrouwen in het algemeen een belangrijke condi
tie. De centrale vraag hier luidt: heeft religie voor mannen een ander effect op 
de houding tegenover abortus dan bij vrouwen? Er zijn uit de Verenigde Staten 
enkele onderzoeken terzake bekend die echter niet eensluidend zijn. Vooralsnog 
wordt verwacht dat religie bij mannen een sterker effect heeft dan bij vrouwen. 
De reden is dat vrouwen bij abortus een ander, meer existentieel belang hebben 
dan mannen. Ook is nagegaan of het geslacht iets uitmaakt voor het pro-choice 
motief: heeft dat motief bij vrouwen een sterker effect dan bij mannen? 

6.1.5 Empirische benadering 

De beide vragen waarin de probleemstelling is samengevat, worden nu beant
woord. Dat gebeurt door het verklaringsmodel met de empirische gegevens te 
confronteren. Zo worden de theoretisch verwachte effecten en veronderstellingen 
op hun houdbaarheid getoetst. 

1 Welke sociaal-culturele factoren, motieven en betekenissen beïnvloeden de 
abortushouding en wat is de functie van de traditionele religie daarbij? 

- Als gekeken wordt hoe de verhoudingen in 1985 werkelijk zijn, dan blijken de 
moderniseringsvariabelen geen of slechts geringe effecten te hebben zowel op 
de motieven als op de abortushouding. Dat betekent dat men op grond van 
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leeftijd en opleiding maar voor een klein deel of helemaal niet kan voorspellen 
hoe de houding tegenover abortus zal zijn. Voorzover leeftijd ertoe doet, is de 
richting van het effect op de abortushouding onverwacht: hoe jonger men is, 
des meer zal men abortus afwijzen. Hogere opleiding leidt zoals verwacht tot 
een minder conservatieve houding tegenover abortus. 

- De traditie wordt door lokalisme en christelijke levensbeschouwing vertegen
woordigd. De traditionalistische effecten van lokalisme zijn over het algemeen 
niet erg groot. De enige bron van traditie die echt van belang is voor de abor
tushouding - overigens ook de enige echt belangrijke exogene variabele - is de 
christelijke levensbeschouwing. Zij heeft op alle variabelen in het model aan
zienlijke effecten. Deze effecten zijn steevast in de richting die verwacht werd: 
hoe religieuzer men is, des te meer wijst men abortus af. 

- Het effect van autoritarisme op de abortushouding doet er niet toe. Het is -
anders dan verwacht - geheel te verwaarlozen. 

- De opvattingen over de rollen van mannen en vrouwen hebben wel gevolgen 
voor sexueel conservatisme, eerbied voor het leven en het gezinsdenken. Hoe 
traditioneler de rolopvatting is, des te conservatiever opvattingen men heeft. Op 
de houding tegenover abortus heeft de rolopvatting echter veel minder effect. 
Het is zeker niet zo dat de abortushouding voor een groot deel bepaald wordt 
door de denkbeelden die men heeft over de maatschappelijke rollen van mannen 
en vrouwen. Noch het traditionele beeld van mannen en vrouwen, noch het 
feminisme - om twee uitersten te noemen - bepalen in belangrijke mate de 
houding tegenover abortus. Het is niet helemaal afwezig als bron voor de 
abortushouding, maar het gaat om betrekkelijk geringe effecten. Deze gaan 
overigens steeds in de verwachte richting: traditionele rolopvattingen gaan 
gepaard met de afwijzing van abortus. Het pro-choice motief heeft - of men nu 
vóór of tégen vrije keuze is - slechts een gering effect op de abortushouding. 

- Sexueel conservatisme heeft wel enig effect op het gezinsdenken, maar niet op 
de abortushouding. Het is in elk geval niet zo dat de houding tegenover abortus 
door een ongedifferentieerd conservatisme op sexueel gebied bepaald wordt 
('als je dat toelaat, is het hek van de dam'). Het anti-sex motief bepaalt niet de 
betekenis van abortus en heeft dus ook geen invloed op de abortushouding. 

- Eerbied voor het leven daarentegen heeft zowel op het gezinsdenken als op de 
afwijzing van abortus aanzienlijke invloed. Abortus wordt in belangrijke mate 
verstaan als een ongeoorloofde ingreep in het leven. Uit detailanalyses blijkt 
dat deze betekenis van abortus in hoge mate een religieuze lading heeft. Het 
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pro-life motief is in belangrijke mate bepalend voor de houding tegenover 
abortus. 

- Het gezinsdenken heeft slechts een gering effect op de abortushouding. In enige 
mate wordt de houding tegenover abortus wel bepaald door de positie die men 
inneemt tegenover traditionele gezinswaarden, maar het gaat om heel geringe 
effecten. Het pro-family motief is niet geheel afwezig, maar heeft slechts een 
zwak effect op de abortushouding. 

Samenvattend concluderen wij dat vooral de traditionele christelijke religie en het 
pro-life motief dat sterk religieus van aard is de houding tegenover abortus bepa
len. De andere factoren en motieven spelen slechts een zeer ondergeschikte rol. 

Des te intrigerender wordt de vraag hoe religie dan functioneert ten aanzien van 
abortushouding onder verschillende maatschappelijke condities. Geldt het algeme
ne beeld dat zo juist gegeven is ook voor de verschillende culturele posities, voor 
de onkerkelijken en de kerkleden en voor mannen en vrouwen? 

2 Van welke sociale en culturele condities is de verklaring van de abortushouding 
afhankelijk en hoe beïnvloeden deze condities de werkzaamheid van de chris
telijke religie? 

Voordat op deze vraag naar de maatschappelijke condities ingegaan wordt, moet 
nog vermeld worden dat bij de empirische benadering onderscheid gemaakt is 
tussen de populatie van het onderzoek, de bevolking van Nederland in 198S van 
18-70 jaar, en een subpopulatie waarop dezelfde analyses nog eens apart uitge
voerd zijn. Het betreft dat deel van de populatie dat geloof en levensbeschouwing 
meer dan gemiddeld van belang acht voor het eigen leven. De reden om deze 
subpopulatie apart te bestuderen is dat het effect van religie vaak uitsluitend of 
meer geprononceerd in deze subpopulatie voorkomt. 
Het beeld dat geschetst is als antwoord op de eerste onderzoeksvraag geldt in het 
algemeen voor zowel de populatie als de subpopulatie: de twee meest bepalende 
factoren voor de houding tegenover abortus zijn de traditionele christelijke religie 
en de eerbied voor het leven. Het verschil is dat in de subpopulatie de effecten van 
religie absoluut en relatief nog sterker zijn. 
De vraag naar de maatschappelijke condities van de verklaring van de abortushou
ding krijgt voor de populatie en de subpopulatie met meer dan gemiddelde saillan-
tie van geloof en levensbeschouwing niet hetzelfde antwoord. In tabel 6.1 zijn de 
effecten van de christelijke religie op de abortushouding opgenomen. De tabel 
wordt in het navolgende becommentarieerd. 
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Tabel 6.1 De conditionele effecten van religie op de abortushouding 
(gestandaardiseerde regressiecoéfficienten) 

Conditie 

CULTUREEL 
PLURALISME 
- modemer 
- conservatiever 

SOCIALE GROEP 
- onkerkelijken 
- kerkleden 

SOC CATEGORIE 
- mannen 
- vrouwen 

a) Populatie 

direct indirect totaal 

29 13 42 
17 26 43 

15 11 26 
15 26 41 

26 24 50 
12 24 36 

b) Subpopulatie 

direct indirect totaal 

40 13 53 
14 32 46 

26 12 38 
ns 38 38 

31 25 56 
ns 35 35 

- Voor een antwoord op de vraag in welke culturele groep - de meer moderne of 
de meer conservatieve groep - religie effect heeft op de abortushouding dient 
onderscheid gemaakt te worden tussen de directe en de indirecte effecten in het 
model. In de populatie is - anders dan de moderniseringstheorie impliceert - het 
directe effect van religie op de abortushouding sterker bij de groep die cultureel 
'moderner' is. Dit wijst op het bestaan van een binnen-groeps- of intra-persoon-
lijk conflict tussen waarden. Immers, ook al is men cultureel 'modern', toch 
blijkt de religie met een effect in conservatieve richting van aanmerkelijk 
belang voor de abortushouding. De indirecte effecten echter (vooral het effect 
via eerbied voor het leven) blijken sterker te zijn bij de groep die cultureel 
'behoudender' is. Nu blijkt religie in haar (indirecte) effect op de abortushou
ding conservatisme te ondersteunen Dit wijst op een conflict tussen culturele 
groepen. Er zijn dus twee soorten effecten zichtbaar in de analyse: de directe 
effecten die op een conflict tussen waarden in groepen of personen wijzen en 
de indirecte effecten die op een conflict tussen culturele groepen wijzen. 
In de subpopulatie, de groep voor wie geloof en levensbeschouwing meer dan 
gemiddeld saillant zijn, wijzen de directe effecten eveneens - maar sterker - op 
een conflict tussen waarden. Ook in deze groep laten de indirecte effecten zien 
dat er een conflict tussen culturele groepen bestaat. 

Wij concluderen dat de culturele positie die men inneemt in het conflict tussen 
moderne en behoudende waardenoriëntaties (het conflict tussen zelf- en collecti
viteitsoriëntatie) in verband met abortus van invloed is op het effect van religie. 
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De traditionele christelijke religie is in haar effecten op de abortushouding 
afhankelijk van de culturele context waarin zij werkzaam is. 

- Of men tot de groep van de onkerkelijken of van de kerkleden behoort, blijkt 
in de populatie geen verschil te maken voor het directe effect van religie op de 
abortushouding. Het effect van religie op de abortushouding is bij onkerkelij
ken even groot als bij kerkleden. Op zich is dat opmerkelijk, want op grond 
van de moderniseringstheorie zou men verwachten dat op dit punt religie geen 
effect meer zou hebben bij onkerkelijke mensen in Nederland. De indirecte 
effecten van religie zijn wel geconditioneerd door de sociale groep waartoe men 
behoort: religie heeft een sterker indirect effect op de abortushouding bij kerk
leden. Dit wijst op de zichzelf versterkende conservatief georiënteerde kerkelij
ke cultuur. In termen van conflict wijst dit erop dat abortus twistpunt is tussen 
de twee sociale groepen van onkerkelijken en kerkleden. Het effect van religie 
op de abortushouding bij de onkerkelijken is echter nog zo sterk dat dit conflict 
niet ook in het directe effect van religie zichtbaar is. 

In de subpopulatie met meer dan gemiddelde saillantie van geloof en levensbe
schouwing is een geheel ander beeld te zien. Bij de kerkleden in de subpopula
tie is er geen direct effect van religie op de abortushouding. Er is wel een 
aanzienlijk direct effect bij de onkerkelijken. Dit is op zijn minst opmerkelijk. 
Het ligt voor de hand te verwachten dat juist bij de groep voor wie geloof en 
levensbeschouwing subjectief van belang is, het effect van religie bij kerkleden 
sterk zou zijn. Dat nu is niet het geval. Integendeel, bij de onkerkelijken met 
meer dan gemiddelde saillantie van geloof en levensbeschouwing is het effect 
van de christelijke religie op de abortushouding sterker. Dit wijst erop dat bij 
onkerkelijken een (meer bewuste) afweging plaatsvindt inzake abortus waarbij 
religie een belangrijke rol speelt, terwijl bij de kerkleden de groepsnorm - het 
verbod van abortus - in zekere zin meer vanzelfsprekend is. Ook in de subpo
pulatie zijn in de indirecte effecten aanwijzingen te vinden voor een conflict 
tussen de twee sociale groepen, zij het dat dit minder sterk is dan in de popula
tie. 

Tenslotte dient in dit verband nog gewezen te worden op het belang van de eer
bied voor het leven als groepssymbool voor de kerkleden. Zowel in de popula
tie als in de subpopulatie differentieert (on)kerkelijkheid het effect van de 
eerbied voor het leven op de abortushouding: bij de kerkleden heeft eerbied 
voor het leven - anders dan religie - een aanmerkelijk groter effect op de 
abortushouding dan bij de onkerkelijken. 

- Het geslacht is van invloed op het effect van religie op de abortushouding. In 
de populatie is bij mannen het effect van religie sterker dan bij vrouwen. De 
veronderstelling dat vrouwen zich minder door religie laten gezeggen, omdat 
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zij een ander, meer existentieel belang bij abortus hebben, kan gezien deze 
uitkomst niet verworpen worden. 
Deze theorie krijgt nog betere papieren doordat in de subpopulatie met meer 
dan gemiddelde saillantie van geloof en levensbeschouwing religie bij vrouwen 
helemaal geen direct effect op de abortushouding heeft, terwijl religie bij 
mannen in de subpopulatie een aanzienlijk effect heeft op de houding tegenover 
abortus. In de subpopulatie is echter ook nog een ander verschil tussen mannen 
en vrouwen waar te nemen: bij vrouwen heeft eerbied voor het leven een 
sterker direct effect op de abortushouding dan bij mannen. Het indirecte effect 
van religie bij vrouwen loopt via eerbied voor het leven, zodat - voorzover 
religie indirect effect heeft - de afwijzing van abortus bij vrouwen vooral de 
betekenis heeft van bescherming van het leven. Kortom, geslacht is een belang
rijke conditie voor het effect van religie op de houding tegenover abortus. 

Een laatste punt ten aanzien van geslacht als conditie is nog, dat nergens geble
ken is dat de geslachtsrol-opvattingen bij vrouwen een ander effect hebben op 
de abortushouding dan bij mannen. Dat was wel de verwachting, gezien diverse 
onderzoeken in Amerika. Dat zou erop gewezen hebben dat abortus de beteke
nis van 'vrouwenzaak' heeft. De gegevens over Nederland in 1985 laten zien 
dat dit toen bij ons niet het geval was. 

Samenvattend concluderen wij dat het effect van religie op de abortushouding in 
hoge mate geconditioneerd is. Er zijn onder de diverse condities verschillen tussen 
de directe en de indirecte effecten van religie te zien. Wij interpreteren dit als een 
gevolg van de diverse functies die religie in onze samenleving heeft. 

6.2 Conclusies en interpretaties 

In deze paragraaf gaan wij na wat wij nu geleerd hebben over het functioneren van 
de traditionele religie in de moderne samenleving, met name ten aanzien van de 
houding tegenover abortus provocatus. De tegenstelling tussen moderniteit en 
traditie in deze formulering is er welbewust ingelegd. Zij drukt de kern van het 
probleem uit waarmee de christelijke levensbeschouwing geconfronteerd wordt. 
Door nu nauwkeurig te bezien of en hoe de religie feitelijk functioneert gaan wij 
na hoe dit probleem in het collectieve bewustzijn van de Nederlanders in 1985 
opgelost wordt. 
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6.2.1 De betekenistoekenning aan abortus 

Vanuit de culturele revolutie inzake abortus in de afgelopen decennia ligt de 
gedachte voor de hand dat de religieuze factor in onze samenleving ten aanzien 
van abortus nagenoeg uitgeteld is. In de maatschappelijke discussie en in de poli
tieke strijd rond de abortuswetgeving is het vrouwenemancipatie-motief van groot 
belang geweest. Mede om die reden lijkt de verwachting plausibel dat de houding 
tegenover abortus vooral als een maatschappelijk wijd verspreid effect van de 
zelfbewustwording van vrouwen gezien kan worden. De empirische gegevens laten 
echter wat anders zien. 
Het is zeker niet waar dat de collectieve betekenistoekenning aan abortus in 1985 
bepaald wordt door het (traditionele of feministische) beeld van de vrouw of door 
een daaruit geïnspireerd pro-choice motief. De gegevens van SOCON 1985 laten 
zien dat de houding tegenover abortus vooral verklaard wordt door de christelijke 
levensbeschouwing en de eerbied voor het leven. Daarmee krijgt de religieuze 
factor een onverwacht zwaar gewicht in de verklaring van de abortushouding. 

Wat geldt voor de geslachtsroi-opvattingen - een betrekkelijk gering effect op de 
abortushouding -, geldt in nog sterkere mate voor de variabelen die de modernise
ring in de samenleving representeren. Bovendien, wat voor de 'modernistische' 
kant van het spectrum geldt, is ook waar voor de niet-religieuze 'traditie'-kant: 
lokalisme heeft een betrekkelijk gering, het anti-sex motief heeft geen enkel en het 
pro-family motief slechts een heel gering effect op de abortushouding. 

Anders dan de liberalisering rond abortus doet verwachten is de invloed van de 
traditionele christelijke religie op de abortushouding aanmerkelijk. Abortus wordt 
in het Nederland van 1985 eerst en vooral beoordeeld op grond van de betekenis 
die de religie eraan toekent. 

6.2.2 Geconditioneerdheid van de christelijke religie 

Dat het effect van religie op de abortushouding geconditioneerd is door het cultu
reel pluralisme, het al dan niet behoren tot de kerk en het geslacht is op zich niet 
verwonderlijk. De christelijke religie vormt immers geen alles overkoepelend 
'hemels baldakijn' meer (Berger). De religie is onderworpen aan de 'wetten van 
de historische en maatschappelijke zwaartekracht' (Van Zoelen, 1987, 56), afhan
kelijk derhalve van de situatie waarin zij zich bevindt en - zo voegen wij uitdruk
kelijk toe - van de zaak waarover het gaat. 
Religie blijkt het sterkst werkzaam bij die groepen waar zij volgens de modernise
ringstheorie geen effect meer zou hebben. Deze uitkomst onderstrepen wij, omdat 
zij wijst op het belang van de zaak zelf die in het geding is. Noch bij prevalentie 
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van de 'moderne' waardenoriëntaties, noch bij onkerkelijkheid wordt licht getild 
aan abortus provocatus. De zaak wordt uiterst serieus genomen. Daarom is er bij 
de betrokken groepen een verhoudingsgewijs behoorlijk effect van religie te zien. 
In dit geval gaat religie ergens over en dat wordt niet altijd zo ervaren. 
Hetzelfde argument - de zaak zelf is van belang - speelt ook bij de derde conditie, 
het geslacht, een rol. Alleen, daar werkt het anders uit: bij vrouwen, voor wie 
abortus provocatus een ander, meer existentieel belang is, heeft religie een gering 
of geen effect op de abortushouding, terwijl er bij mannen wel een sterk effect van 
religie op de houding tegenover abortus is. De directe betekenistoekenning aan 
abortus vanuit de traditionele christelijke religie vindt bij vrouwen in mindere 
mate of in het geheel niet plaats. Alleen indirect heeft de religie bij vrouwen 
effect, voorzover zij aan de afwijzing van abortus de betekenis van bescherming 
van het leven geven. 

6.2.3 Religie en conflict van waarden in de samenleving 

Voor min of meer religieuze mensen die tegelijk een modem bewustzijn hebben, 
is er sprake van cognitieve dissonantie: de 'moderne' waardenoriëntatie wordt als 
een sociaal betekenisvol perspectief ervaren, maar leidt tot instemming met abor
tus, hetgeen strijdt met het perspectief van de traditionele waardenoriëntatie. Dit 
perspectief wordt gesteund door de traditionele religie en het religieus bewustzijn. 
Hoe gaat men om met het waardenconflict terzake van abortus? 

De religie formuleert haar leer en moraal veelal in absolute uitspraken. Echter, in 
onze samenleving worden altijd geldende, iedereen bindende, absolute morele 
regels op grond van de religieuze betekenisgeving ook door gelovige mensen als 
niet terzake opzij geschoven. Dat wil niet zeggen dat de religieuze betekenisgeving 
niet van belang geacht wordt. Het betekent wel dat ongelovigen - maar ook gelovi
gen - met een absoluut geformuleerde moraal niet uit de voeten kunnen in de 
huidige situatie waarin nieuwe waardenoriëntaties of men wil of niet sociaal bete
kenisvolle perspectieven openen in verband met abortus. De culturele ambivalentie 
die in onze samenleving bestaat, kan niet eenvoudigweg opgelost worden door 
absolute morele aanspraken te laten gelden. 
Het gevolg is dat wij secularisatie van de abortushouding constateren in die zin dat 
het oordeel en het handelen terzake niet meer voldoen aan de absolute aanspraken 
van de religieus gefundeerde moraal. Dat is waar in twee opzichten. Ten eerste, 
het oordeel over abortus was enkele decennia geleden absoluter en in groter getale 
afwijzend (56% 'volstrekt tegen' in 1958). Of dat een effect van religie als cultu
rele factor was, is overigens minder duidelijk. Hoe dat zij, ten tweede is ook voor
zover het de publieke regelgeving betreft sprake van inperking van de zeggenschap 
van de religie. 
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Toch wordt naar onze mening de secularisatie van de houding tegenover abortus 
eenzijdig en dus niet adekwaat beschreven door het begrip 'inperking van de 
reikwijdte van de religie'. Onze analyse van de SOCON 1985 gegevens laat 
immers zien dat religie verreweg de belangrijkste bijdrage levert aan de collectieve 
betekenistoekenning aan abortus provocatus. 
Hoe verhoudt de religie zich dan met de kwantitatief en kwalitatief minder absolu
te afwijzing van abortus? Onze analyse laat zien hoe religie een eigen rol speelt in 
een proces van afweging van waarden en omstandigheden. Ook bij hen die meer 
geneigd zijn in te stemmen met abortus vervult de traditionele religie een rol in 
het conflict van waarden, dat zich in groepen of in personen afspeelt. Secularisatie 
in dit verband wil zeggen dat aan de concrete omstandigheden van de zwanger
schap vanuit de zelf-oriëntatie zodanig gewicht wordt toegekend dat zij bij de 
beoordeling de doorslag geven en niet de absolute morele regel. Dat wil niet 
zeggen dat de religieuze betekenis van abortus niet meegewogen wordt. Dat 
gebeurt wel degelijk. De cijfers laten zien dat het verband tussen de christelijke 
religie en de abortushouding niet verbroken is. Zij worden onderling opnieuw op 
elkaar afgestemd door weging van de omstandigheden. De rol van de subjectiviteit 
is belangrijker geworden - er vindt een afweging plaats -, maar deze leidt niet tot 
het terzijde stellen van de religieuze betekenisgeving en evenmin tot normloosheid 
of een geheel loslaten van meer op de collectiviteit gerichte waarden. 

Deze inlcrpretatic spoort met wat Halman in zijn analyse van het EVSSG bestand mcldl 
over de 'geclausuleerdheid' van de instemming met abortus in de meeste West-Europese 
landen (1991, 222-224). De cijfers van zijn onderzoek zijn - door de operationalisering-
niet te vergelijken met die van SOCON 1985. Wel is duidelijk dal 'abortus zonder meer' op 
sterke weerstand sluit. Ook stelt hij vast dat 'het geloof blijkbaar nog een zwaar stempel 
drukt op de opvattingen over abortus' (236). Het naar de kerk gaan blijkt bij de regressie
analyse van de Nederlandse gegevens de enige variabele te zijn die een aanzienlijk effect op 
de abortushouding laat zien (bela = .34). De effecten van geslacht, inkomen, opleiding, 
leeftijd en urbanisatiegraad waren kleiner dan .10 (350, label 64). 

De vraag is of deze interpretatie van de relatie tussen religie en abortushouding 
algemener toepasbaar is. Komt het vaker voor dat de religieuze betekenisgeving 
van centraal belang blijft bij het bepalen van het sociaal handelen en de houding 
van mensen, terwijl toch de perspectieven die in de samenleving bestaan in de 
morele beoordeling een belangrijke rol spelen? Ten aanzien van abortus is in het 
collectieve bewustzijn van de Nederlanders wel mogelijk wat in een aantal christe
lijke kerken afgewezen wordt: een verzoening van religieuze betekenisgeving en 
morele beoordeling mede op grond van in de samenleving geaccepteerde waarden
oriëntaties. Als een dergelijke verzoening van religieuze traditie en 'moderne' 
moraliteit ook in het kerkelijk beleid mogelijk zou zijn, geeft dat minder ruimte 
aan privatiseringstendensen en aan de toename van de maatschappelijke irrelevan
tie van de christelijke religie. 
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In de Raad van Kerken in Nederland heeft een dergelijke poging met het oog op 
een gemeenschappelijke kerkelijke uitspraak over de abortuswetgeving in 1978 
schipbreuk geleden. De concept-tekst is later onder naam van de auteurs gepubli
ceerd (Beemer, Heering 1978). Zij pogen uitdrukkelijk recht te doen én aan de 
diversiteit van kerkelijke standpunten, én aan de culturele pluriformiteit die onze 
samenleving kenmerkt. Zonder absoluutheidsaanspraken te laten gelden, wordt de 
kritische kracht van de religieuze betekenisgeving aan het 'afbreken van het begin
nend leven' tot uitdrukking gebracht. Daarbij worden de ogen niet gesloten voor 
'voorkomende noodsituaties die van mens tot mens verschillend zijn'. Vervolgens 
wordt geconcludeerd wat deze 'neen tenzij'-standpuntbepaling impliceert voor de 
wetgever: 'dat slechts voorwaardelijk ruimte wordt gemaakt voor een straffeloos 
toepassen van abortus; als een ingreep uit nood zónder bedreiging van straf, niet 
als de uitoefening van een toegekend recht'. De voorwaarden waarop gedoeld 
wordt zijn geen morele voorwaarden en ook geen bevoogdende maatregelen. Zij 
betreffen de vrijheid van het verzoek om abortus. Hoewel er blijkens de notulen 
van de vergadering waarop de concept-tekst besproken werd geen inhoudelijke 
bezwaren tegen het stuk zijn aangevoerd, werd het niet aanvaard, ook niet als 
bijdrage in de discussies. Naast argumenten betreffende de opportuniteit van een 
uitspraak, was daarbij het voornaamste argument dat in het rapport niet voldoende 
uitkwam dat abortus voor bijna honderd procent een kwestie is van de vrouw en 
haar beleving (Notulen Raad van Kerken 1978). 

In termen van het waardenconflict zoals dat in deze studie geconceptualiseerd is: 
het individuele recht van vrouwen prevaleerde voor de Raad van Kerken boven de 
collectieve verantwoordelijkheid die de opstellers van het stuk in de wetgeving tot 
uitdrukking gebracht wilden zien. De vraag wie er beslist bleek belangrijker dan 
de vraag wát er beslist wordt (De Beijer 1990, 81). Het gevolg was dat de geza
menlijke Nederlandse kerken geen substantiële bijdrage aan de maatschappelijke 
discussie over de liberalisering van de abortuswetgeving hebben geleverd. Kelly 
(1989) wijst erop dat de protestantse kerken en de Rooms-Katholieke Kerk in de 
Verenigde Staten niet de kans hebben aangegrepen om de morele ambiguïteit ten 
aanzien van abortus een betere publieke structuur te bieden. Zo hebben de kerken 
- aldus de auteur - zelf bijgedragen aan de privatisering van de godsdienst, een 
verwijt dat ook de toenmalige Raad van Kerken in Nederland treft. 

6.2.4 Het eigene van abortus 

De afwijzing van abortus is in de bestaande conservatieve kerkelijke cultuur zo 
vanzelfsprekend dat het effect van de religie daarop zwak of nihil is. De afwijzing 
van abortus is echter ook breder dan die conservatieve kerkelijke cultuur. Dat 
blijkt als religie bij onkerkelijken effecten heeft op de afwijzing van abortus. 
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Deze duidelijke aanwijzing voor effecten van de traditionele religie die niet allerlei 
elementen van het burgerlijk gezinsdenken met zich meenemen, heeft ons de vraag 
doen stellen of hier zoiets als een niet-burgerlijke religie zichtbaar wordt. In elk 
geval zegt dit iets over religie: het effect van de christelijke religie op de abortus
houding is - anders dan het effect van eerbied voor het leven - als het ware geheel 
los van de andere elementen uit het burgerlijk gezinsdenken werkzaam. Het zegt 
echter ook iets over het eigene van abortus: abortus lijkt een kwestie 'sui generis' 
te zijn. 
Daarbij aansluitend stellen wij de vraag hoe het komt dat religie met de abortus
houding kennelijk een andere band heeft dan met de houdingen tegenover eutha
nasie en suicide. De volgende gedachtengang achten wij de moeite waard. 
In het KASKI-onderzoek naar de doopmotivatie bij r.-k. ouders die pas hun kind 
hadden laten dopen (Spruit, Van Zoelen 1980) bleek bij factoranalyse op een 
aantal doopmotieven een factor 'geboorte-ervaring' voor te komen (de doop als 
dank voor deze geboorte, als viering van het mysterie van het nieuwe leven en als 
geboortefeest). Ook bij een secundaire analyse op het onderzoeksmateriaal (Spruit 
1982) bleek deze factor stand te houden en relatief grote verklarende kracht te 
hebben binnen een model waarmee de motivatie voor de doop verklaard werd. 
Vergeleken met de factor 'traditie' bleek de 'geboorte-ervaring' aanmerkelijk 
sterker (Spruit 1982, 131). 

Wij wagen de suggestie dat er eenzelfde achtergrond is voor de factor 'geboor
te-ervaring' in de doopmotivatie van r.-k. ouders en de grote invloed die religie 
bij de Nederlandse bevolking anno 1985 heeft op de afwijzing van abortus. De 
vraag lijkt op zijn plaats of in onze samenleving aan de ervaring van conceptie, 
zwangerschap en geboorte - anders dan men uit de modernisering en rationalise
ring op het terrein van de voortplanting (mede bewerkstelligd door de ontwikke
ling van de medische technologie) zou aflezen - toch in sterke mate een religieuze 
betekenis toegekend wordt. Het gaat in beide gevallen om een ervaring 'sui gene-
ris' op het gebied van het ontstaan van het menselijk leven. 

6.2.5 Religie en abortus bij mannen en vrouwen 

Tenslotte willen wij nog kort stilstaan bij de conditionele effecten die religie heeft 
op de abortushouding naar geslacht. Vrouwen worden minder door religie be
ïnvloed dan mannen of: - bij degenen die geloof en levensbeschouwing meer dan 
gemiddeld saillant achten - vrouwen worden in tegenstelling tot mannen niet direct 
door religie beïnvloed in haar houding tegenover abortus. 
In dit verband wijzen wij op Williams (1982). Deze auteur onderzoekt abortusge
drag, geen abortushoudingen. Haar steekproef bestaat geheel uit vrouwen, die -
ongewenst zwanger - voor de beslissing staan wel of geen abortus te laten plegen. 
Uit haar analyse trekt zij de algemene conclusie, dat 'de invloed van religie wel 
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eens grotendeels indirect zou kunnen zijn. Deze zou dan veeleer verlopen via de 
internalisering van groepsnormen die in de joods-christelijke traditie verankerd 
zijn dan via directe assimilatie van de godsdienstige leer.' Let wel, het gaat hier 
om vrouwen. Williams verwijst naar White (1968), voor wie de invloed van 
religie op attitudes en gedrag opereert door groepsnormen die in interactieproces
sen gegenereerd worden. Deze specifieke groepsnormen zijn - of zij nu wel of niet 
logisch met de theologie verbonden zijn - de primaire bron van de religieuze 
invloed op de overtuigingen en waarden van het individu. 
Haar interpretatieschema past precies op de uitkomsten van onze analyses van de 
gegevens van SOCON 1985. Religie heeft alleen indirect invloed op de abortus
houding van vrouwen, voornamelijk via de eerbied voor het leven. Bij mannen is 
dat indirecte effect er ook, maar minder sterk. Wellicht dat hierin een steun gezien 
kan worden voor de eerder gegeven interpretatie dat het directe effect van religie 
bij vrouwen in vergelijking met mannen relatief gering of afwezig is, juist omdat 
vrouwen bij abortus een ander, meer existentieel belang hebben dan mannen. Het 
existentiële belang van vrouwen wordt - zo trekken wij de redenering door - niet 
alleen in de zwakte of afwezigheid van het directe effect van religie weerspiegeld, 
maar ook in de specifieke betekenistoekenning aan abortus vanuit de eerbied voor 
het leven, een houding die vrouwen feitelijk - niet normatief - 'meer past' dan 
mannen. 

In kringen van feministes ontstaat in verband met de abortusproblematiek in 
Latijns-Amerika 'het besef van de noodzaak meer aandacht te schenken aan het 
thema van de religie en de betekenis daarvan in het leven van vrouwen', aldus 
Van der Vleuten (1990). Onze onderzoeksuitkomsten betreffende geslacht als 
conditionele variabele onderstrepen de wenselijkheid van zo'n studie. 
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Summary 

The central problem in this study concerns the association of traditional Christian 
religion with abortion attitudes. Two questions are answered. The first pertains to 
the explanation of abortion attitudes: is the religious factor still a predictor of 
abortion attitudes in the rather secularized society of the Netherlands, and what 
other social-cultural factors contribute to the explanation of abortion attitudes? The 
second considers the working of religion in society as conditioned: which con
ditions enlarge or diminish the effectiveness of the religious factor in regard to 
abortion attitudes? 
These questions are approached by means of a secondary analysis of survey data. 
The survey was held in 1985 and covers the inhabitants of the Netherlands from 
18 to 70 years of age. In an empirical typology of abortion attitudes three such 
attitudes can be distinguished: the liberal one (it should be possible for a woman to 
have an abortion without further preface, if she wants to), the restrictive attitude 
(abortion should be permitted only under certain circumstances) and the conserva
tive attitude (abortion should never be possible or allowed). The concept to be 
explained in this study - abortion attitudes - is operationalized as the rejection of 
abortion. Christian religion is operationalized as Christian world- and lifeview, 
that is the Christian belief concerning the existence of an ultimate reality, the 
meaning of life, suffering and death and of good and evil. 

Abortion attitudes are determined by the meaning attributed to abortion, that is by 
the way abortion is conceived of. In the history of Western civilisation the prohi
bition of abortion is motivated by different interpretations of abortion. In the 
Christian tradition the meaning of abortion is seen as an implication of Gods 
absolute power over life and death. In this conception abortion is defined as 
violation of the rights of God. This definition is known to be quite independent of 
another religious motive that also plays an important role in the attribution of 
meaning to abortion: the conviction that the foetus is a human person created by 
God, the Father of all human beings. From this perspective abortion is seen as 
manslaughter, which implies the rejection of abortion. There are, in history, other 
factors, that are often intimately related with religion, and that determine abortion 
attitudes: conceptions of the roles of men and women as well as views on matters 
of sexuality and of the traditional family. They provide each a different definition 
of abortion, for instance as a negation of the importance of motherhood, as a sign 
of sexual permissiveness, or as a threat to traditional family values. 
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In research literature factors related to all these motives turn out to have statistical 
effects on abortion attitudes. Both from a historic point of view and seen through 
the eyes of contemporary research there are sufficient arguments to include these 
factors in a model to explain abortion attitudes. Some other theories are studied as 
well: the modernisation theory and localism theory. This results in the inclusion of 
localism, education and year of birth in a theoretical model together with the 
cultural notions of religion, sex role conceptions, respect for life, sexual conser
vatism and family ideology. 

This model is studied under three different conditions. The first condition emerges 
from our interpretation of the value conflict that surrounds abortion attitudes. It is 
seen as an implication of the choice described by Talcott Parsons in the pattern 
variable 'self-orientation versus collectivity-orientation'. Both orientations provide 
social meaningful perspectives in regard to abortion. That is why they conflict 
with each other, although both represent a value. We postulate a value conflict 
that conditions the effect of religion on abortion attitudes. Operationalisation takes 
into account that both orientations represent a value, though the one prevails over 
the other. In this way three groups can be formed: people for whom self-
orientation prevails over collectivity-orientation, people who are ambivalent (both 
orientations are valued at the same level) and people for whom collectivity-orienta
tion prevails over self-orientation. Two interpretations are proposed concerning the 
influence of value prevalence on the effect of Christian religion on abortion atti
tudes. If the effect of religion on abortion attitudes is stronger when self-
orientation prevails, the postulated value conflict can be interpreted as a cultural 
conflict, that is a conflict between values within groups and within people. If, 
however, the religious effect on abortion attitudes is stronger when collectivity 
orientation prevails, the value conflict should be understood as a social conflict 
between groups. The influence of value prevalence on the effects in the model to 
explain abortion attitudes is studied by testing interaction effects. Interaction 
effects of value prevalence with other exogenous and endogenous variables are 
interpreted as conditional effects of the model variables, the condition being value 
prevalence. 

The second condition proceeds from the particular situation in the Netherlands that 
almost half the population is unchurched. It is to be expected that the effect of 
traditional religion on abortion attitudes is not the same for members of Christian 
churches as for unchurched people. Religion is supposed to support the culture of 
the Christian community, that is the rejection of abortion. This applies when the 
effect of religion on abortion attitudes is stronger within the Christian churches 
than outside. This may also provide a test for the modernisation theory which says 
that religion is withdrawing from society. Traditional religion should be only 
effective in rather marginalized groups that consist of older, less educated, non 
urban, traditional people and of church members. 
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The third condition for the effect of religion on abortion attitudes is the existence 
of sex related interest groups. Men and women are regarded as groups with diffe
rent interests in abortion. Although American research shows no consistent results, 
it seems plausible to expect a different meaning of abortion for men and for 
women. From this point of view another question seems rather pertinent. Is it true 
that sex role conceptions have a stronger effect on abortion attitudes for women 
than for men? If this assumption is confirmed, it is plausible that women attribute 
a meaning to abortion that refers to the emancipation of women. 

The results of the empirical analysis show that traditional Christian religion is the 
most important factor in the explanation of abortion attitudes. The total effect of 
religion is consistently strong, although sometimes the effect is indirect, mediated 
by the notion 'respect for life'. The other variables in the model have comparati
vely small effects on abortion attitudes. In Dutch society the meaning of abortion 
is, first and foremost, determined by the Christian world- and lifeview. 

This generalized result of empirical analysis becomes even more interesting when 
the outcomes of the testing of the model under different conditions are studied. 

- Value prevalence as a condition gives two seemingly contradictory results. On 
the one hand, when self-orientation prevails, the direct effect of religion on 
abortion attitudes is strongest. In this case we conclude that there is a cultural 
conflict, that is a conflict between values within people. On the other hand, 
when collectivity-orientation prevails, we find that the indirect effects of 
religion on abortion attitudes are stronger. And in this case we come to the 
conclusion that there is a social conflict, that is a conflict between groups. Both 
conclusions have to be maintained: as regards abortion there is both a cultural 
conflict and a social conflict. Although recent liberalisation of abortion law and 
abortion practice is hardly contested in public life, it is not taken for granted 
either. Abortion remains a subject of conflict. In that conflict traditional 
Christian religion plays an important role. 

- Church membership as a condition falsifies that particular part of modernisation 
theory that claims religion is effective only within churches or other marginali
zed groups. In contrast with these expectations, it appears that religion has 
outside the churches as much direct effect on abortion attitudes as within the 
churches. This is the case for the population of this study. In a subpopulalion 
of people, for whom the saliency of religion or worldview is above average, 
the results are even more remarkable. In this subpopulation religion has a 
strong direct effect on abortion attitudes among unchurched people, whereas 
there is no significant direct religious effect among church members. The inter
pretation of these findings has to take into account the pattern of indirect 
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effects. In both the population and the subpopulation there are strong indirect 
religious effects through the notion 'respect for life'. Churched people seem to 
define abortion in the first place as a forbidden 'intervention in life and death'. 
For unchurched people, however, the first meaning of abortion is a direct 
religious one. Abortion is primarily understood as a subject that falls under 
religious categories. The more unchurched people believe in God 'as concerned 
about every human being in a personal way', the more they will reject abor
tion. This pattern is specific for abortion. Religious effects on the notion of 
'respect for life', operationalized with rejection of euthanasia and of suicide, 
differ also within and outside the churches, but the pattern is inverse: the effect 
of religion on respect for life is stronger for the churched than for the 
unchurched. 

- The hypothesis of sex related interest groups has partly to be rejected: women 
do not interprete abortion more in terms of sex role conceptions than men. So, 
on this point, women do not refer more to women's emancipation than men. 
The other test of the hypothesis, however, does not lead to rejection. In the 
population religion has a significantly smaller effect on abortion attitudes for 
women than for men. In the subpopulation of people for whom the saliency of 
religion or worldview is above average, the hypothesis is supported even more 
strongly. The direct effect of religion on abortion attitudes of women is not 
significant, whereas the effect on abortion attitudes of men is rather strong. 
Also when the indirect effects of religion on abortion attitudes are taken into 
consideration, the conclusion remains that religion has less impact on abortion 
attitudes for women than for men. The meaning of abortion is not the same for 
both sexes. A reason for this may be that they have different interests in 
abortion. 

(Met dank aan dr. A.II.C. van Eijk) 
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Bijlage 1 Beschrijving van de gebruikte variabelen 

In deze bijlage wordt aangegeven welk materiaal van SOCON 198S in de analyse betrokken is. 
De nummers tussen haakjes geven de nummering van de variabelen weer uit de publikatie van het 
Stcinmetzarchief (Felling, Peters, Schreuder 1987a). 

1.1 Wereld- en levensbeschouwing 

Deze gegevens betreffen a) de inhoud van wereld- en levensbeschouwing, b) het belang ervan, en 
voorts c) de kerkelijke binding. 

a) De inhoud van wereld- en levensbeschouwing 
Acht schalen die op grond van factoranalyse zijn geconstrueerd meten de verschillende empirisch 
waargenomen stellingnames ten aanzien van vijf levensbeschouwelijke thema's. Hier wordt het 
theoretisch schema overgenomen dal aan de voorgelegde uitspraken ten grondslag ligt. 

Conceptueel schema van levensbeschouwelijke dimensies 

STELLINGNAMES 

THEMA'S 

Bestaan 
vaneen 
hogere 
werkelijk
heid 

Zin van 
het leven 

Betekenis 
van hel 
lijden 

Betekenis 
van de 
dood 

Betekenis 
van goed 
en kwaad 

Chrislclijk-
thcïslisch 

Transccndcnt-
deïstisch 

Binnenwereldlijk 

Agnosticistisch-
sccpticistisch 

Nihilistisch 

С 

Τ 

BIKOS 

NT 

leeg 

BI 

ZLE ZLIJ 
TW 

DOOD 

xxxxx 

leeg 

leeg 

De posities van de acht empirisch gevonden dimensies van wereld- en levensbeschouwing zijn 
hier aangegeven binnen hel conceptuele schema waarmee het meetinstrument is samengesteld. Ten 
aanzien van vijf thema's zijn vijf stellingnames mogelijk. Voor elke cel van het schema, behalve 
die waarin staat 'leeg', zijn uitspraken in de vragenlijst opgenomen die de stellingnamc ten 
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aanzien van het betreffende thema indiceren Alleen in de cel 'nihilistisch ten aanzien van de 
betekenis van de dood' komt geen van de opgenomen uitspraken terug ш een van de empinsch 
gevonden dimensies (XXXXX) 

De acht schalen zijn de volgende 

De christelijke levensbeschouwmgÇWQZS'i) 
Dit is de ζ g C-schaal Hierbij gaat het om een uitgesproken chnstclijke stellingname ten aanzien 
van het bestaan van een hogere werkelijkheid, de zin van het leven, de betekenis van het lijden, 
van de dood en van goed en kwaad De uitspraken die van deze schaal deel uitmaken, zijn 

Er bestaat een God, die zich met ieder mens persoonlijk bezig houdt (VOI49) 
Er is een God, die God voor ons wil zijn (V0150) 
Er is een God, die zich in Jezus Chnslus heeft doen kennen (VOI51) 
Er is een God, wiens Rijk komende is (VOI52) 
Het leven heeft voor mij alleen maar betekenis, omdat er een God bestaat (V0166) 
Pas als je gelooft in God heeft de dood betekenis (V0179) 
Je kunt tijdens een ziekte veel pijn verdragen, als je gelooft in God (V0181) 
Leed en lijden knjgen voor mij pas betekenis, als je gelooft in God (V0182) 
Al hel goede in de wereld komt uiteindelijk van God (VOI99) 
God /orgt ervoor, dat het goede uiteindelijk het kwaad zal overwinnen 
(V0200) 

Twijfel aan de betekenis van de dood (V0856) 
Het betreft hier de agnosticistischc of scepticistische stellingname ten aanzien van de betekenis 
van de dood (TWDOOD), geïndiceerd door de volgende uitspraken 

Wat de dood betekent kan ik niet zeggen (V0191) 
Er wordl veel gepraat over de dood, maar ik weet eigenlijk niet wat ik ermee aan moet 
(VOI 92) 

Twijfel aan en ontkenning van de zin van het leven (V0859) 
Met deze schaal wordt de gecombineerde agnosticislische of sceplicislische en nihilistische 
stellingname ten aanzien van de betekenis van het leven (ZLE) gemeten De volgende uitspraken 
maken deel uit van de/e schaal 

Ik vind het moeilijk om te /eggen of het leven ergens toe dient (V0174) 
Hel leven heeft volgens mij weinig zin (V0175) 
Volgens mij heeft het leven geen speciale betekenis (VOI76) 
Volgens mij dient het leven nergens toe (VOI77) 

Binnenwereldltjke kosmologie (V0862) 
Het gaat m deze schaal (BIKOS) om de binnenwcreldhjke duiding van het bestaan van een hogere 
werkelijkheid Vandaar de naam binnenwereldlijke kosmologie De schaal is samengesteld uit 
twee uitspraken 

God is voor mij niets anders dan het waardevolle in de mens (VOI58) 
God is niet daarboven, maar alleen in de harten van de mensen (VOI59) 

Transcendente levensbeschouwing (V0865) 
In deze schaal (T) wordt de deistischc opvatting over het bestaan van een hogere werkelijkheid en 
over de betekenis van de dood uitgedrukt De volgende uitspraken /ijn in deze schaal opgenomen 

Er bestaat iets buiten deze wereld (V0153) 
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Er bestaat zoiets als een hogere macht, die het leven beheerst (V0155) 
Ik geloof in het bestaan van een opperwezen (VOI56) 
De dood is de overgang naar een ander bestaan, wat dat dan ook moge zijn (VOI84) 
De dood is niet het definitieve einde, omdat de mens deel uitmaakt van een hogere orde 
(V0185) 

Binnenwereldhjke levensbeschouwing (V0868) 
Het betreft hier een bijna allesomvattend complex (BI) bmnenwereldlijke opvattingen over de zin 
van het leven, over de betekenis van de dood en over de betekenis van goed en kwaad De 
uitspraken waaruit deze schaal is samengesteld, zijn 

Het leven heeft alleen zin als je die er zelf aan geeft (V0170) 
Voor mij heeft het leven zin in zich zelf (V0171) 
Voor mij is de zin van hel leven, dat je er het beste van probeert te maken (VOI72) 
Als je je leven uitgeleefd hebt, is de dood een natuurlijk rustpunt (VOI 88) 
De dood hoort bij hel leven, daar moetje geen probleem van maken (VOI 89) 
Goed en kwaad in de wereld zijn geheel en al mensenwerk (V0201) 
Het probleem van goed en kwaad moet door de mensen zelf worden opgelost (V0202) 

Twijfel aan en ontkenning van de zin van het lijden (V0871) 
Deze schaal (ZLU) bevat uitspraken die, tezamen genomen, de agnoslicislische of scepticistischc 
en nihilistische slcllingnamcs ten aanzien van de betekenis van het lijden combineren 

Je kunt wel over de zin van het lijden nadenken, maar daar kom je toch mei achter (V0193) 
Of lijden en verdnet ergens toe dienen zou ik niet kunnen zeggen (V0194) 
Hel lijden is er, maar het heeft geen enkele zin (VOI97) 
Het leed, dat mensen overkomt, heeft geen enkele bedoeling (V0198) 

Twijfel aan en ontkenning van transcendentie (V0874) 
Met deze schaal (NT) wordt de gecombineerde agnoslicislische of sceplicistische en nihilislischc 
slclhngname ten aan/ien van hel beslaan van een hogere werkelijkheid gemeten De volgende 
uitspraken zijn in de schaal opgenomen 

Als er al een God beslaat dan merk je daar in ieder geval weinig van (VO161) 
Dal er een God of een hogere macht zou beslaan, is alleen maar inbeelding van de mensen 
(VOI 62) 
Op de vraag of er nog iels builen deze wereld is, knjg je toch geen antwoord (V0163) 
Ons leven wordt uiteindelijk bepaald door de wellen van de natuur (VOI64) 
Het leven is slechts een evolutieproces (VOI65) 

b) Het belang van wereld- en levensbeschouwing 
Vervolgens is er een schaal die geconstrueerd is op grond van een factoranalyse van uitspraken 
die de subjectieve belangrijkheid van de eigen wereld- en levensbeschouwing betreffen, de 
saillantie van geloof en levensbeschouwing (V0893) (SAIL) Aan degenen die zichzelf beschouw
den als lid van een chnslclijke kerk of geloofsgemeenschap werd gevraagd naar de subjectieve 
belangnjkhcid van geloof of geloofsovertuiging Bij hen die de vraag naar het kerklidmaatschap 
ontkennend beantwoordden, werd naar de belangnjkhcid van de levensbeschouwing gevraagd De 
volgende uitspraken zijn in de schaal opgenomen 

Mijn geloofsovertuiging (c q levensbeschouwing) heeft veel invloed in mijn leven van 
alledag (V0203 EN VO208) 
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Als ik belangrijke beslissingen moet nemen, speelt mijn geloofsovertuiging (c.q. levensbe
schouwing) daarbij een grote rol (V0204 EN V0209). 
Mijn geloofsovertuiging (c.q. levensbeschouwing) heeft veel invloed op mijn politieke 
opvattingen ÇV0205 EN V0210). 
Als ik geen geloofsovertuiging (c.q. levensbeschouwing) had, zou mijn leven er heel anders 
uitzien (V0206 EN V0211). 
Geloof (c.q. levensbeschouwing) is iets, dat me erg veel interesseert (V0207 EN V0212). 

c) De kerkelijke binding 
Tenslotte is er de schaal betreffende de kerkelijke binding. Kerkelijke binding (V0852) (KERK-
BIND) is samengesteld op grond van de probabilistische scalogramanalyse van Mokken (van 
V0133, V0136-V0138, V0143-V0145). Het is een cumulatieve schaal van kerklidmaatschap en 
kerkelijke participatie, die de volgende zes categorieën omvat: 

onkerkclijken van de tweede generatie (ouders nooit kerklid geweest), 
onkcrkclijkcn van de eerste generatie (zelf nooit kerklid geweest, ouders wel), 
onkerkelijken van de eerste generatie (ex-kerkleden), 
randleden (geen regelmatige kerkgang), 
modale leden (kerkgangers, verder geen bijzondere kerkelijke activiteiten), 
kernleden (kerkgangers en wel bijzondere kerkelijke activiteiten). 

Er zijn nog andere operationaliseringen van de religieuze factor in het bestand van SOCON 198S. 
De ene lijkt echter theoretisch minder relevant voor de houding tegenover abortus ('deelname aan 
kerkelijke overgangsriten' (V0851)). De ander ('kerkgangfrekwentie' (V0143)) is al in de schaal 
KERKBIND verwerkt. Wij laten ze verder buiten beschouwing. 

1.2 Waardenoriëntaties 

Aan de ondervraagden is een serie uitspraken voorgelegd die als indicaties dienen voor een aantal 
waardenoriëntaties. Op grond van factoranalyse zijn zes schalen geconstrueerd. De meningen van 
de ondervraagden aangaande het belang dat zij aan de voorgelegde zaken hechten, maken het 
mogelijk een 'score op de waardenoriëntatie' te bepalen. 

Autonomie (V0820) 
Deze schaal (AUT) is uit de volgende uitspraken samengesteld: 

Kunnen doen en laten watje wilt (VOI 19). 
Zelf uitmaken wal mag en niet mag (V0123). 
Niet aan regels gebonden zijn (V0124). 
Van niemand afhankelijk zijn (V0125). 

Familiale burgerlijkheid ( 082Э) 
Deze burgerlijke waardenoriëntatie op het gezin (BWG), of dit burgerlijk familialisme omvat deze 
uitspraken: 

Getrouwd zijn (V0107). 
Kinderen hebben en opvoeden (V0108). 
Leven voor je gezin (V0109). 
De toekomst van mijn kinderen (VOI 10). 
Een gelukkig gezinsleven (VOI 11). 
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Maatschappijkritiek (V0826) 
De maatschappijkritische waardenoriëntatie (MKW) bevat de uitspraken: 

Meewerken aan het verkleinen van bestaande inkomensverschillen (VO112). 
Grotere gelijkheid in de maatschappij bevorderen (VOI 13). 
Het doorbreken van beslaandemachtsverhoudingen(V0114). 
Je inzetten voor een samenleving waarin iedereen kan meebeslissen (VOI 15). 

Nieuwe innerlijkheid (V0829) 
Deze schaal (NI) omvat twee uitspraken: 

Evenwichtig en in harmonie met jezelf zijn (V0126). 
Je als mens kunnen ontplooien (VOI29). 

Economiche burgerlijkheid (V0832) 
Naast het familiale aspect van burgerlijkheid is er de burgerlijke waardenoncnlatie op het beroep 
(BWB): 

Vooruitkomen in je leven (VOlOl). 
Het financieel goed hebben (V0103). 
Maatschappelijke zekerheid (V0104). 
Hel gevoel dal je iets bereikt hebt in je leven (VOI05). 

Hedonisme (V0835) 
De schaal betreffende de hedonistische waardenoriëntatie (HW) is uit twee uitspraken samenge
steld: 

Van het leven genieten (VOI 16). 
Plezier maken (VOI 17). 

1.3 Cultureel conservatisme 

Deze groep gegevens wordt gevormd door schalen die geconstrueerd zijn uit antwoorden op 
vragen naar de houding tegenover orde en traditie. 

Inperking van burgerlijke vrijheden (V0911) 
Deze zogenaamde 'Mokkcnschaal' (BURGVRYH) is op grond van een probabilistische scalo-
gramanalyse samengesteld. Ten aanzien van zes punten werd de vraag gesteld of men vond dat 
iedereen in ons land terzake vrij zou moeten zijn of dat deze vrijheid ingeperkt zou moeten 
worden. De volgende 'vrijheden' kwamen aan de orde: 

In hel openbaar te zeggen wat men wil (V0223). 
In het openbaar te schrijven wat men wil (V0224). 
Voor of tegen iets te demonstreren (V0225). 
Openlijk kritiek te leveren op het Koningshuis (V0226). 
Militaire dienst te weigeren (V0227). 
Gebouwen bezetten (bijvoorbeeld scholen, bedrijven of universiteiten) om gerechtvaardigde 
eisen kracht bij te zetten (V0228). 

Afwijzing van ingrepen in hel leven (V0912) 
De afwijzing van ingrepen in het leven wordt als aanwijzing beschouwd dal men zich in culturele 
zin traditioneel opstelt. De houding tegenover abortus kan in dit verband een belangrijke indicatie 
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zijn. Met het oog hierop zijn de gegevens over abortus verzameld (V0230, V0232). Andere 
indicaties worden ontleend aan de houding tegenover: 

Geboortenregeling (GEBREG), d.i. het bewust geen kinderen willen, terwijl er medisch geen 
enkel bezwaar is (V0229). 
Euthanasie (EUTH), d.i. als een dokter iemand op diens eigen verzoek uit zijn lijden helpt 
door het geven van een spuitje (V0231). 
Zelfdoding (SUICIDE), d.i. het recht zichzelf te doden als mensen dat willen (V0233). 

Traditioneel beeld van de vrouw (V0898) 
Ook het beeld dat men van de vrouw heeft, wordt als indicatie voor gehechtheid aan de traditie 
beschouwd. Op grond van factoranalyse is een schaal (VRBEELD) geconstrueerd waarin de 
volgende uitspraken verwerkt zijn: 

Een vrouw is geschikter om kleine kinderen op te voeden dan een man 
(V0234). 
Voor een meisje is het toch eigenlijk niet zo belangrijk als voor een jongen om een goede 
schoolopleiding Ie krijgen (V0235). 
Jongens kun je nu eenmaal vrijer opvoeden dan meisjes (V0236). 
Het is onnatuurlijk als vrouwen in een bedrijf leiding uitoefenen over mannen (V0237). 

1.4 liet complex van huwelijks- en gezinswaarden 

In dit complex zijn traditionele en alternatieve waarden opgenomen betreffende twee thema's: 
a het gezin als institutie en 
b attitudes inzake twee-relaties. 

a) Het gezin ab institutie 
Drie aspecten van dit thema zijn tot schalen verwerkt, waarbij voor twee aspecten alternatieve 
operationaliseringen in het materiaal aanwezig zijn. 

Aanvaarding van alternatieve samenlevingsvormen 
Dit aspect is in drie schalen verwerkt: een schaal op grond van factoranalyse (ALTSAM), 
(V1017), en twee schalen op grond van probabilistische scalogramanalyse (ACCASMA en 
OPPASMA), (V1060 EN V1062). Aan de laatst genoemde schaal ligt een andere dichotomiscring 
ten grondslag. Het betreft hier de oppositie tegen alternatieve samenlevingsvormen. In alle drie de 
schalen zijn de volgende samcnlevingsvormenopgcnomcn. 

Ongehuwd samenwonen, zonder kinderen (V0459). 
Bewust ongehuwd moeder zijn (V0451). 
Als homofiel samenwonen met een vaste partner (V0452). 
Ongehuwd samenwonen, met eigen kinderen (V0454). 
Met een groep mensen samen in een huis gaan wonen (V0455). 

Wenselijkheid of onmisbaarheid van de huwelijkssluiting (V1021) 
Op grond van factoranalyse zijn de volgende uitspraken in deze schaal (HUWSL) verwerkt: 

Je mist veel in je leven als je niet trouwt (V0456). 
Alleen als je getrouwd bent heb je iemand op wie je ALTIJD kunt terugvallen (V0457). 
Het huwelijk is de meest unieke band die een mens in zijn leven kan hebben (V0459). 
Als je gehuwd bent heb je ECHT iemand die je HELEMAAL kunt vertrouwen (V0461). 
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Aanvaarding van de traditionele rolverdeling 
Dit aspect is in drie schalen geoperationaliseerd (TRROLA, TRROLB en TRROLC), (V1007, 
V1010 EN V102S). Daarbij is de volgende lijst van uitspraken gebruikt. Door toevoeging van de 
letters А, В en С wordt aangegeven in welke schaal de betreffende uitspraak verwerkt is. De 
eerste vier uitspraken zijn wij al eerder tegengekomen: zij vormen de schaal traditioneel beeld van 
de vrouw (VRBEELD). 

Een vrouw is geschikter om kleine kinderen op te voeden dan een man 
(V0234). (A.B) 
Voor een meisje is het toch eigenlijk niet zo belangrijk als voor een jongen om een goede 
schoolopleiding te krijgen (V0235). (A,B) 
Jongens kun je nu eenmaal vrijer opvoeden dan meisjes (V0236). (A,B) 
Het is onnatuurlijk als vrouwen in een bedrijf leiding uitoefenen over mannen (V0237). (A) 
Ik vind het heel gewoon als een meisje naar de Technische School wil (V0422). (Α,Β) 
Op school hoort een jongen meer te presteren dan een meisje (V0423). (Α,Β) 
Ik vind het heel gewoon als jongens op school leren breien en haken (V0425). (Α,Β) 
Het is het meest natuurlijk, dat de man kostwinner is en de vrouw voor het huishouden en de 
kinderen zorgt (V0462).(A,C) 
Vrouwenemancipatie is ook heel belangrijk voor mannen (V0463). (A,C) 
Het is het beste, dat man en vrouw ieder part-time werken en verder samen voor het huis
houden en de kinderen zorgen (V464). (A,C) 
De vrouw kan maar beter niet gaan werken, want dat geeft toch maar problemen in het 
huishouden, zeker als er kinderen komen (V0465). (A,C) 
De vrouwenemancipatie zet vrouwen op legen mannen (V0466). (A,C) 

Het eerste deel van deze reeks uitspraken (behalve het item over leidinggeven door vrouwen) is 
verwerkt in schaal TRROLB, die vooral over het aanleren van het rolpatroon gaat. Het tweede 
deel behoort tot de schaal TRROLC en betreft de rolverdeling tussen man en vrouw. De schaal 
TRROLA omvat alle aspecten van de traditionele rolverdeling. 

b) Attitudes inzake twee-relaties 
Op grond van factoranalyse bleek de constructie van drie schalen mogelijk te zijn. Analyse van 
een deel van de betrokken uitspraken leverde nog een vierde schaal op. 

Behoud van zelfstandigheid of individuele vrijheid (VI032) 
De schaal (BEHZELF) omvat de volgende uitspraken: 

Een relatie is eigenlijk dan alleen echt goed, als je elkaar helemaal vrij laat (V0467). 
Het zou fijn zijn als je een eigen kamer zou hebben om je terug te kunnen trekken als je dat 
wilt (V0468). 
Je moet in je relatie proberen je eigen leven te leiden, anders raak je aan elkaar vastgeklit 
(V0471). 
Als beide partners ieder eigen inkomsten hebben, dan moeten zij die ook apart kunnen 
besteden (V0472). 
Het is voor beide partners het beste, als zij ieder voor zich veel vrijheid hebben (V0473). 
Het is voor jezelf onmisbaar om in je vrije tijd EIGEN bezigheden te hebben, los van je 
partner (V0478). 
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Samen doen, samen delen (V1035) 
De schaal (SAMDOEN) is als volgt samengesteld 

Je kunt maar het beste hoofdzakelijk gezamenlijke vncnden met je partner hebben (V0475) 
Je moet emaar streven om zoveel mogelijk dingen samen met je partner te doen (V0476) 
Alleen in een huwelijk of vaste relatie kun je gelukkig /ijn (V0477) 
Je moet maar weinig dingen los van je partner doen, anders groei je misschien uit elkaar 
(V0479) 

Exclusiviteit van de relatie (VI029) 
De schaal (EXCLREL) omvat de volgende uitspraken 

Je kunt pas echtscheiding overwegen nadat je lang en hard hebt geprobeerd om je huwelijk 
te redden (V0480) 
Je verbreekt de vertrouwensband met je partner, als je een sexuclc relatie met een ander hebt 
(V0482) 
Je mag best meer dan EEN sexuclc relatie tegelijk hebben (V0483) 
Voor je relatie moet je je tot het uiterste in/cuen (V0484) 
Een sexuele verhouding met iemand anders als je vaste partner is een duidelijk teken dat er 
met je relatie iels mis is (V0485) 

Exclusiviteit van sexuele relatie (VI039) 
Deze schaal (EXCLSEX) omvat dne uitspraken die ook in de schaal EXCLREL opgenomen zijn 

Je verbreekt de vertrouwensband met je partner, als je een sexuclc relatie met een ander hebt 
(V0482) 
Je mag best meer dan EEN sexuclc relatie tegelijk hebben (V0483) 
Een sexuclc verhouding met iemand anders als je vaste partner is een duidelijk leken dat er 
mei je relatie iels mis is (V0485) 

1.5 Referentiegroepen 

In het matenaal van SOCON 1985 /ijn nog vier schalen opgenomen die op enigerlei wij/e het 
bcgnp 'referentie' uitdrukken Elk van de schalen is door factoranalyse onderbouwd 

Tevredenheid met woonplaats (V0919) 
De schaal (WOONSAT) is uit de volgende uitspraken samengesteld 

Ik voel mij helemaal thuis in de buurt waar ik woon (V0257) 
Ik ben helemaal tevreden met de buurt waar ik woon (V0259) 
Ik zou eigenlijk nergens anders willen wonen als hier (V0260) 

Normconfonnisme (V0923) 
De schaal (NORMCONF) bevat de volgende uitspraken 

Ik hou me altijd netjes aan de regels die gelden in mijn buurt (V0262) 
Ik probeer mij in mijn gedrag zoveel mogelijk aan te passen aan hoe mijn vrienden zich 
gedragen (V0263) 
Ik probeer me /ovcel mogelijk aan te passen aan de gewoontes in mijn buurt (V0264) 
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Sociale controle door pnmatre netwerken (V0927) 
De schaal (SOCCONTR) bevat de volgende uitspraken 

Mijn familie zou het niet goedkeuren als ik bevnend zou zijn met een Turk (V0265) 
Mijn vrienden zouden het niet goedkeuren wanneer ik bevnend zou zijn met een Turk 
(V0266) 

Lokalisme (V0930) 
De schaal (LOKAL) omvat de volgende uitspraken 

Plaatselijk nieuws is meestal interessanter dan nieuws over wat elders gebeurt (V0251) 
De kranten besteden in het algemeen veel te weinig aandacht aan allerlei plaatselijk nieuws 
(V0252) 
Je kunt beter lid zijn van een plaatselijke vereniging dan van een landelijke organisatie 
(V0253) 
Grote steden zijn weliswaar belangrijk, maar de kleine plaatselijke gemeenschap is de 
ruggegraat van ons land (V0254) 
Grote steden zijn leuk om er te winkelen, maar niet om er te wonen (V0255) 
Voor belangrijke funkties in mijn woonplaats geef ik de voorkeur aan mensen, die hier 
geboren en getogen zijn (V0256) 

1.6 Persoonlükheidskenmerk 

Hieronder worden de uitspraken weergegeven die m een factoranalyse bruikbaar bleken als 
indicatoren voor de schaal autontansme 

Autoritarisme (V1075) 
De negen subsyndromen van het concept autontansme zijn als volgt geoperationaliseerd en zo in 
de schaal autontansme opgenomen 

Er zijn twee soorten mensen sterken en zwakken (V0623) 
De meeste mensen vallen tegen als je ze beter leert kennen (V0624) 
Jonge mensen knjgen soms opstandige denkbeelden, maar als zij ouder worden, behoren zij 
daar overheen te groeien en zich aan te passen (V0625) 
Onze sociale problemen zouden grotendeels zijn opgelost, als we ons op de een of andere 
manier konden ontdoen van immorele, oneerlijke en zwakbegaafde mensen (V0626) 
Wat we nodig hebben zijn minder wetten en instellingen en meer moedige, onvermoeibare en 
toegewijde leiders, waar het volk vertrouwen in kan hebben (V0627) 
Van iemand met slechte manieren, gewoonten en opvoeding kan men nauwelijks verwachten, 
dat hij goed om kan gaan met fatsoenlijke mensen (V0628) 
De laatste tijd zijn er steeds meer mensen die zich bemoeien met zaken die persoonlijk en 
pnvé behoren te blijven (V0629) 
Sexuele misdaden, zoals verkrachting en aanranding van kinderen verdienen meer dan enkel 
gevangenisstraf, aan zulke misdadigers zouden eigenlijk in het openbaar lijfstraffen moeten 
worden toegediend (V0630) 
Als de mensen minder zouden praten en harder zouden werken, zou alles beter gaan 
(V0631) 
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1.7 Sociale kenmerken 

Er wordt ook een sene sociale kenmerken uit het onderzoek van SOCON 1985 in de bivanate 
analyse gebruikt Hel gaal om de volgende vanabclcn 

Maatschappelijke sectoren 
Kerkelijke ge/indle (KERKGEZ) (VOI34) 
Politieke voorkeur (POLVO) (V0080) 

Sociale categorieën 
Geslacht (GESL) (V0013) 
Leeflijd (LEEFTIJD), op grond van het geboortejaar (GEBJAAR) (V0014)) 
Opleiding (OPL)(V0100) 
Bcrocpsstatustypologic(MILIEU) (V0099) 
Sociaal economische status (SES), samengesteld uit MILIEU en OPL 
Bruto inkomen (INKOMEN) (V0096) 

Geografische en structurele kenmerken 
Regio (REGIO) (B0006) 
Provincie (PROV) (V1180) 
Urbamsalicgraad (URBGRAAD) (V0007) 

Relatievormen 
Burgerlijke staal (STAAT) (V0037) 
Samenleving mei partner in huwelijk of daarbuiten (PARTNER) (V0036) 
Combinatie van STAAT en PARTNER (HUWPART) 

Nationale herkomst 
Nationaliteit van respondcnl (NATRESP) (V0097) 
Nationaliteit van ouders van respondent (NATOUD) (V0098) 

De gegevens uil SOCON 1985 zijn verzameld bij een a scicele steekproef uit de bevolking van 
Nederland in de leeftijdsgroep van 18 lol en mcl 70 jaar Een deel van de vragen is mei aan alle 
respondenten gesteld In hel verband van deze analyse is van belang dat de gegevens betreffende 
hel complex van huwelijks en gezinswaarden van 1829 respondenten afkomstig 7ijn en dal de 
gegevens over aulonlansmc van 1799 deels andere respondenten komen De ovenge gegevens 
bclrcffcn 3 003 personen De samenstelling van de steekproef voor die gegevens waarmee de 
relatie tussen religie en aborlushouding empinsch benaderd wordt, is opgenomen in de tekst van 
noot 19 bij hoofdstuk 3 
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Bijlage 2 Tabellen 

2.1 Tabellen by hoofdstuk 2 

Tabel 2a Abortustypologie en christelijke wereld- en levensbeschouwing (in%) 

ABORTUS Christelijke levcnsbeschouwing(C schaal) 
400 en 401-499 500-599 600 en Totaal 
lager hoger 

Ja 
Neen tenzij 
Neen 

N( = 100%) 
V= 31 

Ja 
Neen ten/ij 
Neen 

N( = 100%) 
V= 22 

Ja 
Neen tenzij 
Neen 

N =(100%) 
V= 21 

67 
33 

1 

394 

62 
36 

3 

424 

16 
68 
16 

417 

48 
49 

3 

782 

44 
51 

5 

619 

32 
58 
10 

683 

27 
63 
10 

638 

32 
58 
11 

813 

45 
49 

6 

743 

11 
65 
24 

433 

17 
66 
17 

391 

59 
38 

3 

404 

38 
53 

9 

2247 

38 
53 

9 

2247 

38 
53 

9 

2247 

Tabel 2b Abortustypologie en transcendente wereld- en levensbeschouwing fin%) 

ABORTUS Transcendente levensbeschouwing (T) 
400 en 401-499 500-599 600 en Totaal 
lager hoger 

Tabel 2c Abortustypologie en met-transcendente wereld- en levensbeschouwing fin%) 

ABORTUS Niet-transcendcntelevensbcschouwing(NT) 
400 en 401-499 500-599 600 en Totaal 
lager hoger 



Tabel 2d Aborlustypologie en binnenwereidlijke levensbeschouwing fin%) 

ABORTUS 

Ja 
Neen tenzij 
Neen 

N ( = 100%) 
V= 16 

Binnenwereidlijke levensbeschouwing (BI) 
400 en 
lager 

17 
65 
19 

316 

401-499 

35 
56 

9 

641 

500-599 

45 
49 

6 

963 

600 en 
hoger 

46 
49 

6 

327 

Totaal 

38 
53 

9 

2247 

Tabel 2e Aborlustypologie en twijfel aan en ontkenning van de zin van hel leven Çin%) 

ABORTUS 

Ja 
Neen len/ij 
Neen 

N (=100%) 
V= 16 

Twijfel en 
400 en 
lager 

19 
68 
14 

411 

ontkenning /in 
401-499 

39 
53 

8 

750 

van leven (ZLE) 
500-599 

41 
51 
7 

769 

600 en 
hoger 

55 
39 

5 

317 

Totaal 

38 
53 

9 

2247 

Tabel 2f Aborlustypologie en twijfel aan de betekenis van de dood fin%) 

ABORTUS 

Ja 
Neen tenzij 
Neen 

N( = 100%) 

v= Π 

Twijfel aan bclckcms van 
400 en 
lager 

26 
59 
15 

383 

401-499 

37 
55 

8 

574 

dood (TWDOOD) 
500-599 

42 
51 

7 

842 

600 en 
hoger 

45 
48 

7 

348 

Totaal 

38 
53 

9 

2247 

202 



Tabel 2g Abortustypohgie en subjectief belang van religie en levensbeschouwing 
fin%) 

ABORTUS 

Ja 
Neen tenzij 
Neen 

N(=100%) 
V= 14 

Saillanlic rehgic/lcvensbeschouw (SAIL) 
400 en 
lager 

47 
49 

4 

558 

401-499 

42 
53 

5 

658 

500-599 

37 
54 
10 

1072 

600 en 
hoger 

27 
55 
19 

512 

Totaal 

38 
53 

9 

2800 

Tabel 2h Abortustypohgie en kerkelijke binding (¡n%) 

ABORTUS 

Ja 
Neen tenzij 
Neen 

N(=100%) 
V= 27 

Kerkelijke 
2c gen 
onkerk 

56 
40 

5 

387 

binding (KERKBIND) 
Ie gen 
onkerk 

60 
34 
6 

232 

ex-
hd 

55 
42 

3 

704 

rand-
hd 

36 
57 

7 

581 

modaal 
hd 

17 
66 
17 

615 

kern
lid 

14 
68 
18 

361 

Totaal 

38 
53 

9 

2880 

Tabel 2i Abortustypohgie en de burgerlijke waardenoriëntatie op het gezin fin %) 

ABORTUS Familiahsme (BWG) 
400 en 401-499 
lager 

500-599 600 en 
hoger 

Totaal 

Ja 
Neen tenzij 
Neen 

59 
37 

5 

44 
48 

8 

33 
57 
10 

25 
63 
12 

39 
52 

9 

N(=100%) 
V= 16 

435 779 1079 490 2783 



Tabel 2j Aborlustypologie en autonomie fin %) 

ABORTUS Autonomie (AUT) 
400 en 401-499 
lager 

500-599 600 en 
hoger 

Totaal 

Ja 
Neen tenzij 
Neen 

N (=100%) 
V = .10 

26 
61 
13 

448 

37 
54 
9 

1001 

42 
50 
8 

845 

47 
45 

8 

489 

39 
52 

9 

2783 

Tabel 2k Aborlustypologie en inperking van burgerlijke vrijheden fin 

ABORTUS Inperkmg burgerlijke vrijheden (BURGVRYH) 
0 1 2 3 4 5 6 Totaal 

Ja 
Neen tenzij 
Neen 

N (=100%) 
V= 25 

65 
32 
3 

491 

48 
47 

5 

583 

36 
57 

7 

584 

32 
59 
9 

441 

23 
63 
15 

358 

19 
57 
24 

221 

16 
66 
18 

202 

38 
53 
9 

2880 

Tabel 21 Abortustvpologie en houding tegenover geboorlenregeling fin %) 

ABORTUS 

Ja 
Neen ten/ij 
Neen 

N (=100%) 
V= 22 

Gcboortenrcgchng (GEBREG) 
Acceptabel Geen mening 

42 
52 

6 

2528 

19 
56 
25 

64 

Onacceptabel 

11 
56 
33 

280 

Totaal 

38 
53 
9 

2872 

204 



Tabel 2m Abortustypologie en houding tegenover euthanasie fin %) 

ABORTUS Euthanasie (EUTH) 
Acceptabel Geen mening Onacceptabel Totaal 

Ja 
Neen tenzij 
Neen 

47 
49 

5 

25 
63 
12 

11 
64 
25 

38 
53 
9 

N(=100%) 
V = .26 

2140 146 585 2871 

Tabel 2n Abortustypologie en houding tegenover suicide fin %) 

ABORTUS Suicide (SUÏCIDE) 
Hebben Onder om- Geen mening Moet voor
recht sUndighedcn komen worden 

Totaal 

Ja 
Neen tenzij 
Neen 

60 
37 

43 
53 

4 

38 
57 

5 

18 
62 
20 

38 
53 

9 

N(=100%) 
V = .28 

767 1009 76 1026 2878 

Tabel 2o Abortustypologie en oppositie tegen alternatieve samenlevingsvormen fin%) 

ABORTUS Oppositie allcmalievc samenlevingsvormen(OPPASMA) 
0 1 2 3 4 5 Totaal 

Ja 
Neen tenzij 
Neen 

55 
42 
3 

36 
58 
7 

29 
62 
8 

25 
60 
15 

11 
65 
25 

5 
55 
40 

39 
52 
9 

N(=100%) 
V = .31 

764 341 242 184 113 99 1743 



Tabel 2p Abortustypologie en aanvaarding alternatieve samenlevingsvormen fin%) 

ABORTUS Aanvaarding alternatieve samcnlevingsvormen(ACCASMA) 
0 1 2 3 4 5 Totaal 

Ja 
Neen tenzij 
Neen 

N( = 100%) 
V= 28 

20 
57 
23 

267 

27 
56 

17 

265 

31 
61 

8 

315 

34 
60 
6 

272 

46 
51 

3 

270 

68 
31 

2 

354 

39 
52 
9 

1743 

Tabel 2q Abortustypologie en leeflijdsgroepen Çin%) 

LEEFTIJD ABORTUS 
Ja 

37 
38 
41 
41 
47 
42 
38 
34 
34 
27 
27 

Neen 
tcn/ij 

54 
57 
48 
53 
48 
50 
52 
58 
51 
58 
56 

Neen 

8 
5 

12 
6 
6 
8 

10 
8 

15 
16 
17 

N 
(=100%) 

166 
287 

349 
381 
374 
314 
221 
239 
204 
199 
146 

18-20 jaar 
21-25 jaar 
26-30 jaar 
31-35 jaar 
36-40 jaar 
41-45 jaar 
46-50 jaar 
51-55 jaar 
56-60 jaar 
61-65 jaar 
66-70 jaar 

Totaal 
V = 12 

38 52 2880 

Tabel 2r Abortustypologie en bruto inkomen (in%) 

INKOMEN 
(per maand) 

< ƒ 1500 
ƒ 1500- /2500 
ƒ 2500 - ƒ 3250 
ƒ 3250 - ƒ 5000 

> ƒ 5000 

Toual 
V= 13 

ABORTUS 
Ja 

45 
30 
34 
41 
47 

38 

Neen 
tcn7ij 

44 
54 
56 
54 
51 

53 

Neen 

11 
16 
10 
6 
2 

9 

N 
(=100%) 

267 
597 
604 
669 
443 

2580 
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Tabel 2s Hoogs: voltooide opleiding en beroepssiatustypologie (absoluut) 

OPL MILIEU 
Ongesch Gesch Lagere Hogere Hoger Totaal 
arbeider employé employé beroep 

GLO 

LBO 

MULO/MAVO 

MBO 

HAVO/VWO 

HBO 

WO 

417 

SES1 

186 

SES2 

231 

SES3 

404 

SES4 

186 

SES5 

183 

SES6 

286 

SES7 

Totaal 603 821 469 1893 

V= 31 

De zeven categorieën van SES zijn de in tabel 2s aangegeven combinaties van OPL en MILIEU 
De ordening van de SES catcgonccn begint met de arbeiders met glo en lbo en vervolgt dan in de 
linker kolom naar beneden mcl arbeiders met mulo/mavo of hoger etc De categone zelfstandi
gen, in totaal 20 ondervraagden is uit de gecombineerde vanabele SES weggelaten 

Tabel 21 Burgerlijke staat en hel hebben van een partner (absoluut) 

STAAT PARTNER 
Ja Nee Totaal 

Gehuwd 

Niet gehuwd 

Gescheiden 

Weduwe/naar 

Totaal 

V= 82 

2025 

232 

HP2 

2247 

HP1 

734 

HP3 

744 2991 

De vanabele HUWPART is een combinatie van STAAT en PARTNER HUWPART heeft als 
categoncen gehuwd (HP1), ongehuwd met een partner (HP2), ongehuwd zonder partner (HP3) 
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2.2 Tabellen bij hoofdstuk 4 

Tabel 4a Overzicht van relevante samenhangen met de prevalenlieschaal CONFLICT 

Wereld- en levens
beschouwing 
Eta/V 

Waardenoncn-
taties 
Eta 

Cultureel 
conservatisme 
Eta/V 

С 

30 

NI 

14 

SAIL 

10 

HW 

19 

GEBREG 

15 

KERKBIND 

23 

EUTH SUICIDE 

20 17 

VRBEELD 

19 

Huwelijks-en ALTSAM HUWSL TRROLC BEHZELF 
gezinswaarden 
Eta/V 36 32 28 34 

SAMDOEN EXCLREL EXCLSEX 

27 27 27 

Lokahsmc/ LOKAL AUTORIT 
autontansme 
Eta 21 17 

Sociale KERKGEZ POLVO OPL 
kenmerken 
V 13 22 12 

Tabel 4b Samenhang tussen prevalentieschaal CONFLICT en gedichotomiseerde variabele 
(on)kerkehjkheid (in %) 

CONFLICT (On)kcrkclijkhcid 
Onkcrkchjken Kerkleden N 

(=100%) 

69 31 233 

53 47 366 

30 70 584 

45 55 1183 
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Ambivalentie 
Prcv coli oriëntatie 

Totaal 
V= 31 



Bijlage 3 Constructie van variabelen 

3.1 Prevalentieschaal CONFLICT 

Om hel waardenconflict te operationaliseren is een schaal geconstrueerd waarmee aangegeven 
wordt hoe de scores op de waardenoriëntaties burgerlijk familialisme en autonomie zich tot elkaar 
verhouden. Daarbij is gebruik gemaakt van de schalen die met behulp van de somscores van 
familialisme en autonomie geconstrueerd zijn, V0838 en V0840 uit hel SOCON 1985 bestand 
(Felling, Peters, Schrcuder 1987a, 274). De somscores worden gedeeld door het aantal items dat 
in de schaal is verwerkt op grond van factoranalyse, zodat de uitkomsten na afronding een beeld 
geven van de gemiddelde score op de betreffende items. Vooraf zijn de oorspronkelijke scores op 
de items omgedraaid, zodat een score van 1 betekent 'onbelangrijk' en 5 'heel erg belangrijk'. 
Vergelijking van de scores is geschied door een kruistabel samen te stellen. 

Constructietabel: Familialisme en autonomie in gemiddelde somscores 

Autonomie 
1 2 3 4 5 

Familialisme 1 

2 

3 

4 

5 

/// 

tl 

# 

нъ 

Kb 

* 

/// 

# 

# 

# 

* 

* 

/// 

H 

tt 

* a 

* 

* 

/// 

ft 

* a 

* 

* 

* 

/// 

M score op familialisme is hoger dan score op autonomie 
/// scores op familialisme en autonomie zijn even hoog 
* score op autonomie is hoger dan score op familialisme 

Bij respondenten die in deze conlructiclabel scoren in de cellen # prevaleert familialisme boven 
autonomie, bij respondenten die scoren in de cellen /// is sprake van ambivalentie van autonomie 
en familialisme, terwijl bij de respondenten die scoren in de cellen * autonomie prevaleert. In 
termen van de in hoofdstuk 4 gebruikte theoretische concepten: in de ^-cellen scoren degenen 
voor wie de collecliviteilsoriëntatie prevaleert, in de ///-cellen scoren degenen voor wie de zelf-
en de colleclivileitsoriëntatie even zwaar wegen en in de *-cellen scoren degenen voor wie de 
zelf-oriënlatie prevaleert. 

De prevalentieschaal CONFLICT kent derhalve drie posities met de volgende verdeling: 
* Prevalentie zelf-oriëntalic 621 
/// Ambivalentie 898 
# Prevalentie collectivitcitsoricntatic 1458 

Totaal 2977 
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Interessant is nog de verdeling op de abortustypologie van de extreme groepen die uit de kruista
bel van familiahsmc en autonomie te halen zijn Aangegeven met coördinaten van het type 
(kolom, nj) gaat het om de groepen uit de cellen (4,1 en 5,1) en (1,4 en 1,5), respectievelijk a en 
b van bovenstaande constructielabcl 

ABORTUS 

Ja 
Neen tenzij 
Neen 

N( = 100%) 

Cellen in 
a 

89 
11 
0 

28 

constructietabel 
b 

11 
68 
21 

46 

Totaal 

39 
52 

9 

2854 

a scoren zeer hoog op autonomie en uiterst laag op de ge/insonentatie ('autonomen zonder 
gezinsonentatie') 

b scoren zeer hoog op gczinsoncntatic en uiterst laag op autonomie ('familiale burgers zonder 
gedachte aan autonomie') 

3.2 Respect voor het leven 

De vanabcle respect voor het leven (LEVEN) is samengesteld uit de SOCON 1985 variabelen 
EUTH (V0231) en SUICIDE (V0233) Deze twee variabelen hangen als volgt samen 

Totaal 

770 

976 

1001 

Totaal 2158 589 2747 

SUICIDE heeft een hogere graad van 'difficulty' dan EUTH De algemenere stellingname ten 
aanzien van het leven die in EUTH uitgedrukt wordt, kan door SUICIDE verbijzonderd worden 

SUICIDE 

- Hebben recht 
ertoe 

- Onder omstan
digheden 

- Moet voor
komen worden 

EUTH 
Acceptabel 

712 

869 

577 

Onacceptabel 

58 

107 

424 
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De ordinale variabele LEVEN is als volgt geconstrueerd: 

LEVEN 0 
1 
2 
3 
4 

EUTH 

Acceptabel 
Acceptabel 
Acceptabel 
Onacceptabel 
Onacceptabel 

SUICIDE 

/Hebben recht ertoe 
/Onder omstandigheden 
/Moet voorkomen worden 
/Onder omstandigheden 
/Moet voorkomen worden 

Frckwentie 

712 
869 
577 
107 
424 

De cel 'Onacceptabel/Hebben recht ertoe' is niet in de constructie van LEVEN meegenomen, 
omdat de inhoud van deze positie niet duidelijk in een ordinale schaal past. De betrokkenen 
hebben, evenals degenen die op EUTH of SUICIDE geen antwoord binnen een van de genoemde 
calegoriecn hadden, de waarde 'missing' gekregen. 

3.3 Dummy-variabelen en interactietermen 

Dummy-variabelen 
Er zijn dummy-variabelen geconstrueerd om de cffcclcn van de posities op de prevalentie-schaal 
CONFLICT apart te kunnen schatten. Daartoe zijn drie dichotome variabelen geconstrueerd: 

score op 
CONFLICT 

-CONFL1 0 = 2 o f 3 
1 = 1 

-CONFL2 0 = l o f 3 
1 = 2 

-CONFL3 0 = l o f 2 
1 = 3 

Ook zijn er dummy-variabelen van de gedichotomiseerde variabele KERKBIND geconstrueerd. 
Omdat bij de uiteindelijke schatting van de interactie-effecten met de modelvariabclcn beide 
mogelijkheden een keer met 0 gecodeerd dienden te worden (zie tekst hoofdstuk 5), zijn twee 
variabelen geconstrueerd KBO en KB1. 
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De constructie van de gedichotomiscerde variabele KERKBIND was als volgt 

score op 
KERKBIND 

- KBO 0 = 3, 4, 5 (kerklid) 
1 = 0, 1,2 (onkerkelijk) 

-KBl 0 = 0, 1,2 (onkerkelijk) 
1 = 3, 4, 5 (kerklid) 

De variabele GESLACHT is om de bovengenoemde reden twee maal gecodeerd 

score op 
GESLACHT 

- GESLO 0 = 1 (vrouw) 
1 = 0 (man) 

- GESLl 0 = 0 (man) 
1 = 1 (vrouw) 

Interactietermen 
In de eerste fasen van de toetsing van interactie-effecten van de conditionele vanabelen met de 
modelvanabelcn 7ijn de inlcraclictcrmcn als volgt geconstrueerd 
Voor CONFLICT modelvanabcle*CONFLl 

model variabcle*CON FL3 
Er zijn 16 interactietermen van de 8 modelvanabelcn met CONFLl en CONFL3 m de analyse 
belrokken geweest (bijv LOKAL1 ( = LOKAL*CONFLl)en LOKAL3( = LOKAL*CONFL3) 

Voor KERKBIND modelvariabcle*KBl 
Voor GESLACHT modelvandbelc*GESLl 
Er 7ijn twee maal 8 interactietcrmcn van de 8 modelvanabelcn met KBl en GESLl in de analyse 
betrokken (bijv LOKALKB1 ( = LOKAL*KBl) en LOKALGS1 ( = LOKAL*GESLl) 

Bij de uiteindelijke schatting van de intcractic-еГГссіеп met CONFLICT zijn met de betrokken 
modelvanabelcn dne interactietcrmcn geconstrueerd (met CONFLl, CONFL2en CONFL3) 

De uiteindelijke schatting van de interactie met de gedichotomiscerde vanabcle KERKBIND en 
GESLACHT is geschied met twee maal twee interactie-termen (met KBO en KBl, resp GESLO 
en GESLl) 
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Bijlage 4 Interactie-effecten als conditionele effecten 

4.1 De interpretatie van interactie-effecten 

Om na te gaan of er in empirische zin sprake is van interactie worden in de regrcssievergelijkm-
gen termen opgenomen die het product zijn van de beide onafhankelijke vanabclcn die geacht 
worden een interactie-effect op de afhankelijke variabele te hebben 
De interpretatie van het interactie-effect van X, en X, als het door X2 geconditioneerde effect van 
X, op de afhankelijke vanabelc Y of andersom wordt door Fnednch (1982) als volgt inzichtelijk 

gemaakt 

Y = b0 + b.X, + b2X2 + b3X,X2 + e (1) 

Vergelijking (1) kan ook als volgt geschreven worden 

Y = (b0 + b2X2) + (b, + bjX^X, + e (2) 

of als 

Y = (b0 + b.X,) + (b2 + b,Xt)X2 + e (3) 

In (2) zijn de waarden van het intercept en de slope van Y op X, afhankelijk van de waarde van 
X2 In (3) is de situatie omgekeerd Daar zijn de waarden van het intercept en de slope van Y op 
X2 afhankelijk van de waarde van X, In (2) is X2 de conditionele vanabelc, terwijl in (3) X, als 
zodanig fungeert 
De coëfficiënten b0 en b, zijn het intercept en de slope van Y op X, als X2 gelijk is aan nul 
Immers als X2 gelijk is aan nul wordt vergelijking (2) 

Y = (bo + b2(0)) + (b, + b ,«))^ , + с (4) 

Uit substitutie van de waarde nul voor X, in vergelijking (3) blijkt dat de coëfficiënten b0 en b2 

het intercept en de slope van Y op X2 zijn, immers ^X,— 0 en bjX^O De coefficicnten b, en b2 

in vergelijking (1) beschnjven met andere woorden geen additieve effecten, maar bijzondere 
conditionele effecten Het zijn de effecten van X, en X2 op Y die zich voordoen onder conditie 
dat X2 resp X, gelijk zijn aan nul 

De interpretatie hiervan bij twee onafhankelijke intervalvanabclcn roept een aantal problemen op 
Immers, intervalvanabclcn hebben een arbitrair nulpunt Fnednch (1982) gaat hier uilvoeng op 
in Hij laat zien dat in het geval de schaal van de betrokken vanabelen geen waarde nul insluit, 
deze coëfficiënten geïnterpreteerd moeten worden als extrapolaties 'beyond the observed range of 
expenence' Hier beperken wij ons tol het geval dat m de onderhavige studie van toepassing is 
interactie effecten van onafhankelijke variabelen met dichotomc (nominale of dummy-)vanabelen 
die op theoretische gronden als conditionele vanabclen beschouwd worden 
De conditionele vanabclcn die in hoofdstuk 4 zijn besproken, zijn het waardenconflict, (on)kerke-
hjkhcid en geslacht Het waardcnconflict is geoperationaliseerd door van CONFLICT dne 
dummy-vanabelen te maken (zie bijlage 3) (On)kcrkclijkheid is dichotoom (KB), evenals ge
slacht De vanabelen die wij als condities beschouwen zijn allemaal gecodeerd met 0 en 1 De 
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interpretatie van de uitkomsten van de regrcssievergelijkingen met de interactie-effecten wordt 
hierdoor vereenvoudigd. Dal blijkt uit het volgende voorbeeld (5), waarin D een dichotome 
variabele is met de codes 0 en 1. 

Y = b0 + ^ X , + bjD + bjX.D + e (5) 

Als 0 = 0 , dan geven b0 en b, respectievelijk het intercept en de slope van Y op X, aan voor de 
groep die met 0 gecodeerd is. Immers de waarde van beide termen met D van vergelijking (S) 
worden dan gelijk aan nul. 
Als D = l, dan geven b2 en b, de verschillen aan van het intercept en de slope van Y op X, voor 
de groep die met 1 gecodeerd is. Immers, in dat geval wordt vergelijking (5): 

Y = (bo + b2(l)) + (b, + b,(l))X1 + e (6) 

Vergelijking (6) is gelijk aan vergelijking (2), alleen is Xj vervangen door D met de code 1. Door 
nu de groep met code 0 op variabele D op een nieuwe variabele D, de code 1 te geven en aan de 
groep met code 1 op D de code 0 op de nieuwe variabele toe te kennen, is het mogelijk de 
schatting van het conditionele effect van X, voor beide groepen met behulp van dezelfde vergelij
king (5) te bepalen. Voor de ene schalling wordt D in de vergelijking opgenomen, voor de andere 
schatting neemt D, de plaats van D in. 
Daarom zijn in bijlage 3 voor (on)kerkclijkhcid en geslacht Iwec variabelen gecodeerd. Door twee 
van de drie dummy-variabelen die CONFLICT representeren in wisselende samenstelling in de 
vergelijking op te nemen wordt hetzelfde bereikt, want de derde dummy die niet opgenomen is, 
heeft als refcrentiecategoric altijd de code 0 voor die cases die op écn van beide in de regressie-
vergelijking opgenomen dummy-variabelen de code 1 hebben. 

4.2 Een uitgewerkt voorbeeld: de interactie met geslacht 

In deze paragraaf wordt het verklaringsmodel dal in hoofdstuk 3 is opgesteld onderzocht op 
interactie met geslacht. Deze exemplarische beschrijving laat zien hoe de analyse met geslacht als 
conditionele variabele precies is verlopen. De analyses met de conditionele variabelen waarden-
conflict en (on)kerkelijkhcid zijn geheel analoog uitgevoerd. De grafische weergave van het 
theoretische model is te vinden in figuur S. 1. 

4.2.1 Gehanteerde methode 

Voor elke onafhankelijke variabele in hel theoretische verklaringsmodel van de houding tegenover 
abortus is een inleractictcrm mei geslacht (G) geconstrueerd, waarbij G voor mannen de code 0 
en voor vrouwen de code 1 heeft. Het betreft de volgende interactietermen: 
voor OPL 
voor GEBJAAR 
voor С 
voor LOKAL 
voor TRROLC 
voor EXCLSEX 
voor LEVEN 
voor ALTSAM 

OPLG 
GEBJG 
CG 
LOKG 
ROLG 
SEXG 
LG 
ALTG 
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Bij de onderhavige analyse is - evenals bij de analyses met waardeneen Ilici en (on)kerkelijkheid 
als conditionele variabelen - in een aparte, vooraf uitgevoerde analyse nagegaan of er een effect 
van LEVEN is op EXCLSEX en of er een effect van EXCLSEX is op LEVEN. Dergelijke 
effecten (inclusief mogelijke interactie-effecten) waren steeds niet significant (p<.05). In de nu 
volgende analyse wordt dit resultaat bevestigd. 

Bij elke regressievergelijking wordt met behulp van het METHOD=TEST subcommando uit de 
REGRESSION-procedurevan SPSS-PC (1984) getoetst of het verschil in verklaarde variantie bij 
verwijdering van de interactietermen significant is. Als dat het geval is, is er sprake van signifi
cante interactie. Daama worden de niet-significante interaclietermen uit de vergelijking verwij
derd. Twijfelgevallen, waar .05<p<.10, worden niet uit de vergelijking verwijderd. Pas als bij 
de t-toets van de betreffende interactietermen p > =.10, dan worden deze termen uit de vergelij
king verwijderd. Op deze manier krijgt de theorie inzake de verwachte interactie het voordeel van 
de twijfel. Vervolgens worden de hoofdeffecten in het model op significantie bezien. Niet-signifi
cante termen worden verwijderd. Ook nu worden twijfelgevallen apart bezien. 

De theoretische uiteenzetting in hoofdstuk 4 betreft de conditionering door het waardenconflict, de 
(on)kerkclijkhcid en het geslacht van hel effect van religie op de abortushouding. Het empirisch 
onderzoek naar de effecten van de conditionele variabelen op de verklaring van de abortushouding 
is echter breder opgezet: wij hebben onderzocht in hoeverre in het hele model interactie-effecten 
voorkomen. 

4.2.2 Voorbereidende analyses 

Voor elk van de afhankelijke variabelen in het model worden de achtereenvolgens uitgevoerde 
analyses met de - gezien de modelvariabelen- grootst mogelijke steekproef (N = 1183) gerappor
teerd. 

4.2.2.1 TRROLC afhankelijk 

De rcgressicvergelijkingop basis van het diagram luidt: 

TRROLC = b0 + b,GEBJAAR + b2OPL + b,C + b4LOKAL + bjG + b6GEBJG + 

b7OPLG + baCG + b,LOKG -1-е (1) 

Het TEST subcommando laat het volgende zien: 
Proportie verklaarde variantie R ï=.3386 

Bron van 
variantie 

GEBJG 
OPLG 
LOKG 
CG 

verklaarde Verandcrinc 
in R2 

.0002 

.0004 

.0017 

.0000 

Sienificantie 
F-tesl 

.61 

.43 

.09 

.95 
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Na verwijdering van GEBJG, OPLG en CG wordt de rcgrcssicvergelijking opnieuw uitgedraaid, 
maar nu met LOKG als enige inlcractieterm 

Het TEST subcommando laat /icn 
Proportie verklaarde vananlic R2= 3380 

Bron van verklaarde Verandering Significanlic 
vanantie in R2 F-test 

LOKG 0013 14 

Bij de t-toetsen van de andere B's is ρ < 01 Na verwijdering van LOKG en G worden mei de 
volgende regressicvergclijkingde modelparameters geschat 

TRROLC = b, + bi.GEBJAAR + b12OPL + Ь,зС + bMLOKAL + e, (2) 

4.2.2.2 EXCLSKX afhankelijk 

De betrokken regressicvcrgelijkingluidl 

EXCLSEX = b0 + b.GEBJAAR + b2OPL + bjC + b4LOKAL + bjTRROLC + 

bjLEVEN + b7G + beGEBJG + b9OPLG + b10CG + bnLOKG + 

b12ROLG + buLG + e (3) 

Het TEST subcommando laai hel volgende /icn 

Proportie verklaarde vananlic R2= 2148 
De variabele CG is mei in de vergelijking ingevoerd door hel programma omdat de tolcranlic-
limicl van 010 is bcrcikl 

Bron van verklaarde 
vananlic 

GEBJG 
OPLG 
LOKG 
ROLG 
LG 

Vcrandcnnc 
in R2 

0000 
0000 
0001 
0005 
0013 

Sicnificantic 
F-tcsl 

90 
85 
65 
41 
17 

Bij de t toets van de ongcslandaardisccrdcrcgrcssiccocfficicnten van GEBJAAR, OPL en LEVEN 
is p> 10 Deze vanabclcn worden mei de bovenstaande interacliclcrmcn uil de vergelijking 
verwijderd Bij LOKAL zien wij dat p= 07 Deze vanabcle wordt bij de volgende uitdraai weer 
als onafhankelijke meegenomen Ook de inlcracticlcrm CG wordl daann opgenomen 

Het TEST subcommando laai hel volgende zien 
Proportie verklaarde vananlic R2= 2106 
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Bron van verklaarde Verandering Significantie 
vanantie in R2 F-test 

CG 0007 32 

Bij LOKAL С en TRROLC is ρ < 01 Na verwijdering van CG en G uit de vergelijking worden 
de modelparameters als volgt geschat 

EXCLSEX = bj + b21C + bjjLOKAL + bjjTRROLC + Cj (4) 

4.2.2.3 LEVEN afhankelgk 

De betrokken regressievergclijking luidt 

LEVEN = b0 + b.GEBJAAR + b2OPL + bjC + b4LOKAL + bjTRROLC + 

bjEXCLSEX + b7G + b8GEBJG + b9OPLG + b10CG + 

buLOKG + b12ROLG + b ^ E X G + e (5) 

Het TEST subcommando laat het volgende zien 

Proportie verklaarde vanantie R 2 = 3462 
De variabele LOKG is niet in de vergelijking ingevoerd door het programma omdat de toleran-
tichmiet van 010 is bereikt 

Bron van verklaarde 
vanantie 

GEBJG 
OPLG 
CG 
ROLG 
SEXG 

Verandering 
i n R 2 

0000 
0004 
0007 
0006 
0004 

Significantie 
F test 

94 
39 
27 
32 
42 

In de volgende uitdraai zijn alle intcractictermen uit de vergelijking verwijderd, evenals GEB-
JAAR, OPL, LOKAL, EXCLSEX en G, waarbij de t toets van de ongcstandaardiscerde regres-
siecocfTicienlen steeds p > 10 liet zien LOKG is niet meer als onalhankelijkc meegenomen, 
omdat de p-waarde 53 zou zijn geweest als LOKG in de vergelijking ingevoerd zou zijn ondanks 
de toleranticlimiet 
De vergelijking waarmee de modelparameters geschat worden, luidt dan 

LEVEN = bj + bj.C + bjjTRROLC + e, (6) 
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4.2.2.4 ALTSAM afhankelijk 

De regressicvcrgelijkingdie van toepassing is, luidt 

ALTSAM = b0 + ^GEBJAAR + bjOPL + b,C + b4LOKAL + bjTRROLC + 

bjEXCLSEX + b7LEVEN + b8G + b,GEBJG + b,0OPLG + 

buLOKG + b12ROLG + b.jSEXG + b14LG + e (7) 

Hel TEST subcommando laat het volgende 7ien 
Proportie verklaarde vanantie R 2= 5429 
De variabele CG is met in de vergelijking ingevoerd door het programma omdat de loleranlie-
limict van 010 is bereikt 

Bron van 
vanantie 

GEBJG 
OPLG 
LOKG 
ROLG 
SEXG 
LG 

verklaarde Vcrandcnnc 
in R2 

0000 
0001 
0002 
0001 
0003 
0003 

Siemficaniic 
Flest 

99 
55 
46 
58 
37 
38 

Vervolgens worden alle intcraclietcrmcn uil de vergelijking verwijderd en CG wordt alsnog 
opgenomen, want bij opname in de vorige vergelijking ondanks de toleranticlimiet zou p= 17 /ijn 
geweest 

Hel TEST subcommando laai zien 
Proportie verklaarde vanantie R 2 = 5418 

Bron van verklaarde Verandering Siemficaniic 
vanantie in R2 F-test 

CG 0001 70 

CG en G worden nu uit de vergelijking verwijderd Alle andere termen blijven enn, want m alle 
gevallen (behalve LOKAL met p= 04) blijkl p < 01 De vergelijking waarmee de modelparame
ters geschat worden, luidt 

ALTS AM = b4 + b^GEBJAAR + b^OPL + Ь43С + b^LOKAL + b4iTRROLC + 

b46EXCLSEX + b47LEVEN + e4 (8) 
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4.2.2.5 ABORTUS afhankelijk 

De betrokken regressievergelijkingluidt 

ABORTUS = b0 + b1GEBJAAR + b2OPL + Ь3С + b.LOKAL + b,TRROLC + 

bjEXCLSEX + b7LEVEN + b8ALTSAM + b,G + b10GEBJG + 

bnOPLG + b.jLOKG + b.jROLG + b14SEXG + b . ^ G + e (9) 

Het TEST subcommando laat het volgende zien 

Proportie verklaarde vanantie R 2= 3398 
De variabelen CG en ALTG zijn met in de vergelijking ingevoerd door het programma omdat de 
tolcrantichmict van 010 is bereikt 

Bron van verklaarde 
vanantie 

GEBJG 
OPLG 
LOKG 
ROLG 
SEXG 
LG 

Verandcnne 
in R2 

0001 
0003 
0002 
0003 
0000 
0001 

Siemficantie 
F-test 

71 
47 
59 
47 
96 
73 

Weglating van een der interactictcrmcn blijkt geen enkele keer een significant verschil in R2 op te 
leveren De t-tocts van de regrcssiccoefficicnt bij OPL heeft een p-waarde van 18, die van de 
coefficient bij EXCLSEX een ρ waarde van 91 Bij de andere coëfficiënten is steeds ρ < 05 

In de daarop volgende uitdraai zijn alle bovenstaande intcraclietcrmcn en ook EXCLSEX uil de 
vergelijking weggelaten Wel /ijn nu ALTG en CG weer als onafhankelijke variabelen aan het 
programma opgegeven Als zij tegelijkertijd worden ingevoerd hebben beide intcraclietcrmcn geen 
significant effect (bij ALTG p= 12, bij CG p= 14) Vanwege de tolcrantielimict van 010 wordt 
G door het programma niet ingevoerd bij deze vergelijking 
Daama zijn achtereenvolgens de beide interactictcrmcn afzonderlijk ingevoerd Opname van 
ALTG in de vergelijking zonder CG hel geen significant interaclie-effect zien (p= 80) Opname 
van CG daarentegen leverde een significant interactie-effect op (p< 01) 

Proportie verklaarde vanantie R 2= 3442 

Bron van verklaarde Vcrandcnng Significantie 
vanantie in R2 F test 

CG 0053 002 

Weglating van CG zou een significant verschil aan verklaarde vanantie opleveren Ten aanzien 
van de afhankelijke vanabelc ABORTUS is er derhalve een significant interactie effect van 
christelijke levensbeschouwing en geslacht Met andere woorden het effect van religie op de 
houding tegenover abortus verschilt significant voor mannen en vrouwen 
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De regressiecoëfficicntvan С in deze vergelijking is - zoals boven betoogd - die van de groep met 
code 0 op vanabelc G, ι с de mannen Door nu een nieuwe vanabclc te construeren waann de 
codcnng van geslacht omgekeerd is (0 voor vrouwen en 1 voor mannen), kan de waarde van de 
regressiecoefficicnt van С voor vrouwen geschat worden in dezelfde vergelijking als waann de 
regressiecoëfficient van С voor de mannen geschat is De vergelijking waarmee de modelpara
meters geschat worden, luidt dan 

ABORTUS = bj + b51GEBJAAR + bj2OPL + bjjC + Ь Я ШКАЬ + bjjTRROLC + 

b^LEVEN + b37ALTSAM + bMG + Ь„СС + e, (10) 

In vergelijking (10) slaat G voor iwcc verschillende codenngen van de vanabclc geslacht 
- voor GESL1 met code 0 voor mannen en 1 voor vrouwen en 
- voor GESLO met code 0 voor vrouwen en 1 voor mannen (vergelijk ook bijlage 3 3) 
CG staal dienovereenkomstig voor CGI respectievelijk CGO 

4.2.3 De schatting van de modelparameters 

Van het volgende recursieve siche] van regressicvergelijkingen (Hagenaars 1980, 276 277) 
worden de parameters geschat 

TRROLC = b, + buGEBJAAR + b,2OPL + b^C + bMLOKAL + e, (2) 

EXCLSEX = b2 + b2,C + b22LOKAL + bjjTRROLC + e, (4) 

LEVEN = b, + b„C + bjjTRROLC + e, (6) 

ALTSAM = b, + b41GEBJAAR + b42OPL + b„C + b„LOKAL + b^TRROLC + 

b4eEXCLSEX + b47LEVEN + e, (8) 

ABORTUS = bj + b}1GEBJAAR + b52OPL + b„C + b^LOKAL + bï5TRROLC + 

bMLEVEN + b„ALTSAM + b№G + ЬИСС + e, (10) 

Omdat de gestandaardiseerde rcgrcssiccocfficicnlcn als padcocfficicnlcn worden gebruikt, geven 
wij aan het eind van dc/e bijlage de bela's voor dit stelsel van vergelijkingen weer 
Hel empmsch model ter verklaring van abortus is voor mannen en vrouwen slechts op één punt 
significant verschillend de christelijke levensbeschouwing heeft bij mannen een direct effect op 
de houding tegenover abortus ( 26) dal ongeveer Iwee maal zo groot is als bij vrouwen ( 12) Er 
zijn geen andere significante inlcraclic effecten bij de analyse aangetroffen Het indirecte effect 
van religie op de aborlushouding is voor mannen en vrouwen derhalve even grool, bijvoorbeeld 
via de eerbied voor het leven ( 47 χ 29 =) 14 In totaal bedraagt het indirecte effeel van de 
chnstelijkc levensbeschouwing op de abortushouding 24 In de gehele populatie die door de 
steekproef van N = 1183 gcrcprcscnlecrd wordt, is de totale verklaringskracht van religie voor de 
houding tegenover abortus bij mannen derhalve 50 en bij vrouwen 36 
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Stellingen 

1 Behalve 'abortus als instrument van bevolkingspolitiek' zijn alle belangrijke 
motieven die in de geschiedenis de betekenis van abortus provocatus bepaald 
hebben, in Nederland nog steeds actueel en dienen in een theoretisch model ter 
verklaring van de houding tegenover abortus opgenomen te worden. 

(Vgl. G. Jerouschek, Lebensschutz und Lebensbeginn. Kulturgeschichte des Abtreibungsverbots, 
Stullgart, Enke Verlag, 1988) 

2 Bij de Nederlanders voor wie autonomie prevaleert boven de waarde van het 
gezin heeft de christelijke religie een sterkere invloed op de abortushouding dan 
bij anderen. Hierin wordt een waardenconflict rond abortus zichtbaar, waarin de 
christelijke religie een cruciale rol speelt. 

3 Bij de levenbeschouwelijk geïnteresseerde, onkerkelijke Nederlanders is de 
christelijke religie een zelfstandige bron van betekenistoekenning aan abortus. Bij 
levensbeschouwelijk geïnteresseerde kerkleden is het veeleer een religieus gelegiti
meerd conservatisme, dat de houding tegenover abortus bepaalt. 

4 De reden dat de christelijke religie bij vrouwen slechts in geringe mate of in het 
geheel geen directe invloed op de abortushouding heeft, is dat vrouwen bij abortus 
een ander, meer persoonlijk onmiddellijk belang hebben dan mannen. 

5 Dat vrouwen abortus meer als een religieus-ethische kwestie beschouwen dan als 
een kwestie van vrouwenemancipatie, komt doordat zij abortus primair als een 
persoonlijke zaak zien en niet als een groepsbelang. 

6 Het gedicht 'Anno 1982 ΙΓ van Ida Gerhardt (Verzamelde Gedichten, Amster
dam, 198S, 683) mag niet gelezen worden als een ingezonden stuk over de 
abortuskwestie. Het is een hekeldicht waarin de dichteres haar ontzetting uit over 
abortus als consumptieaanbod. Haar ontzetting komt voort uit de religieus geladen 
eerbied voor het 'leven binnen leven' (Over de eerbied I en II, id., 584-585, ook 
Anno 19821, id., 682). 

(Vgl. M.H. van der Zeyde, De wereld van het vers. Over het werlc van Ida Gerhardt, Amsterdam, 
Athenaeum-Polak & Van Gennep, 1985, 293) 



7 Met de vaststelling dat de abortuspraktijk niet aan beide doelstellingen van de 
WAZ - de rechtsbescherming van het ongeboren menselijk leven en het recht van 
de vrouw op hulp bij ongewenste zwangerschap - beantwoordt, vervult GPV-
fractievoorzitter Schutte de rol van het jongetje dat roept dat de keizer geen kleren 
aan heeft. De Nederlandse politiek is echter geen sprookje. De consensus van de 
politici om het oneens te mogen zijn over abortus is politiek van groter belang dan 
de naaktheid van de keizer. 

(Vgl. G.J. Schutte, E. van Middelkoop, Evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap - een 
bijdrage -, Kamerstuk 18 386, nr. 40, 's-Gravenhage, 1991) 

8 Het begin van het menselijk leven lijkt voor brede lagen van de bevolking een 
grotere religieuze betekenis te hebben dan het einde ervan. 

9 Het zou de geestelijke volksgezondheid ten goede komen als het bestaande en 
steeds groter wordende gat in de markt voor niet-kerkelijke uitvaartrituelen gevuld 
zou worden. 

10 De lengte van de rijen wachtenden bij de geldautomaten op zaterdag kan tot het 
misverstand leiden dat je het daar gratis krijgt. 

Stellingen bij 
L.G.M. Spruit, Religie en abortus 






