Vrouwen in
Nederland

O co

Verscheidenheid in
sociale contexten en
opvattingen

MJ. Steggerda

σ сг>

VROUWEN IN NEDERLAND

VROUWEN IN NEDERLAND
Verscheidenheid in sociale contexten en opvattingen

Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de
Sociale Wetenschappen

PROEFSCHRIFT
ter verkrijging van de graad van doctor aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen, volgens besluit van het College van Decanen
in het openbaar te verdedigen op donderdag 29 april 1993,
des namiddags te 1.30 precies door

Monica Johanna Steggerda
geboren op 14 maart 1957 te Geleen

SERIE: SOCIAAL-CULTURELE ONTWIKKELINGEN IN NEDERLAND
INSTITUUT VOOR TOEGEPASTE SOCIALE WETENSCHAPPEN, NIJMEGEN

Promotores:

Prof. Dr. O. Schreuder
Prof. Dr. J. Peters

CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG
Steggerda. Monica Johanna
Vrouwen in Nederland : verscheidenheid in sociale contexten en opvattingen / Monica Johanna Steggerda. - Nijmegen : Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen. - (Sociaal-culturele ontwikkelingen in
Nederland)
Proefschrift Nijmegen. - Met lit. opg. · Met samenvatting in het Engels.
ISBN 90-6370-902-1
NUGI 652/665
Trefw.: vrouwen ; Nederland : sociale aspecten.

©
1993 Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS) van de Stichting Katholieke Universiteit te Nijmegen
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave
worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke
andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming vari het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen te Nijmegen (ITS)
van de Stichting Katholieke Universiteit te Nijmegen.
No pari of this book/publication may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any
other means without written permission from the publisher.

iv

Voor:

Oda, mijn moeder
en
Lian, mijn dochter

Serie: sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland
Reeds eerder verschenen in deze serie:
A. Felling, J. Peters & P. Scheepers, Theoretische modellen ter verklaring van etnocen
trisme. 1986
J. Peters & O. Schreuder, Katholiek en Protestant, een historisch en contemporain onder
zoek naar confessionele culturen, 1987
A. van der Avort, Vrijzinnigheid in relaties, hedendaagse attitudes in de primaire levens
sfeer, 1988
G. Knijn & С Verheyen, Tussen plicht en ontplooiing, het welbevinden van moeders met
jonge kinderen in een veranderende cultuur, 1988
R. Eisinga & P. Scheepers, Etnocentrisme in Nederland, theoretische en empirische mo
dellen, 1989
A. Felling & J. Peters (red.), Cultuur en Sociale Wetenschappen, beschouwingen en em
pirische studies, 1991
P. Scheepers & R. Eisinga (red.), Ondanig en intolerant, lacunes en controverses in
aittoritarisme-studies, 1991
L. Spruit, Religie en abortus, interactiemodellen ter verklaring van de houding tegenover
abortus, 1991
A. Feiling, J. Peters & O. Schreuder, Dutch religion, the religious consciousness of the
Netherlands after the cultural revolution, 1991
B. van Dam, Een generatie met verschillende gezichten, culturele diversiteit onder de
jonge volwassenen van dejaren tachtig, 1992
J. Peters, Individualisering en secularisering in Nederland in dejaren tachtig. Sociologie
als contemporaine geschiedschrijving, 1993
Deze boeken zijn verkrijgbaar bij: ITS, Toernooiveld 5, 6525 ED Nijmegen,
telefoon: 080-653500

vi

Voorwoord
Dit proefschrift kwam tot stand tussen 1987 en 1992 toen ik als assistent in opleiding
werkzaam was bij de vakgroep sociologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
Mijn opdracht was om een onderzoek te doen naar de sociale en culturele verscheidenheid onder vrouwen in Nederland met behulp van het reeds verzamelde data-materiaal
van het onderzoeksproject 'Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland 1985'.
Komend uit een psychologische en kwalitatief georiënteerde onderzoekstraditie, leek mij
dit een nieuwe, maar moeilijke uitdaging. Niet alleen omdat het hier een secundaire analyse betrof (hetgeen nu eenmaal bepaalde specifieke problemen met zich mee brengt),
maar ook omdat ik voor het eerst sociologisch en kwantitatief onderzoek ging verrichten.
Allereerst moest ik leren omgaan met 'mainframe' en 'p.c', maar nadat ik eenmaal geleerd had waar de aan/uit knoppen zaten, werd ik al snel geboeid door de nieuwe mogelijkheden die het werken met grote data-bestanden bood. Ik heb in de jaren dat ik werkte
aan het onderzoek dan ook zeer veel geleerd. Wel bracht het werken met reeds bestaand
onderzoeks-materiaal soms teleurstellingen met zich mee. Ik moest accepteren dat bepaalde informatie, die ik graag had willen hebben, niet beschikbaar was en ik moest
'leren roeien met de riemen die ik had'. Wel waren er steeds mensen om me heen die me
aanmoedigden en mij wezen op de mogelijkheden die, ondanks alle beperkingen, toch
wel degelijk aanwezig waren. Dit proefschrift is voor mijzelf dan ook vooral het resultaat
van een gevecht met het materiaal, hetgeen bestond uit het steeds zoeken naar mogelijkheden binnen bestaande grenzen.
Uitdrukkelijk wil ik allen bedanken die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van
dit proefschrift. Allereerst wil ik hier mijn beide promotoren bedanken, Prof. dr. O.
Schreuder en Prof. dr. J. Peters. Het betrof hier twee heel verschillende stijlen van begeleiding, die elkaar goed aanvulden. Ik wil met name Jan Peters bedanken voor de kritische doch informele wijze waarop hij de begeleiding op zich nam. De diskussies die
ontstonden naar aanleiding van de ingeleverde stukken waren voor mij een bron van
inspiratie.
Dr. Leo van Snippenburg wil ik bedanken voor zijn begeleiding gedurende de eerste jaren
van het onderzoek en Prof. A. Felling voor zijn voortdurende belangstelling en begeleiding. Als ik problemen had van technische of methodische aard kon ik altijd terecht bij
de 'RTA'. Met name wil ik dr. Jan Lammers en drs. Ben Pelzer danken voor hun methodische adviezen en hun hulpvaardigheid gedurende het hele project. Daarnaast zijn de
figuren in dit proefschrift gemaakt door drs. Hans van Kuppeveldt waarvoor mijn hartelijke dank. De prettige contacten met mijn collega's bij de vakgroep sociologie, met name
degenen die betrokken waren bij het SOCON-project, hebben bijgedragen aan de prettige
werksfeer die ik tijdens die vijfjaar heb ervaren.
Tot slot bedank ik Wim voor zijn niet aflatende praktische en morele steun tijdens het
schrijven van dit proefschrift.

vii

Inhoudsopgave

Voorwoord

vii

1 Inleiding
1.1 Niet alle vrouwen zijn hetzelfde
1.2 Opvattingen van vrouwen over privésfeer en politiek
1.3 Traditionele versus moderne opvattingen
1.4 Determinanten van opvattingen: rollen, hulpbronnen en
levensbeschouwelijke herkomst
1.5 Leeftijd als controlevariabele
1.6 Korte inhoud van de hoofdstukken
Noten

1
1
3
7
10
14
15
16

2 Dataverzameling, operationalisering en schaalconstructies
2.1 Dataverzameling en steekproeftrekking
2.2 Gevolgde werkwijze voor de constructie van de meetschalen
2.2.1 Schalen geformeerd met behulp van factor-analyse
2.2.2 Probabilistische scalogramanalyse
2.3 Schalen over de privésfeer
2.3.1 Het belang van het gezin en kinderen
2.3.2 Wenselijkheid van de huwelijk
2.3.3 Afwijzing van alternatieve (samen)leefvormen
2.3.4 Samen doen en delen in een relatie
2.3.5 Aanvaarding van de traditionele rolverdeling
2.3.6 Opvattingen over ingrepen in het leven
2.3.7 Samenvatting privésfeer
2.4 Schalen over politiek
2.4.1 Links-rechts zelfplaatsing
2.4.2 Politieke interesse
2.4.3 Conventionele politieke participatie
2.4.4 Onconventionele politieke participatie
2.5 Validiteit
2.5.1 Vrouwen en mannen naast elkaar
2.5.2 Meten de schalen zinvolle informatie over vrouwen?
2.6 Conclusie

17
17
18
18
20
20
20
22
23
24
25
26
27
27
27
28
29
31
32
33
35
38

IX

Rollen en opvattingen
3.1 De roltheorie
3.2 De roltheorie en rolonderzoek binnen vrouwenstudies
3.2.1 Onderzoek naar de inhoud van sekserollen
3.2.2 Onderzoek naar rolspanningen en rolconflicten
3.2.3 Onderzoek naar de samenhang tussen rolgedrag en opvattingen
3.3 Evaluatie van de roltheorie
3.3.1 Kritiek
3.3.2 Bruikbaarheid van de de roltheorie voor onderzoek naar verschillen
tussen vrouwen onderling
3.4 Vraagstelling en operationalisering
3.4.1 Samenleefvorm: de echtgenoterol en alternatieven
3.4.2 Moederschap: de moederrol en alternatieven
3.4.3 Werksituatie: de huisvrouwrol en alternatieven
3.5 De sociale verschillen tussen vrouwen beschreven aan de hand
van de rollen
3.5.1 (Samen)leefvormen
3.5.2 Moederschap
3.5.3 Werksituatie
3.5.4 Echtgenote, moeder en full-time huisvrouw als gecombineerde rollen
3.6 De samenhang tussen de rollen en de opvattingen
3.6.1 Opvattingen over de privésfeer
3.6.2 Politiek
3.7 Samenvatting en conclusies
Noten
Hulpbronnen en opvattingen
4.1 Inleiding
4.2 De invloed van Marx en Engels
4.3 Het marxistisch feminisme
4.4 Het socialistisch-feminisme
4.5 Kritiek op het begrip patriarchaat
4.6 Nieuwe ontwikkelingen
4.6.1 Neo-marxistische en neo-weberiaanse ontwikkelingen:
beroepsklasse en beroepsprestige
4.6.2 Nieuwe ontwikkelingen binnen vrouwenstudies
4.7 Vraagstelling
4.8 Operationalisering van de hulpbronnen
4.8.1 Opleiding
4.8.2 Inkomen
4.8.3 Sociale klasse
4.8.4 Sociale kontakten
χ

39
39
41
42
44
46
48
48
50
51
52
52
53
54
54
56
58
61
63
64
69
72
76
77
77
77
79
80
83
84
84
85
87
90
90
92
92
96

4.9 De samenhang tussen hulpbronnen en opvattingen
4.9.1 Opvattingen over de privésfeer
4.9.2 Politiek
4.10 Samenvatting en conclusies
Noten

96
97
103
107
110

Levensbeschouwelijke herkomst en opvattingen
5.1 Inleiding: begripsbepaling
5.2 Vrouwen en christelijke religie
5.2.1 De plaats van vrouwen in christendom en kerk
5.2.2 Hoe staan vrouwen ten opzichte van de kerk?
5.2.3 Religie en opvattingen
5.3 De operationalisering van levensbeschouwelijke herkomst
5.3.1 De christelijke geloofsdimensie
5.3.2 Kerklidmaatschap en denominatie
5.3.3 De sociale lokatie van levensbeschouwelijke herkomst
5.4 Onderzoeksvragen en hypothesen
5.5 Levensbeschouwelijke herkomst en opvattingen
5.5.1 Privésfeer
5.5.2 Politiek
5.6 Conclusies
Noten

111
111
112
112
115
118
120
121
124
127
130
131
131
135
138
140

Rollen, hulpbronnen, levensbeschouwelijke herkomst en opvattingen
6.1 Inleiding
6.2 Opvattingen over de privésfeer
6.2.1 Correspondentie-analyse: een visuele weergave van de
bivariate verbanden
6.2.2 Regressie-analyse: gecontroleerde samenhangen
6.2.3 Een causaal model: padanalyse
6.2.3.1 Inleiding
6.2.3.2 Het opstellen van het model
6.2.3.3 Toetsing van het model
6.3 Politiek
6.3.1 Correspondentie-analyse
6.3.2 Regressie-analyse
6.3.3 Een causaal model ter verklaring van politieke interesse
6.4 Conclusie
6.4.1 Conclusies per analysemethode
6.4.2 Conclusies per theoretische invalshoek
6.4.3 De resultaten vergeleken met andere studies

141
141
142
142
146
152
152
152
156
159
159
163
166
168
168
171
174

xi

Besluit

177

Summary

185

Bijlagen
Bijlagen bij hoofdstuk 2: schaalconstructies
2.1 Het belang van het gezin en kinderen

191

2.2 Wenselijkheid van de huwelijkssluiting
2.3 Afwijzing van alternatieve samenleefvormen
2.4 Samen doen en delen in een relatie
2.5 Aanvaarding van de traditionele rolverdeling
2.6 Afwijzing van ingrepen in het leven
2.7 Politieke interesse
2.8 Conventionele politieke participatie
2.9 Onconventionele politieke participatie

192
193
194
195
196
198
199
200

Bijlage bij hoofdstuk 6
6.1 Tweede orde factoranalyse: traditionaliteit privésfeer

201

Literatuur

203

Curriculum vitae

213

XII

1 Inleiding

1.1 Niet alle vrouwen zyn hetzelfde
In deze studie staan de sociale en culturele verschillen tussen vrouwen onderling centraal.
De wetenschappelijke belangstelling voor deze verschillen tussen vrouwen is van vrij
recente datum. Lange tijd betekende sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar vrouwen
voornamelijk dat er onderzoek werd gedaan naar de verschillen tussen vrouwen en man
nen. Dit verschijnsel deed zich zowel binnen vrouwenstudies voor als binnen de meer
traditionele wetenschap, die overigens reeds lang voordat er sprake was van een feminis
tische onderzoekstraditie, volop onderzoek deed naar de sociale, psychologische en voor
al biologische verschillen tussen vrouwen en mannen. Er zal hier niet ingegaan worden
op de motieven en resultaten van meer traditioneel onderzoek naar sekseverschillen. Wel
zal kort stil worden gestaan bij het feit dat ook binnen vrouwenstudies lange tijd het
onderzoek naar sekseverschillen heeft overheerst.
Waarom bestond er aanvankelijk nu zo'η grote belangstelling voor sekseverschillen en
was er zo weinig aandacht voor verschillen tussen vrouwen onderling? Een verklaring
hiervoor zou kunnen zijn dat er, met name in de jaren zeventig, een sterke band bestond
tussen de (politieke en maatschappelijke) feministische beweging en (de wetenschappelij
ke richting) vrouwenstudies. Het belangrijkste doel van de feministische beweging was
het zichtbaar maken van de discriminatie van vrouwen ten opzichte van mannen. Om dit
met wetenschappelijke feiten te kunnen aantonen, deed de feministische beweging een
beroep op vrouwenstudies. Als gevolg hiervan kwam zowel binnen de feministische
beweging als binnen vrouwenstudies de nadruk te liggen op sekseverschillen en, als ge
volg hiervan, op de overeenkomsten tussen vrouwen onderling. De voordelen hiervan
waren dat de verschillen tussen vrouwen en mannen duidelijk naar voren kwamen en dat
vrouwen onderling een gevoel van gemeenschappelijkheid en solidariteit ontwikkelden,
dat goed van pas kwam in de gemeenschappelijke strijd tegen vrouwenonderdrukking.
Een mogelijke andere verklaring zou kunnen zijn dat vrouwenstudies zich aanvankelijk
vooral richtten op het bekritiseren van bestaand onderzoek naar sekseverschillen. Vrou
wenstudies hadden grote kritiek op de biologistische en deterministische verklaringen die
de traditionele wetenschap aanvoerde voor het bestaan van sekseverschillen. Binnen
vrouwenstudies reageerde men hierop door met onderzoek aan te tonen dat de meeste
sekseverschillen niet zijn aangeboren, maar aangeleerd1.
In de loop van de jaren tachtig ontstond er echter een steeds grotere belangstelling voor
de onderlinge verschillen tussen vrouwen. Een aantal oorzaken lag hieraan ten grondslag.
Op de eerste plaats waren er ondertussen resultaten geboekt op het gebied van de emanci
patie van vrouwen, waardoor er minder krampachtig dan voorheen vastgehouden werd
aan de gemeenschappelijke strijd van alle vrouwen. Ten tweede werd de binding tussen
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de feministische beweging en vrouwenstudies wat losser, waardoor vrouwenstudies minder dan daarvoor 'in dienst' stonden van de feministische beweging. Hierdoor kon er een
veel grotere pluriformiteit aan onderzoeksmethoden en thema's ontstaan (zie b.v. Brouns,
1988). Tenslotte was het een belangrijke ontwikkeling dat sommige vrouwen zich binnen
de feministische beweging gediscrimineerd bleken te voelen. De oorzaak hiervan zou
gelegen zijn in het feit dat het feminisme gedomineerd werd door de belangen, waarden
en normen van goed opgeleide, blanke, heteroseksuele, jonge vrouwen. Hierdoor werden
de belangen van andere vrouwen ondergeschikt gemaakt aan die van de overheersende
groep, waardoor belangrijke verschillen tussen vrouwen onderling uit het oog werden
verloren. Als reactie hierop begon een aantal groepen zich te profileren binnen de feministische beweging zelf. Voorbeelden hiervan zijn de lesbische vrouwen, de zwarte vrouwen, de 'meiden', vrouwen in de overgang, bijstandsvrouwen, de alleenstaande moeders
en recentelijk ook de oudere vrouwen.
Het collectief ervaren van een minder goede sociale positie ten opzichte van de gemiddelde blanke, jonge, goed opgeleide, heteroseksuele vrouw, bijvoorbeeld wat betreft opleiding, inkomen of kansen op de arbeidsmarkt, kan de aanleiding vormen tot het ontstaan
van een eigen groepsidentiteit. Daarnaast spelen, zeker op den duur, ook ideologische en
culturele aspecten een rol. Het is echter opmerkelijk dat het zich bewust worden van een
sociale achterstand, niet alleen ten opzichte van mannen maar ook ten opzichte van meer
bevoorrechte vrouwen, vaak de aanzet vormt tot het formuleren van een eigen groepsidentiteit. In navolging van Merton2 zouden we kunnen zeggen dat vrouwen die wat betreft een aantal sociale kenmerken met elkaar overeen komen (sociale categorieën), zichzelf bewust worden van deze overeenkomsten en als gevolg daarvan een groepsgevoel
ontwikkelen, dat zich op den duur tevens uit in een gemeenschappelijk waarden- en normenpatroon (collectiviteiten). Dit proces vindt vanzelfsprekend niet altijd plaats. Bijvoorbeeld, zwarte vrouwen zullen niet overal en altijd een gemeenschappelijke groepsidentiteit ontwikkelen. We wijzen er echter op dat de mogelijkheid bestaat dat uit de sociale
categorieën op den duur en in bepaalde gevallen tevens collectiviteiten ontstaan.
In deze studie ligt de nadruk niet op het uitputtend in kaart brengen van alle, sociaal en
ideologisch van elkaar te onderscheiden groepen vrouwen. Daarvoor zijn de grootschalige
surveydata waarover wij hier beschikken niet geschikt.
Het doel van deze studie is te onderzoeken (a) in welke mate er sprake is van culturele
verscheidenheid onder vrouwen in Nederland, zoals deze tot uitdrukking komt in hun
meningen, houdingen en gedragingen ten aanzien van de privésfeer en het openbare,
politieke leven, en (b) in welke mate de verscheidenheid in opvattingen samenhangt met
hun sociale kenmerken, zoals deze geïndiceerd worden door hun feitelijke maatschappelijke posities of rollen, de hulpbronnen waarover zij beschikken en hun levensbeschouwelijke herkomst. Methodisch wordt de volgende procedure gevolgd. Allereerst wordt onderzocht in hoeverre er sprake is van verscheidenheid onder vrouwen wat betreft opvattingen, houdingen en gedragingen ten aanzien van de privésfeer en de politieke sfeer.
Vervolgens wordt op drie niveau's nagegaan hoe deze verscheidenheid samenhangt met
de rollen, hulpbronnen en levensbeschouwelijke herkomst van vrouwen. Ten eerste wordt
2

onderzocht wat de Divariate, ongecontroleerde samenhangen zijn tussen enerzijds de
rollen, hulpbronnen en levensbeschouwlijke achtergrond en anderzijds de opvattingen
over privésfeer en politiek. Dit is een beschrijvend niveau waarbij de vraag is in hoeverre
sociale verschillen tussen vrouwen samenvallen met culturele verschillen. Ten tweede
wordt onderzocht in hoeverre sociale kenmerken van vrouwen de culturele kenmerken
van vrouwen kunnen voorspellen. Het gaat hierbij om de gecontroleerde, direkte samenhangen. Ten derde wordt onderzocht wat de causale verbanden zijn tussen een aantal
sociale en een aantal culturele kenmerken. Hierbij worden de direkte en indirekte effecten
berekend van de sociale kenmerken op de culturele kenmerken.

1.2 Opvattingen van vrouwen over privésfeer en politiek
In deze studie staat dus, zoals gezegd, de culturele verscheidenheid onder vrouwen centraal. Cultuur is een veelomvattend begrip. Niet voor niets noemt Schreuder het begrip
cultuur een van de meest veelduidige termen in de sociale wetenschappen (Schreuder,
1978:5). Alhoewel er honderden definities van het begrip cultuur in omloop zijn, komt
Schreuder tot de conclusie dat er, althans binnen de sociologie, in feite een grote mate
van overeenstemming bestaat over het begrip. Cultuur omvat de ideeën, normen, waarden, modellen, procedures, codes en programma's binnen een samenleving. Hiermee is
cultuur de tegenpool van sociale structuur (p.33). Vervolgens pleit Schreuder voor het
hanteren van een werkdefinitie van cultuur, waarbij het vooral belangrijk is dat de definitie niet te uitgebreid is, maar analytisch en open, wat wil zeggen dat in de definitie zelf
geen interpretaties of waarderingen besloten mogen liggen (p.35).
Wij kiezen hier voor een beperkte, maar open werkdefinitie van cultuur, maar achten ons
wèl verplicht zeer concreet aan te geven wat we hier onder cultuur en culturele verscheidenheid verstaan. Als we in deze studie spreken over culturele verscheidenheid onder
vrouwen, dan hebben we het over de waarden en opvattingen zoals die door individuele
vrouwen worden verwoord. Het onderzoek is namelijk gebaseerd op mondeling afgenomen enquêtes, waarin gevraagd is naar de mening van mensen over een groot aantal
onderwerpen. Er is dus geen onderzoek gedaan naar concrete handelingen en gedragingen
als uitingen van cultuur, noch naar representaties van cultuur zoals die te vinden zijn in
bijvoorbeeld kunst, wetgeving en religie.
Vervolgens hebben we ons beperkt tot waarden en opvattingen over de privésfeer en de
openbare sfeer van de politiek. Dit zijn namelijk twee levensgebieden waarop vrouwen
bij voorkeur wèl of bij voorkeur niet actief zijn of geacht worden te zijn. Een volledige
bestudering van het totale normen- en waardenstelsel van vrouwen valt dus buiten het
bestek van deze studie. Het was niet de bedoeling een soort 'culturele atlas' van de Nederlandse vrouw samen te stellen en gezien de aard van het materiaal lag dit ook niet
binnen onze mogelijkheden. In het volgende wordt de keuze nader toegelicht.
De privésfeer vormt voor de meeste vrouwen een belangrijke werkplek en leefwereld.
Veel vrouwen brengen een groot deel van hun tijd door met het verzorgen van echtgenoot
3

en kinderen en het verrichten van huishoudelijk werk. Tegelijk is er met betrekking tot de
privésfeer veel veranderd, zowel wat betreft de praktijk als de opvattingen over wat
'hoort en niet hoort'.
Steeds minder vrouwen leven in een gezin dat volgens de traditionele regels is samengesteld uit een vrouw die het huishouden doet, een man die de kost verdient en een aantal
kinderen; nog slechts 40% van de huishoudens bestaat uit deze samenstelling (van Doorne-Huiskes, 1988:17). Er is wat betreft samenleefvormen een steeds grotere pluriformiteit
ontstaan (Jansweijer, 1987; van Doorae-Huiskes, 1988). Het aantal alleenstaande vrouwen is sterk toegenomen; er wonen steeds meer jonge (nooit gehuwde), middelbare
(gescheiden), en oudere vrouwen (weduwen) alleen. Er zijn tevens aanwijzingen dat het
aantal vrouwen dat bewust kinderloos blijft gegroeid is en in de toekomst nog verder zal
groeien (van Doorne-Huiskes, 1988:17). In het geval dat een vrouw samenleeft met anderen in een huishouden is het niet meer vanzelfsprekend dat zij met de betreffende huisgenoot gehuwd is. Soms woont zij met een vrouw samen, soms deelt zij met meerdere
volwassenen een huishouden, soms leeft zij ongehuwd samen met een man en soms
woont zij als alleenstaande moeder samen met haar kinderen. Van Doome-Huiskes wijst
erop dat niet alleen de verscheidenheid aan leefvormen in de samenleving is toegenomen,
maar ook dat de kans is toegenomen dat een vrouw meerdere (samen)leefvormen zal
meemaken in haar leven, periodes van alleen leven zullen zich afwisselen met periodes
van, al dan niet gehuwd, samenleven met een partner.
In deze studie willen we onder andere weten hoe vrouwen denken over traditionele en
minder traditionele vormen van samenleven. Onderzocht zal worden hoe belangrijk vrouwen het vinden om een gezin en kinderen te hebben, of zij het officiële huwelijk nog als
een wenselijk instituut beschouwen en hoe zij denken over andere samenleefvormen dan
het huwelijk. Vinden vrouwen het bijvoorbeeld aanvaardbaar dat men ongehuwd samenwoont of met een partner van hetzelfde geslacht samenwoont?
Niet alleen veranderen de opvattingen en praktijken met betrekking tot de vorm van
relaties, ook de manier waarop aan een relatie inhoud wordt gegeven, is aan verandering
onderhevig. Zo laat Van der Avort ( 1987) zien dat er tussen de partners steeds meer onderhandeld wordt. Regels en normen over wat hoort en niet hoort in een relatie liggen
niet meer van te voren vast, maar het (echt)paar stelt zelf in een onderhandelingsproces
de regels op. Van der Avort noemt dit de explicitering van relaties. Hierdoor ontstaat er
tevens een sterke privatisering van de relatie-inhoud. Daarnaast bestaat er een tendens tot
individualisering van de partners. In een 'moderne' relatie is de partner niet meer degene
die alle behoeften vervult, er kunnen ook andere belangrijke kontakten bestaan buiten de
partnerrelatie. Slechts de seksuele relatie blijkt een blijvend exclusief, aan de partner
verbonden, karakter te hebben behouden (Van der Avort, 1987, 1988). Het voortdurend
ter discussie stellen van de inhoud van een relatie, heeft ook gevolgen voor de opvattingen en praktijken aangaande de taakverdeling tussen vrouwen en mannen. Terwijl er
vroeger weinig diskussie was over de rolverdeling tussen vrouwen en mannen, is de
traditionele rolverdeling tegenwoordig minder vanzelfsprekend. Er zijn echter ook aan4

wijzingen dat het denken over een roldoorbrekende taakverdeling sneller ingang vindt dan
het feitelijk invoeren van die roldoorbrekende taakverdeling (zie Knijn en Verheijen,
1988; Kom ter, 1985; Oudijk, 1983). Zelfs in socialistische landen als China en de voormalige USSR, bestaat er nog steeds een grote discrepantie tussen de beleden ideologie
van gelijkberechtiging en de feitelijke discriminatie van vrouwen (Attwood, 1990; Franfurter Allgemeine Zeitung, 3 april 1992).
In deze studie zal onderzocht worden in hoeverre vrouwen de traditionele rolverdeling
tussen vrouwen en mannen aanvaarden en hoe zij denken over vrouwen-emancipatie in
het algemeen. Niet alleen de mening over de rolverdeling wordt onderzocht, ook de mening over de plaats die gezamenlijke activiteiten in een relatie moeten krijgen komt aan
de orde. Het gaat hierbij om de vraag in hoeverre vrouwen voorstandster zijn van een
meer geïndividualiseerde relatievorm of van een meer traditionele relatievorm waarbinnen de partners alles samen doen en delen en de gezamenlijkheid dus centraal staat.
Met betrekking tot een aantal morele onderwerpen die qua inhoud tot de privésfeer horen,
zijn ook een aantal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen gaande, die met name
voor vrouwen van belang lijken te zijn. Wij doelen hiermee op opvattingen over zaken
die te maken hebben met menselijk ingrijpen in het leven. Immers, de vrouw speelt een
primaire rol bij het doorgeven van het menselijk leven. Intussen zijn de opvattingen hierover sterk veranderd en deze veranderingen hebben ook vrouwen niet onberoerd gelaten.
Dit geldt met name voor de opvattingen over abortus provocatus. Nederland heeft zich
internationaal gezien ontwikkeld tot een land met zeer liberale opvattingen over abortus
(Inglehart, 1990).
Van de andere kant zijn er grote verschillen tussen vrouwen onderling. Luker (1984)
toont aan dat vrouwen die strijden tegen abortus (pro-life beweging) heel andere sociale
en culturele kenmerken hebben dan vrouwen die voor vrije abortus zijn (pro-choice).
Luker stelt dat de mening van vrouwen over abortus sterk samenhangt met de functie die
de betrefffende opvatting vervult voor de legitimering van de feitelijke situatie waarin
vrouwen verkeren. Alhoewel de politieke discussie rond abortus in Nederland sterk is
geluwd (zie Spruit, 1991:2), is er voldoende reden te onderzoeken hoe in Nederland
onder vrouwen gedacht wordt over de toelaatbaarheid van abortus.
Ten aanzien van opvattingen over vrijwillige kinderloosheid is eenzelfde, liberaliserende
tendens te constateren. In Nederland vindt 89% dat kinderen niet per se nodig zijn om het
leven van vrouwen zin te geven (Inglehart, 1990:198). Zowel abortus als het kunnen
kiezen voor wel of geen kinderen is een belangrijk onderwerp voor vrouwen. In de sfeer
van ingrepen in het leven passen echter ook onderwerpen als euthanasie en suicide. Alhoewel niet uitsluitend van belang voor vrouwen, achten wij het denken over deze zaken
een belangrijke indicator voor de mate waarin een samenleving beslissingen over leven
en dood overlaat aan individuele keuzes.
In deze studie zal daarom onderzocht worden hoe vrouwen denken over de toelaatbaarheid van abortus, euthanasie, suicide en vrijwillige kinderloosheid van paren.
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Ook met betrekking tot het thema politiek is een keuze gemaakt voor een aantal concrete,
meetbare onderwerpen.
In tegenstelling tot de privésfeer die van oudsher als belangrijke werkplek en leefwereld
van vrouwen kan worden aangemerkt, is de politiek een typisch terrein waarop zich traditioneel weinig vrouwen begeven. Het feit dat pas in deze eeuw (1919) het stemrecht voor
vrouwen werd ingevoerd, alsmede het feit dat vrouwen tot op de dag van vandaag sterk
ondervertegenwoordigd zijn in politieke organen op alle niveau's, zijn indicaties van de
afwezigheid van vrouwen in de politiek.
Er zijn meerdere theorieën ontwikkeld die trachten te verklaren waarom vrouwen zo'η
marginale plaats innemen in de politiek. Een van de belangrijkste is de tweevoudige
3
verklaring van Verba & Nie . Zij lanceerden de hypothese dat vrouwen minder in de poli
tiek participeren om twee redenen. Vrouwen participeren minder omdat zij minder geïnteresseerd zijn in politiek (abstention theorie) en vrouwen participeren minder omdat zij in
mindere mate de beschikking hebben over hulpbronnen, zoals opleiding, inkomen of
invloedrijke sociale kontakten, die belangrijk zijn om toegang te krijgen tot de wereld van
de politiek (inhibition theorie). Vaak blijkt dat een combinatie van beide theorieën de
beste verklaring vormt voor de afwezigheid van vrouwen in de politiek (zie b.v Castenmiller & Dekker, 1987; Feiling en Peters, 1991).
Maar er bestaan ook andere verklaringen voor de geringe belangstelling en participatie
van vrouwen in de politiek. Volgens Leijenaar (1989) is het mogelijk dat veel onderzoek
naar politiek gedrag van vrouwen een 'bias' vertoont (p. 187). Politieke participatie zou
teveel gemeten worden aan de hand van traditioneel mannelijke activiteiten zoals partijpolitiek. Maatschappelijke organen waarin evenveel of zelfs meer vrouwen dan mannen
participeren, zoals schoolbesturen, wijkraden en dergelijke zouden zelden of nooit opgenomen worden in vragenlijsten naar politieke participatie. Ook de meting van politieke
interesse zou lijden onder mannelijke 'bias'. Leijenaar stelt dat politieke interesse vaak
gemeten wordt aan de hand van issues die traditioneel vooral mannen aanspreken, zoals
werkloosheid, defensie en inkomenspolitiek terwijl vrouwen zich meer aangesproken
voelen door issues als abortus, recht op betaald werk voor vrouwen en dergelijke. Politieke interesse zou echter vaker gemeten worden aan de hand van issues die mannen interessant vinden. De gemeten achterstand van vrouwen in politieke participatie en interesse
zou dus voor een groot deel een artefact zijn van niet-valide meetinstrumenten. In hoofdstuk 2 zal op deze discussie uitvoeriger worden ingegaan.
Alhoewel sekseverschillen met betrekking tot politieke betrokkenheid, in al zijn facetten,
uitvoerig zijn onderzocht, bestaat er weinig onderzoek naar de verschillen tussen vrouwen
onderling. Dat dit onderwerp een ten onrechte verwaarloosd onderwerp is, blijkt bijvoorbeeld uit het onderzoek van Castenmiller en Dekker (1987), waarin naar voren komt dat
de verschillen in opvattingen tussen politiek actieve en niet-actieve vrouwen groter zijn
dan de verschillen tussen vrouwen en mannen (met gelijke participatie).
In deze studie willen we stil staan bij de verschillen in politieke betrokkenheid tussen
vrouwen onderling en bij de factoren die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van die
onderlinge verschillen. Het is immers mogelijk dat politiek sterk betrokken vrouwen
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slechts uit enkele specifieke maatschappelijke groepen afkomstig zijn. Wij willen daarom
nagaan in welke mate sociale kenmerken van vrouwen samenhangen met hun politieke
interesse en hun bereidheid tot politieke participatie.
We zijn bovendien geïnteresseerd in het politieke zelfbeeld van de onderzochte vrouwen.
Het blijkt namelijk dat ter linker zijde van het politieke spectrum een meer roldoorbrekend vrouwbeeld wordt uitgedragen en dat hier de politieke participatie van vrouwen
groter is dan ter rechter zijde van het politieke spectrum.

1.3 Traditionele versus moderne opvattingen
De opvattingen van vrouwen over de diverse onderwerpen willen we tevens plaatsen
binnen in een meer omvattende dimensie. Het gaat hierbij om de dimensie traditionaliteit
versus moderniteit.
Binnen de sociale wetenschappen is men het er over eens dat er zich in de loop van de
tijd (hoeveel tijd, daarover lopen de meningen uiteen) grote culturele veranderingen hebben voorgedaan die tot uitdrukking komen in veranderende normen en waarden. Over het
algemeen duidt men dit proces aan met de term modernisering. Volgens Peeters (1984)
vonden in het kader van het moderniseringsproces zowel economische, sociale, politieke
als culturele veranderingen plaats. De overschakeling van een agrarische naar een industriële samenleving veroorzaakte een toenemende technologisering en mechanisering van
het productieproces, waardoor een toenemende arbeidsdeling ontstond. Tegelijkertijd
vinden er ook veranderingen plaats in de sociale structuur van de samenleving, namelijk
een toename van de urbanisatie en de mobiliteit en het minder belangrijk worden van de
kleine gemeenschap. Op politiek gebied ontstaan er nationale staten met een democratisch bestuur en een gestandaardiseerd recht, terwijl tegelijk de bureaucratisering enorm
toeneemt. De belangrijkste culturele veranderingen zijn volgens Peeters dat het traditionele betekenissysteem dat oorspronkelijk sterk religieus, uniform, eenduidig en dwingend
was, veranderde in «en pluriform, rationeel, geseculariseerd en relatief vrijblijvend stelsel
van normen en waarden.
Alhoewel de meeste auteurs het erover eens zijn dat modernisering gepaard is gegaan met
culturele veranderingen die tot op de dag van vandaag doorgaan, is er nogal wat verschil
van mening over hoe de tegenwoordige, 'moderne' cultuur getypeerd en gewaardeerd zou
moeten worden. Zo legt Zijderveld de nadruk op de generalisering van waarden en normen en op het wegvallen van concrete morele en sociale gedragscodes. Hiervoor in de
plaats is een algemeen waardenpatroon gekomen wat hij benoemt als hedonistisch en dat
gericht is op consumptie waarbij het bevredigen van de eigen behoeften centraal staat (zie
ook Lasch, 1979). Anderen (Weeda, 1982; Van der Avort, 1987; Jansweijer, 1987) typeren het huidige culturele klimaat meer als individualistisch, waarbij de negatieve waardering van de voornoemde auteurs wegvalt. Waarden en normen zijn niet meer verankerd in
instituties en worden in mindere mate dan vroeger van bovenaf opgelegd. Er wordt nu
een beroep gedaan op de individuele verantwoordelijkheid van mensen om te komen tot
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een eigen waardenpatroon en daarbij kan in alle vrijheid gekozen worden uit een pluriform aanbod. Volgens Langeveld (1985) vormen autonomie, privacy en zelfontplooiing
belangrijke waarden voor de geïndividualiseerde burger. En omdat autonomie slecht samengaat met conformisme en het dwingend opleggen van regels laat het individu zich
niet meer graag leiden door pressie van buitenaf.
Felling, Peters en Schreuder (1983, 1986a) benadrukken dat de moderniteit vooral wordt
uitgedragen door een bepaalde maatschappelijke laag, de burgers. Het burgerlijke waardenpatroon kenmerkt zich volgens hen door individualisme, prestatiestreven en rationaliteit. De drie waarden krijgen vooral gestalte in de twee levenssferen: de privésfeer en de
sfeer van arbeid, beroep en stoffelijk welzijn (1986:36). Daarnaast erkennen zij dat de
burgerlijke waarden zoals door hen geformuleerd vooral een overlevering zijn van de
19de eeuwse moderniteit en in die zin wellicht beter 'vroege moderniteit' kunnen heten.
Als Felling e.a. onderzoeken welke de huidige, meest recente waardenpatronen zijn dan
komen zij tot de volgende aanvullingen: maatschappijkritische waarden, hedonisme,
nieuwe innerlijkheid. Het is onduidelijk of zij deze waarden als totaal niet meer modern
beschouwen (maar wellicht postmodern?), of dat zij deze waarden zien als voortkomend
uit en voortbouwend op het oorspronkelijke moderne, burgerlijke waardenpatronen, wellicht beter hedendaagse moderniteit genoemd.
Een belangrijk kenmerk van een moderne samenleving is de afname van het belang van
traditionele religieuze betekenis-kaders. Door het wegvallen van kleine groepsverbanden
waarbinnen de religie gelegitimeerd werd, is de sociale basis van religie grotendeels
weggevallen. Bovendien hebben wetenschappelijke ontwikkelingen veel religieuze verklaringen ontkracht (Felling, Peters & Schreuder, 1987b). Dit alles heeft tot gevolg gehad
dat normen en waarden die in de traditionele religie hoog stonden aangeschreven langzaam aan betekenis hebben verloren. En als gevolg hiervan zijn ook de morele en seksuele opvattingen geliberaliseerd (Inglehart, 1990; Spruit, 1991).
Wat is nu de betekenis van deze uiteenzetting voor ons onderzoek? Het proces waarbij
traditionele waarden en normen langzaam worden verdrongen door meer liberale en
geïndividualiseerde normenstelsels kan natuurlijk niet worden bestudeerd met behulp van
de hier beschikbare cross-sectie data. Hiervoor zouden vergelijkbare data uit meerdere
jaren beschikbaar moeten zijn. Wel kunnen we meten in hoeverre verschillende opvattingen in een samenleving op één moment in de tijd naast elkaar voorkomen. Dit laatste
is dan ook het doel van deze studie. Nagegaan zal worden in hoeverre opvattingen van
vrouwen te typeren zijn als traditioneel of modem.
We willen hier even stil staan bij de etiketten traditioneel en modern. Uitdrukkelijk wordt
erop gewezen dat de benamingen traditioneel en modern geen waarderende connotatie
hebben. Traditioneel is niet 'slecht' en modern niet 'goed', zoals vaak in het alledaagse
spraakgebruik wordt gesuggereerd.
Verder vormt het paar traditioneel-modern een gradueel continuum op basis waarvan
uitspraken gedaan worden over de mate van moderniteit. Traditioneel betekent dan 'weinig modem' in de zin dat hiermee de typische vroeg-modeme waarden worden aangeduid
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(bijvoorbeeld familiarisme) en modem betekent 'zeer modem', waaronder dan de meest
recente waardenontwikkelingen vallen zoals het ver doorgevoerde individualisme, hedonisme, postmaterialisme en dergelijke. Hiermee bedoelen we dat de meest recente maatschappelijke ontwikkelingen in de sfeer van de publieke opinie door ons het meest modem worden genoemd. Onzes inziens vallen de meest recente waardenpatronen dus niet
buiten de moderniteit en zijn niet post-modem maar juist zeer modem. In deze zin dient
het continuum traditioneel-modem dus in feite gelezen te worden als "vroeg" modem
versus "hedendaags" modem. In het hiernavolgende zal echter steeds de aanduiding traditioneel-modem worden gebruikt.
We gaan vervolgens na op welke manier het continuum traditioneel-modem toe te passen
is op de opvattingen binnen het thema privésfeer. De opvattingen over samenleefvormen
worden als traditioneel aangeduid als het gezin en het huwelijk belangrijke waarden zijn
voor vrouwen en als zij afwijzend staan ten opzichte van alternatieve samenleefvormen.
Verder beschouwen we het onderschrijven van de overgeleverde rolverdeling en het
waarderen van een grote mate van gezamenlijkheid in relaties als uitdrukkingen van een
traditioneel opvattingenpatroon. Van de andere kant worden het voorstaan van een roldoorbrekende taakverdeling, evenals het voorstaan van een grote mate van zelfstandigheid binnen relaties als uitdrukkingen beschouwd van een gemoderniseerd, geïndividualiseerd waardenpatroon.
De opvatting dat ingrijpen in het menselijk leven verboden is, ligt verankerd in de traditionele religie. Het leven, het ongeboren leven en seksualiteit hebben een sacrale, bovenmenselijke betekenis en functie, waarin mensen niet zelf mogen ingrijpen. Als gevolg van
het wegvallen van religieuze betekeniskaders, ontstaat er een grotere aandacht voor het
zelfbeschikkingsrecht van mensen over hun eigen lichaam. Abortus, euthanasie, suicide
en vrijwillige kinderloosheid zijn dan ook beter te legitimeren binnen een modem dan
binnen een traditioneel waardenpatroon. We verwachten dan ook met name met betrekking tot dit thema een grote samenhang met de levensbeschouwelijke achtergrond van
vrouwen. We willen er hier wel uitdrukkelijk op wijzen dat een verwachte sterke samenhang tussen levensbeschouwing en ingrepen in het leven geenszins duidt op het meten
van een tautologie. Zo laat Spruit (1991) zien dat voor vrouwen de toelaatbaarheid van
abortus provocatus in geringere mate samenhangt met de traditionele religie dan voor
mannen.
Vervolgens kijken we naar de opvattingen binnen het thema politiek en de manier waarop
het continuum traditioneel-modem hierop van toepassing is. We onderscheiden zowel een
algemene samenhang tussen modernisering en politieke betrokkenheid, als een meer voor
vrouwen specifieke samenhang.
Volgens Peeters (1984) gaat modernisering op politiek gebied samen met de opkomst van
maatschappelijke groeperingen die een eigen politieke representatie eisen. De afname van
machtsverschillen en de opkomst van een democratisch bestel zijn algemeen beschreven
kenmerken van modernisering. Door actieve politieke betrokkenheid kunnen burgers
bevorderen dat hun belangen worden behartigd binnen door hen gekozen politieke groe-
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peringen. Over het algemeen zien we dan ook een toename van de politieke interesse en
politieke participatie in een gemoderniseerde, democratische samenleving. Deze algemene kenmerken gelden natuurlijk ook voor vrouwen. Voor vrouwen verwachten we echter
nog een ander kenmerk. In een moderne samenleving komen allerlei traditionele rollen
ter diskussie te staan en wordt dus ook de traditionele rolverdeling tussen vrouwen en
mannen minder vanzelfsprekend. Rollen van vrouwen spelen zich in een traditionele
samenleving vooral af in de privésfeer, maar als sekserollen minder dwingend worden
zullen vrouwen zich meer in het openbare leven begeven en een grotere politieke betrokkenheid vertonen. We beschouwen daarom politieke interesse en politieke participatie,
vooral voor vrouwen, als typische moderniseringskenmerken.
Tenslotte zijn we geïnteresseerd in het politieke zelfbeeld van vrouwen. Een rechts zelfbeeld wordt opgevat als een traditioneel kenmerk, omdat rechts doorgaans wordt geassocieerd met een politieke richting die voor het behoud van traditionele waarden is.
Samenvattend worden er in dit onderzoek opvattingen van vrouwen onderzocht aan de
hand van de unieke inhoudelijke betekenis van elke opvatting apart. Anderzijds worden
alle besproken opvattingen geduid in het licht van één overkoepelende dimensie, namelijk
traditionaliteit versus moderniteit.

1.4 Determinanten van opvattingen: rollen, hulpbronnen en levensbeschouwelijke
herkomst
Attitude-onderzoek heeft in de sociale wetenschappen een lange traditie. Kiecolt (1988)
laat in een overzichtsartikel zien dat er verschillende stromingen te onderscheiden zijn in
attitude-onderzoek. Op de eerste plaats maakt Kiecolt een onderscheid tussen structural
theories en cultural norm theories.
Structural theories gaan er van uit dat groepen mensen die in verschillende socio-economische omstandigheden verkeren, verschillende belangen hebben en om die reden ook
verschillende attitudes ontwikkelen. Binnen de structural theories worden weer drie richtingen onderscheiden.
De eerste richting houdt zich bezig met het onderzoeken van de contextuele determinanten van attitudes, zoals de invloed van urbanisatiegraad, beroep en opleiding. Van deze
factoren vertoont opleiding de sterkste samenhang met attitudes. Ten tweede onderscheidt
Kiecolt een richting die zich bezig houdt met de invloed van kleinere sociale netwerken
en sociale rollen. De invloed van sociale rollen op attitudes is het sterkst voor die rollen
die inhoudelijk overeenkomst vertonen met de inhoud van de attitude. Zo vertoont het
wel of niet beroepsmatig werkzaam zijn een grote samenhang met opvattingen over werken, bijvoorbeeld opvattingen over betaalde arbeid van gehuwde vrouwen of over de
verdeling van rollen tussen vrouwen en mannen (zie b.v.: Anderson & Cook, 1985; Huber & Spitze, 1983). Tenslotte onderscheidt Kiecolt een richting binnen de structural
theories die veel aandacht besteedt aan de psychologische processen die een rol spelen bij
10

de totstandkoming van attitudes. Het gaat hierbij vooral om de vele functies die attitudes
vervullen voor het individu.
Cultural norm theories leggen minder dan structural theories de nadruk op de actuele
sociale omstandigheden, maar benadrukken de invloed die uitgaat van socialisatie op de
vorming van attitudes en de invloed die er, onafhankelijk van de sociale structuur, uitgaat
van de dominante ideologische context binnen een samenleving.
In deze studie zal aan de hand van drie theoretische invalshoeken onderzocht worden wat
belangrijke determinanten zijn van opvattingen van vrouwen over de privésfeer en politiek. Achtereenvolgens onderzoeken we in hoeverre (1) rollen, (2) hulpbronnen en (3)
levensbeschouwelijke herkomst determinanten zijn van attitudes van vrouwen. Op het
eerste gezicht lijken de eerste twee tradities te plaatsen binnen de hierboven beschreven
structural theories. De derde invalshoek, waarbij gekeken wordt naar de invloed van
levensbeschouwelijke herkomst op attitudes, zou volgens de indeling van Kiecolt meer te
plaatsen zijn binnen de cultural norm theorie. Het gaat hierbij immers om een factor die
veelal tijdens de opvoeding wordt meegegeven. De levensbeschouwelijke achtergrond
van vrouwen is meestal terug te voeren op het specifieke gezin waarin zij zijn groot gebracht ofwel op de grotere levensbeschouwelijke context van de maatschappij waarbinnen zij opgroeiden.
Toch lijkt ons het onderscheid dat Kiecolt maakt tussen structureel en cultureel niet geheel adequaat Er is namelijk zelden sprake van zuiver structurele/sociale of van zuiver
culturele/ideologische invloeden. Zo zijn opleiding en sociale rollen niet alleen structuurelementen. Rollen zijn complexen van voorschriften en institutionele regelingen en het
institutioneel bestel van een samenleving rekent men gewoonlijk tot de cultuur. Wat
betreft opleiding, enerzijds biedt opleiding kansen op hoog gewaardeerde en machtige
posities en vormt hiermee een culturele kracht, die mensen een plaats geeft op de educatie-statushiërarchie, anderzijds vormt opleiding een economische kracht die de economische ontwikkeling van een samenleving beïnvloedt.
Van de andere kant kan de invloed van socialisatie niet als zuiver cultureel worden bestempeld. Opvoeding is te beschouwen als een mechanisme waardoor enerzijds normen
en waarden worden overgedragen en anderzijds sociale kontakten worden gelegd die het
individu invoegen in bepaalde sociale contexten en uitsluiten van andere sociale contexten.
Het lijkt ons dan ook beter om het onderscheid tussen structurele en culturele determinanten in dit kader niet, dan wel met grote voorzichtigheid te gebruiken. In het hiernavolgende zullen we dan ook de drie invalshoeken (rollen, hulpbronnen en levensbeschouwing)
beschouwen als drie sociaal-culturele contexten die invloed uitoefenen op de opvattingen
en houdingen van vrouwen wat betreft de privésfeer en de politieke sfeer.
Niettemin heeft Kiecolt ons wel op een belangrijk spoor gezet, met name door zijn onderscheid tussen determinanten die vooral, maar niet uitsluitend, de actuele context benadrukken en determinanten die vooral, maar ook hier weer niet uitsluitend, een sterke
historische inslag hebben. Wanneer Kiecolt over de betekenis van sociale rollen of van
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beroep en opleiding spreekt, heeft hij het over causale relaties in het hier en nu. In onderhavig onderzoek zien we hier een verwijzing naar sociale rollen en hulpbronnen, die we
als de eerste twee sociaal-culturele contexten beschouwen. Waar Kiecolt de betekenis van
de socialisatie bespreekt duidt hij op invloeden die voorafgaan aan de actuele context,
maar niettemin van blijvende invloed zijn. Deze historische en tegelijk actuele invloeden
kunnen we in Nederland duidelijk tegenkomen in de vorm van de levensbeschouwelijke
herkomst.
De drie theoretische invalshoeken komen in het hiernavolgende kort aan bod.
Ten eerste gebruiken we de roltheorie om te onderzoeken of vrouwen in verschillende
sociale rollen ook verschillende opvattingen en houdingen hebben over de privésfeer en
de politieke sfeer. De roltheorie legt de nadruk op het feit dat vrouwen andere posities
innemen in de samenleving dan mannen en daarom andere rollen spelen. Dit komt omdat
meisjes en jongens vanaf hun geboorte op een verschillende manier worden gesocialiseerd. De opvoeding heeft dus een sterke invloed op de vorming van sekserollen. Maar
ook als vrouwen en mannen volwassen zijn, duurt de bekrachtiging van sekse-specifiek
gedrag voort. In deze studie staan de volwassen, actuele rollen van vrouwen centraal. Het
is evident dat niet alle vrouwen dezelfde, specifieke 'vrouwen'rollen (b.v. de moederrol,
echtgenoterol, huisvrouwenrol) vervullen. Er zijn onderling grote verschillen tussen vrouwen wat betreft de rollen die zij vervullen. De vraag die wij ons hier stellen is: in hoeverre hebben vrouwen in verschillende rollen tevens een verschillende gedachten- en belevingswereld. Met andere woorden, in welke mate verklaart het vervullen van sociale
rollen de opvattingen van vrouwen? In het algemeen wordt verwacht dat het vervullen
van traditionele sekserollen een samenhang vertoont met het hebben van traditionele
opvattingen, met name als de rollen een inhoudelijke overeenkomst vertonen met de
onderzochte opvattingen. Immers op deze manier kan de bestaande situatie waarin de
vrouw verkeert, gelegitimeerd worden door haar opvattingen. Er wordt bijvoorbeeld
verwacht dat werkende vrouwen grotere voorstandsters zijn van gelijke rechten op de
arbeidmarkt dan full-time huisvrouwen (zie ook Anderson & Cook, 1985).
In hoofdstuk 3 zal uitvoeriger ingegaan worden op het formuleren van de vraagstelling,
de verwachtingen over de uitkomsten en een beschrijving van de resultaten.
De tweede theoretische invalshoek wordt gevormd door de theorie van de hulpbronnen,
zoals wij deze richting zullen noemen. Het feit dat vrouwen in mindere mate dan mannen
de beschikking hebben over belangrijke maatschappelijke hulpbronnen (zoals opleiding,
inkomen, sociale kontakten), wordt binnen deze benadering gezien als de oorzaak van de
slechtere kansen van vrouwen op een goede en gerespecteerde maatschappelijke positie.
Ook onderling zijn er echter grote verschillen tussen vrouwen. Theoretisch vindt deze
richting zijn oorsprong in het marxistisch feminisme en het socialistisch-feminisme,
waarbinnen vooral betaalde arbeid als cruciale hulpbron wordt gezien. Het begrip hulpbron heeft echter onder invloed van recentere theorieën een veel bredere invulling gekregen. Wij zullen in deze studie uitgaan van de driedeling in economische, culturele en
sociale hulpbronnen die gebaseerd is op Bourdieu (1989).
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De vraag is in hoeverre vrouwen die in verschillende mate de beschikking hebben over
economische (inkomen, klasse), culturele (opleiding) en sociale (invloedrijke lodale
kontakten) hulpbronnen, ook van elkaar verschillen wat betreft hun opvattingen en houdingen aangaande de privésfeer en de politieke sfeer. De veronderstelling hierbij is dat
met name het bezit van weinig culturele hulpbronnen samengaat met traditionele opvattingen en het bezit van veel culturele hulpbronnen met moderne opvattingen. Deze veronderstelling is gebaseerd op onderzoek waaruit blijkt dat opleiding sterk samenhangt met
moderne, met-traditionele opvattingen (Kiecolt, 1988).
Wat betreft de samenhang tussen economische hulpbronnen en traditionaliteit/modemiteit
bestaan echter meer tegenstrijdige verwachtingen dan met betrekking tot opleiding. Zo
vond Bourdieu dat mensen met veel culturele hulpbronnen inderdaad een links politiek
zelfbeeld hebben en een moderne leefstijl en opvattingen, terwijl mensen met alleen veel
materiële hulpbronnen en hij verstaat hier vooral inkomen onder, zich vooral zouden
kenmerken door een rechts zelfbeeld en traditionele leefstijl en opvattingen.
Als we echter Inglehart (1990) volgen komen we tot andere verwachtingen. Inglehart
veronderstelt dat mensen die opgegroeid zijn in periodes van schaarste en weinig
materiële welvaart, een tamelijk rigide en traditioneel normen- en waardenstelsel aanhangen. Als de materiële condities waaronder mensen leven niet gegarandeerd zijn, heeft het
individu belang bij een grote mate van zekerheid omtrent normen en waarden omdat het
zich in het dagelijks leven vooral moet bezig houden met het 'dagelijks brood' en geen
tijd en energie over heeft voor ingewikkelde morele diskussies en veranderingen. Mensen
die opgroeien in een tijd van grote materiële welvaart, zullen een grotere pluriformiteit en
flexibiliteit kunnen opbrengen in hun normen- en waardenstelsel, omdat zij niet de ervaring hebben dat onzekerheid een bedreiging vormt voor hun materiële welvaart. Inglehart
ziet dit proces vooral als een historisch proces en legt de scheiding tussen traditionele
materialisten en moderne post-materialisten bij de tweede wereldoorlog. Het ligt echter
voor de hand om ook binnen één tijdsperiode mensen te onderscheiden naar de mate van
materiële welvaart. Zelfs in de huidige Nederlandse samenleving die algemeen als welvarend is te kenmerken, zijn er grote verschillen in materiële welvaart tussen mensen. Binnen deze theorie past de hypothese dat vrouwen die in minder grote welvaart leven ofwel
een minder grote zekerheid hebben op het behoud van hun materiële welvaart, een grotere hang zullen vertonen naar traditionaliteit dan vrouwen die voortdurend onder zeer
gunstige materiële condities leven. In hoofdstuk 4 zal hierop verder worden ingegaan.
Binnen vrouwenstudies van de sociale wetenschappen is het een traditie om vrouwen in
te delen op grond van hun sociale positie/rol of op grond van hun maatschappelijke mogelijkheden/hulpbronnen. In de onderhavige studie wordt in de derde theoretische benadering bovendien aandacht besteed aan de indeling van vrouwen op grond van hun levensbeschouwelijke herkomst. Aanleiding hiervoor is de nationale context waarin Nederlanders een eeuw lang geleefd hebben en tot op zekere hoogte nog leven. Deze nationale
context wordt als verzuiling aangeduid. Nederland werd lange tijd gekenmerkt door een
maatschappelijke indeling op grond van levensbeschouwing en deze sociale ordening was

13

minstens zo belangrijk als de indeling in sociale groepen op grond van beroepen, standen
en klassen. Katholieken, orthodoxe protestanten, socialisten en liberalen organiseerden
zichzelf in hun eigen instituten op het terrein van onderwijs, jeugdwerk, politiek, vakbonden, media, gezondheidszorg, woningbouw, vrije tijdsverenigingen enzovoort. Katholieken, protestanten en onkerkelijken huwden vooral binnen de eigen levensbeschouwlijke
groepering en onderhielden daarbinnen ook hun meeste sociale kontakten (Hendrickx,
1991; Peters & Schreuder, 1987).
Anno 1985, het jaar waarin de data verzameld zijn, is de verzuiling in Nederland sterk
verminderd, vooral de katholieken hebben een omvangrijk proces van ontzuiling doorgemaakt (Duffhues, Felling & Roes, 1985). De verzuiling is echter niet verdwenen. Zichtbare en institutionele vormen van verzuiling bestaan bijvoorbeeld nog steeds binnen het
onderwijs en het mediabestel. Bovendien is nog steeds bijna de helft van de Nederlandse
bevolking kerklid en dit betekent dat zij levensbeschouwlijk georganiseerd zijn in kerkelijke gemeenten of parochies en daarmee samenhangende groeperingen. Nog steeds worden sociaal-culturele contexten in Nederland gedeeltelijk bepaald door levensbeschouwelijke herkomst.
Wanneer nu Nederlandse vrouwen ten aanzien van belangrijke maatschappelijke onderwerpen (privésfeer en politiek) verschillend denken, dan zou dit een gevolg kunnen zijn
van een verschil in Ievenbeschouwelijke achtergrond. Deze mogelijkheid willen wij onderzoeken. Het is onze vooronderstelling dat vrouwen met een christelijke en kerkelijke
achtergrond meer geneigd zijn tot het onderschrijven van traditionele opvattingen dan
vrouwen die deze achtergrond niet of minder hebben. Dit wordt verder uitgewerkt in
hoofdstuk 5.
Resumerend: onderzocht wordt in hoeverre rollen, hulpbronnen en levensbeschouwelijke
herkomst samenhangen met een aantal opvattingen van vrouwen over de privésfeer en
politiek. Wat betreft de richting van de samenhangen zullen verwachtingen worden geformuleerd. Vervolgens zullen deze verwachtingen op drie manieren worden onderzocht.
Ten eerste op een beschrijvende manier: lopen culturele scheidslijnen tussen vrouwen
vooral langs de scheidslijnen zoals die getrokken kunnen worden op basis van (1) de
verschillen in rollen, (2) de verschillen in beschikbaarheid over hulpbronnen of (3) de
verschillen in levensbeschouwelijke herkomst. Ten tweede wordt onderzocht wat de
voorspellende waarde is van respectievelijk rollen, hulpbronnen en levensbeschouwing.
Dit betekent dat ingegaan zal worden op de gecontroleerde, direkte samenhangen. Ten
derde zal onderzocht worden of er een causale relatie bestaat tussen rollen, hulpbronnen
en levensbeschouwing en de opvattingen.

1.5 Leeftijd als controlevariabele
Het vervullen van traditionele vrouwenrollen, het beschikken over hulpbronnen zoals
opleiding en het hebben van een christelijke levensbeschouwing hangt sterk samen met
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leeftijd. Immers, oudere vrouwen zijn meer geneigd tot het vervullen van traditionele
vrouwenrollen, hebben veel minder opleiding en zijn veel vaker christelijk dan de jongere
vrouwen. Om te voorkomen dat er in de analyses van de volgende hoofdstukken in feite
voortdurend indirekte leeftijdseffecten worden gemeten in plaats van de effecten van
rollen, hulpbronnen en levensbeschouwing, zullen alle analyses worden gecontroleerd
voor de factor leeftijd.
Echter de opname van leeftijd in de analyses brengt weer zo zijn eigen problemen met
zich mee. De interpretatie van het effect van leeftijd in cross-sectie data is namelijk problematisch. Leeftijdseffecten kunnen zowel levensloop-effecten (naarmate vrouwen ouder
worden, worden zij behoudender in hun opvattingen) als generatie-effecten (naarmate
groepen vrouwen in een andere periode zijn opgegroeid zullen zij als generatie een ander
opvattingenpatroon hebben) zijn.
In deze studie zal leeftijd worden opgenomen als controlevariabele naast de andere onafhankelijke variabelen (rollen, hulpbronnen en levensbeschouwing).

1.6 Korte inhoud van de hoofdstukken
In hoofdstuk 2 komt de operationalisering van de gehanteerde meetinstrumenten aan bod.
Tevens zal in hoofdstuk 2 worden ingegaan op de beschrijving van de steekproef en de
gevolgde werkwijze bij de schaal-constructies. Ook zullen de verschillen tussen vrouwen
worden beschreven aan de hand van de univariate verdeling op de schalen.
In hoofdstuk 3 staat de roltheorie centraal. Er wordt onderzocht in hoeverre de opvattingen van vrouwen over privésfeer en politiek samenhangen met een aantal belangrijke
rollen van vrouwen. Het hoofdstuk begint met een korte uiteenzetting over het rolbegrip.
Daarna wordt de roltheorie geoperationaliseerd en wordt onderzocht in welke mate rolkenmerken van vrouwen in staat zijn opvattingen van vrouwen over de privésfeer en
politiek te voorspellen.
In hoofstuk 4 wordt vanuit het perspectief van de theorie van de hulpbronnen onderzocht
wat de samenhang is tussen het beschikken over hulpbronnen en de opvattingen van
vrouwen. In dit kader zal uiteraard aandacht besteed worden aan de feministisch-socialistische theorievorming, alsmede aan meer 'recente' theorievorming die hieruit is voortgekomen.
In hoofdstuk 5 wordt de werkwijze zoals gevolgd in hoofdstuk 3 en 4 nog eenmaal herhaald, nu met als uitgangspunt de levensbeschouwelijke herkomst van de respondenten.
In het kort wordt uiteengezet waarom in Nederland vanuit historisch oogpunt groot belang moet worden toegekend aan de levensbeschouwelijke herkomst van de respondenten. Daarna volgt de operationalisering van de theorie in een aantal variabelen die geacht
worden verschillende elementen van levensbeschouwing en religie te meten. Tenslotte
wordt dan de samenhang tussen levensbeschouwing/religie en de opvattingen van vrouwen over de privésfeer en politiek onderzocht.
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Hoofdstuk 6 vormt de kern van dit onderzoek. In dit hoofdstuk worden alle elementen
van de drie theorieën integraal behandeld en onderzocht op hun bruikbaarheid om de
opvattingen van vrouwen te beschrijven, te voorspellen en te verklaren. Er wordt in dit
hoofdstuk dus tevens onderzocht of er een causaal model op te stellen is, een model dat
een oorzakelijke, verklarende waarde heeft. Naar aanleiding van deze empirische gegevens wordt tenslotte besproken welke van de drie belichte theoretische invalshoeken het
beste bruikbaar zijn om de opvattingen van vrouwen over de privésfeer en de politiek in
beeld te brengen en zo mogelijk te verklaren.

Noten bij hoofdstuk 1
1. Er is een grote hoeveelheid onderzoeksmateriaal over, b.v. maatschappelijke, biologische, rechtspositionele,
psychologische verschillen russen vrouwen en mannen, zowel vanuit de vrouwenstudies als vanuit de meer
traditionele onderzoekstradities. Er zijn nogal wat overzichtsstudies verschenen waarin een opsomming
wordt gemaakt van de resultaten van dergelijk onderzoek, zie b.v. Fransella & Frost, 1977; Maccoby &
Jacklin. 1974; Oudijk. 1983: Schmidtchen. 1984.
2. Zie de Jager en de Mok (1989). biz 155 e.v. voor een definiëring van de begrippen sociale categorie en
collectiviteit, gebaseerd op Merton.
3. Deze theorie is veelvuldig onderzocht. Ten eerste in Verba. Nie & Kim (1978). en daarna ook elders, zie
b.v. Castenmiller en Dekker (1988). Felling en Peters (1991). Zie ook een overzicht van verricht onderzoek
naar vrouwen en politiek door Leyenaar en Saharso (1983).
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2 Dataverzameling, operationalisering en schaalconstructies

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe de data die gebruikt zijn voor dit onderzoek tot
stand zijn gekomen en hoe de gebruikte schalen zijn geconstrueerd.

2.1 Dataverzameling en steekproeftrekking
Alle data die in deze studie worden gebruikt zijn afkomstig uit een databestand dat in
1985 is verzameld onder de naam: sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland
(SOCON). Het betrof een grootschalig onderzoek naar de waarden en opvattingen van
3003 Nederlanders tussen de 18 en 70 jaar. De steekproef werd getrokken middels een
twee-traps procedure. Allereerst werd Nederland verdeeld in vier regio's: noord, oost,
zuid en west. Binnen deze regio's werd een evenredige steekproef getrokken naar urbanisatiegraad. Op deze manier werd representativiteit naar regio en urbanisatiegraad gegarandeerd. De uiteindelijke steekproef was tevens representatief voor leeftijd en sekse. Er
waren lichte afwijkingen wat betreft de representativiteit voor burgerlijke staat. Voor ons
onderzoek is in dit kader van belang dat jonge gehuwde vrouwen wat ondervertegenwoordigd waren en gehuwde vrouwen van middelbare leeftijd wat oververtegenwoordigd.
De afwijkingen van de Nederlandse populatie waren echter zeer gering (Felling e.a.,
1987a).
De vragen die in een anderhalf uur durend mondeling vraaggesprek werden voorgelegd,
hadden met name betrekking op religie en levensbeschouwing, waardenoriëntaties, primaire relaties, arbeid, opvoeding, onderwijs, etnocentrisme, lokalisme, politiek en sociaal-structurele kenmerken.
Vanwege het grote aantal opgenomen vragen in de vragenlijst, zijn niet alle vragen voorgelegd aan alle respondenten. In feite is er gewerkt met twee steekproeven die slechts een
kleine overlapping van respondenten hadden.
De voorliggende studie is gebaseerd op een secundaire analyse van de SOCON-85 dataset. Dit betekent dat bij het opstellen van de oorspronkelijke vragenlijst geen rekening is
gehouden met de vraagstelling zoals die in deze studie is geformuleerd. Dit heeft een
aantal minder prettige consequenties. Zo konden niet alle theorieën en concepten, waarvan de belangrijkste lijnen in hoofdstuk 1 zijn uiteengezet, optimaal worden geoperationaliseerd. Daar waar de operationaliseringen tekort schieten, zal dit in de betreffende
hoofdstukken uitdrukkelijk worden vermeld.
Een volgende belangrijke beperking is dat de twee thema's die in deze studie worden
onderzocht, namelijk opvattingen over de privésfeer en politiek zijn beantwoord door
twee verschillende steekproeven. Het kleine aantal respondenten dat zowel vragen over
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het ene thema, als over het andere thema heeft beantwoord is zo klein, dat er onzes inziens geen definitieve conclusies uit getrokken kunnen worden. Hierdoor is het onmogelijk om de twee thema's met elkaar in verband te brengen, bijvoorbeeld door te onderzoeken in hoeverre opvattingen over de privésfeer en de politieke sfeer onderling met elkaar
samenhangen. Dit heeft tot gevolg dat de twee thema's door het hele boek heen, als twee
losstaande thema's zullen worden behandeld.
In dit hoofdstuk zal de operationalisering aan bod komen van de twee thema's privésfeer
en politiek. Waarom juist deze twee thema's zijn gekozen, is reeds besproken in hoofdstuk 1. In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op de vraag welke schalen er in de dataset
beschikbaar zijn om de twee thema's te meten. Er wordt vervolgens ingegaan op de constructie van de concrete meetschalen en op de verdeling van de antwoorden op de schalen. Dit laatste betekent dat we in dit hoofdstuk een eerste inzicht krijgen in de culturele
verscheidenheid onder vrouwen wat betreft de beide onderzochte thema's.

2.2 Gevolgde werkwijze voor de constructie van de meetschalen
Omdat in dit onderzoek wordt gewerkt met een gedeelte van de steekproef, namelijk de
vrouwen, is het gewenst na te gaan of de schaalconstructies zoals die geldig zijn voor de
hele steekproef, ook geldig zijn voor de categorie vrouwen. Het is immers mogelijk dat
de schaalconstructies zoals die zijn gevormd voor de hele steekproef, voor deelgroepen
van de steekproef minder voldoen. De werkwijze was als volgt Alle schalen die worden
gebruikt in deze studie zijn opnieuw onderzocht op hun schaalbaarheid voor vrouwen,
waarbij de schaalconstructies zoals die uiteindelijk werden gevormd voor de hele steekproef als uitgangspunt dienden. Dit wil zeggen dat de reeds gevormde schalen werden
gecontroleerd op hun geldigheid voor vrouwen. Het was dus niet de bedoeling een systematische vergelijking te maken tussen de schaalstructuren van vrouwen en de rest van de
steekproef (de mannen). Dit zou een te tijdrovend proces zijn geweest, vooral daar de
vraag in hoeverre schaalstructuren van vrouwen en mannen verschillen geen onderdeel
uitmaakt van de vraagstelling.
De volgende schaaltechnieken zijn gebruikt: factoranalyse en probabilistische scalogramanalyse.

2.2.1 Schalen geformeerd met behulp van factor-analyse
Theoretische of empirische kennis kan aanleiding zijn om te veronderstellen dat achter
een aantal vragen/variabelen eenzelfde concept ten grondslag ligt. Met behulp van factoranalyse kan onderzocht worden inhoeverre deze veronderstelling empirisch te onderbouwen is.
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Factor-analyse is gebaseerd op de aanname dat enkele onderliggende, niet direkt gemeten
factoren verantwoordelijk zijn voor de co-variantie (correlatie) tussen de geobserveerde
variabelen. Door deze onderliggende gemeenschappelijke factoren op het spoor te komen
kunnen we komen tot een aanzienlijke data-reduktie.
Uitgangspunt om te komen tot deze gemeenschappelijke factoren is de covariantie- of
correlatiematrix van de vanabelen waarvan vermoed wordt dat ze een of meer
factoren(schalen) vormen. Vervolgens wordt getracht met een zo beperkt mogelijk aantal
factoren, die aanzienlijk minder in aantal moeten zijn dan de oorspronkelijke variabelen,
een zo goed mogelijke reproductie van de geobserveerde covarianties/correlaties te geven. Inhoeverre een schaal een goede weergave is van de oorspronkelijke variabelen kan
beoordeeld worden met behulp van een aantal statistische maten waarvoor binnen dit
onderzoek de volgende criteria zijn gehanteerd:
- Factoren met een eigenwaarde kleiner dan 1 komen in principe niet in aanmerking.
- De communaliteit van een variabele moet in principe groter zijn dan .20 om te kunnen
worden opgenomen in de desbetreffende schaal. Indien de communaliteit kleiner is
dan deze criteriumwaarde betekent dit dat de factor(en) minder dan 20% van de variante van de variabele verklaart en dat dus derhalve meer dan 80% van de variantie
afkomstig is van buiten de factoren gelegen invloeden. Indien dit het geval is kunnen
we niet meer zeggen dat de variabele in voldoende mate verwijst naar het theoretische
concept van de factor om te kunnen worden opgenomen in de te vormen schaal.
De schaalconstructies zijn gebaseerd op de scores zonder missings. Na constructie van de
schalen is er voor de missings, data-substitutie toegepast op de manier zoals dat ook is
gedaan voor de dataset als geheel (zie Felling c.s. 1987). Dit wil zeggen dat voor respondenten die minstens 60% van de opgenomen items in een schaal hebben beantwoord de
missings zijn vervangen. De gesubstitueerde waarde werd berekend door per respondent
een schatting te maken van de verwachte waarde op de onbekende score.
De factor-analyses werden gebruikt om de schaalbaarheid van de items te onderzoeken.
Er is echter niet gewerkt met de factorscores. De items die op basis van de factor-analyse
bij elkaar hoorden, werden samengevoegd tot een Likertschaal (somscores). Deze Likertscores zijn vervolgens gestandaardiseerd op een gemiddelde van 50 en een standaarddeviatie van 10.
Met betrekking tot de volgende onderwerpen zijn schalen gevormd met behulp van factor-analyse:
- het belang van het gezin en kinderen
- wenselijkheid van de huwelijkssluiting
- afwijzing van alternatieve samenleefvormen
- samen doen en delen in een relatie
- aanvaarding van de traditionele rolverdeling
- politieke interesse.
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2.2.2 Probabilistische scalogramanalyse
Het kenmerkende van een probabilistische scalogramanalyse is dat deze cumulatief is.
Dat wil zeggen dat de items door de meeste respondenten op dezelfde wijze worden
geordend; tevens betekent het dat elk item de respondenten op dezelfde wijze ordent. Dit
noemt men ook wel dubbele monotonie (Swanborn 1982). Indien men veronderstelt dat
aan een aantal items hetzelfde onderliggend concept ten grondslag ligt en bovendien
vermoedt dat de items voor alle respondenten op dezelfde manier geordend kunnen worden dan doet men een scalogram analyse, ook wel mokken-analyse genoemd (Mokken,
1970). Voordat een probabilistische scalogramanalyse kan worden uitgevoerd zijn de
items dichotoom gemaakt, alleen dan kan men immers spreken van een percentage instemmers tegenover niet-instemmers. Daarna kunnen de items worden gerangschikt op
basis van hun populariteit (het percentage instemmers/positieve antwoorden). Vervolgens
krijgen de respondenten een score door hun antwoorden, die als 1 en 0 zijn gecodeerd, op
te tellen. Aan de hand van de scores van de respondenten ligt nu niet alleen vast hoevéél
items, maar ook (met een zekere mate van waarschijnlijkheid) welke items positief beantwoord zijn en in welke volgorde.
Om te toetsen of de items in deze zin schaalbaar zijn kan men gebruik maken van enkele
statistische maten waarvoor in dit onderzoek de volgende criteria zijn gehanteerd.
- H(i), de homogeniteitscoëfficiënt voor elk item i ten opzichte van de andere items
moet groter zijn dan .30.
- H, de interne consistentie-maat voor de schaal als geheel, moet groter zijn dan .30.
- rho, de betrouwbaarheidscoëfficiënt moet groter zijn dan .70.
De missings zijn niet meegenomen in de analyse, er is dus een list-wise deletion gehanteerd.
De volgende schalen vormen probabilistische scalogramschalen:
- opvattingen over ingrijpen in het leven
- conventionele politieke participatie
- onconventionele politieke participatie.

2 3 Schalen over de privésfeer
23.1 Het belang van het gezin en kinderen
In SOCON-85 zijn een aantal schalen opgenomen die algemene waardenoriëntaties meten. Hierbij zijn als uitgangspunt de traditionele burgerlijke waarden genomen en zijn
daarnaast een aantal maatschappelijk vrij recente, niet burgerlijke waarden opgenomen.
Het gaat om schalen die ontwikkeld zijn door Felling, Peters en Schreuder (1983).
Allereerst betreft het burgerlijke waarden die onderling te onderscheiden zijn in twee
schalen: familiale en economische burgerlijkheid. Felling c.s (1983) stellen vast dat bur20

gerlijke waarden historisch verbonden zijn met een bepaalde bevolkingslaag die in het
verleden is ontstaan als gevolg van de opkomst van steden, handel en kapitaalvorming.
De volgende kenmerken worden meestal verbonden met de burger: prestatie, rationaliteit
en individualisme. De eerste twee waarden zouden meer in de economische, publieke
sfeer door mensen worden gerealiseerd, terwijl de laatste waarde van oudsher meer geassocieerd wordt met de familiale sfeer.
Wij zijn in dit onderzoek geïnteresseerd in schalen die opvattingen over de privésfeer
meten. Hiertoe hebben wij gebruik gemaakt van de schaal die volgens Feiling e.a. gedefinieerd werd als familiale burgelijkheid.
Familiale burgerlijkheid bevat items als: hoe belangrijk vind je getrouwd zijn, kinderen
hebben, leven voor je gezin, een gelukkig gezinsleven en dergelijke. Wij beschouwen
deze schaal als een meetinstrument dat nagaat hoe belangrijk vrouwen het gezin en kinderen vinden in hun leven. Omdat wij conceptueel verder geen gebruik maken van het
begrip 'burgerlijkheid' zullen wij de gevormde schaal noemen: het belang van het gezin
en kinderen. Factor-analyse over de vijf items vormden een goede schaal met een alpha
van .80 (zie bijlage 2.1). De gecomprimeerde Likertscores staan in Tabel 2.1.
Het belang van het gezin en kinderen wordt door een grote groep vrouwen onderschreven. In totaal vindt 67% van de vrouwen het gezin van meer dan gemiddeld belang (score
4 en 5). Ook uit het hoge gemiddelde (3.8) blijkt dat er maar weinig vrouwen zijn die het
gezin van weinig belang achten. Blijkbaar vormt het gezin een waarde, die door een ruime meerderheid van de vrouwen wordt onderschreven.

Tabel 2.1 - Het belang van het gezin en kinderen; aantal items: 5

range (5-25)

(5-7)
(8-12)
(13-17)
(18-22)
(23-25)

1
2
3
4
5

frequentie

(onbelangrijk)

(heel erg belangrijk)

totaal
missings
gemiddelde
standaarddeviatie

procent

28
107
380
685
378

2
7
24
43
24

1578
6
3.8
.9

100
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2.3.2 Wenselijkheid van het huwelijk
De schaal die meet in hoeverre vrouwen het huwelijk als instituut belangrijk vinden is
afkomstig van Van der Avort (1988). De betreffende items zijn voor het eerst opgenomen
in SOCON-85.
De schaal bestaat uit uitspraken over de uniekheid van de huwelijksband en de zekerheid
die deze band oplevert (zie voor exacte formulering bijlage 2.2). De respondenten konden
het belang van de uitspraken aangeven op een vijf-puntsschaal, variërend van (1) helemaal mee oneens, tot (5) helemaal mee eens.
Deze schaal kon zonder problemen voor vrouwen worden geconstrueerd (zie voor de
schaalstructuren bijlage 2.2.). Hieronder volgen de gecomprimeerde somscores op de
schalen.

Tabel 2.2 - Wenselijkheid van het huwelijk; aantal items: 4

range (4-20)

(4-5)
(6-9)
(10-13)
(14-17)
(18-20)

1
2
3
4
5

frequentie

(helemaal mee oneens)

(helemaal mee eens)

totaal
missings
gemiddelde
standaarddeviatie

74
266
331
248
58

977
9
2.9
.8

procent

8
27
34
25
6

100

Gelet op de twee hoogste scores, heeft het huwelijk onder vrouwen een redelijke aanhang. Het blijkt dat 31% van de vrouwen het huwelijk als (zeer) wenselijk beschouwt.
Ongeveer een evengrote groep (35%) onderschrijft de wenselijkheid van het huwelijk
echter niet of nauwelijks. De tussengroep omvat 34% van de vrouwen. Er treedt dus een
vrij grote differentiatie op tussen vrouwen.
In vergelijking met het grote belang dat vrouwen aan het gezin en kinderen hechten
(Tabel 2.1), acht men het officiële huwelijk duidelijk minder van belang.
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23.3 Afwijzing van alternatieve (samen)leefvormen
De schaal over alternatieve samenleefvormen is afkomstig van Van der Avort (1988) en
bevat uitspraken over de aanvaardbaarheid van ongehuwd samenwonen met en zonder
kinderen, als homofiel samenwonen met een vaste partner, ongehuwd moeder zijn en de
aanvaardbaarheid van groepswonen. De uitspraak over de aanvaardbaarheid van alleen
wonen moest verwijderd worden omdat dit item niet differentieerde. De overige vijf uitspraken konden na factor-analyse voor vrouwen als goede schaal worden aangemerkt (zie
bijlage 2.3). Alhoewel er gevraagd is aan de respondenten om de mate van aanvaardbaarheid uit te spreken van de bovenstaande samenleefvormen (op een vijf-puntsschaal), is
hier gekozen voor een spiegeling van de antwoorden en een herformuleren van de naam
van de schaal namelijk: afwijzing van alternatieve samenleefvormen. Het doel hiervan
was te bereiken dat alle zes schalen die gaan over de privésfeer in dezelfde richting zijn
geformuleerd, namelijk: hoe hoger de score des te traditioneler vrouwen denken.

Tabel 2.3 - Afwijzing van alternatieve samenleefvormen; aantal items: 5
frequentie

range (5-25)

(5-7)
(8-12)
(13-17)
(18-22)
(23-25)

1
2
3
4
5

(zeer aanvaardbaar)

(zeer onaanvaardbaar)

totaal
missings
gemiddelde
standaarddeviatie

117
344
357
143
23

984
2
3.4
1.0

procent

12
35
36
15
2

100

Uit Tabel 2.3 blijkt dat 17% (het totaal van de percentages op de twee hoogste scores)
van de vrouwen alternatieve samenleefvormen enigszins tot sterk afwijst. Van de andere
kant zegt 47% van de vrouwen dat zij alternatieve samenleefvormen grotendeels tot helemaal kunnen aanvaarden. Tenslotte neemt iets meer dan eenderde van de vrouwen een
middenpositie in. Blijkbaar staat slechts een minderheid van de vrouwen afwijzend ten
opzichte van alternatieve leefvormen. Het huwelijk is dus een leefvorm naast vele andere
mogelijke samenleefvormen geworden, zonder dat het huwelijk als populaire leefvorm
verdwijnt (zie Tabel 2.2), maar ook zonder dat het huwelijk (nog) een monopoliepositie
inneemt.
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2-3.4 Samen doen en delen in een relatie
Ook deze schaal is afkomstig van Van der Avort (1988). De uitspraken die opgenomen
zijn in deze schaal gaan over de mate waarin (huwelijks)partners alles samen moeten
delen en anderzijds over de mate waarin partners een zekere zelfstandigheid kunnen behouden in de relatie. Als respondenten hoog scoren op deze schaal dan beschouwen we
dat als een teken dat zij binnen een relatie de gezamenlijkheid belangrijker vinden dan
zelfstandigheid en onafhankelijkheid van de partners. Respondenten die laag op deze
schaal scoren beschouwen partners als tamelijk zelfstandig handelende individuen binnen
een relatie. Zij hebben een meer geïndividualiseerde opvatting van de partnerrelatie en in
die zin zijn zij minder traditioneel.

Tabel 2.4 - Samen doen en delen in relaties; aantal items: 4

range (4-20)

(4-5)
(6-9)
(10-13)
(14-17)
(18-20)

1
2
3
4
5

(helemaal mee oneens)

(helemaal mee eens)

totaal
missings
gemiddelde
standaarddeviatie

frequentie

procent

18
260
443
222
29

2
27
46
23
3

972
14
3.0
.8

101

Van de vrouwen vindt 26% dat gezamenlijkheid in een relatie tamelijk tot zeer belangrijk
is. Opvallend is de grote groep vrouwen (46%) die in het midden scoort. Ten slotte vindt
29% gezamenlijkheid in een relatie minder tot helemaal niet belangrijk.
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2 J.5 Aanvaarding van de traditionele rolverdeling
De schaal die de mate van traditionele rolopvattingen meet bestaat uit vijf uitspraken en
is afkomstig van Van der Avort (1988). De vijf uitspraken bestaan gedeeltelijk uit traditioneel geformuleerde items zoals:
Het is het meest natuurlijk dat de man kostwinner is en de vrouw voor het huishouden en
de kinderen zorgt.
De vrouw kan toch maar beter niet gaan werken want dat geeft toch maar problemen in
het huishouden, zeker als er kinderen zijn.
De vrouwenemancipatie zet vrouwen op tegen mannen.
Voor een ander deel bestaan de uitspraken uit progressief geformuleerde items, zoals:
Vrouwenemancipatie is ook heel belangrijk voor mannen.
Het is het beste dat man en vrouw ieder parttime werken en verder samen voor het huishouden en de kinderen zorgen.
Naast uitspraken over de rolverdeling zijn er dus ook uitspraken opgenomen die meer in
het algemeen gaan over vrouwenemancipatie. Het blijkt dat de vijf uitspraken samen een
goede schaal vormen voor vrouwen, waaruit te concluderen valt dat de vijf uitspraken
blijkbaar in hoge mate naar hetzelfde verwijzen.
Voor het berekenen van de Likertscores zijn de progressief geformuleerde items gespiegeld, zodat geldt: hoe hoger de schaalscore, des te traditioneler vrouwen denken over de
rolverdeling.

Tabel 2.5 - Aanvaarding van de traditionele rolverdeling; aantal items: 5

frequentie

range (5-25)

(5-7)
(8-12)
(13-17)
(18-22)
(23-25)

1
2
3
4
5

(helemaal mee oneens)

(helemaal mee eens)

totaal
missings
gemiddelde
standaarddeviatie

89
362
390
115
10

966
20
2.6
.9

procent

9
38
40
12
1

100
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Slechts 13% van de vrouwen scoort boven het midden van de schaal en van deze vrouwen heeft slechts 1% de hoogste score. Er zijn dus bijna geen vrouwen die zeer traditionele rolopvattingen hebben. Lager dan het midden van de schaal scoort 47%, terwijl 40%
een middenpositie inneemt. Bijna de helft van de vrouwen vindt dus niet of helemaal niet
dat vrouwen in het huishouden moeten werken en mannen als kostwinner, dat vrouwen
beter niet kunnen gaan werken vooral als er kleine kinderen zijn en dat vrouwenemancipatie vrouwen opzet tegen mannen. Van de andere kant zijn deze vrouwen het er (helemaal) mee eens dat vrouwen en mannen het beste ieder een part-time baan kunnen nemen
en dat vrouwenenmancipatie ook belangrijk is voor mannen.

2.3.6 Opvattingen over ingrijpen in het leven
In SOCON-85 zijn opvattingen gemeten betreffende het al dan niet aanvaarden van abortus, euthanasie, suicide en vrijwillige kinderloosheid van paren. Deze schaal is in de oorspronkelijke dataset onderdeel van de schaal over cultureel conservatisme die samen met
economisch conservatisme de twee dimensies van conservatisme vormen. Oorspronkelijk
zijn de meeste items afkomstig van Middendorp (1978). De samenhang tussen economisch en cultureel conservatisme is onderzocht door Feiling en Peters (1984).
Omdat wij in onderhavig onderzoek voornamelijk geïnteresseerd zijn in opvattingen over
abortus, euthanasie, suicide en vrijwillige kinderloosheid, zijn de uitspraken hierover als
afzonderlijke schaal en buiten de context van cultureel conservatisme opgenomen. Met
behulp van scalogram analyse is onderzocht of de items een schaal vormen voor vrouwen. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. De precieze formulering van de items en de
schaalstructuur wordt gerapporteerd in de bijlage 2.6. Uit de schaal-constructie blijkt dat
er een duidelijke hiërarchie bestaat in de items: sommige ingrepen vindt men consistent
vaker toelaatbaar dan andere. Vrouwen staan bijna allen tolerant tegenover het vrijwillig
kinderloos blijven van paren. Daarna wordt het meest ingestemd met het toestaan van
abortus onder bepaalde omstandigheden. Iets minder vaak keuren zij actieve euthanasie
goed, nog iets minder vaak suicide en het meest zijn vrouwen tegen abortus op elk moment dat de vrouw dat zou willen.
In Tabel 2.6 is de frequentieverdeling van de schaalscores weergegeven. Hoe hoger de
score op de schaal hoe sterker men tegen ingrijpen in het leven is.
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Tabel 2.6 - Tegen ingrijpen in het leven; aantal items? 5

frequentie

0 (laag)
1
2
3
4
5 (hoog)

totaal
missings
gemiddelde
standaarddeviatie

procent

422
433
255
154
85
26

31
32
19
11
6
2

1375
209
1.3
1.3

100

Weinig vrouwen (8%) hebben de hoogste score (4 of 5). Er zijn dus maar weinig vrouwen die tegen alle vormen van ingrijpen in het leven zijn. De grootste groep vrouwen
staat tamelijk tot zeer tolerant ten opzichte van ingrepen in het leven: 31% staat alle genoemde ingrepen toe en 32% is tegen een van de genoemde ingrepen (meestal vrije abortus).

2.3.7 Samenvatting privésfeer
Als we de scores op de zes besproken schalen met elkaar vergelijken, blijkt dat Nederlandse vrouwen het hebben van een gezin en kinderen zeer belangrijk vinden en het huwelijk in wat mindere mate belangrijk achten. Zij onderschrijven in tamelijk geringe mate
het traditionele gezamenlijkheids-principe en de traditionele rolverdeling tussen vrouwen
en mannen. De meeste vrouwen staan tamelijk tolerant ten opzichte van alternatieve samenleefvormen en ingrepen in het leven.

2.4 Schalen over politiek
2.4.1 Links-rechts zelfplaatsing
Aan de respondenten is gevraagd zich zelf een plaats te geven op een tien-puntsschaal die
loopt van links naar rechts. Omdat er maar één item is, is schaalanalyse overbodig en
maken we gebruik van de scores op deze vraag. De scores van de respondenten vormen
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een indicatie voor hun zelfplaatsing op het politieke links-rechts spectrum. De vraag luidt
als volgt:
Van politieke opvattingen wordt vaak gezegd dat zij links of rechts zijn. Hier hebt u een
schaal die loopt van links naar rechts. Wanneer u denkt aan uw eigen politieke opvattingen, waar zou u dan uzelf plaatsen? Zet u maar een kruisje in een van de vakjes.

Tabel 2.7 - Links-rechts zelfplaatsing; aantal items: 1
range (1-10)
(U)
(3.4)
(5.6)
(7.8)
(9.10)

1
2
3
4
5

(links)

(rechts)

totaal
missings
gemiddelde
standaarddeviatie

frequentie

procent

81
230
367
208
53

10
27
32
25
6

839

100
88

5.3
2.2

De verdeling van de scores op de links-rechts schaal is aan beide kanten van het midden
ongeveer gelijk. Ongeveer een derde van de vrouwen plaatst zich zelf in het midden, iets
meer dan een derde plaatst zichzelf links van het midden en iets minder dan een derde
plaatst zichzelf rechts daarvan.

2.4.2 Politieke interesse
In de SOCON-85 dataset zijn zes uitspraken opgenomen die de politieke interesse meten
en afkomstig zijn van Janssen en Voestermans (1978). De volgende items zijn opgenomen:
Ik zou niet weten hoe de politieke toekomst van ons land eruit zou moeten zien.
Het is voor iedereen van belang zich met de politiek bezig te houden.
De meeste politieke problemen zijn zo ingewikkeld dat ik ze niet kan volgen.
Ik stel mij altijd goed op de hoogte van politieke ontwikkelingen.
Ik heb duidelijke opvattingen over de politieke toekomst van dit land.
Ik heb weinig verstand van politiek.
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De respondenten konden aangeven in hoeverre zij het eens waren met de uitspraken door
te scoren op een vijf-puntsschaal die liep van (1) daar ben ik het helemaal mee oneens tot
(5) daar ben ik het helemaal mee eens. De schaalbaarheid is onderzocht met behulp van
factor-analyse (zie bijlage 2.7) en de zes uitspraken blijken voor vrouwen een goede
schaal te vormen. In Tabel 2.8 staan de gecomprimeerde somscores (na spiegeling van de
items 1, 3 en 6) op de schaal en voor de scores geldt: hoe hoger de score des te groter de
politieke interesse.

Tabel 2.8 - Politieke interesse; aantal items: 6
range (6-30)

(6-8)
(9-14)
(15-20)
(21-27)
(28-30)

I (zwak)
2
3
4
5 (sterk)

totaal
missings
gemiddelde
standaarddeviatie

frequentie

procent

28
258
394
196
12

3
29
44
22
1

988
39
2.9
.8

99

Er bestaat bij 23% van de vrouwen grote tot zeer grote politieke interesse, terwijl de politieke interesse van 32% van de vrouwen gering tot zeer gering is. Een grote groep van
44% neemt een middenpositie in en toont zich hiermee noch uitgesproken geïnteresseerd,
noch uitgesproken ongeïnteresseerd in politiek.

2.43 Conventionele politieke participatie
De zeven items over conventionele politieke participatie zijn afkomstig van Barnes en
Kaase (1979) en de schaalbaarheid van de items voor vrouwen is onderzocht met behulp
van een probabilistische scalogram-analyse. Het blijkt dat de items een goede schaal vormen voor vrouwen (zie bijlage 2.8). Uit de analyse blijkt dat de uitspraken op de volgende manier geordend kunnen worden. Hoe lager het item in het onderstaand rijtje is opgenomen hoe vaker vrouwen zeggen dat deze activiteit door hen is ondernomen. De ordening van de items is als volgt:

29

Besteedt u wel eens tijd aan werk voor een politieke partij of verkiezingskandidaat?
Probeert u wel eens vrienden of bekenden over te halen om net zo te stemmen als u zelf?
Komt u wel eens op een politieke vergadering of bijeenkomst?
Werkt u wel eens samen met andere mensen in deze plaats om te proberen een of ander
plaatselijk probleem op te lossen?
Heeft u wel eens contact met overheidsfunctionarissen of politici?
Praat u wel eens met andere mensen over politiek?
Leest u wel eens over politiek in de kranten? Doet u dat vaak, soms, zelden of nooit?
Uit de schaalgegevens (zie bijlage 2.8) blijkt dat de populariteiten (score: vaak en soms)
die horen bij bovenstaande items een breuk vertonen tussen het vijfde en het zesde item.
Dit wil zeggen dat de mate waarin vrouwen de eerste vijf genoemde activiteiten ondernemen zeer gering is, omdat de populariteiten van deze items alle onder de .20 liggen. De
laatste twee items hebben populariteiten van minstens .60. Dit betekent dat deze activiteiten door vrouwen vaak ondernomen worden, namelijk door minstens 60% van de vrouwen. Het gaat hierbij dan ook om relatief laagdrempelige activiteiten, zoals praten en
lezen over politiek. Activiteiten waarbij daadwerkelijk contact nodig is met de politieke
wereld zijn veel minder 'populair'. In Tabel 2.9 staat de frequentieverdeling van de
schaalscores.

Tabel 2.9 - Conventionele politieke participatie; aantal items: 7

0
1
2
3
4
5
6
7

totaal
missings
gemiddelde
standaarddeviatie

30

frequentie

procent

190
16S
338
132
55
20
18
9

20
18
37
14
6
2
2
1

927
0
1.9
1.5

100

Uit Tabel 2.9 blijkt dat 20% van de vrouwen geen enkele politieke activiteit vertoont, dat
wil zeggen dat zelfs de 'gemakkelijkere' activiteiten zoals over politiek lezen en praten
door hen nooit of zelden wordt gedaan. Er is 18% die één activiteit rapporteert en 37%
die twee activiteiten rapporteert. Dit betekent dat 75% van de vrouwen twee activiteiten
of minder onderneemt. De 'moeilijkere' activiteiten, dat wil zeggen de activiteiten die in
de schaalanalyses een lage populariteit hebben, zoals het bijwonen van politieke vergaderingen, contact hebben met politici of tijd besteden aan politiek verkiezingswerk, worden
door slechts weinig vrouwen ondernomen.

2.4.4 Onconventionele politieke participatie
Ook de items over onconventionele vormen van politieke participatie zijn afkomstig van
Barnes en Kaase (1979). Over de negen uitspraken is een probabilistische scalogram-analyse verricht, die aantoonde dat de uitspraken samen een goede schaal voor vrouwen vormen (zie bijlage 2.9). De volgorde van de uitspraken geordend naar oplopende populariteiten, is als volgt:
Beschadigingen aanrichten
Persoonlijk geweld
Stakingen buiten vakbonden om
Het verkeer blokkeren
Gebouwen of fabrieken bezetten
Boycot
Huren, premies, belastingen weigeren
Demonstratie met vergunning
Handtekeningen-actie
De mate waarin vrouwen zeggen deze activiteit ooit ondernomen te hebben of, indien
nodig, te zullen ondernemen loopt vrij geleidelijk op van boven naar beneden. Er is geen
duidelijke breuk zoals bij de conventionele politieke participatie. Wel is er sprake van
lage populariteiten in het algemeen: de eerste zes items hebben een populariteit lager dan
.25 (zie bijlage 2.9).
Van de mogelijke negen activiteiten onderneemt 19% geen enkele, 30% slechts één en
18% twee activiteiten. Dit wil zeggen dat 67% maximaal twee van de genoemde activiteiten ondernomen heeft of, indien nodig, zou ondernemen. Hieronder vallen dan vooral de
'makkelijkere' activiteiten als meedoen aan een handtekeningen-actie of aan een demonstratie met vergunning. De activiteiten die het gebruik van geweld met zich meebrengen
en het aanrichten van beschadigingen wordt zeer weinig genoemd (door 1 à 2%).
Tenslotte valt het op dat het aantal respondenten waarvoor geen schaalwaarde kon worden berekend (missings) groot is: 128 van de 927 respondenten gaven op een van items
geen antwoord, zodat er voor de betreffende respondenten geen schaalwaarde kon worden
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berekend. Als we het aantal missings voor onconventionele activiteiten vergelijken met
het aantal voor conventionele activiteiten, dan blijkt het verschil groot. Voor conventionele activiteiten waren er geen missings. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat een
aantal van de opgenomen onconventionele activiteiten, zoals het aanrichten van beschadigingen en het gebruiken van geweld strafbare feiten zijn, waarvoor mensen niet graag in
het openbaar uitkomen. Het zou kunnen dat hierdoor een onderschatting ontstaan is van
het werkelijk voorkomen van activiteiten die in de meer illegale sfeer liggen. Daardoor
zou een onderschatting kunnen zijn ontstaan van het totale aantal onconventionele activiteiten.

Tabel 2.10 - Onconventionele politieke participatie; aantal items: 9

totaal
missings
gemiddelde
standaarddeviatie

frequentie

procent

147
241
142
116
71
45
24
11
2
0

19
30
18
15
9
6
3
1
<1
0

799
128
2.0
1.7

101

2.5 Validiteit
In de vorige paragrafen van dit hoofdstuk is onderzocht of de meetinstrumenten betrouwbaar zijn voor vrouwen. De uitkomst hiervan is dat de schalen zoals die door ons zullen
worden gebruikt goede, geldige meetinstrumenten zijn.
Er zijn echter een aantal vragen blijven liggen. We vatten deze samen onder de volgende
twee thema's:
( 1 ) Hoe verhouden de antwoorden van de vrouwen zich tot de antwoorden van de mannen. Alhoewel dit onderzoek uitdrukkelijk niet gaat over de verschillen tussen vrouwen
en mannen, doemt bij velen toch al snel de vraag op: "maar hoe denken mannen daar dan
over" en "verschillen vrouwen wel van mannen wat betren de onderzochte opvattingen en
houdingen". Alhoewel we willen benadrukken dat het onderzoek zoals hier beschreven in
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eerste instantie gaat over de verschillen tussen vrouwen onderling en over de oorzaken
van die verschillen, willen we hier kort stil staan bij de verschillen tussen mannen en
vrouwen. Dit om een algemene indruk te krijgen van de plaatsbepaling van de opvattingen van vrouwen ten aanzien van de overige populatie: de mannen.
(2) Ten tweede willen we kort stil staan bij de validiteit van de gebruikte meetinstrumenten. Omdat dit onderzoek een secundaire analyse betreft, waren we aangewezen op schalen die niet specifiek ontworpen waren om opvattingen van vrouwen te bestuderen. Het is
hierdoor mogelijk dat de meetinstrumenten niet de meest optimale informatie opleveren
voor de specifieke onderzoeksgroep zoals gebruikt in dit onderzoek, namelijk de vrouwen.

2.5.1 Vrouwen en mannen naast elkaar
Om enig inzicht te krijgen in de manier waarop de opvattingen en houdingen van vrouwen zich verhouden tot die van mannen volgen in Tabel 2.11 de gemiddelde scores van
vrouwen en mannen naast elkaar. Als de verschillen significant zijn, wordt de mate van
samenhang uitgedrukt in êta. Om te onderzoeken of de verschillen tussen vrouwen onderling ongeveer dezelfde spreiding vertonen als die van mannen, worden ook de standaarddeviaties van vrouwen en mannen naast elkaar gezet. Immers, als het meetinstrument
vooral geschikt is om verschillen tussen mannen aan te tonen dan zou dit tot uitdrukking
moeten komen in een grotere spreiding voor mannen dan voor vrouwen.

Tabel 2.11 - Verschillen tussen vrouwen en mannen wat betreft gemiddelden en spreiding
alg
gemid

gemid
gemid
mannen vrouwen

êta

SD
SD
mannen vrouwen

het belang van gezin en kinderen
wenselijkheid van het huwelijk
afwijzing van alternatieve leefvormen
gezamenlijkheid in relaties
aanvaarding van de traditionele rolverdeling
afwijzing van ingrepen in het leven

5001
500'
500'
500'
500'
1.32

495
508
503
507
511
1.4

504
493
498
494
490
1.3

.05
.07
n.s.
.06
.10
n.s.

103
102
101
99
96
1.3

97
98
100
100
103
1.3

links-rechts zelfplaatsing
politieke interesse
conventionele politieke participatie
onconventionele politieke participatie

5.03
500'
2.22
2.22

5.1
533
2.6
2.4

4.9
469
1.9
2.0

ns.
.32
.23
.06

2.3
93
1.6
2.0

2.5
96
1.5
1.7

I : factorscores
2: scores op probabilistische scalogramschaal
3: scores op een item met een tien-puntsschaal.

33

Het is opvallend dat de verschillen tussen vrouwen en mannen klein zijn. Er zijn slechts
enkele gebieden waarop de sekseverschillen het vermelden waard zijn. Vrouwen zijn veel
minder in politiek geïnteresseerd en participeren aanzienlijk minder op conventioneel niveau in de politiek.
In de overige gevallen zijn de verschillen zeer klein of zelfs afwezig. Hierbij valt op dat
vrouwen en mannen niet verschillen in hun denken over ingrepen in het leven, waarbij
minstens drie items zijn opgenomen waarvan verwacht mag worden dat ze speciaal voor
vrouwen van betekenis zijn (twee opvattingen over abortus en een over vrijwil ige kinderloosheid van echtparen). Blijkbaar betekent 'het speciaal van betekenis zijn' niet dat de
opvattingen zelf hierdoor beïnvloed worden. Ook op itemniveau bleek er geen verschil
tussen de items over abortus en kinderloosheid enerzijds en items over euthanasie en suicide anderzijds. In alle gevallen waren de verschillen tussen vrouwen en mannen niet
significant.
Onze conclusie moet luiden dat vrouwen en mannen tamelijk eensgezind zijn over zaken
die de privésfeer aangaan. Hoogstens is vermeldenswaard dat mannen iets traditioneler
denken over de rolverdeling (êta=.10).
Ten aanzien van politieke opvattingen en houdingen geldt dat vrouwen en mannen niet
verschillen in hun politieke zelfplaatsing, maar wel in hun politieke gedrag (gemeten is
geen feitelijk gedrag, maar gerapporteerd gedrag). Vrouwen hebben nog steeds een tamelijk grote achterstand op conventioneel politiek niveau, alsmede op het gebied van de
politieke belangstelling. De achterstand op conventioneel niveau wordt elders bevestigd
(zie o.a. Leijenaar, 1989), de achterstand wat betreft politieke belangstelling in het betreffende jaar (1985) niet, wellicht door een iets andere operationalisering in de elders gebruikte NKO bestanden.
Wat betekenen deze resultaten nu in het licht van deze studie? Het feit dat vrouwen en
mannen op belangrijke gebieden niet van opvatting verschillen, is voor ons geen reden
om niet de verschillen tussen vrouwen onderling uitgebreid te bestuderen. In deze studie
staat immers het zoeken naar determinanten van opvattingen centraal, teneinde de verscheidenheid onder vrouwen niet alleen te beschrijven maar ook te verklaren. Wel biedt
de vergelijking tussen vrouwen en mannen enig inzicht in de plaats die de opvattingen
van vrouwen innemen ten opzichte van die van mannen. In die zin zegt het ook iets, zij
het lang niet alles, over de validiteit van de gebruikte meetinstrumenten. Immers, als de
uitkomsten van vrouwen en mannen zo dicht bij elkaar liggen is de kans groot dat er inhoudelijk ongeveer hetzelfde gemeten wordt voor vrouwen en voor mannen. Dit wordt
tevens bevestigd door het feit dat de spreidingen van vrouwen en mannen niet veel van
elkaar verschillen. Het is dus zeker niet zo dat de verscheidenheid onder vrouwen met de
gebruikte meetinstrumenten slechter wordt beschreven dan die onder mannen. Dat de
validiteit op enkele punten toch beter had gekund zal aan de orde komen in het hiernavolgende.
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2.5.2 Meten de schalen zinvolle informatie over vrouwen?
De gebruikte meetinstrumenten waren, zoals reeds gezegd, niet speciaal ontworpen om
vrouwen te bestuderen. We kunnen ons afvragen of de informatie die we krijgen via de
gebruikte schalen wel zinvolle gegevens oplevert over vrouwen. Er zijn geen aanwijzingen in de literatuur dat de opvattingen over de privésfeer geen belangwekkende informatie opleveren over vrouwen. Het nadeel dat we zouden kunnen noemen, is dat de gebruikte schalen erg algemeen van aard zijn en weinig vragen over de specifieke leefsituatie
van vrouwen. Zo zou het zeer informatief zijn geweest om behalve de opvattingen van
vrouwen over de rolverdeling, tevens te weten hoe de feitelijke rolverdeling er bij hun
thuis uit ziet en hoe de waardering daarvan is.
We willen hier wel wat langer stil staan bij de politieke schalen. In dit onderzoek wordt
gebruik gemaakt van schalen die politieke zelfplaatsing en interesse, conventionele en
onconventionele politieke participatie meten. Volgens Leijenaar (1989:187) is er echter
sprake van mannelijk bias met betrekking tot de meeste schalen die in omloop zijn om
politieke interesse en participatie te meten. Hierdoor komt volgens Leijenaar de validiteit
in gevaar als we de schalen gebruiken voor vrouwen en wel op de volgende manier. Politieke interesse kan op twee manieren gemeten worden: ten eerste aan de hand van algemene vragen waarin direkt naar de politieke belangstelling wordt gevraagd, ten tweede
aan de hand van vragen waarin gevraagd wordt naar de belangstelling voor concrete politieke issues, zoals de inkomenspolitiek, defensievraagstukken en werkeloosheid. Het is de
veronderstelling van Leijenaar dat vrouwen minder politieke belangstelling lijken te vertonen dan mannen, omdat in onderzoek meestal gebruik wordt gemaakt van uitspraken
die aansluiten bij onderwerpen waarvan bekend is dat zij op meer belangstelling kunnen
rekenen van mannen dan van vrouwen. Onderwerpen die doorgaans meer vrouwen dan
mannen interesseren, zoals abortus, gelijke rechten voor vrouwen, onderwijs, doodstraf,
stijgende gasprijzen en ziektekosten, komen in de meetinstrumenten weinig voor. Daarom
zou de geringe politieke belangstelling van vrouwen een gevolg kunnen zijn van een gebrekkige validering van het meetinstrument.
In deze studie is echter geen gebruik gemaakt van inhoudelijke items om de politieke
interesse te meten. Alle uitspraken hebben een algemeen karakter en er wordt dus in het
algemeen gevraagd naar de politieke belangstelling. Helaas gaat Leijenaar niet uitgebreid
in op het fenomeen dat ook op vragen waar direkt naar de politieke interesse wordt gevraagd, vrouwen aanzienlijk minder geïnteresseerd blijken te zijn dan mannen. Wij gaan
er derhalve van uit dat het in het algemeen vragen naar de politieke belangstelling zowel
voor mannen als voor vrouwen een tamelijk valide manier is om de politieke interesse te
meten. Het blijft natuurlijk wel mogelijk dat vrouwen minder geïnteresseerd zijn omdat
politiek door hen als mannelijk wordt ervaren, met weinig aandacht voor belangrijke
vrouwelijke onderwerpen, maar dit doet niet af aan het gegeven dat de gemeten politieke
belangstelling een valide meting is. De oorzaken voor de geringere belangstelling blijven
op deze manier natuurlijk wel onderbelicht.
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Een ander kritiekpunt betreffende de validiteit bestaat met betrekking tot de meting van
politieke participatie. Er bestaat een grote achterstand van vrouwen wat betreft conventionele politieke participatie. Volgens Leijenaar ligt er echter in de meetinstrumenten die
doorgaans worden gebruikt om conventionele politieke participatie te meten teveel nadruk op partijpolitiek. Partijpolitieke participatie is van oudsher een typisch mannelijke
vorm van participatie die ten onrechte als de enig mogelijke vorm van politieke participatie wordt bestempeld. Volgens Leijenaar participeren vrouwen vooral in organen die aansluiten bij de vrouwelijke belevingswereld, zoals schoolbesturen en wijkorganen, alsmede
in ad hoc activiteiten waarvoor weinig organisatorische ervaringen en sociale kontakten
zijn vereist. Maar deze vormen van activiteit worden doorgaans niet gerangschikt onder
politieke participatie. Dit is volgens Leijenaar een tekortkoming. Zij vermoedt dat participatie van vrouwen en mannen minder verschil oplevert als de definitie van politieke participatie wordt uitgebreid met andere subsystemen, zoals wijkraden, schoolbesturen en
vrijwilligersactiviteiten.
Ook in deze studie is de politieke participatie gemeten aan de hand van vooral op partijpolitiek gerichte items. Het is duidelijk dat hierdoor een beperkte definitie van politiek
wordt gehanteerd, die voor vrouwen tot gevolg heeft dat er mogelijk een onderschatting
van hun activiteiten ontstaat. Dit kan in ons onderzoek tot gevolg hebben dat de verscheidenheid onder vrouwen op een onvolledige manier in beeld wordt gebracht. Het lijkt ons
inderdaad een beperking dat andere vormen van participatie, waarin mogelijk meer vrouwen participeren, niet in het onderzoek zijn opgenomen. Anderzijds willen we benadrukken dat de meting zoals hier venïcht wel degelijk zinvolle informatie oplevert. Het participeren in partijpolitieke organen is immers nog altijd de meest direkte manier om invloed uit te oefenen en macht te verwerven. Ook Leijenaar wijst op het relatieve belang
van participatie in de verschillende subsystemen. Het gevaar bestaat immers dat door het
gelijkstellen van andere subsystemen als schoolbesturen en wijkorganen aan de traditionele partijpolitieke organen, de machtsverschillen tussen vrouwen en mannen worden
weggedefiniéerd (p. 189-190).
Kate Strobel, voorheen een bekende duitse politica (nu 85 jaar), zei hierover recentelijk
in de Frankfurter Algemeine Zeitung (23-7-1992): "Politik ist eine viel zu ernste Sache,
als dass man sie allein Männern überlassen könnte".
Om in ons onderzoek wat meer zicht te krijgen op welk niveau de verschillen in participatie zich vooral voordoen, is de conventionele politieke participatie onderzocht op itemniveau.
In Tabel 2.12 vallen een aantal dingen op. Ten eerste vertonen vrouwen op alle opgenomen items minder activiteit. Ten tweede bestaat er een tendens dat naarmate de activiteit
vaker wordt ondernomen, er grotere verschillen zijn tussen vrouwen en mannen. Bijvoorbeeld, lezen over politiek is een 'makkelijke' (populaire) activiteit, maar er zijn bijna
twee maal zoveel vrouwen die dit zelden of nooit doen dan mannen. Tijd besteden aan
verkiezing is een 'moeilijk' item, maar levert doorgaans wel meer invloed en macht op
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dan het verrichten van makkelijkere activiteiten. Er zijn nauwelijks vrouwen, maar ook
nauwelijks mannen te vinden die dit vaker dan zelden doen.

Tabel 2.12 - Conventionele politieke participatie: sefaeverschillen op itemniveau

% zelden of nooit
chi-kwadraat

leest u wel eens over politiek?
praten met anderen over politiek?
overhalen net zo stemmen als uzelf?
samenwerken om plaatselijk probleem op te lossen?
komt u wel eens op politieke vergadering?
contact overheidsfunctionaris of politica1;?
tijd besteden aan politieke partij/verkiezing?

96 (.00)
59 (.00)
45 (.00)
35 (.00)
32 (.00)
83 (.00)
11 (.01)

mannen

17
22
85
76
87
70
94

vrouwen

30
36
94
86
93
85
95

Het is dus zo dat naarmate een activiteit meer invloed en macht oplevert, deze in het algemeen minder voorkomt onder zowel vrouwen als mannen, maar dat vrouwen tegelijk
een minder grote achterstand hebben ten aanzien van het vertonen van die activiteit.
Als we verder kijken naar de items wat betreft ervaringswereld, dan zouden we, als we
Leijenaar goed interpreteren, het item over Oplossen van plaatselijke problemen' meer
passend vinden binnen de ervaringswereld van vrouwen dan de overige items. Echter,
ook hier bestaat een duidelijk sekseverschil in de verwachte richting: mannen zijn vaker
betrokken bij het oplossen van plaatselijke problematiek dan vrouwen. Wij willen hier
zijdelings ook refereren aan andere (elders in de studie gebruikte) informatie over het
participeren van vrouwen in besturen van plaatselijke verenigingen. Ook hier blijkt dat
mannen vaker in besturen van plaatselijke verenigingen zitten dan vrouwen. Hierbij moet
wel bij worden vermeld dat er geen onderscheid is gemaakt naar de aard van de vereniging. Toch vormen deze gegevens enige aanwijzingen aangaande de door Leijenaar uitgesproken verwachting dat vrouwen meer zullen participeren in organen die meer aansluiten bij de vrouwelijke belevingswereld. De (geringe) informatie die wij hierover hebben
duidt niet in deze richting. Verder onderzoek naar het participeren van vrouwen in andere
dan in de traditioneel conventionele organen dient daarom zeker aanbeveling.
In deze studie zullen we ons beperken tot het gebruik van de schaal 'conventionele politieke participatie'. Het voordeel hiervan is dat activiteiten die doorgaans de meeste politieke macht opleveren worden opgenomen in de schaal. Een nadeel is dat de verscheidenheid onder vrouwen wellicht beter tot zijn recht was gekomen als politieke participatie
was uitgebreid met een aantal activiteiten waarvan wordt aangenomen dat vrouwen deze
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vaker verrichten, waardoor een vollediger beeld van de verscheidenheid onder vrouwen
zou zijn ontstaan.

2.6 Conclusie
In dit hoofdstuk zijn de schalen aan de orde gekomen aan de hand waarvan de opvattingen van vrouwen over de privésfeer en de politiek gemeten zijn. Nagegaan werd of de
schalen valide en betrouwbaar zijn voor vrouwen en wat de spreiding op de schalen is.
We constateren dat er grote verschillen tussen vrouwen onderling bestaan. Uitzonderingen hierop vormen de politieke participatieschalen, waarop de spreiding aanzienlijk geringer is dan voor de overige schalen. Desalniettemin achten we de spreiding groot genoeg om met alle gedefinieerde schalen verder te werken in de volgende hoofdstukken,
waar de verschillen in opvattingen en houdingen tussen vrouwen onderzocht zullen worden vanuit de drie theoretische invalshoeken zoals reeds geïntroduceerd in hoofdstuk 1.
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3 Rollen en opvattingen

Dit hoofdstuk bevat een theoretisch en een empirisch gedeelte. De paragrafen 3.1 tot en
met 3.3 gaan in op de theoretische uitgangspunten van de roltheorie en op het gebruik
van de roltheorie binnen vrouwenstudies. In 3.4 wordt de vraagstelling geformuleerd en
wordt ingegaan op de operationalisering van de rolvariabelen. In 3.5 wordt de sociale
verscheidenheid onder vrouwen beschreven aan de hand van de rollen van vrouwen. In
3.6 wordt beschreven in hoeverre de drie rolvariabelen in staat zijn de opvattingen van
vrouwen over de privésfeer en de politieke sfeer te voorspellen. Paragraaf 3.7 geeft tenslotte een overzicht van de belangrijkste conclusies.

3.1 De roltheorie
De roltheorie is volgens Biddle (1979, 1986) gebaseerd op de voorspelbaarheid van gedrag. Volgens Biddle vormt de rolverwachting, dat wil zeggen de verwaching van bepaald rolgedrag, het centrale begrip binnen de roltheorie. Er bestaan echter verschillende
definities van de rolverwachting en als gevolg hiervan zijn er verschillende versies van de
roltheorie ontstaan.
De meest uitgebreide indeling wordt gepresenteerd door Biddle (1986). Hij onderscheidt
niet minder dan vijf richtingen'. Daarentegen onderscheiden Ter Heine, Visser en Van de
Vliert (1983) drie stromingen: de functionalistische, de symbolisch- interactionistische en
de cognitieve roltheorie.
Volgens Siegerist (1979, Schokking-Siegerist, 1987) bestaan er echter slechts twee verschillende rolbegrippen. De twee rolbegrippen zijn ongeveer tegelijkertijd onstaan in de
jaren dertig en Siegerist noemt deze het structurele en het interactionistische rolbegrip. In
deze studie zal uitgegaan worden van deze tweedeling die hieronder kort besproken zal
worden.
We gaan eerst in op het structurele rolbegrip. Linton (1936) kwam als eerste met een
wetenschappelijke omschrijving van het begrip rol. Parsons (1955) heeft het begrip rol in
deze traditie verder uitgewerkt en gebruikt als een kernbegrip voor het beschrijven van
het functioneren van de samenleving als sociaal systeem. Een sociaal systeem is volgens
Parsons een samenhangend geheel van sociale posities met daarbij horende rollen. Een
rol staat voor het tenuitvoer brengen van rechten en plichten die horen bij sociale posities
(Visser & van de Vliert, 1983:11). Rolverwachtingen dienen zich aan in de vorm van
maatschappelijke normen. Actoren maken zich de normen eigen door middel van socialisatie in het gezin. Het rolbegrip wordt dus gekoppeld aan een positie in het sociale systeem. Het systeem legt normerend en dwingend rollen op aan individuen die horen bij
hun sociale posities binnen dat systeem. Het rolgedrag is functioneel voor het individu èn
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voor het voortbestaan van het sociale systeem. Siegerist (1979) spreekt in dit verband van
bestaande rollen. Volgens deze definitie is het structurele rolbegrip deterministisch van
aard; van vrijheid van handelen is geen sprake.
Deze definitie van het rolbegrip is verder uitgewerkt door Merton en Dahrendorf. Merton
voegde het volgende toe. Individuen nemen altijd meerdere posities tegelijk in en spelen
dus ook meerdere rollen tegelijk. Bovendien zijn volgens hem aan iedere positie meerdere rollen verbonden. Een vrouw kan bijvoorbeeld tegelijk de posities innemen van echtgenote, moeder en wetenschapster. Binnen de positie van moeder vervult zij weer meerdere
rollen tegelijk, bijvoorbeeld in de vorm van relaties met haar kinderen, met de onderwijzeres van de kinderen of met de vriendjes van haar kinderen. Merton spreekt van positie-set en rol-set. Hij doet hiermee meer recht aan de veelvormigheid van posities en
rollen dan Parsons.
Dahrendorf nuanceerde het rolbegrip verder door een duidelijke scheiding te maken tussen rolverwachting en rolgedrag. Alleen de verwachting van gedrag is volgens hem de
rol, niet het feitelijk vertoonde gedrag. Tussen opvatting en gedrag zitten volgens hem
vele stappen, waardoor het uiteindelijk gedrag lang niet altijd in overeenstemming hoeft
te zijn met de aanvankelijke verwachting omtrent dat gedrag. De mate van dwingendheid
waarmee verwachtingen zich opdringen aan individuen kan sterk variëren. Dahrendorf
spreekt van Muss-, Soll-, en Kann-Erwartungen en hij nuanceert zo het standpunt van
Parsons dat rolgedrag altijd zowel voor de actor als voor de samenleving in een behoefte
voorziet. Daarentegen worden volgens hem rollen in meerdere of mindere mate onder
dwang, tegen de individuele behoefte van een actor in, opgelegd aan het individu.
Het interactionistische rolbegrip wordt gebruikt binnen de stroming die vertegenwoordigers kent als Mead en Goffman. Een rol wordt niet opgevat als een norm die 'gedicteerd'
wordt door het sociale systeem, maar als het resultaat van een interactieproces tussen
individuen en binnen individuen. Rolgedrag ligt dus niet bijvoorbaat vast en is ook niet
met zekerheid te voorspellen. In het interactieproces legt de ander (die of feitelijk aanwezig is of op wier/wiens mogelijke aanwezigheid wordt geanticipeerd) haar/zijn rolverwachtingen niet dwingend op aan de persoon waarmee men interacteert. Individuen creëren hun eigen rollen in het interactieproces en hebben daarin een zekere vrijheid. Siegerist (1979) spreekt in dit geval van ontstaande rollen. Een dergelijk rolbegrip is minder
deterministisch dan het structurele rolbegrip. Gedrag wordt voor een groot deel bepaald
door de rolverwachtingen die de omgeving uitzendt omtrent het gewenste gedrag. Een
individu kan zich echter onttrekken aan deze verwachtingen (roldistantie) of een rolverwachting afwijkend van de gangbare opvatting vorm geven.
Deze twee richtingen binnen de roltheorie hebben elkaar sterk bekritiseerd. Het functionalisme kreeg de kritiek een te deterministische visie op gedrag te hebben en te weinig
oog voor de individuele invloeden van actoren. Er zou een te grote nadruk liggen op
stabiliteit en te weinig aandacht worden besteed aan afwijkend gedrag en veranderingsprocessen. Daarentegen kreeg het symbolisch interactionisme het verwijt te veel nadruk
te leggen op het veranderbare karakter van gedrag en de vrijheid van handelen. Er zou te
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weinig aandacht worden besteed aan de maatschappelijke en historische invloeden op het
gedrag.
Volgens Schokking-Siegerist (1987) is er als gevolg van deze kritiek op elkaar, sprake
van wederzijdse beïnvloeding waardoor de stromingen veel meer met elkaar geïntegreerd
raakten. Zo kwam er binnen het functionalisme op den duur meer aandacht voor het feit
dat roldragers zich bewust kunnen distantiëren van hun rollen en dus ook afwijkend rolgedrag kunnen vertonen. Hierdoor worden maatschappelijke veranderingen en afwijkend
gedrag beter verklaarbaar. Ook kwam er meer aandacht voor het feit dat niet alle posities
en rollen evenveel macht of invloed met zich meebrengen (Gerhardt, 1980).
Van de andere kant komt er binnen het symbolisch interactionisme meer aandacht voor
de structurele en historische bepaaldheid van situaties die de vrijheid van de interacterende actoren beperken.
Een andere oorzaak van de wederzijdse beïnvloeding vormde de constatering van onderzoekers dat het rolbegrip in empirisch onderzoek moeilijk te beperken is tot één van de
twee definities. Veel hedendaagse roltheoretici (Biddle, 1986; Schokking-Siegerist, 1987;
Seibel, 1975; Wiswede, 1977) pleiten dan ook voor het naast elkaar gebruiken van zowel
het structurele als het interactionistische rolconcept, of het hanteren van een rolconcept
waarin elementen van beide stromingen zijn opgenomen. Zo kan men, afhankelijk van de
mate van gestructureerdheid van de te onderzoeken situatie, besluiten voor het gebruik
van een meer of minder deterministisch rolconcept. Uitgangspunt hierbij is dat het sociale
systeem zowel gekenmerkt wordt door posities die rechten en plichten meebrengen voor
de actoren, als door interactiesituaties waarin de actoren een grote mate van vrijheid
hebben bij het bepalen van inhoud van rollen (Schokking-Siegerist, 1987).

3.2 De roltheorie en rolonderzoek binnen vrouwenstudies
In de jaren zeventig vindt er binnen vrouwenstudies nogal wat onderzoek plaats binnen
een roitheoretisch kader. Sekseverschillen worden opgevat als veroorzaakt door het feit
dat vrouwen en mannen, op grond van hun biologische sekse, verschillende maatschappelijke posities krijgen toegewezen waarbij verschillende rollen horen. Van vrouwen wordt
ander gedrag verwacht dan van mannen. Deze verwachtingen uiten zich in tamelijk dwingende sociale normen omtrent wat gewenst vrouwelijk en mannelijk gedrag is (Huismans,
1983). De populariteit van de roltheorie binnen vrouwenstudies was vooral te danken aan
het feit dat er een kader geboden werd om biologische en sociale sekseverschillen van
elkaar te scheiden. Met behulp van de roltheorie kan immers worden beschreven hoe
vrouwen en mannen maatschappelijk worden 'gedwongen' tot verschillend rolgedrag.
Hieronder zullen een aantal studies besproken worden die passen in de roltheoretische
traditie. Het gaat er niet om een uitputtend overzicht te geven van al het rolonderzoek
binnen vrouwenstudies. De bedoeling is een klein aantal onderzoeken wat uitvoeriger te
bespreken om na te kunnen gaan hoe hierin de roltheorie wordt gebruikt, wat de vraag-
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Stelling was en wat voor resultaten er gevonden zijn. Voor de overzichtelijkheid zal bij de
bespreking van de studies de volgende indeling worden gehanteerd:
1 Onderzoek naar de inhoud van sekserollen van vrouwen en mannen. Hierbinnen bestaat er een onderscheid tussen onderzoek dat zich vooral bezig houdt met de ontwikkeling van sekserollen bij meisjes en jongens (socialisatieonderzoek) en onderzoeken
die zich bezig houden met de inhoud van sekserollen van volwassen vrouwen en
mannen. Soms worden expliciet verschillen tussen vrouwen onderling onderzocht,
maar meestal ligt de nadruk op verschillen tussen vrouwen en mannen.
2 Onderzoek naar rolspanningen en rolconflicten. Hieronder valt vooral onderzoek dat
gaat over de rolconflicten die voortkomen uit het tegelijk vervullen van de
huisvrouw/moederrol en de werkneemstersrol (inter-rolconflict ofwel extern rolconflict).
3 Onderzoek naar de samenhang tussen maatschappelijke rolopvattingen (normen en
waarden), persoonlijke rolopvattingen en feitelijk rolgedrag.

3.2.1 Onderzoek naar de inhoud van sekserollen
In de studie 'Sex, Gender and Society' stelt Oakley (1972) de vraag in hoeverre gedrag
van vrouwen en mannen cultureel bepaald is en hoe het proces van maatschappelijke
definiëring van vrouwelijk en mannelijk gedrag plaats vindt. Zij stelt voor om een onderscheid te maken tussen biologische, onveranderlijke (sekse)verschillen en culturele, veranderbare (gender)verschillen. Oakley gaat uitgebreid in op het socialisatieproces. Volgens haar bestaan er een aantal mechanismen door middel waarvan volwassenen, met
name ouders, kinderen vormen tot meisjes of jongens. Zij noemt manipulatie, kanalisatie
van gedrag, verbale aan- of ontmoediging van verschillend gedrag voor meisjes en jongens en het feit dat activiteiten die men aanbiedt en aanmoedigt voor meisjes en jongens
verschillend zijn. Kinderen zelf nemen deze signalen uit hun omgeving op door middel
van imitatie en identificatie.
Zonder de roltheorie expliciet te noemen, blijkt Oakley zich in feite aan te sluiten bij een
functionalistisch roltheoretisch kader. Zij spreekt over posities in de samenleving (biologische vrouwen en mannen), waarbij verwachtingen horen met betrekking tot bij die
posities horend gedrag (vrouwelijk en mannelijk gedrag). Het rolgedrag van vrouwen en
mannen heeft een duidelijke functie voor het handhaven van de status quo in de samenleving. Op het niet uitoefenen van het passend gedrag bij de positie, volgen sancties, bijvoorbeeld door stigmatisering, marginalisering of uitstoting. Er zijn echter ook verschillen met de functionalistische benadering. Volgens Oakley dient het rolgedrag niet altijd
de belangen van vrouwen en mannen. Bovendien benadrukt zij dat rollen van vrouwen en
mannen niet dezelfde status en macht hebben. Vrouwen nemen systematisch de posities
in met de minste macht.
In haar latere onderzoeken gaat Oakley (1974a; 1974b) in op de belangrijkste rollen die
van volwassen vrouwen verwacht worden, namelijk die van huisvrouw, echtgenoot en
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moeder (zie: Women's work, 1974a; The sociology of housework, 1974b). Zij hanteert
hier explicieter het rolbegrip en geeft een definitie ervan, die afkomstig is van Banton :
"a role is a set of rights and obligations, that is, an abstraction to which the behaviour
of people will conform in varying degree" (Oakley, 1974a:9).
Oakley ziet de combinatie van de rollen van echtgenoot, huisvrouw en moeder als de drie
belangrijkste rollen die aan vrouwen worden voorgeschreven in onze samenleving. Deze
rollen zijn zeer dominant. Bijvoorbeeld het feit dat vrouwen buitenshuis werken betekent
niet dat zij de huisvrouwrol minder vervullen. Hierbij valt het op dat zij zich enerzijds
baseert op Parsons door de rollen van vrouwen en mannen te verdelen in expressieve
vrouwen- en instrumentele mannen-rollen, maar dat zij anderzijds deze theorie ook bekritiseert. Parsons benadrukt namelijk het feit dat de arbeidsdeling naar sekse vooral ten
dienste staat van de handhaving van het gezin en van het sociale systeem als geheel.
Oakley benadrukt daarentegen dat in deze redenering de onderdrukking van vrouwen in
het sociale systeem wordt verdoezeld.
Alhoewel Oakley kritiek heeft op het ontbreken van het machtsperspectief in de roltheorie, deelt zij met de traditionele roltheoretici het relatieve optimisme over de veranderbaarheid van rollen. Daar staat tegenover dat andere onderzoekers (b.v. Chodorow, 1978)
benadrukken dat, hoewel sekse-specifiek gedrag opgedrongen wordt van buitenaf, dit
toch een blijvende invloed heeft op de persoonlijkheid. Hierdoor is eenmaal aangeleerd
gedrag moeilijk te veranderen.
Een ander onderzoek dat handelt over de rollen van vrouwen is van Lopata (1971). Het
centrale onderwerp is evenals bij Oakley het beschrijven van de belangrijkste rollen van
vrouwen. In tegenstelling tot Oakley die met name verschillen tussen vrouwen en mannen
beschrijft, legt Lopata de nadruk op verschillen tussen vrouwen onderling. Zij onderzoekt
hoe vrouwen onderling verschillen in de manier waarop zij de rollen van huisvrouw,
echtgenoot en moeder vormgeven en beleven. In navolging van Znaniecki gebruikt zij het
begrip 'sociale rol' en definieert dit als volgt:
"A social role is a set of mutually interdependent social relations between a social
person and members of his social circle. The role's functions are performed through
patterned duties" (Lopata, 1971:4).
Dit rolbegrip dienen we in de functionalistische stroming te plaatsen, alhoewel er meer
dan bij Parsons de nadruk ligt op interacties tussen personen en op de veranderbaarheid
van rollen door de tijd. Uit de resultaten blijkt dat vrouwen drie rollen het meest van
toepassing achten op zichzelf, namelijk de rollen van echtgenote, moeder en huisvrouw.
Lopata onderscheidt binnen het stedelijke milieu waarbinnen zij onderzoek deed, drie
typen vrouwen die elk de rollen op verschillende wijze vorm geven. Ten eerste onderscheidt zij de huisvrouw die sterk taakgericht is en die weinig opleiding heeft. Ten tweede is er het type huisvrouw dat ook belangstelling heeft voor andere gebieden dan het
gezin en huishouden, zonder dat deze belangstelling duidelijk is uitgekristalliseerd. Ten
derde vermeldt zij de moderne huisvrouw. Zij is relatief hoog opgeleid en maakt een
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optimaal gebruik van haar sociale omgeving die mede tot stand komt door middel van de
contacten van haar partner.
De roltheorie wordt hier niet gebruikt om de verschillen tussen vrouwen en mannen te
beschrijven, maar juist om verschillen tussen vrouwen onderling te beschrijven.

3.2.2 Onderzoek naar rolspanningen en rolconflicten
Een van de eerste onderzoeken in Nederland naar de positie van vrouwen is afkomstig
van In 't Veld-Langeveld (1969). Zij maakt gebruik van het structurele rolbegrip zoals
dat voortkomt uit het functionalisme2. Zij definieert een rol als volgt:
"Een rol is een geheel van samenhangende verwachtingen ten aanzien van aan menselijke betrekkingen verbonden gedragsvormen, die gesteund worden door en gebonden
zijn aan normen en die daardoor een zekere bestendigheid vertonen "(In 't Veld-Langeveld, 1969:64).
Zij gaat ervan uit dat individuen een zekere mate van handelingsvrijheid hebben, die
afhangt van de dwingendheid waarmee gedragverwachtingen zich opdringen. Haar vraagstelling luidt als volgt:
"Dit boek (..) behandelt (..) de positie van vrouwen in het arbeidsbestel en de mogelijke veranderingen daarin. (..) De aard en mate van participatie van de vrouw aan het
arbeidsbestel worden beschouwd als resultaat van een rolconflict. Een algemene
(d.w.z. voor de man geschapen) beroepsrol botst met de gezinsrol van de vrouw." (In
't Veld-Langeveld, 1969:16).
Het inter-rolconflict (extern rolconflict) staat dus centraal en In 't Veld-Langeveld is met
name geïnteresseerd in de controlerende werking die uitgaat van het sociale systeem als
het gaat om het oplossen van dit rolconflict. De traditionele manieren om dit inter-rolconflict op te lossen zijn: ten eerste het vermijden van een van beide rollen, meestal de beroepsrol ten gunste van de gezinsrol, ten tweede een onvolledige verwezenlijking van een
of beide rollen door ofwel vrouwen zelf (bijvoorbeeld groot verloop of verzuim), of door
de arbeidswereld (bijvoorbeeld door vrouwen minder uren, minder doorstroommogelijkheden en dergelijke te bieden dan mannen).
De vraag is welke veranderingen er zijn gekomen in de manier waarop er met dit rolconflict wordt omgegaan. In 't Veld-Langeveld maakt onderscheid tussen twee veranderingsprocessen. De eerste vindt plaats als individuen de geïnstitutionaliseerde oplossingen niet
meer aanvaarden. Veranderingen vinden dan plaats onder invloed van culturele factoren,
dat wil zeggen onder invloed van veranderende opvattingen van individuen. Als dit massaal genoeg gebeurt dan veranderen als gevolg hiervan ook de geïnstitutionaliseerde
verwachtingen. Een voorbeeld hiervan is de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen,
met name van gehuwde vrouwen. Onder de druk van de nieuwe situatie ontstaan er vervolgens andere verwachtingen en controles, zoals bemiddeling voor de gehuwde, herintredende vrouw of toename van georganiseerde kinderopvang.
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Ten tweede kan de maatschappelijke context zodanig veranderen dat traditionele oplossingen en controles niet meer voldoen. Zo is er in Nederland, onder invloed van dwingende Europeserichtlijnen,sprake van toegenomen gelijkheid in loon en secundaire arbeidsvoorwaarden voor vrouwen. Deze veranderingen beïnvloeden vervolgens langzaam de
individuele opvattingen van de betrokkenen.
De auteur doorbreekt het strikt functionalistische kader door te benadrukken dat belangen
van vrouwen lang niet altijd overeenkomen met de belangen van het sociale systeem. Zo
vraagt zij zich af of beroepsarbeid van gehuwde vrouwen geïnstitutionaliseerd zal raken
op het niveau van vrijwilligheid of gedwongenheid3.
Over de mogelijke gevolgen van de combinatie van beroepsarbeid en gezinstaken voor de
organisatie en de taakverdeling in het gezin is zij echter erg kort. Hierdoor is dit onderzoek eigenlijk niet zozeer te karakteriseren als onderzoek naar veranderende oplossingen
van het rolconflict, alswel onderzoek naar de veranderende inhoud van de beroepsrol van
vrouwen.
Ook het proefschrift van Schokking-Siegerist (1987) gaat over de combinatie van
beroeps- en gezinsrol. De aanleiding vormde het hoge ziekteverzuim onder werkende
vrouwen. Haar vraagstelling is hoe de combinatie van de vrouwenrol en de werkneemstersrol de oorzaak zijn van rolspanningen die uit kunnen monden in ziekteverzuim.
Allereerst onderzoekt zij wat de inhoud is van de vrouwen- en de werkneemstersrol. Er
zijn volgens haar drie manieren om achter de inhoud van rollen te komen. Ten eerste kan
men nagaan wat de publieke opinie is met betrekking tot de inhoud van rollen van vrouwen en mannen. Ten tweede kan men statistisch materiaal verzamelen over het voorkomen van rollen en bijvoorbeeld nagaan hoeveel gehuwde vrouwen er buitenshuis werken.
Ten slotte kan men kijken of er formele wet- en regelgeving bestaat die betrekking heeft
op de betreffende rollen.
Ook Schokking-Siegerist komt tot de conclusie dat de voornaamste vrouwenrollen zijn te
omschrijven als de echtgenoterol, de moederrol en de huisvrouwrol. Normen met betrekking tot deze rollen zijn nauwelijks meer formeel vastgelegd in wet- en regelgeving en
controlemechanismen werken voornamelijk via intra-individuele, dat wil zeggen zelfcontrolerende, processen. Anders ligt dit voor de werkneemstersrol, waarbij de regels en
controles duidelijk zijn vastlegd in wetgeving en arbeidsovereenkomsten. De auteur laat
zien welke spanningen er kunnen ontstaan als vrouwen beide rollen moeten combineren.
Als de vrouw buitenshuis werkt, terwijl zij tevens alle traditionele vrouwentaken in huis
blijft vervullen, zal de kans op roloverlading groot zijn en de kans op rolconflicten klein
omdat immers alle rollen nog worden vervuld. Vrouwen die buitenshuis werken en die
een gedeelte van hun 'vrouwen'taken hebben overgedragen aan hun mannen, zullen minder roloverlading ervaren, maar meer last hebben van een rolconflict omdat zij niet meer
voldoen aan alle verwachtingen omtrent vrouwelijk gedrag. Het blijkt dat het ervaren van
een rolconflict meer spanningen oproept dan roloverlading. Met andere woorden, fysieke
overbelasting roept minder spanning op dan het niet meer volledig kunnen vervullen van
maatschappelijk gewenst rolgedrag. Hierdoor zijn, tegen de verwachting in, vrouwen die
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objectief gezien niet overbelast zijn, toch relatief ontevreden over hun situatie en vaker
ziek op hun werk.
Ook in dit onderzoek wordt de nadruk gelegd op verschillen tussen vrouwen onderling.
Deze verschillen ontstaan doordat vrouwen op verschillende wijze vorm geven aan de
combinatie van de werkneemsters- en de vrouwenrol. Alhoewel het onderzoek pretendeert een gedragsverklarend onderzoek te zijn, is dit hoogstens waar voor het verklaren
van het ziekteverzuim. De redenen waarom sommige vrouwen blijkbaar naast hun betaalde werk alle taken in huis blijven vervullen en anderen deze gaan delen met hun partner
worden niet duidelijk.

3.23 Onderzoek naar de samenhang tussen rolgedrag en opvattingen
Het eerste onderzoek dat in deze paragraaf besproken wordt is afkomstig van d'Ancona
(1974). Zij maakt gebruik van een structureel rolbegrip. De nadruk in haar onderzoek ligt
op het beschrijven van de samenhang tussen maatschappelijke rolverwachting en persoonlijke rolopvatting. Op de eerste plaats is onderzocht wat de mate van overeenkomst
is tussen maatschappelijk ervaren rolverwachtingen van vrouwen (van een vrouw wordt
verwacht dat ) en persoonlijke rolopvattingen (ik vind dat ). Verder is d'Ancona
geïnteresseerd in het feitelijke rolgedrag en de mate waarin dit gedrag overeenkomt met
de persoonlijke rolopvattingen. De auteur vond nogal wat verschillen tussen algemeen
ervaren verwachtingen (norm), persoonlijke opvatting en feitelijk vertoond (dat wil zeggen: gerapporteerd) gedrag.
Uit de resultaten blijkt dat wat betreft opvattingen over politieke deelname, huishoudelijk
werk en betaalde arbeid de algemeen ervaren opvatting conservatiever is dan de persoonlijke opvatting. Meestal week het feitelijk gedrag dan weer in conservatieve richting af
van de persoonlijke opvatting. Een uitzondering hierop vormde het thema kinderverzorging, waar zij een grote mate van overeenkomst constateerde tussen de algemeen ervaren
opvatting, de persoonlijke opvatting en het gedrag.
Uiteindelijk bleek na factoranalyse van alle items tegelijk dat er twee gebieden te onderscheiden zijn, namelijk enerzijds opvattingen over emancipatie in de privésfeer en anderzijds opvattingen over emancipatie in de maatschappelijke, openbare sfeer. Uit de resultaten bleek dat de opvattingen over maatschappelijke emancipatie meer egalitair waren dan
opvattingen over gelijkheid in het gezin.
Een ander onderzoek naar de relatie tussen opvattingen en gedrag is het onderzoek 'Huisvrouwen, werkende vrouwen?' van Clason (1979).
Sekse is volgens Clason nog steeds een van de belangrijkste criteria waarop de rolverdeling tussen mensen is gebaseerd. Deze rolverdeling verdeelt mensen niet alleen in vrouwen en mannen met verschillende rollen, maar tevens in mensen die meer en minder
waard zijn. Clason baseert zich op Bern (1970) en gaat uit van het verschijnsel dat individuen een min of meer consistent geheel van overtuigingen, attitudes en waarden hebben.
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De meeste mensen koesteren een klein aantal zeer fundamentele, maar niet-bewuste
waarden, waarop de meeste andere opvattingen zijn gebaseerd. Zo'η zogenaamde
zero-order opvatting is bijvoorbeeld: 'mensen zijn niet allemaal hetzelfde waard'. Hieruit
komt dan de meer bewuste, zogenaamde first-order opvatting voort: 'sekse is een orde
ningsprincipe dat mensen verdeeld in vrouwen en mannen die minder en meer waard
zijn'. Hieruit voort vloeien dan de nog concretere opvattingen, bijvoorbeeld: 'gehuwde
vrouwen verrichten geen beroepsarbeid, tenzij dit de primaire rollen van echtgenote,
moeder en huisvrouw niet in gevaar brengt'.
Clason vraagt zich af in hoeverre er een samenhang bestaat tussen het verrichten van
beroepsarbeid door gehuwde vrouwen en hun opvattingen over de bestaande sekse-roldifferentiatie. Haar uitgangspunt is dat individuen het eigen gedrag gebruiken als een aan
wijzing voor attitudes die zij behoren te hebben (Clason, 1979:11). Met andere woorden:
het individu zal haar opvatting over wat zij behoort te doen (of te laten) aanpassen aan
het gedrag dat zij reeds vertoont. Vrouwen die gehuwd zijn en beroepsarbeid verrichten
zullen hun opvattingen over vrouwelijk en mannelijk sekse-rolgedrag aanpassen aan de
feitelijke situatie. Een dergelijke verandering wil niet zeggen dat de meer onbewuste
overtuigingen (zero-order attitudes) ook veranderen. De algemene en meer onbewuste
overtuiging dat sekse een belangrijk criterium is waarop mensen ingedeeld kunnen wor
den zal veel minder direkt veranderen als gevolg van beroepsarbeid.
De gegevens zijn verzameld aan de hand van de methode van de gelijkgeschakelde paren.
Er werden 83 paren onderzocht, die bestonden uit twee vrouwen die in een groot aantal
opzichten gelijk aan elkaar waren met uitzondering van het kenmerk beroepsarbeid. Uit
de resultaten blijkt dat vrouwen die beroepsarbeid verrichten vaker een kritische houding
hebben ten aanzien van de traditionele rolverdeling dan vrouwen die geen beroepsarbeid
verrichten4. Over de richting van het verband, met ander woorden over de vraag wat eerst
was: de opvatting of het verrichten van beroepsarbeid, kan op grond van de gebruikte
methode geen uitspraak worden gedaan. Wel wijzen de gegevens erop dat vrouwen die
nu beroepsarbeid verrichten, in het verleden al een iets progressievere houding hadden
ten aanzien van de sekse-rolverdeling dan vrouwen die nu niet beroepsmatig werkzaam
zijn. De hypothese van Clason is dan ook dat het hebben van roldoorbrekende opvattin
gen de kans op beroepsarbeid vergroot, maar hier geen voorwaarde voor is, en dat deze
houding door het verrichten van beroepsarbeid kritischer zal worden.
Ook Anderson & Cook (1985) vroegen zich af wat de effecten zijn van het toetreden tot
de arbeidsmarkt op de opvattingen van vrouwen. Zij onderzochten opvattingen over de
rolverdeling, gelijke kansen op de arbeidmarkt en politieke interesse en participatie. Uit
gangspunt vormde de theorie van de volwassen-rol-socialisatie. Dit wil zeggen dat de
ontwikkeling van volwassenen wordt beschreven in termen van rollen en rolveranderingen. Gedetailleerde discussies over wat precies een rol of een positie is blijven achterwe
ge en het rolbegrip fungeert als een min of meer evident begrip dat niet uitvoerig gedefi
nieerd wordt. Duidelijk is wel dat het rolbegrip een overwegend functionalistisch karakter
heeft. Een rol wordt opgevat als een set van door de samenleving voorgeschreven ge-
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dragsverwachtingen. Daarnaast hanteert men het uitgangspunt dat mensen niet alleen
gesocialiseerd worden in hun jeugd maar, onder invloed van de omstandigheden, gedurende hun hele leven.
Anderson & Cook verwachten dat een vrouw die beroepsarbeid gaat verrichten, als gevolg daarvan te maken krijgt met een nieuwe rol. Hierdoor komt ze in kontakt met andere
mensen die mogelijk andere inzichten en opvattingen hebben. De nieuwe omgeving zal
gebruikt worden als referentiegroep en de vrouw zal haar opvattingen aanpassen aan die
van de nieuwe groep. Meestal zullen deze opvattingen beter aansluiten bij de nieuwe
positie waarin de vrouw verkeert. Een andere hypothese was dat de baan buitenshuis op
den duur kan gaan werken als een hulpbron voor het participeren in de politiek en het
daadwerkelijk verkrijgen van politieke invloed. Uit deze laatste verwachting blijkt dat
naast de roltheorie impliciet ook de marxistisch georiënteerde theorie wordt gebruikt, die
verschillen tussen mensen vooral ziet als voortkomend uit de verschillen in de beschikbaarheid van hulpbronnen (zie hoofdstuk 4).
Er werd op twee tijdsmomenten gemeten, in 1972 en 1976. Er werden drie groepen gevormd, namelijk: vrouwen die zowel in 1972 als in 1976 full-time in het huishouden
werkten, vrouwen die in beide jaren buitenshuis werkten, en vrouwen die in 1972 in het
huishouden werkten maar in 1976 buitenshuis (experimentele groep). De groep die tijdens de vier jaar is toegetreden tot de arbeidsmarkt heeft inderdaad de meeste veranderingen ondergaan en is meer gaan lijken op de groep buitenshuis werkende vrouwen. De
veranderingen doen zich het sterkst voor bij opvattingen die het meest concreet te maken
hebben met de baan buitenshuis ('moeten vrouwen het eerst ontslagen worden?' en 'hebben vrouwen en mannen gelijke rechten?'). Het hebben van meer algemene roldoorbrekende opvattingen gaat grotendeels vooraf aan het toetreden tot de arbeidsmarkt (zie ook
Clason, 1979). Politieke betrokkenheid en participatie veranderen echter niet onder invloed van buitenshuis werken.

33 Evaluatie van de roltheorie
3J.1 Kritiek
Vanaf het eind van de jaren zeventig wordt er weinig gebruik meer gemaakt van de roltheorie binnen vrouwenstudies. Dit kwam enerzijds door kritiek op de uitgangspunten en
mogelijkheden van de roltheorie en anderzijds door de opkomst van andere theorieën die
men bruikbaarder achtte, zoals machts-theorieën. Hier volgt een korte opsomming van de
belangrijkste kritiekpunten op de roltheorie vanuit vrouwenstudies.
(a)
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De roltheorie zou te weinig aandacht schenken aan de machtsverschillen tussen
vrouwen en mannen. Deze kritiek is niet altijd terecht gebleken. Het is goed mogelijk om rolgedrag te beschrijven en tegelijk te onderkennen dat aan de rollen een
verschillende hoeveelheid macht is verbonden. Oakley (1972; 1974a; 1974b) en In

't Veld-Langeveld (1969) beschrijven de machtsverschillen tussen vrouwen en
mannen uitdrukkelijk. Wel is het zo dat macht geen hoofdpunt vormt binnen de
roltheorie. Binnen machtstheorieën die tegenwoordig zeer populair zijn binnen
vrouwenstudies, is macht het kernbegrip (Brouns, 1988).
(b) De roltheorie zou niet kunnen verklaren waarom vrouwen intrinsiek gemotiveerd
zijn tot sekse-specifiek gedrag. De functionalistische roltheorie is inderdaad meer
geïnteresseerd in de sociale structuur die de normen en waarden voorschrijft, dan in
de individuen die de uitvoerders zijn van die nonnen en waarden. Toch heeft reeds
Parsons erop gewezen dat de internalisering van rollen een belangrijk onderdeel is
van het socialisatieproces.
(c) De vraag waarom niet alle vrouwen zich volgens het voorgeschreven rolmodel
gedragen, is moeilijk te beantwoorden vanuit de roltheorie. Het is namelijk evident
dat het feitelijk gedrag van vrouwen lang niet altijd in overeenstemming is met de
normen die gesteld worden aan dat gedrag. Deze discrepantie tussen norm en feitelijk gedrag is echter regelmatig onderwerp van onderzoek. Zo onderzocht d'Ancona
(1974) in hoeverre er een overeenkomst is tussen maatschappelijke normen en
persoonlijke opvattingen. Ook In 't Veld-Langeveld (1969) beschrijft dat door bepaalde omstandigheden individuen ertoe kunnen komen om de geïnstitutionaliseerde
normen niet meer te accepteren. De mate van individuele vrijheid in het vormgeven
van rollen hangt samen met de mate van formaliteit van de situatie. Rolgedrag, ook
sekserolgedrag, is niet altijd en in iedere situatie even dwingend.
(d) Een andere kritiek is dat maatschappelijke verandering moeilijk verklaard zou kunnen worden met de roltheorie. Uit onderzoek echter blijkt dat het wel degelijk mogelijk is om verandering te beschrijven in roltermen (Anderson & Cook, 1985; In 't
Veld-Langeveld, 1969). Met name veranderingen in het normenstelsel van het sociale systeem zijn goed te beschrijven met de roltheorie. In dat geval is de voorgeschreven rol juist een verandering van rolgedrag. Moeilijker wordt het als de roltheorie individuele veranderingen van rolgedrag moet verklaren. Hiervoor moet de
persoon namelijk afstand kunnen nemen van zijn rol door middel van roldistantie.
Alleen een roltheorie die naast functionalistische ook interactionistische aspecten
aan rollen toekent, is in staat om individuele veranderingen in rolgedrag te verklaren.
(e) Er bestaat kritiek op de nadruk die binnen de roltheorie zou liggen op de bepalende
invloed van het gezin en de kindertijd op het leren van rolgedrag. Hierdoor zou over
het hoofd worden gezien dat ook personen buiten het gezin (vriendjes, leerkrachten)
een grote invloed kunnen hebben op kinderen. Ook zou er te weinig aandacht worden besteed aan het feit dat socialisatie het hele leven door gaat. Deze kritiek dat er
alleen rolonderzoek is naar socialisatie in de jeugd, is niet juist. Uit de hier beschreven onderzoeken blijkt dat er ook aandacht bestaat voor de rollen van volwassen
vrouwen en voor volwassen-socialisatie.
(0

De nadruk die de roltheorie legt op een scheiding tussen vrouwen- en mannen-rollen kan makkelijk leiden tot het overmatig benadrukken van verschillen tussen
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(g)

vrouwen en mannen. Het gevolg hiervan kan zijn dat verschillen tussen vrouwen en
mannen onderling als gering of niet relevant worden beschouwd. Het is echter zeker
niet waar dat alle rolonderzoek de diversiteit in rolgedrag tussen vrouwen onderling
verwaarloost. Het onderzoek van Lopata (1971) bijvoorbeeld toont aan dat er verschillende typen vrouwen zijn die hun huisvrouwenrol op verschillende manieren
vorm geven. In het onderzoek van Schokking-Siegerist (1987) wordt onderzocht
hoe vrouwen onderling verschillen in de manier waarop ze buitenshuis werk en
huishoudelijk werk combineren en welke verschillen in rolconflict dit kan opleveren,
Het is moeilijk om met de roltheorie te verklaren waarom bepaalde rollen aan vrouwen en andere aan mannen worden toegewezen. Dit kan ertoe leiden dat de inhoud
van sekserollen wordt beschreven zonder dat duidelijk wordt welke mechanismen
ten grondslag liggen aan het toewijzen van specifieke rollen aan vrouwen en mannen.

3.3.2 Bruikbaarheid van de roltheorie voor onderzoek naar verschillen tussen vrouwen onderling
De roltheorie houdt zich vooral bezig met verschillen tussen vrouwen en mannen. Toch is
er een aantal redenen waarom met behulp van de roltheorie ook verschillen tussen vrouwen onderling goed kunnen worden beschreven en we noemen er hieronder een aantal.
Ten eerste bestaat er een ongelijke waardering van vrouwen- en mannenrollen. Volgens
sommige onderzoekers (Carden, 1974; Gerson, 1985) zijn eigenschappen van een 'goed
burger' te typeren als mannelijke eigenschappen en gedrag. Aan de ene kant leidt dit tot
een groter rollenconflict bij vrouwen. Als ze zich als een 'goede' vrouw gedragen is dit
per definitie niet het gedrag van een 'goed burger' en andersom. Van de andere kant kan
maatschappelijk gewenst gedrag van vrouwen zowel mannelijk als vrouwelijk rolgedrag
zijn en hierdoor zullen vrouwen mogelijk meer variatie in gedrag vertonen dan mannen.
Ten tweede veranderen op het ogenblik langzaam de normen omtrent wat maatschappelijk gewenst sekserolgedrag is. Deze veranderingen wijzen op het geleidelijk minder
belangrijk worden van sekse als maatschappelijk indelingsprincipe. Traditionele sekserollen worden als steeds minder dwingend ervaren. De waardering voor de rollen blijft
echter in eerste instantie onveranderd en het gevolg hiervan is dat vrouwen meer traditionele mannenrollen gaan vervullen dan andersom (Feinman, 1981). Ook dit wijst op een
uitbreiding van gedragsmogelijkheden voor met name vrouwen. Een voorbeeld hiervan is
dat huishoudelijk werk en betaald werk minder dan vroeger uitsluitend van respectievelijk
vrouwen of mannen verwacht wordt. Omdat betaald werk echter meer gewaardeerd wordt
dan huishoudelijk werk, doet zich het verschijnsel voor dat vrouwen steeds vaker betaald
werk gaan verrichten, terwijl mannen niet in evenredige mate meer huishoudelijk werk
gaan verrichten.

50

Ten slotte worden normen nooit dusdanig dwingend opgelegd aan individuen dat er geen
persoonlijke interpretatie meer mogelijk is. Zelfs Parsons heeft volgens Boudon (1981) al
gewezen op het verschijnsel van rolvariantie. Deze rolvariantie ontstaat doordat individuen al naar gelang hun positie in de samenleving de norm op een verschillende manier
waarnemen en omdat individuen ook een zekere vrijheid hebben in de manier waarop de
waargenomen norm wordt omgezet in gedrag.
Ondanks de kritiek die er mogelijk is op de uitgangspunten en mogelijkheden van de
roltheorie, zijn er dus voldoende redenen om in onderhavige studie de roltheorie te nemen
als uitgangspunt voor het beschrijven van sociale en culturele verschillen tussen vrouwen
onderling.

3.4 Vraagstelling en operationalisering
In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre de opvattingen van vrouwen over de
privésfeer en politiek beschreven kunnen worden aan de hand van sociaal-culturele contexten (zie hoofdstuk 1). In dit hoofdstuk wordt deze vraag toegespitst op de rollen van
vrouwen. De vraag luidt: welke samenhangen bestaan er tussen de rollen van vrouwen en
de opvattingen over de twee onderzochte thema's. Met andere woorden, is het mogelijk
om aan de hand van de rollen van vrouwen te voorspellen hoe zij denken over de
privésfeer en politiek.
Uit de onderzoeken naar de inhoud van vrouwenrollen (3.2.1) blijkt dat voor vrouwen de
volgende drie rollen als de belangrijkste verwachtingen bestaan:
1 moeder zijn en de belangrijkste verzorgster van haar kinderen;
2 huisvrouw zijn, dat wil zeggen de eindverantwoordelijkheid dragen voor het huishouden;
3 echtgenote zijn, dat wil zeggen verantwoordelijk zijn voor de lichamelijke en geestelijke verzorging van haar echtgenoot.
We definiëren de echtgenote-, de huisvrouw- en de moederrol als traditionele vrouwenrollen. Daarnaast onderzoeken we welke andere rollen dan de traditionele rollen er voorkomen. Hiertoe zullen we voor elke traditionele rol (b.v. gehuwd zijn) een aantal alternatieve mogelijkheden formuleren (b.v. alleen leven, samenwonen of gescheiden zijn),
welke dan gezamenlijk één rolvariabele vormen. In totaal zullen er op deze manier drie
rolvariabelen geformuleerd worden: ten eerste '(samen)leefvormen', ten tweede 'moederschap' en ten derde de 'werksituatie'. De operationalisering van deze variabelen zal worden besproken in de volgende paragraaf.
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3.4.1 Samenleef vormen: de echtgenoterol en alternatieven
De echtgenoterol wordt als een van de volwassen rollen van vrouwen gedefinieerd. De
rol van echtgenote impliceert dat de samenleefvorm officieel is vastgelegd in het huwelijk. In deze studie is een aantal alternatieve (samen)leefvormen gedefinieerd die naast het
huwelijk bestaan. Op de eerste plaats zijn er leefvormen die vaak voorafgaan aan of
volgen op het gehuwd zijn. Het ongehuwd leven is voor veel jonge mensen een tijdelijke
leefvorm, die gevolgd zal worden door een huwelijk. We zouden in dit verband
misschien beter kunnen spreken van een pre-maritale rol (In 't Veld-Langeveld, 1969).
Tevens zal voor een aanzienlijk deel van de gehuwde vrouwen het huwelijk ongewild
eindigen door de dood van de echtgenoot. Vrouwen huwen immers gemiddeld met een
man die twee jaar ouder is dan zij, terwijl mannen gemiddeld vijfjaar eerder sterven dan
vrouwen (van Doorne-Huiskes, 1988). Misschien kunnen we in dit verband wel spreken
van een post-maritale rol. Het alleen leven voor het huwelijk en het alleen leven als gevolg van het overlijden van de echtgenoot, zijn geen typische 'moderne' tegenhangers
van het huwelijk. Het zijn eerder leefvormen die in het verlengde van het huwelijk liggen.
Voor sommige vrouwen zal het ongehuwd leven echter wel een bewust gekozen en permanente leefvorm zijn. Dit kan betekenen dat men alleen leeft zonder de intentie te hebben ooit te huwen of dat men gescheiden is. Het kan ook zijn dat men samenleeft met een
man of een vrouw maar niet gehuwd is, of met meerderen in een woongroep leeft.
In deze studie is het helaas niet mogelijk om de tijdelijke en ongewilde vormen van ongehuwd zijn te onderscheiden van de meer duurzame en bewust gekozen vormen van ongehuwd zijn. De data bevatten de volgende mogelijkheden om niet-gehuwde vrouwen van
elkaar te onderscheiden.
Op de eerste plaats zijn er vrouwen die nooit gehuwd zijn geweest en alleen leven. Op de
tweede plaats onderscheiden we alleenstaande vrouwen die weduwe zijn. Op de derde
plaats zijn er vrouwen die alleen leven na een scheiding. Tenslotte onderscheiden we
vrouwen die ongehuwd samenwonen met een vaste partner. Hieronder vallen zowel vrouwen die met een man als met een vrouw samenleven. De categorieën vormen samen de
variabele (samen)leefvormen. Hieronder volgen de categorieën:
1 alleen levende en nooit gehuwde vrouwen
2 alleen levende gescheiden vrouwen
3 alleen levende weduwen
4 ongehuwd samenwonende vrouwen
5 gehuwde vrouwen

3.4.2 Moederschap: de moederrol en alternatieven
Eerder werd het moederschap als een belangrijke volwassen rol van vrouwen gedefinieerd. Uit onderzoek is bekend dat de mate waarin het zorgen voor kinderen een belangrijke plaats inneemt in het leven van vrouwen, samenhangt met het aantal en de leeftijd van
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de kinderen. Vaak wordt daarom een scheiding gemaakt tussen moeders met en zonder
minstens één kind onder de 4 jaar en tussen moeders met en zonder thuiswonende kinderen (Oudijk, 1983). In dit onderzoek is er helaas niets bekend over de gezinsfase van de
respondenten. De enige mogelijkheid om de moederrol te definiëren was om een onderscheid te maken tussen vrouwen met en zonder kinderen. Hierdoor ontstond de variabele
'moederschap' met de volgende twee categorieën:
1 vrouwen met kinderen
2 vrouwen zonder kinderen

3.4.3 Werksituatie: de huisvrouwrol en alternatieven
Tenslotte is de huisvrouwrol als typische rol van volwassen vrouwen gedefinieerd. Er zal
hier een variabele gedefinieerd worden met de naam 'werksituatie', waarin de full-time
huisvrouwrol is opgenomen naast een aantal andere werkvormen. Er zijn twee categorieën opgenomen voor betaald werk: 1-15 uur en 16-40 uur per week betaald werken.
Deze scheiding is gemaakt vanuit de vooronderstelling dat de mate waarin een rol belangrijk is voor iemand samenhangt met de intensiteit van die rol. Een vrouw die slechts
10 uur per week werkt, ontleent waarschijnlijk een andere identiteit aan dat werk als een
vrouw die 40 uur per week betaald werkt. Om te onderzoeken of deze veronderstelling
klopt zijn er dus twee categorieën geformuleerd. Verwacht wordt dat vrouwen die 1-15
uur betaald werken in hun antwoordpatroon meer lijken op full-time huisvrouwen dan op
16-40 uur betaald werkende vrouwen.
Daarnaast is er een categorie opgenomen met vrouwen die door betaalde arbeid in het
verleden recht hebben op een uitkering. De verwachting is namelijk dat het krijgen van
een uitkering de identiteit als betaald werkende enigszins in stand houdt. In deze categorie zijn opgenomen wao-ers, gepensioneerden en ww-ers. Ondanks hun onderlinge verschillen verwachten we een gemeenschappelijke identiteit als ex-werkneemster die versterkt wordt door het recht op een uitkering. Tenslotte is een aparte categorie gemaakt om
full-time studerenden te onderscheiden. We verwachten dat full-time studenten geen
werkbindingen hebben in een huishouden of betaalde werkkring en dat deze werkvorm
daardoor, alhoewel meestal tijdelijk, de minst traditionele werkvorm is voor vrouwen.
De volgende categorieën in de variabele 'werksituatie' worden onderscheiden:
1 16-40 uur betaald werkende vrouwen
2 1 -15 uur betaald werkende vrouwen
3 wao-ers, ww-ers en gepensioneerde vrouwen
4 full-time studerende vrouwen
5 full-time huisvrouwen
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3.5 De verschillen tussen vrouwen beschreven aan de hand van de rollen
In deze paragraaf wordt beschreven in hoeverre vrouwen anno 1985 de sociale rollen van
echtgenote, huisvrouw en moeder vervullen. In de tabellen 3.1 tot en met 3.5 wordt een
statistisch overzicht gegeven van het voorkomen van de genoemde rollen5.
Veel recent onderzoek wijst op het afnemen van de populariteit van het huwelijk, de
toename van het ongehuwd samenwonen en alleen wonen, van het aantal huwelijken dat
in echtscheiding eindigt, van vrijwillige kinderloosheid en van beroepsarbeid door gehuwde vrouwen (zie bv. Bruyn-Hundt, 1988; M/V, 1987; Oudijk, 1983). Hierdoor ontstaat de indruk dat het tegenwoordig wel meevalt met het traditionele beeld van de vrouw
als echtgenote, moeder en huisvrouw. In hoeverre is deze indruk terecht?

3.5.1 (Samen)leefvormen
Uit Tabe! 3.1 blijkt dat in 1985 68% van de vrouwen tussen de 18 en 70 jaar gehuwd is.
In de leeftijdsgroep 18 tot en met 24 jaar is echter slechts 19% gehuwd, terwijl van de 25
tot en met 29 jarigen 61% gehuwd is. Uit deze gegevens is niet af te leiden of het lage
cijfer van 61% gehuwden in deze groep het gevolg is van een toename van het aantal
blijvend ongehuwden of het gevolg van een hoge huwelijksleeftijd.
Van de 30- tot en met 34-jarïgen is niet minder dan 85% gehuwd. Binnen deze groep is
nog weinig te merken van een afnemende populariteit van het huwelijk. Dit leiden we
ook af uit het feit dat binnen de groep 30- en 54-jarigen een grote mate van stabiliteit
bestaat wat betreft het aantal gehuwden: van deze groep is namelijk 80 tot 90% gehuwd.
Daarna zien we een geleidelijke afname van het aantal gehuwde vrouwen, samengaand
met een toename van het aantal weduwen.
Vijftien procent van de vrouwen is alleenstaand en nooit gehuwd geweest. Omdat het hier
vooral om jonge vrouwen gaat, zal het voor veel vrouwen een stadium zijn van 'nog niet
gehuwd'. Opvallend is dat vrouwen boven de 60 jaar veel vaker nooit gehuwd zijn (8%
en 12%) dan vrouwen tussen de 30 en 60 jaar (3% tot 6%).
De groep samenwonenden is groter (8%) dan het aantal gescheiden vrouwen (4%) en
weduwen (5%). Samenwonen komt vooral voor in de twee jongste leeftijdsgroepen, maar
ook van de 30- tot en met 34-jarigen woont nog 7% samen en dit zou kunnen duiden op
een toename van het aantal blijvend samenwonenden.
Als we de nooit gehuwden optellen bij de alleenstaande gescheidenen en alleenstaande
weduwen krijgen we het totale aantal alleen levende vrouwen, namelijk: 24%. Leeftijd
hangt sterk samen met alleen leven. Zo leeft bijvoorbeeld van de vrouwen onder de 25
jaar 60% alleen, van de vrouwen tussen de 35 en 39 jaar slechts 8%, en van de vrouwen
boven de 65 jaar leeft (weer) 41 % alleen.
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Dit heeft tot gevolg dat veel vrouwen slechts een gedeelte van hun volwassen leven gehuwd zijn. Ook uit ander onderzoek blijkt dat niet alleen de homogeniteit van vrouwen
als groep afneemt, maar ook dat vrouwen als individu in de loop van hun leven meerdere
(samen)leefvormen zullen meemaken (van Doome-Huiskes, 1988). Periodes van alleen
leven zullen zich afwisselen met periodes van samenleven, al dan niet in een huwelijk.
Tegelijkertijd moeten we niet uit het oog verliezen dat het huwelijk nog steeds veruit de
belangrijkste samenleefvorm is.

3.5.2 Moederschap
In 1985 heeft 72% van de vrouwen tussen de 18 en 70 jaar kinderen. Ook hier treedt
weer een groot leeftijdseffect op. Van de vrouwen tussen de 18 en 24 jaar heeft nog maar
13% kinderen, van de vrouwen tussen de 25 en 29 jaar heeft 50% kinderen en van de 30tot en met 34-jarigen 79%. Dit laatste is nog steeds een stuk lager dan het percentage in
de oudere leeftijdsgroepen dat schommelt rond de 85% a 90%. Het kan zijn dat een gedeelte van de 30- tot en met 34-jarigen het kinderen krijgen nog heeft uitgesteld. Maar
het kan ook zijn dat zij in grotere getale dan de oudere leeftijdsgroepen besloten hebben
geen kinderen te krijgen. Onderzoekers verwachten een snelle toename van de vrijwillige
kinderloosheid van de huidige geschatte 10% naar 20% (van Doorne-Huiskes, 1988).
Tien procent van de paren blijft bovendien onvrijwillig kinderloos, zodat we voor de
vrouwen die nu volwassen worden verwachten dat 25 a 30% geen kinderen zal krijgen.
De informatie uit Tabel 3.2 kan ons geen inzicht verschaffen over de juistheid van deze
verwachtingen. Er lijkt een tendens te bestaan tot een afname van het aantal vrouwen met
kinderen, maar in hoeverre het hier een uitstel of een afstel betreft, is pas over jaren te
zeggen.
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3.5.3 Werksituatie
Het aantal vrouwen tussen de 18 en 70 jaar dat full-time in het huishouden werkt is 51%.
Van de drie traditionele vrouwenrollen lijkt de full-time huisvrouw dus het minst voor te
komen. Hier is echter wel een kanttekening bij te plaatsen. Als vrouwen beroepsarbeid
verrichten en dus in Tabel 3.3 niet ingedeeld zijn in de categorie 'full-time huisvrouw',
wil dit niet zeggen dat zij in de praktijk niet de huisvrouwrol vervullen. Vrouwen verrichten immers naast beroepsarbeid meestal ook nog huishoudelijk werk. Mannen met een
buitenshuis werkende vrouw gaan weliswaar meer in het huishouden doen, maar meestal
blijven vrouwen toch het grootste gedeelte van het huishoudelijk werk verrichten.
Het aantal full-time huisvrouwen per leeftijdsgroep vertoont duidelijke schommelingen
en het verloop over de leeftijdsgroepen heen vertoont een tweetoppige structuur. Dit wil
zeggen dat tot het 35-ste jaar het aantal full-time huisvrouwen sterk toeneemt tot 61%.
Daarna neemt het aantal full-time huisvrouwen wat af tot 50% voor vrouwen tussen de
35 en 50 jaar. Deze daling gaat samen met een stijging van het aantal buitenshuis werkenden. Van de vrouwen boven de 50 jaar werkt tussen de 60% en 78% full-time in het
huishouden. Opvallend is verder het kleine aantal vrouwen boven de 50 dat buitenshuis
werkt.
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Uit onderzoek blijkt dat het hebben van kinderen sterk samenhangt met het al dan niet
buitenshuis werken van vrouwen (Oudijk, 1983; Bruyn-Hundt, 1988) en hierbij is vooral
de leeftijd van het jongste kind belangrijk. Alhoewel we hier niets weten over de leeftijd
en het aantal kinderen lijkt het toch zinvol om Tabel 3.3 uit te splitsen naar vrouwen met
en zonder kinderen. De gegevens hiervan staan weergegeven in Tabel 3.4 en 3.5.

Tabel 3.4 - Werksituatie van vrouwen met kinderen

samenstelling per leeftijdsgroep in procenten

N

16-40 uur betaald werk
1-15 uur betaald werk
werkloos, WAO. gepensioneerd
full-time studerend
full-time huisvrouw

totaal

procent

18-29

30-39

4049

50-59

60-70

193
113
55
2
731

18
10
5
<1
67

12
11
5
2
70

20
15
2
0
64

27
12
6
0
56

17
6
4
0
73

4
3
12
0
81

1094

101

100

101

101

100

100

Tabel 3.5 • Werksituatie van vrouwen zonder kinderen

samenstelling per leeftijdsgroep in procenten

N

procent

18-29

30-39

40-49

50-59

60-70

16-40 uur betaald werk
1-15 uur betaald werk
werkloos. WAO, gepensioneerd
full-time studerend
full-time huisvrouw

242
14
58
75
40

56
3
14
18
9

57
3
12
26
2

76
2
3
2
18

83
0
3
3
10

25
9
28
3
34

11
4
48
0
37

totaal

429

100

100

101

99

99

100
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Zoals verwacht blijkt uit de tabellen 3.4 en 3.5 dat vrouwen met kinderen in alle leeftijdsgroepen minder vaak buitenshuis werken dan vrouwen zonder kinderen. Hierbij valt op
dat moeders tussen de 18 en 29 jaar aanzienlijk minder vaak buitenshuis werken (23%)
dan de daaropvolgende leeftijdsgroep van 30 tot en met 39 jaar (35%). Het grootste aantal buitenswerkenden bevindt zich onder de 40 tot en met 49 jarige moeders. Hun kinderen zijn bijna volwassen en de vrouwen zijn jong genoeg om nog enige jaren in te treden
in het arbeidsproces.

3.5.4 Echtgenote, moeder en full-time huisvrouw als gecombineerde rollen
Uit Tabel 3.6 blijkt dat de combinatie van echtgenote, moeder en full-time huisvrouw
voorkomt onder 42% van de vrouwen tussen de 18 en de 70 jaar. Minder dan de helft van
de volwassen vrouwen gedraagt zich dus volgens het traditionele rolpatroon en is zowel
gehuwd, moeder en full-time huisvrouw. Vrouwen onder de dertig verschillen aanzienlijk
van vrouwen boven de dertig. Maar ook als we naar de afzonderlijke leeftijdsgroepen
kijken, blijkt dat in geen enkele groep het percentage vrouwen dat de drie traditionele
rollen vervult, hoger ligt dan 58%.
Het percentage vrouwen dat geen enkele van de drie rollen vervult bedraagt 20%, maar
varieert sterk naar leeftijd. Slechts 4 tot 10% van de vrouwen boven de 30 jaar vervult
geen enkele van de tradtionele sekse-rollen en is dus niet gehuwd, heeft tevens geen kinderen en werkt ook niet full-time in het huishouden.
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3.6 De samenhang tussen de rollen en de opvattingen
In deze paragraaf wordt onderzocht in hoeverre de rollen voortvloeiend uit (samen)leefvormen, moederschap en werksituatie, samenhangen met opvattingen over de privésfeer
en politiek. De volgende vragen worden gesteld:
In hoeverre hangen de drie rollen (gecontroleerd voor leeftijd) samen met de opvattingen
over de privésfeer en politiek? Met andere woorden, in hoeverre kunnen de culturele
verschillen tussen vrouwen verklaard worden door de rollen van die vrouwen?
Welke rollen vertonen de sterkste samenhang met de onderzochte opvattingen? De veronderstelling hierbij is dat (a) vrouwen in traditionele rollen de meest traditionele opvattingen zullen hebben, (b) naarmate rol en opvatting een grotere inhoudelijke overeenkomst met elkaar vertonen de samenhang tussen rol en opvatting groter zal zijn.
In Tabel 3.7 en 3.8 staan de resultaten van een aantal regressie-analyses. De analyses zijn
uitgevoerd met behulp van het programma RENOVA (Lammers en Pelzer, 1990), een
programma dat met name geschikt is voor regressie-analyse met nominale variabelen. De
samenhang met een nominale onafhankelijke variabele mag niet worden uitgedrukt in een
beta-coèfficiënt, omdat er geen sprake is van een lineaire relatie met de afhankelijke
variabele. Om deze reden wordt de samenhang tussen een nominale, onafhankelijke en
een interval, afhankelijke variabele uitgedrukt in procenten direkt verklaarde variantie.
De hoogte van de verklaarde variantie geeft een indicatie voor de sterkte van de samenhang met de onderzochte opvatting.
In de tekst van dit hoofdstuk en de hierop volgende hoofdstukken zal regelmatig gesproken worden over zwakke, redelijke/matige en sterke samenhangen. Er bestaan echter
geen absolute maatstaven die bepalen wat zwakke of sterke samenhangen zijn. In deze
studie wordt daarom een aantal, door de onderzoekster zelf vastgestelde vuistregels gehanteerd bij het beoordelen van de samenhangen. De indeling heeft dan ook slechts een
relatieve waarde en is alleen geldig als hulpmiddel voor het beschijven van de resultaten
in deze specifieke studie. Als zwakke samenhangen worden opgevat verklaarde varianties
die weliswaar significant zijn (pá.05), maar minder dan 3% variantie verklaren. Matig/redelijk zijn de samenhangen die minstens 3% verklaren maar minder dan 6%. Sterke samenhangen verklaren 6% variantie of meer.
Behalve de direkt verklaarde varianties per variabele, wordt tevens de totaal verklaarde
variantie van het hele model vermeld. Dit geeft een indicatie voor de mate waarin de
opvattingen door het hele model verklaard worden. Het is echter niet zo dat de totaal
verklaarde variantie van het model ontstaat door eenvoudig de varianties van alle opgenomen onafhankelijke variabelen op te tellen. De totaal verklaarde variantie wordt ook
bepaald door de (niet vermelde) indirekte samenhangen en door de samenhangen van de
wel opgenomen, maar niet significante variabelen. Dit betekent dat interactie-effecten
(voorzover die bestaan) dus niet tot uitdrukking komen in de totaal verklaarde variantie.
In de Tabellen 3.7 en 3.8 geldt dat een (*) achter een gemiddelde betekent dat dit gemiddelde significant (p<.05) afwijkt van het algemeen gemiddelde. Een (r) achter een gemid-
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delde betekent dat de score significant afwijkt van de referentiecategorie. Deze referentiecategorie is te herkennen aan de vermelding (ref.cat.) achter de naam. De meest traditionele vrouwelijke rollen zijn gedefinieerd als referentiecategorieën, zodat telkens beoordeeld kan worden in hoeverre de scores van vrouwen in de minder traditionele rollen
significant afwijken van vrouwen in de meest traditionele rollen.

3.6.1 Opvattingen over de privésfeer
In deze paragraaf worden de volgende zes opvattingen besproken, namelijk:
Hoe belangrijk vinden vrouwen een gezin en kinderen?
In welke mate vinden vrouwen het huwelijk als instituut onmisbaar, met andere woorden
inhoeverre achten zij de huwelijkssluiting wenselijk?
In hoeverre vinden vrouwen andere (samen)leefvormen dan het huwelijk aanvaardbaar?
In hoeverre vinden vrouwen dat binnen een relatie alles samen gedaan en gedeeld moet
worden?
In hoeverre aanvaarden vrouwen de traditionele rolverdeling tussen vrouwen en mannen?
In hoeverre staan vrouwen afwijzend ten aanzien van abortus, euthanasie, suicide en
vrijwillige kinderloosheid van paren?
De verwachting is dat vrouwen in de meer traditionele rollen vaker dan andere vrouwen
het gezin en kinderen belangrijk zullen vinden, de huwelijkssluiting wenselijk zullen
achten, alternatieve samenleefvormen zullen afwijzen, het samen doen en delen in relaties
belangrijk zullen vinden, de traditionele rolverdeling zullen aanvaarden en afwijzend
zullen staan ten aanzien van ingrepen in het leven.
Het belang van het gezin en kinderen
Allereerst kijken we naar de resultaten uit de eerste kolom van Tabel 3.7. Moederschap
verklaart de meeste variantie van de opvattingen over het gezin, namelijk 8%. Vrouwen
die kinderen hebben hechten veel meer belang aan het gezin dan vrouwen zonder kinderen. Er bestaat dus een zekere mate van overeenkomst tussen de feitelijke situatie (kinderen hebben) en de waardering van die situatie (gezin en kinderen belangrijk vinden).
Samenleefvormen verklaart 5% van de variantie. Het blijkt dat gehuwde vrouwen en
weduwen het gezin het belangrijkst vinden. Daartegenover staat dat alleenstaande (nooit
gehuwden), gescheiden en samenwonende vrouwen veel minder belang hechten aan het
gezin dan gehuwde vrouwen.
De samenhang tussen werksituatie en het belang van het gezin is significant, maar zwak
(1%). Huisvrouwen vinden het gezin slechts iets belangrijker dan studerenden en vrouwen die 16-40 uur buitenshuis werken; het verschil is praktisch te verwaarlozen. De
vooronderstelling die bij vele Nederlanders leeft dat buitenshuis werkende vrouwen het
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gezin en kinderen aanzienlijk minder waarderen dan huisvrouwen, kan hier dus niet worden bevestigd.
Tenslotte blijkt dat leeftijd, indien gecontroleerd voor de drie rolvanabelen, geen enkele
samenhang vertoont met de opvattingen van vrouwen over het belang van het gezin. Ook
dit is een opmerkelijke uitkomst. Een algemeen gangbare veronderstelling is immers dat
oudere vrouwen het gezin meer zullen waarderen dan jonge, moderne vrouwen. Deze
tendens kan hier echter in het geheel niet worden geconstateerd.
Wenselijkheid van de huwelijkssluiting
Uit de tweede kolom van Tabel 3.7 blijkt dat samenleefvormen en werksituatie ieder 4%
van de variantie verklaren van de opvattingen over het huwelijk. Daarentegen speelt moederschap in het denken over het belang van het huwelijk geen enkele rol.
Wat betreft verschillen tussen samenleefvormen blijkt dat er twee groepen te onderscheiden zijn: enerzijds gehuwde vrouwen, weduwen en alleenstaanden en anderzijds gescheiden en samenwonende vrouwen. Gescheiden en samenwonende vrouwen achten het huwelijk het minst wenselijk en dit is gezien hun feitelijke leefvorm een verwachte uitkomst. Met andere woorden, de waardering van het huwelijk hangt samen met de feitelijke ervaring die vrouwen hebben (gehad) met het huwelijk. Een uitzondering hierop vormen de nooit gehuwde, alleenstaande vrouwen, die ondanks hun ongehuwde staat het
huwelijk nogal belangrijk vinden. Het kan zijn dat het hier om een groep vrouwen gaat
die nog niet gehuwd is, maar wel in de toekomst voor deze relatievorm zal kiezen.
Als we vrouwen in de verschillende werksituaties met elkaar vergelijken, dan blijkt dat
huisvrouwen het huwelijk het meest wenselijk achten en dat studerende vrouwen het huwelijk het minst belangrijk vinden. Omdat de score gecontroleerd is voor leeftijd, betekent dit dat de lage leeftijd van studerenden niet alleen kan verklaren waarom deze vrouwen de huwelijkssluiting weinig wenselijk vinden. Het is mogelijk dat de hoogte van de
opleiding hier een rol speelt. Tenslotte geldt voor leeftijd: hoe ouder hoe belangrijker
vrouwen het huwelijk vinden. Terwijl leeftijd, zoals we zagen, dus niets te maken heeft
met opvattingen over het gezin en kinderen, heeft leeftijd wel degelijk invloed op de opvattingen over het huwelijk.
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Tabel 3.7 - Renova analyse: vermeld zijn de gecontroleerde gemiddelde scores per categorie van de rolvariabelen, wat betreft opvattingen over de privésfeer

belang van
het gezin
en kinderen

(SAMEN)LEEFVORMEN
alleenstaand, nooit gehuwd
gescheiden
weduwe
samenwonend
gehuwd (ref.cat.)
verklaarde variantie
MOEDERSCHAP
geen kinderen
kinderen (ref.cat.)

46 *r
46 *r
51
47 *r
51*

wenselijkheid
huwelijkssluiting

51
44 *r
51
45 *r
51*

5%

afwijzing
alternatieve
leefvormen

51
45 *r
49
47 *r
50

samen aanvaarding
doen
traditionele
en
rolverdeling
delen

51
4 4 ' 'r
51
49
50

52
45 *r
49
48
50

afwijzing
ingrepen
in het
leven

1.7 *r
1.0
1.5
\2
1.3

2%

2%

2%

2%

50
50

51
50

1.3
1.4

49 *r
50
50
45 *r
51*

47 *r
48 г
47 *r
44 *r
53*

1.2 *r
1.1 *r
1.2 r
.7*r
1.6*

45 *r
52*

50
50

51
50

WERKSITUATIE
16^0 u
1 -15 u
WAO.AOW.WW
student
huisvrouw (ref.cat.)

49 *r
50
50
48 r
51*

48 *r
49 r
49 r
45 *r
52*

48
48
49
44
52

verklaarde variantie

1%

4%

5%

2%

9%

4%

7%

8%

7%

5%

3%

50
938
48
21%

50
945
41
16%

50
933
53
14%

50
928
58
16%

1.4
1323
261
8%

verklaarde variantie

*r
r
r
*r
*

LEEFTIJD
verklaarde variantie

algemeen gemiddelde
N
missings
totaal verkl. variantie

50
1513
71
25%

Afwijzing van alternatieve samenleefvormen
Vervolgens kijken we naar de samenhangen tussen rollen en opvattingen over alternatieve samenleefvormen (derde kolom in Tabel 3.7). Leeftijd is de belangrijkste verklarende
factor en verklaart maar liefst 8% van de variantie. Hoe ouder vrouwen zijn, des te minder aanvaarden zij alternatieve leefvormen. De werksituatie verklaart 5% en samenleefvormen 2%. Het al dan niet hebben van kinderen voorspelt in dit geval niets over de opvattingen van vrouwen.
Gescheidenen en samenwonenden staan positiever ten opzichte van alternatieve leefvormen dan gehuwde vrouwen. Vrouwen in de minst traditionele leefvormen staan dus het
minst afwijzend tegenover alternatieve leefvormen. Deze samenhang duidt op een overeenkomst tussen attitude en feitelijk gedrag. Opmerkelijk is echter dat deze samenhang zo
zwak is. Dit zou kunnen komen doordat vrouwen in traditionele leefvormen in het algemeen wel andere leefvormen aanvaarden. Het feit dat iemand in het algemeen het bestaan
van alternatieve leefvormen aanvaardbaar acht, hoeft immers niet in tegenspraak te zijn
met het feit dat iemand zelf gehuwd is.
Volgens de verwachting staan full-time huisvrouwen inderdaad afwijzender tegenover
alternatieve leefvormen dan vrouwen in andere werksituaties. Studenten denken daarentegen het minst afwijzend.
Samen doen en delen in relaties
Leeftijd vertoont de sterkste samenhang (7%): hoe ouder vrouwen zijn, des te belangrijker zij het vinden om in een relatie alles samen te doen en te delen.
Geen enkele rolvariabele verklaart meer dan 2% van de variantie. Dit zou kunnen komen
doordat de hiervoor besproken drie opvattingen gaan over relatie- of leefvormen en inhoudelijk dus meer aansluiten bij de rollen (leefvormen, werksituatie en moederschap).
Daarentegen gaat de opvatting 'samen doen en delen' meer over de manier waarop men
in een relatie met elkaar omgaat.
Gescheiden vrouwen hechten minder belang aan de gezamenlijkheid in relaties dan gehuwde vrouwen. Wellicht wijten gescheiden vrouwen het mislukken van hun eigen relatie
aan het teveel benadrukken van de gezamenlijkheid, waardoor er te weinig ruimte was
voor het ontwikkelen van hun eigen zelfstandigheid.
Wat betreft de werksituatie blijkt dat full-time huisvrouwen, zoals verwacht, het meest
traditioneel denken en dus gezamenlijkheid tussen de partners het belangrijkst vinden.
Studenten en vrouwen die 16-40 uur buitenshuis werken, denken wat dit betreft minder
traditioneel dan huisvrouwen.
Aanvaarding van de traditionele rolverdeling
Uit Tabel 3.7 (vijfde kolom) blijkt dat de werksituatie een sterke samenhang vertoont met
de opvattingen over de rolverdeling (9%). Dit sluit aan bij de veronderstelling dat rollen

67

die inhoudelijk overeenkomen met de onderzochte opvatting de sterkste samenhang hiermee zullen vertonen. Immers de items over de rolverdeling gaan voornamelijk over de
manier waarop het huishoudelijk en betaald werk verdeeld dient te worden tussen vrouwen en mannen. Vrouwen in verschillende werksituaties vertonen dus onderling grote
verschillen in hun opvattingen over de rolverdeling. Full-time huisvrouwen denken het
meest traditioneel en studerende vrouwen het minst traditioneel.
Gehuwden denken hetzelfde als de gemiddelde vrouw en het is dus niet zo dat gehuwde
vrouwen zeer traditionele rolopvattingen hebben. Er is slechts één leefvorm die significant afwijkt van de gehuwden en dat is de groep van de gescheiden vrouwen. Zij denken
het minst traditioneel over de rolverdeling.
Afwijzing van ingrepen in het leven
In de laatste kolom van Tabel 3.7 staan de resultaten met betrekking tot de schaal 'afwijzing van ingrepen in het leven'. Werksituatie vertoont een matige samenhang (4%) en
vormt hiermee relatief de sterkste samenhang. Huisvrouwen uiten, zoals verwacht, de
meeste weerstand en studenten staan het minst afwijzend ten aanzien van ingrepen in het
leven. Terwijl studenten en huisvrouwen twee uitersten vormen, vallen de overige groepen hier tussen in, namelijk de buitenshuis werkende vrouwen en de vrouwen met een
uitkering. Zij ervaren wat minder weerstand dan de huisvrouwen, maar meer dan de studenten.
Als we kijken naar de opvattingen van vrouwen in de verschillende samenleefvormen,
dan blijkt dat vrouwen die nooit gehuwd zijn het meeste weerstand voelen tegen ingrepen
in het leven. Dit is een onverwachte uitkomst, want de verwachting was immers dat gehuwde vrouwen de meeste weerstand zouden tonen. De tendens dat ongehuwde vrouwen
tamelijk traditioneel zijn, was ook reeds waarneembaar met betrekking tot de vier hiervoor besproken opvattingen. Echter, met betrekking tot ingrepen in het leven zijn ongehuwde vrouwen véél traditioneler dan alle andere vrouwen, ook de gehuwde vrouwen.
Gehuwde vrouwen vertonen een niet meer dan gemiddelde weerstand tegen ingrepen in
het leven. Verder staan gescheiden vrouwen het minst afwijzend ten aanzien van ingrepen
in het leven.
Moederschap vertoont ook hier weer geen samenhang. Vrouwen met en zonder kinderen
denken hetzelfde over abortus, euthanasie en suicide. Blijkbaar vormt het hebben van
kinderen geen barrière voor bijvoorbeeld het toestaan van abortus. Dit resultaat kan beïnvloed zijn door de grove manier waarop moederschap is gemeten. Uit Amerikaans onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat vrouwen met meer dan drie kinderen vaker tegen abortus
en voorbehoedsmiddelen zijn dan vrouwen met een of twee kinderen (Luker, 1984).

3.6.2 Politiek
In Tabel 3.8 staan de resultaten van vier regressie-analyses binnen het thema politiek.
Onderzocht is in hoeverre de drie rolvariabelen samenhangen met achtereenvolgens:
links-rechts zelfplaatsting;
politieke interesse;
conventionele politieke participatie;
onconventionele politieke participatie.
Alhoewel vrouwen tegenwoordig in evengrote getale gaan stemmen als mannen (Castenmiller & Dekker, 1987) blijkt uit literatuur (zie b.v. Leyenaar & Saharso, 1983) dat actieve deelname aan de politiek nog vooral een mannenzaak is.
Ook vrouwen in meer traditionele rollen krijgen te maken met politiek, maar vaker op
lokaal niveau, bijvoorbeeld deelname aan een actie tegen verkeersonveiligheid in de
buurt. Dit zou kunnen betekenen dat vrouwen meer participeren op lokaal dan op landelijk niveau en meer in onofficiële, aktiegerichte dan in officiële verbanden. De participatie op lokaal niveau is hier niet gemeten, maar wel de onconventionele politieke participatie, zoals het meedoen aan demonstraties, handtekeningenacties en dergelijke. We verwachten dat vrouwen in traditionele rollen vooral minder dan andere vrouwen participeren op conventioneel niveau en dat wat betreft onconventionele politieke participatie de
verschillen tussen vrouwen kleiner zullen zijn. In Tabel 3.8 staan de resultaten vermeld.

Tabel 3.8 - Renova analyse: gecontroleerde, gemiddelde scores per categorie van de drie
rolvariabelen wat betreft politieke opvattingen en participatie

links-rechts
zelfplaatsing

politieke
interesse

conventionele
politieke
participatie

onconventionele
politieke
participatie

(SAMEN)LEEFVORMEN
nooit gehuwd
gescheiden
weduwe
samenwonend
gehuwd (ref.cat.)

5.6
4.6 *r
4.6 *r
5.1
5.3

48 *r
48
49
52
51*

1.6
1.7
1.7
1.8
2.0

1.9
2.4
2.0
2.2
2.0

verklaarde varianlie

2%

1%

n.s.

ns.

MOEDERSCHAP
geen kinderen
kinderen (ref.cat.)

5.4
5.1

49
50

1.9
1.9

2.2
2.0

verklaarde variantie

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

WERKSITUATIE
lfr40u
1 -15u
WAO.AOW.WW
student
huisvrouw (ref.cat.)

5.4
5.5
4.3 *r
5.4
5.4

2.1 *r
1.8
2.3 *r
2.5 *r
1.6*

2.0
2.2
2.5 *r
2.5
1.9

verklaarde variantie

2%

3%

n¿.

53 *r
49
53 *r
54 г
48*
6%

LEEFTIJD
18-29
30-39
40-49
50-59
60-70

1.4*
2.1*
2.2*
1.9
1.9

verklaarde variantie

2%

2%

3%

7%

algemeen gemiddelde
N
missings
totaal verkl. var.

5.3
803
124
4%

50
851
76
4%

1.9
888
39
4%

2.0
743
184
10%
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Links-rechts zelfplaatsing
In totaal verklaren de drie rolvanabelen en leeftijd slechts 4% van de antwoorden van
vrouwen op de links-rechts schaal. Samenleefvormen, werksituatie en leeftijd verklaren
ieder 2% en vertonen ieder dus maar een zwakke samenhang met de politieke zelfplaatsing van vrouwen.
Vrouwen die nooit gehuwd zijn geweest, scoren onverwacht het meest rechts. Hier tegenover staat dat gescheiden vrouwen en weduwen het meest links scoren. De grootste verschillen tussen vrouwen in verschillende leefsituaties bestaan dus tussen de alleenstaande
vrouwen onderling: nooit gehuwde vrouwen tegenover de gescheiden vrouwen en weduwen. Vrouwen die samenleven met een partner (gehuwd of samenwonend) nemen een
middenpositie in.
Wat betreft verschillen tussen vrouwen in de verschillende werksituaties, blijkt dat vrouwen met een uitkering aanzienlijk linkser zijn dan andere vrouwen. Werkende vrouwen,
huisvrouwen en studenten verschillen onderling niet van elkaar.
De verwachting dat vrouwen in de meest traditionele rollen een rechtser zelfbeeld hebben
dan andere vrouwen, wordt hier dus niet bevestigd.
Politieke interesse
Uit Tabel 3.8 blijkt dat de drie rolvariabelen en leeftijd slechts 4% van de variantie verklaren van politieke interesse.
Van de rolvariabelen is de werksituatie de enige factor die een redelijke samenhang vertoont met politieke interesse (6% verklaarde variantie). Full-time huisvrouwen en parttime werkende vrouwen zijn het minst geïnteresseerd in politiek. Het meeste interesse
vertonen vrouwen die 16-40 uur buitenshuis werken, uitkeringsgerechtigden en studenten.
Er is hier dus sprake van een duidelijke tweedeling. Vrouwen die niet of weinig buitenshuis werken vertonen relatief weinig interesse, terwijl vrouwen die veel werken, veel
gewerkt hebben (vrouwen met een uitkering of pensioen) of in de toekomst waarschijnlijk veel gaan werken (studerenden), veel interesse vertonen in de politiek.
Conventionele politieke participatie
In de vierde kolom van Tabel 3.8 staan de resultaten met betrekking tot conventionele
politieke activiteiten. De drie rolvariabelen en leeftijd samen verklaren 4% van de totale
variantie. Samenleefvormen en moederschap verklaren niets. Werksituatie en leeftijd
verklaren ieder 3% van de totale variantie.
Leeftijd is in dit model bij uitzondering als nominale variabele meegenomen omdat de
samenhang tussen leeftijd en conventionele politieke participatie niet lineair maar curvi-lineair verloopt Dat wil zeggen dat de jongste vrouwen (18-29 jaar) een lage score
hebben, de middenleeftijden (30-49 jarigen) de hoogste scores en de oudere leeftijdgroepen (50-70 jarigen) weer lagere scores.
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Het blijkt dat full-time huisvrouwen minder participeren dan vrouwen die 16-40 uur buitenshuis werken, uitkeringsgerechtigden en studenten. Volgens de verwachting participeren vrouwen in de meest traditionele rol het minst. Opvallend is ook dat vrouwen die
16-40 uur buitenshuis werken meer participeren dan vrouwen die 1-15 uur buitenshuis
werken. Blijkbaar geldt dat hoe meer uren vrouwen buitenshuis werken, hoe meer politieke activiteiten zij ondernemen.
Onconventionele politieke participatie.
Slechts leeftijd vertoont een significante samenhang. Hoe jonger des te meer onconventionele activiteiten in de politiek vrouwen ondernemen. De verwachting dat vrouwen in
verschillende rollen onderling meer verschillen wat betreft conventionele dan onconventionele participatie blijkt dus te kloppen.

3.7 Samenvatting en conclusies
In de tabellen 3.9, 3.10 en 3.11 wordt een overzicht gegeven van de resultaten uit dit
hoofdstuk.

Tabel 3.9 - Overzicht van de verklaarde varianties van de drie rolvariabelen en leeftijd
met betrekking tot alle besproken opvattingen

Verklaarde variantie in procenten

Totale
variantie

Samenleefvormen

Moederschap

Werksituatie

Leeftijd

belang van het gezin en kinderen
wenselijkheid van huwelijkssluiting
afwijzing alternatieve leefvormen
samen doen en delen in relaties
aanvaarding traditionele rolverdeling
afwijzing van ingrepen in het leven

25
21
16
14
16
8

5
4
2
2
2
2

8
-

1
4
5
2
9
4

7
8
7
5
3

links-rechts zelfplaatsing
politieke interesse
conventionele politieke participatie
onconventionele politieke participatie

4
4
4
10

2
1
-

-

2
6
3
"

2
2
3
7

noot: alleen significante percentages verklaarde variantie op .05 niveau zijn vermeld.
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Uit Tabel 3.9 blijkt dat er wat betreft de totale verklaarde varianties grote verschillen zijn
tussen de opvattingen. Sommige opvattingen worden relatief goed verklaard door het
model, andere slecht. Zo worden de opvattingen van vrouwen over het belang van het
gezin voor 25% verklaard. Daarentegen hangen links-rechts zelfplaatsing, politieke interesse en conventionele politieke activiteiten matig samen met de rolvariabelen en leeftijd:
slechts 4% wordt verklaard.
Opvallend is dat het wel of niet hebben van kinderen alleen samenhangt met opvattingen
over het belang van het gezin. Het wekt met name verbazing dat het hebben van kinderen
niet samenhangt met opvattingen over de traditionele rolverdeling. Uit ander onderzoek
(b.v. Oudijk, 1983) blijkt namelijk dat de feitelijke rolverdeling in gezinnen pas dan heel
traditionele vormen aanneemt op het moment dat er kinderen in het gezin komen. We
verwachtten daarom dat opvattingen over die rolverdeling eenzelfde patroon volgen, maar
dit blijkt niet het geval te zijn. Het is mogelijk dat de geringe samenhangen het gevolg
zijn van een onvoldoende operationalisering van moederschap. In ons onderzoek was het
bijvoorbeeld onmogelijk om moeders met jonge kinderen te onderscheiden van moeders
met oudere kinderen.
De resultaten met betrekking tot samenleefvormen worden nader bekeken in Tabel 3.10.
Hierin wordt vermeld in welke mate niet gehuwde vrouwen afwijken van gehuwde vrouwen.

Tabel 3.10 - De mate waarin niet gehuwde vrouwen significant verschillen van gehuwde
vrouwen. Vermeld zijn de afivijkingen ten opzichte van het gemiddelde van gehuwde
vrouwen.

Alleenstaanden

belang van het gezin en kinderen
wenselijkheid van huwelijkssluiting
afwijzing alternatieve leefvormen
samen doen en delen in relaties
aanvaarding traditionele rolverdeling
afwijzing van ingrepen in het leven*
links-rechts zelfplaatsing*
politieke interesse
conventionele politieke participatie*
onconventionele politieke participatie*

Gescheidenen

Weduwen Samenwonenden

-5
-7
-5
-6
-5

•4

-6
-3

+0.4
-0.8

-0.8

noot: Schalen zonder sterretje zijn gestandaardiseerde likertschalen met m=50 en sd=10
* : Deze schaal is niet gestandaardiseerd.
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Over het algemeen hebben gehuwde vrouwen, samen met de nooit gehuwde vrouwen en
weduwen, de meest traditionele opvattingen. De alleenstaande (nooit gehuwde) vrouwen
staan echter veel afwijzender ten opzichte van ingrepen in het leven en zijn minder in
politiek geïnteresseerd dan gehuwde vrouwen. Weduwen hebben ongeveer dezelfde opvattingen als gehuwde vrouwen. De reden hiervoor zou kunnen zijn dat de meeste weduwen, gezien hun leeftijd, een lang huwelijk achter de rug hebben en hierdoor in grote
mate gevormd zijn.
Gescheiden vrouwen verschillen het meest van gehuwde vrouwen en denken over het
algemeen het minst traditioneel over de privésfeer. Een scheiding is dan ook meestal een
bewust gekozen alternatief voor het huwelijk en gescheiden vrouwen zullen zich wellicht
afzetten tegen waarden en normen die een hoge waardering van huwelijk en gezin inhouden. Zo vinden gescheiden vrouwen het gezin en het huwelijk niet zo belangrijk, vinden
zij de gezamenlijkheid in relaties van weinig waarde, staan welwillender tegenover alternatieve leefvormen en afwijzender ten aanzien van de traditionele rolverdeling.
Vrouwen die ongehuwd samenwonen wijken het meest af van gehuwden in hun opvattingen over de huwelijkssluiting. Dit wekt geen verbazing gezien het feit dat het ongehuwd
samenwonen met een partner als feitelijke (soms voorlopige) verwerping van het huwelijk kan worden gezien.
Ten slotte kijken we wat uitvoeriger naar de samenhangen met de werksituatie. Hiertoe
wordt in Tabel 3.11 de traditionele rol van huisvrouw afgezet tegen de andere werksituaties.

Tabel 3. Il - De mate waarin vrouwen in verschillende werksituaties significant verschillen van full-time huisvrouwen. Vermeld zijn de afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde van full-time huisvrouwen
16-40 u.werkend 1-15 u.werkend

belang van het gezin en kinderen
wenselijkheid van huwelijkssluiting
afwijzing alternatieve leefvormen
samen doen en delen in relaties
aanvaarding traditionele rolverdeling
afwijzing van ingrepen in het leven
links-rechts zelfplaatsing
politieke interesse
conventionele politieke participatie*
onconventionele politieke participatie*

-2
-4

WAO.AOW.WW

•4

-3
-4

-3
-3

-2
-6
-0.4

-5
-0.5

-6
-0.3

+5
+0.5

-1.0
+5
+0.7
+0.6

noot: Schalen zonder sterretje zijn gestandaardiseerde likertschalen met m=50 en sd=10
* : Deze schaal is niet gestandaardiseerd.
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studerend

-3
-7
-8
-6
-9
-0.9

+6
+0.9

Full-time huisvrouwen denken over het algemeen het meest traditioneel, zij vinden het
huwelijk als instituut belangrijk, wijzen alternatieve leefvormen sterk af, aanvaarden de
traditionele rolverdeling in grote mate en staan zeer afwijzend ten aanzien van ingrepen
in het leven.
Studerenden verschillen het meest van full-time huisvrouwen, ondanks het feit dat de
invloed van leeftijd is uitgesloten. In hoeverre hier opleiding indirekt van invloed is, zal
in hoofdstuk 6 worden onderzocht. Verder zien we dat vrouwen die 16-40 uur betaald
werken sterker van huisvrouwen verschillen dan vrouwen die minder dan 16 uur per
week betaald werken. Full-time betaald werkenden denken wat betreft gezin, huwelijk,
relaties en de rolverdeling veel minder traditioneel dan huisvrouwen. Bovendien zijn ze
meer dan huisvrouwen geïnteresseerd in politiek en vertonen een grotere conventionele
politieke participatie. Zij plaatsen zichzelf echter op dezelfde plaats op de links-rechts
schaal als huisvrouwen.
Opvallend is dat vrouwen met een uitkering relatief sterk in politiek zijn geïnteresseerd,
relatief veel aan politieke activiteiten deelnemen, met name aan onconventionele activiteiten en dat zij een links zelfbeeld hebben.
Tot slot concluderen we het volgende. Ten eerste hangen rollen van vrouwen vooral samen met opvattingen over de privésfeer en in mindere mate met politieke opvattingen en
participatie.
Ten tweede hebben vrouwen die traditionele vrouwenrollen vervullen traditionelere opvattingen dan vrouwen die minder traditionele vrouwenrollen vervullen. Uitdrukkelijk
willen we echter vermijden het woord traditioneel een negatieve betekenis te geven. Het
continuum traditioneel-modern verwijst, zoals ook in hoofdstuk 1 reeds vermeld, naar een
sociologische ontwikkeling (in de tijd) en houdt niet automatisch ook een waardering van
deze ontwikkeling in. Er wordt hier uitsluitend gewezen op het verschijnsel dat rollen en
opvattingen op een bepaalde manier samengaan en wel zo dat traditionele rollen en opvattingen vaak samen gaan en dat moderne rollen en opvattingen vaak samengaan.
Ten derde concluderen we dat de gevonden samenhangen over het algemeen matig tot
zwak zijn en slechts in enkele gevallen sterk. De tendens is dus wel aanwezig dat traditionele rollen samengaan met traditionele opvattingen, maar het is zeker niet zo dat de
scheidslijnen hiertussen geheel parallel lopen.
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Noten bij hoofdstuk 3
1

2

3

4

5
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Ten eerste noemt Biddle de functionalistische roltheorie die vertegenwoordigd wordt door onder andere
Linton. Parsons en Merlon Binnen het functionalisme worden rollen opgevat als gemeenschappelijke normatieve verwachtingen omtrent het gedrag van actoren Rollen horen bij welomschreven sociale posities en
het rolgedrag dat hoort bij deze posities dient ter handhaving van het stabiele sociale systeem Ten tweede
onderscheidt Biddle de symbolisch interactionistische roltheorie die onder andere wordt vertegenwoordigd
door Mead. Moreno en Go ffman De nadruk ligt vooral op rollen als product van sociale interacties tussen
individuen Er bestaat een grote mate van vrijheid voor individuen om rollen vorm te geven Ten derde
onderscheidt Biddle een structuralistische roltheorie die vooral aanhangers heeft onder antropologen, maar
deze richting heeft nooit veel navolging gekregen Hierbinnen staan niet de gedragsnormen centraal, maar
stabiele constellaties, netwerken of systemen van personen die hetzelfde gedrag vertonen en die gericht zijn
op andere constellaties van personen in de sociale structuur Ten vierde noemt Biddle de organisatie-roltheorie Deze richting is in Nederland de meest gebruikte versie. Vertegenwoordigers zijn bijvoorbeeld Visser,
van de Vliert en Wmnubst Binnen deze stroming vindt veel empirisch onderzoek plaats op meso-niveau,
bijvoorbeeld naar arbeidsorganisaties Theoretisch wordt er een eclectisch gebruik gemaakt van bestaande
opvattingen binnen de roltheorie Ten vijfde onderscheidt Biddle de cognitieve roltheorie die onder andere
vertegenwoordigd wordt door Kelly Hierbinnen wordt veel empirisch onderzoek gedaan naar de samenhang tussen enerzijds de verwachting ten aanzien van rolgedrag (attitudes en gedragsintenties) en anderzijds het feitelijk vertoond gedrag
In 't Vel Langeveld vindt in navolging van Nadel dat het onderscheid lussen 'positie' en 'rol' in de onderzoekspraktijk niet zinvol is Zij beperkt zich tot het gebruik van het begnp rol omdat volgens haar posities
pas zichtbaar worden door het rolgedrag waardoor het gebruik van het begnp positie empirisch weinig
bruikbaar is
De recente invoering van de '1990 maatregel', waaruit volgt dat de kostwinnerstoeslag verdwijnt, wijst op
de invoering van een verplichting voor gehuwde vrouwen om zich op de arbeidsmarkt te begeven. Dit is
typisch een regel die voortkomt uit de belangen van de overheid, maar die onder het mom van emancipatie
wordt opgedrongen aan vrouwen.
Ook een aantal andere vanabelen bleek samen Ie hangen met de opvatting over sekseroldifferentiatie. zoals
leeftijd, opleiding, beroepsniveau van echtgenoot, vader en moeder, politieke belangstelling en voorkeur,
de wens om beroepsarbeid te vemchten, soort beroepsarbeid, houding van de echtgenoot en mate van tevredenheid met het eigen leven Ook als echter gecontroleerd werd voor deze vanabelen bleef de samenhang tussen beroepsarbeid en opvattingen bestaan Een kleiner aantal vanabelen bleek wel van invloed op
de samenhang tussen beroepsarbeid en de attitude over sekse-roldifferentiatie. Indien beide partners van het
gelijkgeschakelde paar zich rekenden tot een geloofsgemeenschap, geen politieke belangstelling hadden of
geen lid waren van verenigingen, werd het verschil tussen hen wat betreft de opvattingen over sekse-roldifferentiatie kleiner en indien omgekeerd werd het verschil juist groter
Gezien de aard van de data kan mets gezegd worden over de manier waarop vrouwen op meer of minder
traditionele wijze de rollen van echtgenote, moeder en huisvrouw inhoudelijk vorm geven.

4 Hulpbronnen en opvattingen

Dit hoofdstuk heeft evenals hoofdstuk 3 een theoretisch en een empirisch gedeelte. Eerst
wordt ingegaan op de invloeden vanuit het marxisme op vrouwenstudies en op de kenmerken van de marxistisch feministische en de social istisch-feministische traditie. Daarnaast zullen neo-marxistische en neo-weberiaanse invloeden op vrouwenstudies worden
besproken. In het tweede gedeelte (vanaf 4.7) zal een vraagstelling worden geformuleerd
en onderzocht.

4.1 Inleiding
De eerste feministische vrouwen (van 'de tweede golf') kwamen vooral uit marxistische
en socialistische politieke en maatschappelijke groeperingen1. Men was het er aanvankelijk over eens dat marxistische theorieën het meest geschikt waren om de onderdrukking
van vrouwen te analyseren. Het marxisme was immers een machtstheorie die de onderdrukking van de ene groep door de andere kon beschrijven, terwijl er bovendien een
scenario voor sociale verandering werd geboden. Het probleem hierbij was wel dat het
marxisme weinig zei over de specifieke positie van vrouwen. Binnen vrouwenstudies
moest men dus zelf aanvullingen creëren die enerzijds geschikt waren om de onderdrukte
positie van vrouwen te analyseren, maar die anderzijds in te passen moesten zijn binnen
het marxistisch begrippen-apparaat. Het marxisme was tussen 1970 en 1980 de dominante stroming binnen vrouwenstudies (Brouns, 1988). Daarna vonden, vooral binnen de
eigen gelederen, heftige diskussies plaats over de bruikbaarheid van het marxisme voor
het feminisme, waarna het marxistisch- en socialistisch-feminisme als dominante stromingen verdwenen. Hieronder zal een korte historische schets worden gegeven van de
verhouding tussen het marxisme en het feminisme, die volgens een veelgebruikte beeldspraak te omschrijven zou zijn als 'een huwelijk gevolgd door een echtscheiding' (Hartmann, 1981b; Outshoom, 1981). We zullen hierbij een onderscheid maken tussen het
marxistisch feminisme, waarin vooral de onderdrukkende macht van het kapitalisme
centraal staat en het socialistisch-feminisme waarin naast het kapitalisme de term patriarchaat centraal staat.

4.2 De invloed van Marx en Engels
Omdat het marxistisch feminisme sterk beïnvloed is door de ideeën van Marx en Engels,
wordt hier kort ingegaan op de belangrijkste concepten van Marx2 en Engels (1891).
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Volgens Marx is het kapitalisme een historische samenlevingsvorm, waarin de eigendoms- en produktie-verhoudingen op een specifieke manier geregeld zijn. Het belangrijkste kenmerk is dat hoofd- en handarbeid gescheiden zijn geraakt. De bezitlozen (de arbeiders) zijn in loondienst van de bezitters (bourgeois) die het kapitaal hebben om de
investeringen te doen. Marx noemt loonarbeid een moderne vorm van slavernij omdat de
lonen van de arbeiders slechts voldoende zijn om zichzelf te kunnen handhaven (wat
betreft kleding, voedsel e.d.). De meerwaarde die de arbeid oplevert komt toe aan de
bezitter/de werkgever, die zodoende zijn kapitaal steeds verder kan vergroten ten koste
van de arbeiders. Deze situatie veroorzaakt het steeds verder wegzakken van de meeste
mensen in diepe armoede en het steeds rijker worden van enkelen. Daarnaast raken arbeiders vervreemd van hun eigen arbeid en van zichzelf. Hierdoor zijn arbeiders zich niet
bewust van hun uitgebuitte positie en vormen slechts een objectieve klasse ofwel een
Klasse-an-sich. Arbeiders zullen zich echter op den duur bewust worden van hun situatie
en zich aaneensluiten tot een subjectieve, echte klasse (KJasse-fiir-sich), die zich zal keren tegen de bezittende klasse. Zo ontstaat er noodzakelijkerwijs een revolutie die zal
leiden tot het afschaffen van het bezit van de produktiemiddelen en de bevrijding van de
arbeider.
Het marxisme had echter geen antwoord op de vraag waarom juist vrouwen de slechtste
posities innamen op de arbeidsmarkt. Het marxisme had wel duidelijke ideeën over de
positie van vrouwen in gezinnen. De ideeën hierover zijn in eerste instantie uitgewerkt
door Engels (1891).
Engels beschrijft in een tegenwoordig nogal omstreden historisch-antropologische studie,
wat de gevolgen zijn geweest van het ontstaan van privé-bezit. Aanvankelijk zou men in
grote en ongeregelde verbanden hebben geleefd, waarbinnen meerdere vrouwen en mannen van dezelfde bloedlijn met elkaar samenleefden. Pas op den duur zou er een verbod
zijn gekomen op seksuele omgang met direkte verwanten. Als niet meer iedereen als
potentiële partner voor iedereen beschikbaar is, ontstaat de paringsfamilie waarbinnen één
vrouw met één man samenleeft. Engels beschrijft uitgebreid de 'gens' waarbinnen meerdere van zulke paren, verwant aan elkaar via de vrouwelijke lijn, met elkaar leefden in
grootfamilies. Overerving vond plaats van moeder op dochter. Volgens Engels was dit
niet alleen een matrilineaire cultuur, maar ook een matriarchale cultuur, omdat ook de
sociale en politieke macht bij vrouwen zou hebben gelegen (Tong, 1989). Het is echter
zeer twijfelachtig of dergelijke matriarchale culturen echt hebben bestaan.
Binnen de gens bestond er volgens Engels altijd al een arbeidsdeling tussen vrouwen en
mannen (waarom, dat verklaart hij niet). De vrouwen zorgden bijvoorbeeld voor de voedselbereiding en mannen voor de voedselverzameling. Door het ontstaan van de veeteelt
werd het bezit van kudden belangrijk en dit bezit behoorde als gevolg van de bestaande
arbeidsdeling de man toe. Het bestaan van steeds grotere verschillen in bezit tussen vrouwen en mannen veroorzaakte een revolutie binnen het gezin. Omdat de man steeds meer
bezit had, wilde hij dat zijn kinderen voortaan van hem zouden erven. Maar om zeker te
weten dat het zijn eigen kinderen waren aan wie hij zijn bezit achterliet, moest hij ervan
op aan kunnen dat zijn vrouw hem trouw was. Hiermee ontstond het gebod voor getrouw78

de vrouwen om monogaam te leven (de eis van monogamie gold niet voor mannen), terwijl de man voortaan het hoofd van het gezin was. Het gevolg hiervan was het ontstaan
van patriarchale families.
De oorzaak van deze ontwikkeling lag dus niet bij mannen, maar bij de vorming van
privé-bezit, dat 'toevallig' de man toeviel. Volgens Engels is in het moderne, monogame
huwelijk de plaats van de vrouw ten opzichte van de man te vergelijken met de plaats van
een slaaf ten opzichte van de eigenaar. Zij verkoopt zichzelf (haar lichaam, haar arbeid)
in ruil voor haar bestaanszekerheid. Engels vergelijkt de huwelijkse staat van de vrouw
dan ook met een permanente vorm van prostitutie.
Binnen de kapitalistische samenleving vindt er een scheiding plaats tussen produktieve en
reproduktieve arbeid. Hierdoor verslechterde de positie van vrouwen omdat de arbeid van
vrouwen uit de openbaarheid verdween en onzichtbaar werd3. Vrouwen in gezinnen hadden hun maatschappelijke produktiviteit verloren en werden economisch afhankelijk van
hun echtgenoot die, zeker in de hogere klassen, meestal de kostwinner werd.
Dit kostwinnerschap zegt Engels (1891:94): "bezorgt hem een machtspositie, die geen
afzonderlijke wettelijke bevoorrechting behoeft. Hij is in het gezin de bourgeois, de
vrouw vertegenwoordigt het proletariaat".
Omdat privé-bezit de oorzaak is van de onderdrukking van vrouwen in gezinnen, zou
deze onderdrukking niet voorkomen in arbeidersgezinnen. Daar is immers geen bezit en
valt er niets te erven. Bovendien zijn arbeidersvrouwen vaak ook in loondienst omdat het
inkomen van de man niet toereikend is. Hiermee ziet Engels het arbeidershuwelijk als in
wezen egalitair.
De bevrijding van de vrouw vindt dan ook pas plaats als met het privé-bezit ook het moderne gezin is verdwenen, wanneer huishoudelijke arbeid en kinderopvoeding zijn gecollectiveerd en alle vrouwen weer in het produktieproces zijn opgenomen, waardoor zij
economisch onafhankelijk zijn van hun echtgenoten.

4 3 Het marxistisch feminisme
Volgens het marxistisch feminisme heeft de scheiding in produktieve en reproduktieve
arbeid ertoe geleid dat gehuwde vrouwen economisch afhankelijk zijn geworden van hun
echtgenoten. In navolging van Engels wordt ervan uitgegaan dat de onderdrukking van
vrouwen direkt voortkomt uit deze economische afhankelijkheid die versterkt wordt door
de afwezigheid van vrouwen in de openbare sfeer. Vrouwen worden weliswaar onderdrukt door mannen, maar het kapitalistische systeem met de daarbijhorende bezitsverhoudingen vormt de uiteindelijke oorzaak van deze onderdrukking.
De oplossing kwam dan ook overeen met de traditionele marxistische oplossing, namelijk: de opheffing van het moderne gezin, de collectivering van huishoudelijk werk en
kinderopvoeding alsmede de opname van alle vrouwen in het arbeidsproces (zie b.v. Benston, 1969).
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Een andere oplossing kwam van Dalla Costa en James (1972). Vrouwen waren volgens
hen nooit uit het produktieproces weg geweest. Ook huishoudelijk werk is volgens hen
een vorm van produktie en alle huisvrouwen zouden daarom van overheidswege een
huishoudloon moeten krijgen (Tong, 1989). Dit stuitte echter al snel op vragen over de
praktische uitvoerbaarheid, want wie moest dit geld opbrengen. Ook ontstond er een diskussie over de vraag inhoeverre huishoudelijk werk in strikt marxistische zin nu meerwaarde opleverde (die het kapitalistisch systeem zich via de echtgenoot toeëigende) en
dus produktie ve arbeid was, of niet (Outshoora, 1981).
Ten tweede worden vrouwen volgens het marxistisch feminisme ook op de arbeidsmarkt
onderdrukt, maar op dezelfde manier als de mannelijke arbeiders. Er lijken echter grote
verschillen te bestaan in de mate van onderdrukking tussen vrouwen onderling. Vrouwen
uit de arbeidersklasse worden het meest onderdrukt, vrouwen uit de hoogste klassen het
minst. Daarentegen lijken er in eerste instantie weinig verschillen te bestaan tussen werkende vrouwen en mannen binnen een klasse.
Toch wordt binnen het marxistisch feminisme opgemerkt dat vrouwen vergeleken bij
mannen minder gunstige posities innemen. De vraag waarom vrouwen ook als ze op de
arbeidsmarkt participeren worden achtergesteld bij mannen kan met het traditionele marxisme niet worden beantwoord. Vrouwen hebben lagere lonen bij gelijke arbeid, er is
horizontale segregatie in vrouwen- en mannenberoepen, vrouwen hebben minder loopbaanmogelijkheden, er is een verticale gelaagdheid in de vorm van een vrijwel volkomen
afwezigheid van vrouwen in hogere en leidinggevende posities. Het bleek echter heel
moeilijk om al deze vormen van achterstelling van vrouwen op de arbeidsmarkt te verklaren uit het kapitalisme.
De oorzaak van deze probemen zou gelegen zijn in het feit dat het marxisme zelf
'sex-blind' is en dat de voorrechten van mannen, louter op grond van hun biologische
sekse, niet beschreven kunnen worden in marxistische termen. Met andere woorden niet
alleen het kapitalisme is onderdrukkend, maar er bestaat nog een ander mechanisme dat
verantwoordelijk is voor de onderdrukking van vrouwen. Dit mechanisme noemde men
het patriarchaat. Het kapitalisme en het patriarchaat zijn de twee grondbegrippen van het
socialistisch-feminisme.

4.4 Het socialistisch-feminisme
Binnen het socialistisch-feminisme gaat men ervan uit dat de onderdrukking van vrouwen
voor een deel voortkomt uit het kapitalisme en voor een deel uit het patriarchaat. Hierboven werd al kort de definitie van patriarchaat vermeld, namelijk het verschijnsel dat mannen vrouwen onderdrukken. Deze term is afkomstig uit het radikaal-feminisme. Binnen
het radikaal-feminisme wordt er veel aandacht besteed aan allerlei vormen van seksuele
onderdrukking van vrouwen, zoals verkrachting, pornografie, verbod op abortus en onveiligheid op straat. Binnen het radikaal-feminisme gaat men uit van het overal en altijd
geldende gegeven dat vrouwen worden onderdrukt door mannen. In deze zin is het een
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a-historische benadering en mist het de historische nuancering van het marxisme. Daarentegen gaf het gebruik van het begrip patriarchaat antwoord op een aantal vragen die het
marxistisch feminisme niet kon beantwoorden.
Het werd duidelijk dat vrouwen in gezinnen niet alleen onderdrukt werden omdat ze economisch afhankelijk waren van hun echtgenoten, maar ook omdat mannen aan vrouwen
een mannelijke vorm van seksualiteitsbeleving oplegden. Vrouwen op de arbeidsmarkt
werden niet alleen onderdrukt omdat ze laag-betaald werk deden, maar ook omdat vrouwen en mannen op gelijk niveau ongelijke carrièrekansen hadden en ongelijke lonen ontvingen. Ook kon nu verklaard worden waarom vrouwen door hun mannelijke chefs of
collega's werden lastig gevallen met ongewenste intimiteiten en niet andersom.
Met het binnenhalen van de term patriarchaat werden er helaas niet alleen problemen
opgelost, er kwamen er ook een aantal bij. Als mannen altijd vrouwen onderdrukt hebben, hoe moeten we ons een situatie voorstellen waarin zij dat niet meer doen? Was de
revolutie binnen het marxisme duidelijk omschreven, binnen het radikaal-feminisme blijft
de omverwerping van de bestaande verhoudingen een open vraag. Outshoom (1981)
spreekt in dit verband ironisch van de 'kladderadatsch', waarmee ze bedoelt: de revolutie,
dat wil zeggen de afschaffing van de onderdrukking van vrouwen door mannen, komt uit
het niets en geheel onbegrijpelijk tot stand.
Een belangrijk probleem voor het socialistisch-feminisme was de vraag hoe de relatie
tussen het kapitalisme en het patriarchaat in elkaar zat. Er ontstonden om deze reden verschillende stromingen binnen het socialistisch-feminisme, waarvan een overzicht te vinden is in Figuur 4.1.
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Uit Figuur 4.1 blijkt dat er drie stromingen zijn te onderscheiden. De eerste twee richtingen zijn zogenaamde 'dual system' theorieën, waarbinnen het patriarchaat en het kapitalisme twee onderscheiden begrippen zijn. De derde stroming bestaat uit 'unified system'
theorieën. Hierin worden patriarchaat en kapitalisme gezien als zodanig met elkaar verweven dat deze in feite één systeem vormen. Hieronder zal kort op elk van deze richtingen worden ingegaan.
Ten eerste is er een stroming die ervan uit gaat dat het patriarchaat een ideologische basis
heeft en het kapitalisme een materiële basis. Deze richting wordt vertegenwoordigd door
Mitchell (1971). Hier zijn het marxisme en het radikaal-feminisme het minst geïntegreerd. Om de onderdrukking van vrouwen op te heffen zijn er zowel veranderingen nodig in de materiële voorwaarden waaronder vrouwen leven, als veranderingen op ideologisch niveau, bijvoorbeeld wat betreft de opvattingen van mensen over vrouwen en
mannen. Het economische en het ideologische hebben ieder een zelfstandige basis en
verandering in de positie van vrouwen treedt pas op als beide veranderen.
Ten tweede is er een stroming die ervan uitgaat dat zowel het patriarchaat als het kapitalisme een materiële basis hebben. Hartmann (1981a; 1981b) is een belangrijke vertegenwoordigster van deze stroming. Het patriarchaat moet volgens haar gezien worden als een
set van sociale relaties tussen mannen. Het patriarchaat heeft een materiële basis omdat
mannen controle uitoefenen over het werk van vrouwen. Ten eerste worden vrouwen
uitgesloten van de arbeidsmarkt als geheel of van delen daarvan. Ten tweede oefenen
mannen controle uit over de seksualiteit van vrouwen en zijn mannen op grond van hun
biologische sekse vrijgesteld van huishoudelijk werk en kinderverzorging. De belangen
van mannen zijn echter niet altijd hetzelfde als de belangen van het kapitalisme, daarom
moeten de twee begrippen wel gescheiden worden.
Ten derde is er een stroming die streeft naar het integreren van de begrippen patriarchaat
en kapitalisme in één theorie. Het socialistisch-feminisme in Nederland hoort overwegend
tot deze richting. Volgens Young (1981) zijn de twee begrippen patriarchaat en kapitalisme niet echt van elkaar te onderscheiden. De materiële basis van het patriarchaat bestaat
uit de controle van mannen over de arbeid van vrouwen. Het kenmerk van het kapitalistisch systeem is echter de (overwegend mannelijke) controle over de arbeid (van mannelijke en vrouwelijke arbeiders) en de vraag is dus in hoeverre de begrippen op deze manier echt van elkaar te scheiden zijn.
Terwijl Hartmann beweert dat het kapitalisme in wezen sekse-neutraal is en dat onderdrukking van vrouwen alleen te begrijpen is door opname van het begrip patriarchaat,
zegt Young dat het kapitalisme zelf niet sekse-neutraal is. De vraag is dan vervolgens hoe
het 'seksisme' van het kapitalisme werkt. Young beweert dat het marginaliseren van
vrouwen op de arbeidsmarkt een fundamenteel aspect is van het kapitalisme. Zij verklaart
dit als volgt. Het kapitalisme is een systeem waarin niet alle potentieel produktieve mensen ook echt werken en waarin de populatie die op één moment in het produktieproces is
opgenomen,fluctueertín de tijd. Dit betekent dat er criteria nodig zijn om te bepalen wie
de primaire, onmisbare en wie de secundaire, uitwisselbare werkers zijn. Een van de be-
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langrijkste criteria hierbij is sekse. Vrouwen worden dus niet definitief uitgesloten van de
arbeidsmarkt, maar gedegradeerd tot secundaire arbeiders, die al naar gelang de economische situatie aan- of afwezig zijn op de arbeidsmarkt4.
Deze verklaring stuit echter op een belangrijk probleem: de horizontale en verticale segregatie op de arbeidsmarkt naar sekse maakt het moeilijk aanneembaar dat vrouwen de
tijdelijke 'gaten' in werk van mannen kunnen of mogen opvullen. Het is op de arbeidsmarkt eerder zo dat vrouwen in de plaats komen van vrouwen en mannen in de plaats van
mannen. Juist dit systeem wordt door sommigen gezien als voortdurende bevestiging van
de slechte arbeidsposities van vrouwen5.

4.5 Kritiek op het begrip patriarchaat
Om een overzicht te krijgen van de problemen die op den duur ontstonden met het gebruik van het begrip 'patriarchaat' baseren we ons op de bezwaren die Outshoom (1989)
noemt in haar inaugurele rede.
Ten eerste is er het probleem van de definitie. Valt onder het patriarchaat nu de onderdrukking van alle mannen, slechts van bepaalde categorieën mannen (echtgenoten), of
van mannen onder bepaalde historische omstandigheden?
Ten tweede bestaat er onenigheid over wat nu precies het verschil in macht tussen vrouwen en mannen veroorzaakt. Volgens sommigen, vooral radikaal-feministen, komt de
macht van mannen voort uit het feit dat vrouwen een ander lichaam hebben, een andere
seksualiteitsbeleving en een ander aandeel in de voorplanting. Volgens anderen ligt de
machtsbasis van mannen vooral in de beheersing van de vrouwelijke arbeidskracht (marxistisch feministen) en volgens weer anderen is het een combinatie van economische uitbuiting en beheersing van de reproductieve vermogens (socialistisch-feministen). Tenslotte zijn er ook onderzoeksters die denken dat de basis voor de macht van mannen
vooral in de ideologische sfeer ligt, dat wil zeggen dat de (patriarchale) cultuur opvattingen en waarden produceert die de macht systematisch bij mannen legt en niet bij vrouwen.
Ten derde wordt het universalistische karakter van het patriarchaat betwijfeld. Alhoewel
in alle bekende culturen wel vormen van onderdrukking van vrouwen aan te tonen zijn,
kan de vorm en inhoud van deze onderdrukking per cultuur sterk verschillen.
Ten vierde is er kritiek op het essentialisme van het begrip patriarchaat. Er wordt vanuit
gegaan dat mannen vrouwen onderdrukken en dat we dus weten wat vrouwen en mannen
zijn. We zien hier een ontwikkeling naar een 'cultureel-feminisme' waarin vragen worden
gesteld als: wat zijn vrouwen eigenlijk en, kunnen we ons geslachtelijkheid misschien
ook anders voorstellen dan als een strikte dichotomie (Hagemann-White, 1989; Steggerda, 1990).
Tenslotte bestaat er geen duidelijkheid over de vraag op welk niveau zich alles afspeelt.
Worden vrouwen onderdrukt door het economische, maatschappelijke en politieke sys-
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teem, door sociale relatiestructuren (zoals het gezin) of worden individuele vrouwen onderdrukt door individuele mannen?
Het begrip patriarchaat leek een oplossing te bieden voor een aantal vragen die het marxisme niet kon beantwoorden. Er ontstond binnen het socialistisch-feminisme echter een
eindeloze discussie over de vraag hoe het begrip patriarchaat nu precies in het marxistisch begrippenkader moest worden ingepast. Outshoom constateert dat het patriarchaats-begrip om deze redenen op den duur niet voldeed en vanaf 1981 van het wetenschappelijk toneel verdween. Bovendien werd het socialistisch-feminisme steeds minder
toegepast en namen andere theorieën hun plaats in.

4.6 Nieuwe ontwikkelingen
Het lijkt misschien uit het voorgaande alsof alle nieuwe ontwikkelingen binnen het marxisme aan vrouwenstudies voorbij zijn gegaan. Dit is echter niet het geval. Er zijn ontwikkelingen binnen vrouwenstudies die hun wortels vinden in neo-marxistische en, zoals
sommige beweren, neo-weberiaanse stromingen (zie Crompton & Mann, 1986).
We gaan hier kort in op de algemene neo-marxistische en neo-weberiaanse ontwikkelingen, omdat daarna pas duidelijk kan worden op welke manier vrouwenstudies hierin passen.

4.6.1 Neo-marxistische en neo-weberiaanse ontwikkelingen: beroepsklasse en beroepsprestige
Neo-marxistische onderzoekers hanteren een relationeel klassebegrip (Kerstholt, 1982).
Dit wil zeggen dat klassen altijd ontstaan in verhouding tot elkaar. Met name Goldthorpe
heeft zich bezig gehouden met het ontwerpen van een neo-marxistische klassenindeling.
Deze staat bekend als de EGP-beroepsklassificatie (Erikson, Goldthorpe en Portocarrero,
1983). Er worden hierin tien klassen gedefinieerd, die gecomprimeerd kunnen worden tot
drie klassen. De gebruikte criteria zijn: loondienst of zelfstandige (bezit van produktiemiddelen), hoofd/handarbeid, vereiste scholing, leiding geven. In de onderzoekspraktijk
wordt klasse meestal vastgesteld op grond van beroepstitel, omdat in de huidige beroepstitels voldoende aanwijzingen zijn voor de vier criteria. Beter is natuurlijk om de vier
criteria apart te meten (CBS-beroepencode). Het ontwerpen van betrouwbare beroepenladders op basis waarvan de beroepsklasse kan worden vastgesteld is een belangrijke
bezigheid van neo-marxistische stratificatie-studies (Erikson e.a., 1983; Ganzeboom e.a.,
1987).
Weber onderscheidt drie dimensies van sociale ongelijkheid: een economische (klasse),
een sociaal-culturele (stand/status) en een politieke dimensie (politieke macht). Hij om84

schrijft klassen als groepen die binnen een gegeven economische orde dezelfde levenskansen hebben welke voortvloeien uit verschillen in de beschikbaarheid over goederen
(Kerstholt, 1982:49). Hij verwacht dat sociale klassen op den duur een gemeenschappelijke leefstijl zullen ontwikkelen. Zo kan een klasse zich tot een stand ontwikkelen. Alhoewel binnen de weberiaanse traditie ook een klasseanalyse past, houden de meeste neo-weberianen zich bezig met de sociaal-culturele, symbolische dimensie van sociale ongelijkheid. Zo zijn beroepsprestigeladders (zie b.v. Sixma & Ultee, 1983) in feite gebaseerd op
de standsdimensie van Weber. Er wordt een graduele schaal gehanteerd die beroepen
indeelt op basis van de hoeveelheid prestige ofwel maatschappelijk aanzien. Het gaat
hierbij om een sociale rangorde en er wordt doorgaans geen indeling in groepen gemaakt.
Daarnaast gaan er ook stemmen op om de samenleving niet alleen als geordend langs
beroepsklasse of beroepsstatus te zien. Volgens Bourdieu (1989) is de huidige samenleving gebaseerd op het bezit van drie soorten kapitaal: economisch, cultureel en sociaal
kapitaal en hij baseert zich hierbij op Weber. Cultureel kapitaal functioneert voor een
deel symbolisch in de vorm van distinctie (de goede smaak). Hieruit voort komt onderzoek naar leefstijlen (Bourdieu, 1979; Ganzeboom, 1988). Volgens Eder (1989) kan het
uitdragen van de juiste morele en esthetische opvattingen, zelfs een compensatie vormen
voor het gebrek aan beroep, opleiding of inkomen. Van de andere kant kan cultureel kapitaal geobjectiveerd worden in titels en diploma's. Het diploma geeft iemand institutionele erkenning. Ook zegt het diploma iets over de 'wisselkoers' tussen cultureel en economisch kapitaal, namelijk de geldelijke waarde (inkomen) waartegen de titel/diploma
geruild kan worden. Tegelijk hangt de materiële waarde af van de schaarste van de opleiding of diploma. Naast symbolische waarde heeft cultueel kapitaal dus ook een materiële
waarde.
Naarmate het cultureel kapitaal dat verankerd ligt in de produktiemiddelen toeneemt,
neemt ook de macht van de culturele kapitaalbezitters toe (Bourdieu, 1989: 129). Met
name de opkomst van de 'intelligentia' wordt wel eens gezien als de opkomst van een
machtige, maar bezitloze klasse.
Bourdieu noemt tevens sociaal kapitaal een hulpbron voor de levenskansen van mensen.
De hoeveelheid sociaal kapitaal hangt af van de grootte van het netwerk en van de hoeveelheid kapitaal van ieder van de kennissen van het netwerk. Sociaal kapitaal is net als
cultureel kapitaal 'verhuld', dat wil zeggen heeft de mogelijkheid in zich om ooit omgezet te worden tot economisch kapitaal.

4.6.2 Nieuwe ontwikkelingen binnen vrouwenstudies
Binnen vrouwenstudies houdt men zich vooral bezig met het kritisch onderzoeken van de
bruikbaarheid van bestaande beroepenladders voor vrouwen (zie b.v. Acker, 1980;
Crompton, 1986; van Doome-Huiskes, 1984). De meeste beroepenclassificaties zijn na-
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meiijk gebaseerd op de beoordeling van mannelijke beroepstitels. De vraag is nu of vrou
wen en mannen die eenzelfde beroep uitoefenen ook dezelfde klasse hebben.
Bovendien doet zich het probleem voor dat veel typisch vrouwelijke beroepen aanvanke
lijk niet opgenomen zijn in beoordelingsrondes, waardoor de scores van deze beroepen
vaak achteraf geschat moesten worden. Hierdoor bestaat het vermoeden dat de huidige
beroepsclassificaties bij uitstek geschikt zijn om klasse-diversiteit onder mannen te be
schrijven, maar niet onder vrouwen. Zo blijken vrouwen sterk 'te clusteren' in de klasse
ΙΠ van Goldthorpe (laag-geschoolde hoofdarbeid). Hieruit zou men kunnen concluderen
dat de klasse-diversiteit onder vrouwen klein is. Maar misschien duiden de gegevens er
eerder op dat de diversiteit onder vrouwen in de bestaande indelingen niet volledig tot
zijn recht komt.
Er doen zich niet alleen problemen voor bij het bepalen van de klasse van werkende
vrouwen. Met name huisvrouwen vormen (ook binnen de traditionele stratificatiestudies,
waar ze meestal uit de analyses worden verwijderd) een probleem. Als de klasse afhangt
van het beroep, welke klasse heeft dan een niet-werkende vrouw of man. Binnen de tradi
tionele opvatting vormt de klasse van de huisvrouw geen probeem. Goldthorpe vat het
gezin namelijk op als eenheid van klasse. De klasse van een huisvrouw is dus gelijk aan
die van haar echtgenoot.
Dit stuitte echter op problemen van feministische kant. Enerzijds zijn er onderzoeksters
die hier een meer marxistisch standpunt tegenoverstellen. Huisvrouwen zouden, juist van
wege hun economische afhankelijkheid per definitie een andere klasse hebben dan hun
echtgenoot (Walby, 1986). Met betrekking tot het gezin is er dus altijd sprake van crossclass families. Hier komt heel duidelijk het conflictkarakter van het traditionele marxisme
weer terug. Vrouwen en mannen in gezinnen hebben tegengestelde belangen en leven dus
in voortdurend conflict met elkaar wat betreft die belangen.
Anderzijds zijn er onderzoeksters die proberen huisvrouwen op te vatten als een specifie
ke beroepsgroep. Zo onderzocht Nilson (1978) de status van de huisvrouw. Het blijft
vooralsnog een probleem om de klasse en/of status van huisvrouwen te bepalen. Konden
binnen de traditionele stratificatiestudies de huisvrouwen Ongestraft' als groep uit de
analyses worden verwijderd, binnen vrouwenstudies zou op deze manier vaak het groot
ste deel van de onderzoekspopulatie worden verwijderd.
Een ander probleem vormt het bepalen van de klasse van werkende gehuwde vrouwen.
Volgens de conventionele opvatting wordt ook hier de klasse van de echtgenoot als door
slaggevend voor de klasse van het hele gezin gezien (Goldthorpe e.a., 1983). Men gaat er
hier van uit dat het werk van gehuwde vrouwen noch een wezenlijke bijdrage levert aan
haar eigen klasse noch aan die van het gezin als geheel. Niet alleen binnen vrouwenstu
dies, maar ook binnen de traditionele stratificatiestudies wordt echter tegenwoordig steeds
vaker uitgegaan van een individuele klasse in tegenstelling tot een gezinsklasse (Crompton & Mann, 1986). Dit wil zeggen dat niet alle individuen binnen een gezin dezelfde
klasse hoeven te hebben. Dit heeft tot gevolg dat het bestaan van cross-class families
wordt erkend. Maar ook hiervoor geldt dat er nog geen eenduidige opvatting bestaat over
het toekennen van klassescores aan gehuwde werkende vrouwen.
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Op minder kritiek binnen vrouwenstudies stuiten de theorieën van bijvoorbeeld Bourdieu.
De nadruk die hier gelegd wordt op het belang van opleiding (cultureel kapitaal) en sociale kontakten (sociaal kapitaal) sluit goed aan bij opvattingen binnen vrouwenstudies. Er
wordt immers steeds gewezen op de negatieve gevolgen van het hebben van een onderwijsachterstand van vrouwen. Ook wordt het belang ingezien van het sociale isolement
van huisvrouwen en het missen van het 'old boys' netwerk van werkende vrouwen.

4.7 Vraagstelling
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal in hoeverre belangrijke hulpbronnen van vrouwen
samenhangen met de opvattingen van vrouwen over de privésfeer, politieke opvattingen
en participatie. Er moet allereerst een keuze gemaakt worden welke hulpbronnen we zullen operationaliseren.
Het blijkt dat de belangrijkste erfenis van het marxisme bestaat uit de blijvende aandacht
voor de materiële condities waaronder vrouwen leven6, alhoewel sommigen vinden dat de
aandacht voor de materiële posities van vrouwen afneemt ten gunste van een overmatige
nadruk op ideologische aspecten van vrouwenonderdrukking (Clerkx & Westerbeek,
1984; Knijn, 1990).
Op de eerste plaats is binnen het marxistisch feministisch en het socialistisch-feministisch
onderzoek de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt van belang. Een belangrijk onderscheidingscriterium tussen vrouwen onderling is of ze wel of geen betaald werk verrichten en vervolgens tot welke klasse ze behoren op grond van het beroep dat ze nu uitoefenen, of in het verleden uitgeoefend hebben.
Naast het beroep wordt het inkomen als een belangrijk sociaal onderscheidingscriterium
aangemerkt. De kenmerken beroep en inkomen zullen hier economisch kapitaal worden
genoemd.
Opleiding is een typisch neo-weberiaans kenmerk en wordt gezien als cultureel kapitaal
dat in onze samenleving van wezenlijk belang is voor het vergroten van de levenskansen.
Het hebben van de 'juiste', dat wil zeggen invloedrijke, sociale kontakten kan ook gezien
worden als een hulpbron voor het vergroten van levenskansen.
In dit hoofdstuk worden de volgende vier hulpbronnen onderscheiden:
1 klasse
2 inkomen
3 opleiding
4 sociale kontakten
In paragraaf 4.8 zal ingegaan worden op de operationalisering van deze vier kenmerken
en op de beschrijving van verschillen tussen vrouwen wat betreft deze kenmerken.
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De hoofdvragen die in dit hoofdstuk beantwoord zullen worden zijn (a) hangen de hulpbronnen: opleiding, klasse, inkomen en sociale kontakten, samen met opvattingen van
vrouwen over privésfeer en politiek en (b) als er samenhangen bestaan welke richting
gaan die samenhangen op?
Wat zijn nu de verwachtingen aangaande deze vragen? Marx ging uit van een volledige
eenheid van onderbouw (klasse) en bovenbouw (ideologie). Hij verwachtte een perfecte
samenhang tussen klasse en ideologie. Weber zag de samenhang genuanceerder. De klassepositie kan samen gaan met een eigen ideologie en leefstijl, maar dit hoeft niet noodzakelijkerwijs het geval te zijn. Ook is het mogelijk dat klasse en stand op den duur niet
meer helemaal met elkaar samenvallen, maar dat een stand (een leefstijl) een eigen leven
gaat leiden. Bourdieu, die zijn theorieën en onderzoek plaatst tegen de achtergrond van de
huidige moderne samenleving, vindt dat leefstijlen zowel gekoppeld zijn aan het bezit
van economische hulpbronnen, als aan het bezit van culturele hulpbronnen. Volgens
Bourdieu lijken mensen met weinig inkomen/bezit veel op mensen met weinig opleiding,
maar mensen met veel inkomen/bezit en mensen met veel opleiding lijken in hun leefstijl
en opvattingen niet op elkaar. De economische elite (veel inkomen) koppelt een grote
materiële welvaart aan een grote consumptie, het bezitten van veel welvaartsgoederen,
het aanhangen van conservatieve, traditionele morele waarden en een rechts stemgedrag.
Maar de culturele elite (veel opleiding) koppelt een tamelijk grote materiële welvaart aan
een gematigd consumptiepatroon, het aanhangen van liberale, moderne morele opvattingen en een links stemgedrag. Deze resultaten met betrekking tot opleiding worden bevestigd door recent onderzoek (Clark & Clark, 1986; Castenmiller & Dekker, 1987; Kiecolt,
1988; Ganzeboom, 1988; Inglehart, 1990). Wat betekent dit nu voor verwachtingen aangaande deze studie?
Met betrekking tot opleiding zijn de verwachtingen duidelijk. Het hebben van relatief
veel opleiding is ten opzichte van het hebben van weinig opleiding een duidelijk moderniseringskenmerk, vooral voor vrouwen. Immers de gemiddelde opleidingsduur is juist
voor vrouwen de laatste decennia sterk gestegen. Een hoge opleiding zal dan ook samenhangen met moderne opvattingen over de privésfeer, grote politieke interesse en participatie alsmede een links zelfbeeld.
We kunnen echter de verwachtingen aangaande opleiding niet zomaar doortrekken naar
de economische hulpbronnen: inkomen en klasse. Er zijn namelijk zowel voor inkomen
als voor sociale klasse tegengestelde verwachtingen te formuleren. In hoofdstuk 1 werd
reeds Inglehart (1990) aangehaald. Deze auteur veronderstelt dat mensen die opgroeien in
historische periodes van schaarste en weinig materiële welvaart, gedurende hun hele verdere leven een grote waarde zullen blijven hechten aan materiële zaken. Dit zou samen
gaan met een tamelijk rigide en traditioneel normen- en waardenstelsel en een geringe
belangstelling voor politieke zaken. Als de materiële condities waaronder mensen leven
onzeker zijn, zoekt de mens juist zekerheid in normen en waarden. Er is geen tijd en belangstelling voor het volgen van maatschappelijke ontwikkelingen en het individu zal op
traditie en veiligheid gericht zijn. Mensen die daarentegen opgroeien onder condities van
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grote materiële welvaart, zullen hun hele verdere leven een meer flexibel normen en
waardenpatroon durven hanteren, omdat zij geen behoefte hebben aan de zekerheid en
veiligheid die tradities met zich meebrengen. Zij zijn beter in staat de maatschappelijk
gebaande paden te verlaten, omdat onzekerheid geen bedreigende betekenis voor hen
heeft. Inglehart ziet dit verschijnsel vooral als een historisch proces waarbij hij de scheiding legt tussen het wel of niet bewust meegemaakt hebben van de tweede wereldoorlog.
Het ligt onzes inziens voor de hand om ook binnen een historische tijdsperiode een onderscheiding te maken tussen mensen die een grote of een minder grote materiële welvaart genieten. Er zijn immers ook in Nederland grote verschillen in materiële welvaart.
Binnen deze theorie past de hypothese dat vrouwen die de beschikking hebben over een
klein inkomen of van dit inkomen onzeker zijn, een meer traditioneel waarden en normenpatroon aan zullen hangen, een rechtser zelfbeeld hebben en minder in politiek geïnteresseerd zijn en hierin participeren dan vrouwen die voortdurend onder zeer gunstige
materiële condities leven. Hypothese In-a luidt dan: hoe hoger het inkomen, des te modemer de culturele kenmerken, dat wil zeggen hoe minder tradioneel de opvattingen over
de privésfeer, des te linkser het zelfbeeld en des te meer betrokken bij de politiek.
Op grond van onderzoek van Bourdieu komen we echter tot een andere hypothese. De
economische elite kenmerkt zich volgens Bourdieu door traditionele morele opvattingen
en door een rechts stemgedrag. Wat betreft politieke betrokkenheid zijn op basis hiervan
moeilijk verwachtingen te baseren. Hypothese In-b luidt: hoe meer inkomen des te traditioneler de opvattingen en des te rechtser het politieke zelfbeeld.
Ook met betrekking tot klasse zijn er tegenstrijdige verwachtingen te formuleren. Enerzijds zouden we de hypothese van Bourdieu aangaande de economische elite kunnen
doortrekken naar vrouwen in hogere klassen. We moeten hierbij wel bedenken dat Bourdieu waarschijnlijk met economische elite vooral op inkomen doelde en minder op klasse.
Op grond hiervan verwachten we dan dat vrouwen in meer bezittende en machtige klassen (b.v. leidinggevende beroepen), minder moderne culturele kenmerken hebben. We
noemen dit de hypothese S-a.
Echter, we kunnen de (beroeps)klassen van vrouwen ook indelen op het continuum traditioneel/modern en komen dan tot een heel andere hypothese. Juist de leidinggevende beroepen zijn voor vrouwen tamelijk roldoorbrekend en modern en het verrichten van handarbeid of ongeschoolde hoofdarbeid, alsmede het nooit hebben uitgeoefend van een beroep zijn vanuit deze optiek meer traditioneel. We verwachten dat het feitelijk verkeren in
meer roldoorbrekende, moderne beroepsklassen samengaat met moderne culturele kenmerken, zoals moderne opvattingen over de privésfeer, een grote politieke interesse en
participatie en een links zelfbeeld. Hypothese S-b luidt dan ook dat vrouwen in leidinggevende en zelfstandige beroepen modernere culturele kenmerken hebben dan vrouwen die
handarbeid verrichten, ongeschoolde hoofdarbeid uitvoeren of nooit een beroep hebben
uitgeoefend.
Met betrekking tot sociale kontakten is het moeilijk om verwachtingen te formuleren op
grond van voorgaand onderzoek, omdat dit nauwelijks beschikbaar is. We redeneren als

89

volgt. Als vrouwen beschikken over meer en invloedrijkere sociale kontakten, dan is er
meer kans op moderne opvattingen omdat zij via belangrijke kontakten op de hoogte raken van recente maatschappelijke ontwikkelingen en hun opvattingen hieraan aan zullen
passen. Omdat de maatschappelijke tendens neigt naar het moderner worden van opvattingen over de privésfeer (zie hoofdstuk 1) verwachten we dat vrouwen met meer en invloedrijkere sociale kontakten modemer denken dan vrouwen met een minder belangrijke
sociale kontakten. Verder verwachten we dat sociale kontakten kunnen bevorderen dat
vrouwen kontakten krijgen in de politiek, waardoor politieke interesse en participatie
toenemen. Met betrekking tot politiek zelfbeeld bestaat er echter geen verwachting.

4.8 De operationalisering van de hulpbronnen
In deze paragraaf wordt ingegaan op de operationalisering van de vier hulpbronnen: opleiding, klasse, inkomen en sociale kontakten, alsmede op de verdeling van de onderzoekspopulatie aan de hand van deze vier variabelen. Tevens wordt, ter vergelijking, de
verdeling voor mannen vermeld.

4.8.1 Opleiding
In het databestand is opleiding gedefinieerd als de hoogst afgeronde opleiding van de
respondenten. Aanvankelijk zijn de antwoorden verdeeld over zeven categorieën (Tabel
4.1). Om de opleidingsvariabele zo hanteerbaar mogelijk te houden is hier gekozen voor
een indikking van de oorspronkelijke zeven categorieën tot drie categorieën (Tabel 4.2).
Lager onderwijs (LO) en lager beroepsonderwijs (LBO) vormen de eerste categorie. Het
middelbaar vormend (MAVO, MULO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO) vormen
samen de tweede categorie. Tenslotte vormt het HAVO en VWO samen met het hoger
beroepsonderwijs (HBO) en het wetenschappelijk onderwijs (WO) de derde categorie.
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Tabel 4.1 - Hoogst voltooide opleiding: zeven categorieën

N

LO
LBO
MAVO. MULO
MBO
HAVO. HBS, MMS, VWO
HBO
WO
totaal

vrouwen
procent

(mannen)
(procent)

258
318
288
320
173
194
33

16
20
18
20
11
12
2

(13)
(19)
(12)
(21)
(14)
(15)
(5)

1584

99

(99)

Tabel 4.2 - Hoogst voltooide opleiding: drie categorieën

N
LO. LBO
MAVO. MULO. MBO
HAVO. VWO. HBO. WO

totaal

vrouwen
procent

(mannen)
(procent)

576
608
400

36
38
25

(32)
(33)
(34)

1584

99

(99)

Omdat veel jonge vrouwen ten tijde van het onderzoek nog met hun opleiding bezig
waren, zal dit tot gevolg hebben dat de opleidingsscores van jonge vrouwen vaak niet de
toekomstige 'eind'scores zijn. Het gemiddelde opleidings-niveau zal hierdoor wat te laag
uitvallen.
Uit Tabel 4.1 valt op te maken dat mannen gemiddeld nog steeds een hogere opleiding
hebben dan vrouwen. Opvallend is het kleine aantal vrouwen (2%) met een afgeronde
universitaire opleiding, mannen hebben daarentegen meer dan twee maal zo vaak (5%)
een universitaire opleiding (Tabel 4.1). De verschillen tussen vrouwen en mannen komen
in Tabel 4.2. nog duidelijker naar voren. Vooral de verschillen op het hoogste niveau
vallen op: 25% vrouwen tegenover 34% mannen heeft minstens een opleiding op HAVO-niveau afgemaakt.
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4.8.2 Inkomen
Beschikbaar zijn gegevens over het bruto gezinsinkomen (Tabel 4.3). Dit betekent helaas
dat voor gehuwde werkende vrouwen niet bekend is wat hun individuele inkomen is.
Bovendien geeft het gezinsinkomen geen informatie over het geld waar vrouwen zelf
over kunnen beschikken. Het zegt alleen iets over de inkomenspositie van het gezin als
geheel en niets over het beschikbare budget van de individuele gezinsleden (een uitzondering hierop vormen de alleenstaande, zelfstandig wonende vrouwen). Het is immers mogelijk dat een alleenstaande vrouw met een laag inkomen meer kan uitgeven voor zichzelf dan een gehuwde huisvrouw met een hoog gezinsinkomen waar zij niet de beschikking over heeft. Er is niettemin gekozen voor opname van deze variabele omdat het de
best beschikbare informatie bevat over de financiële situatie van de respondenten.
Vrouwen hebben volgens Tabel 4.3 gemiddeld een lager gezinsinkomen dan mannen.

Tabel 4.3 - Bruto gezinsinkomen van vrouwen (tussen haakjes: mannen)

vrouwen
N procent

minder dan fl 500
П5О0-Г25ОО
Г2500-В250
f3250-f5000
¿f5000

160
363
325
310
199

geen antwoord

201

totaal
missing

1557
26

12
27
24
23
15

101

(mannen)
(procent)

(9)
(20)
(22)
(29)
(19)

100

vrouwen
procent

(mannen)
(procent)

10
23
21
20
13

(8)
(19)
(21)
(28)
(19)

13

(6)

100

(101)

4.8.3 Sociale klasse
De gebruikelijke manier om klasse te bepalen is aan de hand van het beroep. We spreken
dan van beroepsklasse en in dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de EGP-schaal
(Erikson e.a., 1983; Ganzeboom e.a., 1987). Zoals vermeld in 4.7 is de EGP-schaal gebaseerd op vier criteria, namelijk: hoofd/handarbeid/agrarisch (sector), loondienst/zelfstandig, mate van leiding-gevendheid en vereiste opleiding. Op basis van deze vier criteria
zijn beroepen ingedeeld in tien (sub)klassen.
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In deze studie is de klasse van vrouwen bepaald aan de hand van het eigen beroep, nu of
in het verleden. Er waren in het databestand helaas geen gegevens bekend over het beroep van de partner of ouders (dit is van belang indien de répondent nog thuis woont),
daarom is gekozen voor een beoordeling op grond van het eigen beroep. Ofschoon het
waarschijnlijk is dat de klasse van de echtgenoot van belang is voor het bepalen van de
klasse van gehuwde vrouwen, zijn we in dit onderzoek dus genoodzaakt ons te beperken
tot het eigen uitgeoefende beroep. De resultaten hiervan staan in Tabel 4.5.

Tabel 4.5 - Sociale klasse volgens de EGP-beroepen typologie

vrouwen
N
procent

(mannen)
(procent)

I

grote zelfstandigen, hoger leidinggevenden,
academici

38

II

lager leidinggevend, geschoolde hoofdarbeid

272

21

(24)

593

45

(15)

III routine hoofdarbeid

(17)

IVa

kleine zelfstandigen met personeel

20

2

(3)

IVb

kleine zelfstandigen zonder personeel

28

2

(2)

IVc

zelfstandige boeren

7

1

(3)

V

supervisoren handarbeid, hooggeschoolde
handarbeid

14

1

(5)

VI

geschoolde handarbeid

21

2

(11)

Vila

half- en ongeschoolde handarbeid

324

25

(18)

7

1

(2)

VI lb landarbeid
nooit betaald werk gehad
niet klassificeerbaar/geen antwoord

totaal

230
30

1585
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Het hanteren van beroepenklassificaties brengt altijd een groot aantal problemen mee
voor onderzoek naar vrouwen. Zo is de EGP-beroepenklassificatie oorspronkelijk tot
stand gekomen door scores toe te kennen aan mannelijke beroepstitels. De schaal is dus
ontworpen om een zo groot mogelijke differentiatie aan te brengen in mannelijke beroepsklassen. Veel typische vrouwenberoepen zijn achteraf ingepast in het bestaande
beroepenschema, waardoor het verschijnsel kan optreden dat een indeling die grote diversiteit tussen mannen aan kan tonen veel minder goed tussen vrouwen differentieert. Uit
Tabel 4.5 blijk dit duidelijk het geval te zijn. We zien dat vrouwen 'samenklonteren' in
bepaalde klassen. Zo valt 45% van alle vrouwen in de groep 'routine hoofdarbeid'. Daarentegen is er voor mannen geen categorie die meer dan 24% van de mannen bevat. Door
sommige onderzoekers is daarom gepleit voor het verder differentiëren van met name de
beroepsgroepen die nu vallen onder routine-hoofdarbeid, waar bijna alle typische vrouwenberoepen onder vallen (Portocarero, 1989).
Het probleem van de soms zeer kleine celvullingen is hier opgelost door bepaalde sociale
klassen samen te nemen waardoor een gecomprimeerde klassenindeling ontstaat. De uiteindelijk gehanteerde klassenindeling staat in Tabel 4.6. Hierin is ook expliciet opgenomen de groep die nooit betaald werk heeft gehad.

Tabel 4.6 - EG P-typologie van sociale klasse (gecomprimeerde versie). Tussen haakjes
staan de categorieën uit de oorspronkelijke typologie, zoals vermeld in Tabel 4.5

N

1 grote zelfstandigen, hoger leidinggevend, academi (I)

procent

38

3

2 lager leidinggevend, geschoolde hoofdarbeid (II)

272

18

3 routine hoofdarbeid (III)

593

39

4 kleine zelfstandigen en boeren (IVa.b.c)

55

4

5 (on)geschoolde handarbeid (V.VI.VIla.b)

366

24

6 nooit betaald gewerkt

217

14

1541
43

102

totaal
missing
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De categorieën 1 tot en met 5 in Tabel 4.6 bestaan gedeeltelijk uit vrouwen die nu een
baan hebben en gedeeltelijk uit vrouwen die nu geen betaald werk verrichten, maar wel in
het verleden een beroep hebben uitgeoefend. In Tabel 4.7 wordt daarom onderzocht hoe
groot het percentage werkende vrouwen per beroepsgroep is.

Tabel 4.7 - Samenstelling klasseindeling in werkenden en vrouwen die werkten in het
verleden

werkt

werkle in
verleden

totaal

1 grote zelfstandigen, hoger leidinggevend, academici

66%

34%

100%

2 lager leidinggevend, geschoolde hoofdarbeid

52%

48%

100%

3 routine hoofdarbeid

40%

60%

100%

4 kleine zelfstandigen en boeren

53%

47%

100%

5 (on)geschoolde handarbeid

34%

66%

100%

100%

100%

64%

100%

6 nooit betaald gewerkt

totaal

36%

Uit Tabel 4.7 blijkt dat het aantal feitelijk werkende vrouwen sterk verschilt per beroepsgroep. De hoogste beroepsgroep (1) bevat de meeste werkende vrouwen; 66% is ook
feitelijk werkzaam in het betreffende beroep. Echter van de groep vrouwen die handarbeid (5) verricht, werkt maar 34% en 66% is wel ingedeeld in deze categorie maar is niet
feitelijk werkzaam. Ook categorie 3 (routine handarbeid) bevat een meerderheid vrouwen
die feitelijk het beroep niet uitoefent, maar slechts op grond van een beroep in het verleden is ingedeeld. Opvallend is dat de categorieën waarin de meeste vrouwen zijn ingedeeld, namelijk 3 en 5 (zie Tabel 4.6) procentueel de meeste niet werkende vrouwen bevat. Alhoewel niet alle beroepsgroepen dezelfde samenstelling hebben en in die zin dus
minder goed vergelijkbaar zijn dan we zouden willen, hebben we toch gekozen voor deze
indeling. Het alternatief zou zijn geweest om alle vrouwen die feitelijk niet werken in te
delen in de zesde categorie: de niet beroepsmatig werkzame vrouwen. Hierdoor zou de
categorie 'niet werkenden' ongeveer tweederde van alle vrouwen bevatten, terwijl tege-
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lijk sprake is van een zo heterogene en niet specifieke groep dat uitspraken over deze
groep nauwelijks waarde hebben.

4.8.4 Sociale kontakten
Uitgaande van de beschikbare gegevens is gezocht naar een meetinstrument voor sociale
kontakten. Er is hier gekozen voor het opnemen van het lidmaatschap van plaatselijke
verenigingen. De motivatie om dit lidmaatschap op te nemen als indicatie voor het sociale netwerk, wordt gevormd door de veronderstelling dat het participeren in een vereniging
iemand in kontakt kan brengen met meer of minder bekende plaatselijke personen, en dat
dit effect sterker is als iemand binnen een vereniging bestuurstaken heeft waardoor ook
kontakten met plaatselijke invloedrijke mensen buiten de vereniging (bv. wethouders
gemeente-ambtenaren, e.d.) tot stand kunnen komen. In Tabel 4.8 staan de frequentieverdelingen vermeld. Een nadeel is dat er niets bekend is over de aard van de vereniging en
over het aantal verenigingen waarvan men lid is.

Tabel 4.8 - Lidmaatschap van plaatselijke vereniging

aantal
geen lid
lid
bestuurstaken
totaal
missings

percentage
vrouwen

(percentage
mannen)

825
547
190

53
35
12

(50)
(35)
(15)

1562
22

100

(100)

Uit Tabel 4.8 blijkt dat een kleine meerderheid (53%) van de vrouwen geen lid is van een
plaatselijke vereniging, 35% is gewoon lid en 12% heeft tevens bestuurstaken. We zien
tevens dat vrouwen iets minder participeren dan mannen, maar dat er geen grote verschillen optreden.

4.9 De samenhang tussen hulpbronnen en opvattingen
De vraag die in deze paragraaf zal worden beantwoord luidt als volgt. Wat is de samenhang tussen de vier hulpbronnen, indien gecontroleerd voor elkaar en voor leeftijd, en de
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opvattingen over de privésfeer en politiek? Welke hulpbronnen vertonen de sterkste samenhangen met de opvattingen? Zijn dit de economische (inkomen en klasse), de culturele (opleiding) of de sociale (lidmaatschap verenigingen) hulpbronnen? Hierbij hebben we
de volgende verwachtingen geformuleerd (zie ook 4.8):
Opleiding: Hoe meer opleiding, des te hoe modemer de opvattingen over de privésfeer,
des te meer interesse en participatie in de politiek en des te linkser het zelfbeeld.
Inkomen: Hypothese In-a is gebaseerd op Inglehart: hoe meer inkomen, des te modemer
de culturele kenmerken, dat wil zeggen hoe minder traditioneel de opvattingen over de
privésfeer, des te linkser het zelfbeeld en des te groter de betrokkenheid bij de politiek.
Hypothese In-b is gebaseerd op Bourdieu: hoe meer inkomen des te traditioneler de opvattingen over de privésfeer, des te rechtser het zelfbeeld, des te minder interesse en participatie in de politiek.
Sociale klasse: Hypothese S-a gebaseerd op Bourdieu: Vrouwen in bezittende en machtige klassen, zoals leidinggevende beroepen en kleine zelfstandigen, zullen traditionelere
opvattingen hebben over de privésfeer en een rechtser zelfbeeld hebben dan vrouwen in
de minder bezittende en machtige klassen, zoals handarbeidsters en vrouwen die ongeschoolde hoofdarbeid verrichten.
Hypothese S-b luidt: Vrouwen in moderne, roldoorbrekende beroepsklassen, zoals
leidinggevende en zelfstandige beroepen, zullen modernere opvattingen hebben over de
privésfeer, een linkser zelfbeeld hebben, meer interesse hebben in de politiek en meer in
politiek participeren en een linkser zelfbeeld hebben dan vrouwen in de meer traditionele
vrouwelijke beroepsklassen, zoals handarbeid ongeschoolde hoofdarbeid, het nooit hebben uitgeoefend van een beroep.
Sociale kontakten: Vrouwen met een omvangrijk, belangrijk sociale kontakten zullen
modemer zijn omdat dit vrouwen in kontakt brengt met modernere opvattingen en mogelijkheden biedt om via de 'juiste' sociale kontakten toegang te krijgen tot politieke participatie-netwerken.
Voor informatie over de gevolgde procedure met betrekking tot de analyses wordt verwezen naar hoofdstuk 3.

4.9.1 Opvattingen over de privésfeer
In Tabel 4.9 staan de resultaten van een zestal regressie-analyses, behorend bij de zes
opvattingen die vallen binnen het thema privésfeer.
Vermeld worden de geschatte gecontroleerde gemiddelde scores. Onder elke hulpbron
staat vermeld hoeveel variantie de betreffende hulpbron verklaart: gerapporteerd is de
direkt verklaarde variantie. Ook is onderaan elke kolom de totale verklaarde variantie
vermeld van de vier hulpbronnen en leeftijd samen.
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Tabel 4.9 - Renova-analyse: de gecontroleerde gemiddelde scores per categorie van de
vier hulpbronnen en leeftijd, wat betreft opvattingen over de pnvésfeer
belang van
hel gezin
en kinderen

wenselijkheid afwijzing
van huwelijks- alternatieve
sluiting
leefvormen

samen
doen en
delen

aanvaarding
traditionele
rolverdeling

afwijzing
ingrepen
in leven

algemeen gemiddelde

50

50

50

50

50

U

OPLEIDING
lo.lbü
mavo.mbo
havo. vwo. hbo. wo

53*
50
46*

52*
50
46*

53*
51*
47*

53*
49*
46*

52*
49*
47*

1.7
1.3
10

verklaarde vanantie

5%

5%

7%

4%

з%

BRUTO GEZINSINKOMEN
<fl500
47*
П500-Г2500
49
f2500-f3250
51*
f3250-f5000
51*
> f5000
50

49
50
50
50
48

49*
51
52*
51
52*

50
51
50
50
47*

48*
50
51*
49
48

1.4
1.5
1.3
1.4
1.0

verklaarde vanantie

2%

ns

n.s.

ηs

η s.

1%

SOCIALE KLASSE
nooit gewerkt
(on)gesch handarbeid
routine hoofdarbeid
kleine zelfstandige
lager leidinggevend
hoger leidinggevend

50
51*
50
51
49*
52

52
50
49
51
50
48

52
52
50
50
49
52

51
51
49
51
49
48

53*
50
49
50
48*
47

1.5
1.4
1.2
16
1.4
1.2

verklaarde vanantie

3%

PLAATSELIJKE VERENIGING
geen lid
50
lid
50
bestuurslid
50
verklaarde vanantie

49
50
52*

51
50
52

50
50
50

50
49
50

1.4
1.3
1.4

8%

7%

8%

5%

2%

21%
808
178

21%
814
172

26%
808
178

19%
803
183

11%
1149
435

n.s.

LEEFTIJD
verklaarde vanantie
totaal verkl. vanantie
N
missings

17%
1298
286

Noot Alle schalen zijn likertschalen. gestandaardiseerd op een gemiddelde van 50 en standaarddeviatie van 10,
behalve de schaal 'ingrepen in het leven', die een mokkcnschaal is met ongestandaardiseerde scores.
* score wijkt significant af van hel gemiddelde.
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Het belang van het gezin en kinderen
Uit de eerste kolom van Tabel 4.9 blijkt dat opleiding het sterkste samenhangt met de
opvattingen over het belang van het gezin: 8% van de variantie wordt verklaard door
opleiding. Zoals verwacht geldt: hoe hoger vrouwen zijn opgeleid, des te minder belang
zij hechten aan het gezin en kinderen.
Behalve opleiding, hangt ook het gezinsinkomen significant, maar zwak samen met opvattingen over het gezin (2% verklaarde variantie). Vrouwen met midden en hoge inkomens, dat wil zeggen bruto inkomens van tussen de f2500 en f5000 gulden per maand,
hechten het meeste belang aan het gezin en vrouwen met de laagste inkomens hechten het
minste belang aan het gezin. De hypothese van Bourdieu luidde dat de economische elite
tradtioneler zal zijn dan zij die economisch minder goed af zijn. Maar het belangrijkste
dat Bourdieu zegt is dat de economische elite traditioneler zal zijn dan de culturele elite.
We noemden dit hypothese In-b. Inderdaad blijkt uit Tabel 4.9 dat vrouwen met midden
en hoge inkomens traditioneler denken dan vrouwen met lage inkomens. Maar ook blijkt
dat vrouwen met een hoge opleiding veel minder traditioneel denken dan vrouwen met
veel inkomen en vrouwen in hogere leidinggevende beroepen.
Bij het interpreteren van de gegevens moeten we ons realiseren dat eerder bleek (zie
hoofdstuk 2) dat maar liefst 67% van alle vrouwen veel tot zeer veel belang hecht aan het
gezin. Het gezin vertegenwoordigt in onze samenleving dus een belangrijke waarde. Deze
waarde wordt relatief het meest onderschreven door vrouwen met weinig opleiding en
met een midden tot hoog inkomen.
Opvallend is dat zowel sociale klasse als het lidmaatschap van plaatselijke verenigingen
geen samenhang vertonen met de opvattingen over het gezin.
Ten slotte blijkt leeftijd enige variantie te verklaren (2%): hoe ouder men is des te meer
belang men hecht aan het gezin en kinderen.
Het belang van het huwelijk
Afwijzing van alternatieve leefvormen
Gezamenlijkheid in relaties
Uit Tabel 4.9 blijkt dat er een grote overeenkomst bestaat met betrekking tot de uitkomsten van de opvattingen over het huwelijk, alternatieve samenleefvormen en gezamenlijkheid in relaties. Daarom zullen deze drie opvattingen hier tegelijk worden besproken.
Opleiding is de enige hulpbron die samenhangt met de drie opvattingen. Hoe hoger vrouwen zijn opgeleid des te minder waarde zij hechten aan het huwelijk en aan gezamenlijkheid in relaties en hoe minder weerstand zij hebben tegen alternatieve leefvormen. Opleiding hangt zoals verwacht dus consequent samen met liberale, moderne opvattingen.
Opvallend is echter dat er geen enkele samenhang bestaat met inkomen, sociale klasse en
het lidmaatschap van verenigingen. Met betrekking tot deze hulpbronnen kon dus geen
van de geformuleerde hypothesen worden bevestigd.
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Tenslotte hangt leeftijd sterk samen met de drie opvattingen over relaties: 7 à 8% van de
totale variantie wordt verklaard. Hoe ouder vrouwen zijn des te meer waarde men hecht
aan het huwelijk en aan het samen doen en delen in relaties en des te meer weerstand er
bestaat tegen alternatieve samenleefvormen. Hiermee vormt leeftijd in feite de belangrijkste indicator voor de opvattingen van vrouwen over de drie besproken opvattingen.
Aanvaarding van de traditionele rolverdeling
Uit Tabel 4.9 blijkt dat opleiding 4% en sociale klasse 3% van de variantie verklaart van
de opvattingen over de traditionele rolverdeling. Met betrekking tot opleiding geldt dat
hoe minder opleiding vrouwen hebben des te traditioneler ze denken over de rolverdeling
en over emancipatie in het algemeen.
Als we kijken naar de verschillen tussen de sociale klassen blijkt dat vrouwen die nooit
een beroep hebben uitgeoefend het meest traditioneel denken over de rolverdeling. Deze
groep bevat zowel studerende vrouwen, die nog geen beroep kunnen uitoefenen vanwege
het volgen van een opleiding, als oudere vrouwen die nooit een beroep hebben uitgeoefend. Wat betreft deze laatste groep kunnen we zeggen dat de traditionele opvattingen die
zij hebben over de rolverdeling een weergave zijn van de feitelijke situatie waarin zij
verkeren. Vrouwen in leidinggevende posities hebben duidelijk de minst traditionele
opvattingen over de rolverdeling. Blijkbaar weerspiegelt de niet-traditionele positie waarin zij verkeren (het aantal leidinggevende vrouwen is buitengewoon klein) zich in hun
opvattingen. In dit geval moeten we dus hypothese S-a verwerpen ten gunste van hypothese S-b. Een uitzondering moeten we maken voor de kleine zelfstandigen die niet zo
modern denken als de leidinggevende vrouwen, terwijl dit op grond van hypothese S-b
wel verwacht zou worden. Zelfstandige onderneemsters hebben echter ook geen uitgesproken traditionele opvattingen (hypothese S-a), maar een gemiddelde score (m=50).
We zagen in paragraaf 4.9.3 dat vrouwen uit hogere klassen vaker dan vrouwen uit lagere
klassen ook feitelijk een beroep uitoefenen. Om te onderzoeken of de hier geconstateerde
samenhang niet voortkomt uit het feit dat vrouwen in hogere klassen veel vaker betaald
werk verrichten dan vrouwen uit de lagere klassen (die hun klasse-score vaak te danken
hebben aan een beroep dat zij in het verleden uitoefenden) en dus om te voorkomen dat
er eigelijk een samenhang wordt geconstateerd met 'wel of niet betaald werken', worden
de analyses in Tabel 4.9a uitgesplitst. De werkende en niet werkende (maar in het verleden gewerkt hebbende) vrouwen worden apart genomen en de analyses worden herhaald
en met elkaar vergeleken. In Tabel 4.9a staan hiervan de resultaten. In de eerste kolom
worden de resultaten voor alle vrouwen herhaald, in de tweede kolom staan de gegevens
van de vrouwen met een betaalde baan en in de derde kolom staan de gegevens van vrouwen die nu geen betaalde baan (meer) hebben. In de vierde kolom staan de verschillen in
gemiddelde scores tussen wel en niet beroepsmatig werkzame vrouwen. Een negatief verschil duidt op een hoger gemiddelde van de niet werkende vrouwen.
Ten eerste valt het op dat het algemeen gemiddelde van de werkende en niet werkende
vrouwen sterk verschilt. Vrouwen die nu geen betaalde baan hebben, denken in het alge-
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meen veel traditioneler over de rolverdeling (m=51) dan werkende vrouwen (m=47). Dit
verschil zet zich constant binnen de categorieën voort. Bijvoorbeeld, middelbaar opgeleide vrouwen die werken denken veel minder traditioneel over de rolverdeling dan middelbaar opgeleide vrouwen die nu niet werken. En als we de vrouwen in de hogere sociale
klassen met elkaar vergelijken, dan blijkt dat vrouwen binnen dezelfde sociale kasse die
hun beroep uitoefenen veel minder traditioneel denken dan de vrouwen die hun beroep in
het verleden hebben uitgeoefend. Opvallend is verder dat de verschillen tussen de klassen
onderling zeer consistent zijn (deze variëren slechts van 3 tot 4) en dit duidt erop dat de
verschillen tussen de klassen onderling ongeveer hetzelfde zijn voor werkende en niet
werkende vrouwen. Daarom concluderen we dat de verschillen tussen de klassen onderling even groot zijn voor de werkende en niet-werkende vrouwen. Derhalve kunnen we
stellen dat de samenhang tussen sociale klasse en traditionele rolopvattingen waarschijnlijk niet veroorzaakt wordt door de ongelijke verdeling van werkende en niet werkende
vrouwen over de verschillende sociale klassen. Wel blijkt uit Tabel 4.9a dat de samenhang tussen klasse en rolopvattingen waarschijnlijk geheel veroorzaakt wordt door de
opvattingen van de vrouwen zonder beroep. Immers, alleen de variabele waarin de groep
vrouwen zonder beroep is opgenomen hangt significant samen met de rolopvattingen. We
moeten hieruit concluderen dat de samenhang niet voortkomt uit het verschil tussen wel
en niet beroepsmatig werkzame vrouwen, maar tussen vrouwen die ooit een beroep hebben uitgeoefend (al dan niet feitelijk werkzaam) en vrouwen die nooit een beroep hebben
uitgeoefend.
Tenslotte valt nog een ander gegeven op: leeftijd hangt voor de werkende vrouwen in het
geheel niet samen met de opvattingen over de rolverdeling. Blijkbaar denken vrouwen die
betaald werk verrichten ongeacht hun leeftijd even roldoorbrekend. Daarentegen geldt
voor niet betaald werkenden dat, naarmate men ouder is men veel traditioneler denkt over
de rolverdeling.
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Tabel 4.9a - Opvattingen van werkende en niet werkende vrouwen over de traditionele
rolverdeling vergeleken

alle
vrouwen

werkenden

niet
werkenden

verschil
wel/niet werken

algemeen gemiddelde

50

47

51

OPLEIDING
lo.lbo
mavo.mbo
havo,vwo.hbo,wo

52
49
47

49
46
45

53
52
47

verklaarde variatine

4%

3%

4%

BRUTO GEZINSINKOMEN
<fl500
Π500-Π500
f25O0-f3250
0250-15000
> f5000

48
50
51
49
48

46
47
48
45
46

49
52
52
52
50

-3
-5
-4
-7
-4

SOCIALE KLASSE
nooit gewerkt
(on)gesch.handarbeid
routine hoofdarbeid
kleine zelfstandige
lager leidinggevend
hoger leidinggevend

53
50
49
50
48
47

-

54
52
50
52
49
49

-

48
46
48
46
45

verklaarde variantie

3%

n.s.

3%

PLAATSELIJKE VERENIGING
geen lid
lid
bestuurslid

50
49
50

47
47
45

51
51
52

verklaarde variantie

n.s.

n.s.

n.s.

verklaarde variantie

5%

n.s.

6%

totaal verkl. variantie
N

19%
803

11%
293

20%
510

-4
-6
-2

verklaarde variantie

LEEFTIJD
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•4
•4
•4
-3
•A

-4
•4
-7

Afwijzing van ingrepen in het leven
In de laatste kolom van Tabel 4.9 staan de resultaten van een schaal die meet in hoeverre
vrouwen tegen ingrepen in het leven zijn, zoals abortus, vrijwillige kinderloosheid van
echtparen, euthanasie en suicide. De schaal is een probabilistische scalogramschaal en de
scores zijn een indicatie voor de mate waarin vrouwen weerstand voelen tegen ingrepen
in het leven: hoe hoger de score des te groter de weerstand.
Het blijkt dat de vier hulpbronnen en leeftijd samen 11% van de totale variantie verklaren
en dit is niet zo veel. Opleiding vertoont de sterkste samenhang: vrouwen met een lage
opleiding wijzen ingrepen als abortus en euthanasie het meest af en vrouwen met een
hoge opleiding het minst.
Het gezinsinkomen vertoont een zwakke samenhang, waarbij vooral vrouwen met een
hoog inkomen zich onderscheiden: zij staan het minst afwijzend ten opzichte van ingrepen in het leven. In dit opzicht wordt hypothese In-a dus bevestigd: vrouwen met een
hoog inkomen denken het minst traditioneel.
Er bestaan geen significante samenhangen met sociale klasse en lidmaatschap van verenigingen. Leeftijd vertoont tenslotte ook een samenhang, hoe ouder des te meer ingrepen
men afwijst, maar de totale samenhang is zwak en leeftijd verklaart maar 2% van de variantie.

4.9.2 Politiek
In Tabel 4.10 staan de resultaten van de regressieanalyses met betrekking tot de volgende
opvattingen: zelfplaatsing op de links-rechts schaal, politieke interesse, conventionele en
onconventionele politieke participatie.
Links-rechts zelfplaatsing
In de eerste kolom van Tabel 4.10 staat hoe vrouwen die beschikken over verschillende
hulpbronnen zichzelf definiëren op de links-rechts schaal. De scores zijn de
ongestandaardiseerde scores op de oorspronkelijke tien-puntsschaal. Het algemeen gemiddelde is 5.2 en dit wil zeggen dat vrouwen in het algemeen een middenpositie innemen tussen links en rechts, met een lichte tendens naar de rechtse positie.
Opleiding verklaart 2% van de variantie: vrouwen met de hoogste opleiding plaatsen
zichzelf het meest links, vrouwen met een opleiding op middelbaar niveau scoren het
meest rechts en vrouwen met een lage opleiding scoren in het midden: de samenhang met
opleiding verloopt dus niet lineair.
Verschillen in gezinsinkomens verklaren in totaal 3% van de variantie. De twee laagste
inkomensgroepen neigen naar de linkse kant van de schaal en de drie hoogste inkomensgroepen naar het rechtse kant van de schaal. Hypothese In-b (Bourdieu) wordt hier beves-
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tigd, alhoewel de samenhang slechts zwak is: een hoog inkomen gaat gepaard met een
rechts zelfbeeld.
Ook sociale klasse vertoont een samenhang met links-rechts zelfplaatsing. Hierbij onderscheiden vooral de zelfstandige onderneemsters zich door een zeer rechtse zelfplaatsing
(m=6.3), zij zijn hiermee niet alleen het meest rechts van alle sociale klassen, maar ook
het meest rechts ten opzichte van alle andere opgenomen categorieën. Dit resultaat vormt
een bevestiging van hypothese S-a, waarbij opgemerkt moet worden dat vrouwen in leidinggevende beroepen geen uitgesproken rechts zelfbeeld hebben, zij scoren gemiddeld.
Een bevestiging van deze hypothese vormt het tamelijk linkse zelfbeeld van vrouwen die
handarbeid verrichten. Van de andere kant hebben vrouwen zonder beroep een tamelijk
rechts zelfbeeld.
Dit lijkt op een bevestinging van hypothese S-b, op basis waarvan verwacht werd dat
vrouwen in traditioneel vrouwelijke beroepsklassen het meest rechts zouden zijn. Met
betrekking tot sociale klasse zijn er dus aanwijzingen voor de bevestiging van beide hypothesen.
Het lidmaatschap van plaatselijke verenigingen verklaart ook hier weer geen variantie.
Opvallend is verder dat leeftijd geen samenhang vertoont. De vaak gehoorde hypothese
dat oudere mensen rechtser zijn dan jonge mensen omdat ze in de loop van hun leven
rechtser worden, kan aan de hand van deze gegevens niet worden bevestigd.
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Tabel 4.10 - Renova-analyse: de gecontroleerde gemiddelde scores per categorie van de
vier hulpbronnen en leeftijd, wat betreft opvattingen over politiek

links-rechts
zelfplaalsing'

politieke
interesse2

conventionele
politieke
participatie3

onconventionele
politieke
participatie

algemeen gemiddelde

5.2

50

1.9

2.1

OPLEIDING
lo.lbo
mavo. mbo
havo. vwo. hbo. wo

5.1
5.5*
4.7*

48*
50
54*

1.6*
2.0
2.3*

1.7*
2.0
2.8*

verklaarde variantie

2%

7%

4%

6%

BRUTO GEZINSINKOMEN
< f1500
П5ОО-Г2500
Г2500-Ш50
Ш50-Г5ОО0
> f5000

4.5*
4.8*
5.4
5.3
5.5*

50
49*
50
51
52*

1.8
1.7*
1.8
2.1
2.3*

2.4
2.3
1.9
2.0
2.1

verklaarde variantie

3%

n.s.

2%

n.s.

SOCIALE KLASSE
nooit gewerkt
(on)gesch.handarbeid
routine hoofdarbeid
kleine zelfstandige
lager leidinggevend
hoger leidinggevend

6.0*
4.8*
5.2
6.3*
5.0
5.2

48*
53
51
51
50
51

1.8
1.8
1.9
2.3
2.2*
2.3

1.8
2.2
1.9
2.0*
2.6*
2.0

verklaarde variantie

3%

n.s.

n.s.

2%

PLAATSELIJKE VERENIGING
geen lid
lid
bestuurslid

5.0
5.4*
5.0

50
50
51

1.7*
2.0
2.5*

2.0
2.2
2.3

verklaarde variantie

n.s.

n.s.

3%

n.s.

LEEFTIJD
18-29
30-39
40-49
50-59
60-70

1.6*
2.0
2.1
2.0
2.1

verklaarde variantie

n.s.

2%

2%

6%

totaal verkl. variantie
N
missings

9%
713
214

12%
741
186

18%
773
154

20%
661
266

1 : De gemiddelden zijn de gemiddelde scores op een tien-puntsschaal
2: De gemiddelden zijn gestandaardiseerde scores op een gemiddelde van 50 en standaarddeviatie 10.
3: De gemiddelden zijn de scores op een probabilistische scalogramschaal
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Politieke interesse
Van de vier hulpbronnen hangt alleen opleiding samen met interesse in politiek en de
samenhang is sterk, 7% van de variantie wordt verklaard. Hoe hoger vrouwen zijn opgeleid hoe meer interesse in politiek zij hebben. Inkomen, sociale klasse en het lidmaatschap van plaatselijke verengingen hangen in het geheel niet samen met politieke interesse. Leeftijd hangt wel samen met politieke interesse, maar de samenhang is zwak. Hoe
ouder men is des te meer geïnteresseerd.
Conventionele politieke participatie
Ook hier vormt opleiding de belangrijkste factor: hoe hoger vrouwen zijn opgeleid des te
groter de conventionele politieke participatie. Ook inkomen vertoont een samenhang: hoe
groter het inkomen hoe groter de participatie. Hiermee wordt hypothese In-a (Inglehart)
bevestigd.
Het lidmaatschap van een plaatselijke vereniging en met name het verrichten van bestuurstaken binnen verenigingen draagt, zoals verwacht, bij tot een grotere politieke participatie van vrouwen.
Leeftijd vertoont geen lineaire samenhang met participatie, daarom is bij wijze van uitzondering leeftijd als nominale variable met vijf categorieën opgenomen in het model.
Vooral de jongste vrouwen onderscheiden zich van de rest van de vrouwen: vrouwen
onder de dertig participeren veel minder dan vrouwen boven de dertig.
Onconventionele politieke participatie
Van de vier hulpbronnen hangt ook hier opleiding weer het sterkste samen. Hoe meer
opleiding vrouwen hebben hoe groter de onconventionele politieke participatie.
Daarnaast vertoont sociale klasse een zwakke samenhang: vrouwen die nooit gewerkt
hebben en zelfstandige onderneemsters nemen het minste deel aan onconventionele activiteiten en lagere leidinggevenden en handarbeidsters het meest. Ook hier zien we weer
een gedeeltelijke bevestiging van hypothese S-a en S-b. Hypothese S-a wordt bevestigd
voor zover zelfstandige onderneemsters weinig onconventionele participatie vertonen. Dit
gegeven is bovendien in overeenstemming met het eerder gevonden, rechtse zelfbeeld
van kleine zelfstandigen. Hypothese S-b wordt echter tevens gedeeltelijk bevestigd omdat
vrouwen in leidinggevende beroepen het meest participeren en huisvrouwen en vrouwen
die routine hoofdarbeid verrichten het minst. In feite wijzen de resultaten op een bredere
Devesting van hypothese S-b dan van hypothese S-a.
De samenhangen van inkomen en het lidmaatschap van verenigingen zijn niet significant.
Binnen dit model vertoont leeftijd een sterke samenhang. Hoe jonger vrouwen zijn, hoe
meer onconventionele politieke activiteiten zij ondernemen, dit in tegenstelling tot het
lage aantal conventionele activiteiten dat in de jongste leeftijdsgroep ondernomen wordt.
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4.10 Samenvatting en conclusies
In Tabel 4.11 zijn de resultaten van dit hoofdstuk samengevat. Per opvatting wordt aangegeven hoeveel variantie elke hulpbron verklaart en hoeveel variantie de vier hulpbronnen en leeftijd samen verklaren. Voor de specifieke inhoud van de samenhangen moeten
we echter terug naar de oorspronkelijke tabellen 4.9 en 4.10.
In hoeverre zijn de verwachtingen nu uitgekomen?

Tabel 4.11 - Overzicht van de verklaarde varianties van de hulpbronnen en leeftijd met
betrekking tot alle in hoofdstuk 3 besproken opvattingen- en participatieschalen

VERKLAARDE VARIANTIE IN PROCENTEN

Totale
variantie

opleiding

inkomen

belang van het gezin en kinderen
wenselijkheid van huwelijkssluiting
afwijzing alternatieve leefvormen
samen doen en delen in relaties
aanvaarding traditionele rolverdeling
afwijzen van ingrepen in het leven

17
21
21
26
19
II

8
5
5
7
4
3

2

links-rechts zelfplaatsing
politieke interesse
conventionele politieke participatie
onconventionele politieke participatie

9
12
18
20

2
7
4
6

klasse

leeftijd

-

-

3

1

-

3

3

-

-

2

-

club-lid

3
2

noot: alleen significante percentages verklaarde variantie significant op .05 niveau zijn vermeld.

Op de eerste plaats zijn er nogal grote verschillen tussen de totaal verklaarde varianties.
Zo worden de opvattingen over de privésfeer over het algemeen beter voorspeld door het
model als geheel dan de politieke schalen. Voor een deel zijn deze grotere verklaarde varianties te verklaren doordat leeftijd een belangrijkere factor is voor opvattingen over de
privésfeer dan voor politieke opvattingen en participatie. We zagen al in het vorige
hoofdstuk dat geldt: hoe ouder vrouwen zijn hoe traditioneler zij denken en hoe minder
zij participeren in de politiek. Uitzondering hierop vormde de conventionele politieke
participatie waarmee leeftijd geen lineair verband vertoonde, maar een curvilineair verband.
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Op de tweede plaats is opleiding de belangrijkste hulpbron als het gaat om het voorspellen van opvattingen van vrouwen over de privésfeer en hun politieke zelfbeeld en betrokkenheid. Bijna alle samenhangen gaan in de verwachte richting: hoe hoger opgeleid des
te modemer de opvattingen, des te groter de politieke interesse en participatie. De resultaten met betrekking tot opleiding wijzen erop dat cultureel kapitaal, hier geoperationaliseerd als opleiding, sterk samenhangt met de opvattingen en houdingen van vrouwen.
Op de derde plaats blijkt dat het gezinsinkomen geen goede voorspellende variabele is
van de onderzochte opvattingen en houdingen van vrouwen. Oorzaak hiervan zou kunnen
zijn dat het gezinsinkomen weinig zegt over het inkomen waar vrouwen met een partner
zelf over kunnen beschikken. In dit verband is opleiding een hulpbron die veel direkter
iets zegt over de individuele mogelijkheden van de respondenten dan het gezinsinkomen.
In hoofdstuk 6 zal uitgebreider ingegaan worden op de plaatsing van de resultaten tegen
de achtergrond van onderzoeksresultaten elders.
Op de vierde plaats blijkt dat er een duidelijke tendens bestaat dat vrouwen die nooit een
beroep hebben uitgeoefend traditioneler denken, een rechtser zelfbeeld hebben en minder
actief zijn in de politiek dan vrouwen in de hogere sociale klassen, maar de verschillen
zijn klein. Maar al met al blijft er weinig over van de verwachting dat er een eenheid van
beroepsklasse en opvattingen zou zijn. Gezien het geringe aantal samenhangen en de geringe omvang van de bestaande samenhangen is er weinig aanleiding om te spreken van
'culturele/ideologische klassen'.
De zwakke samenhangen kunnen veroorzaakt zijn door het feit dat er inderdaad geen verschillen in opvattingen bestaan tussen vrouwen in verschillende sociale klassen, maar het
kan ook zijn dat de gebruikte operationalisering van klasse niet optimaal is. Immers we
constateerden al eerder dat indeling in sociale klassen waarschijnlijk niet goed differentieert tussen vrouwen onderling, en dat het bovendien een probleem is dat de sociale klasse van de partners niet bekend is. Dit betekent waarschijnlijk dat met name voor vrouwen
die nu geen betaalde arbeid verrichten de sociale klasse onvoldoende is vast te stellen.
Op de vijfde plaats vertoont het wel of niet lid zijn van plaatselijke verenigingen slechts
één samenhang, namelijk met conventionele politieke participatie. Deze samenhang gaat
overigens wel in de verwachte richting. Het lidmaatschap van plaatselijke verenigingen
en dan met name het verrichten van bestuurstaken, fungeert als hulpbron voor het participeren in de conventionele politiek. Dit is een belangrijk gegeven gezien de achterstand
van vrouwen in de conventionele politiek (zie paragraaf 2.5) èn gezien hun achterstand in
besturen van verenigingen (zie 4.8.4). Het bevorderen van participatie op lokaal niveau in
besturen van verenigingen zou dus tevens tot gevolg kunnen hebben dat de conventionele
politieke participatie van vrouwen toeneemt.
We willen hier nog kort terug komen op de diskussie rond de definitie van politiek (zie
paragraaf 2.5). Volgens Leijenaar (1989) zou het participeren in plaatselijke verenigingen
beter opgenomen kunnen worden in de definitie van politieke participatie. Wij hebben ter
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plaatse betoogd dat gezien de grote verschillen in macht die de verschillende vormen van
participatie met zich mee brengen, wij ons in de definitie van politiek beperken tot partijpolitieke participatie.
Toch treedt hier een interessant fenomeen op. Het lidmaatschap van verenigingen hangt
immers met geen enkele andere schaal samen dan met de conventionele politieke participatie. Enerzijds denken we dat dit inderdaad komt doordat de onafhankelijke en afhankelijke variabelen in dit geval inhoudelijk dicht bij elkaar liggen. Immers, conventionele politieke participatie zou op zichzelf ook als hulpbron kunnen worden gezien, in de zin dat
dit macht en kontakten oplevert. Anderzijds zou bestuurswerk in plaatselijke verenigingen in een meer uitgebreide definitie tevens onder politieke participatie kunnen vallen.
Hoe moeten wij de resultaten in het licht van deze overwegingen beoordelen. Ons lijkt
dat de gevonden samenhang dermate gering is dat op empirisch niveau in geen geval kan
worden gesproken van 'twee dezelfde variabelen' of van een 'tautologie'. Immers we
moeten ons realiseren dat het lidmaatschap van verenigingen slechts drie procent van de
participatie verklaart. Theoretisch echter accepteren we dat de onderzochte twee begrippen, gezien vanuit een bepaalde optiek, tamelijk dicht bij elkaar liggen.
Uiteindelijk is het volgende voor vrouwen van belang. Naarmate zij meer bestuurlijke ervaring hebben in lokale, niet-partijpolitieke organen, wordt de kans groter dat zij meer
zullen participeren op conventioneel politiek niveau. Het is dus ook zeker niet zo dat het
participeren op niet-partijpolitiek niveau voor vrouwen in de plaats komt van conventionele politieke participatie (zoals Leijenaar suggereert). Het is eerder zo dat het participeren in niet-partijgebonden organen het participeren in wel partijgebonden politieke organen bevordert. Op beide niveaus is er echter sprake van een achterstand in participatie
vergeleken met mannen. Het lijkt er dus op dat de achterstand van vrouwen in de politiek
niet zozeer geïnterpreteerd moet worden als een specifieke achterstand op het gebied van
partijpolitiek gebonden activiteiten, maar meer in het algemeen als een achterstand op het
gebied van participatie in politieke, maatschappelijke en openbare organen.
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Noten bij hoofdstuk 4
1 Overzichten over het ontstaan van de tweede feministische golf zijn onder andere te vinden in Meulebelt,
Outshoom & Leydesdorff. 1975. Hoogeweg-de Haart, 1975. Ribbertnk, 1986, de Vnes, 1987
2 De weergave van Marx' ideeën zoals die hier beschreven zijn, zijn gebaseerd op van Bladel (1976), voorts is
geput uit de in het Nederlands vertaalde gedeelten (in van Bladel. 1976) van 'De Duitse Ideologie* (1846) en
'Manifest van de communistische partij' ( 1848). Bovendien is geput uit Tong (1989).
3 Zaretsky (1977) heeft laten zien dal deze scheiding tussen openbare sfeer en pnvésfeer de positie van gehuwde vrouwen verslechterde Tevens liet hij zien hoe functies die van oudsher een deel waren van de pnvésfeer. zoals opvoeding onderwijs, gezondheidszorg en vnje-lijdsbesteding steeds meer werden overgenomen door de openbare sfeer, zodat het werk van vrouwen in de gezinnen niet alleen onzichtbaarder werd en
hun positie geïsoleerder, maar ook dat hun taken werden uitgehold en verarmd.
4 Dat de verdeling in primaire en secundaire werkers ook op andere entena dan sekse kan zijn gebaseerd,
blijkt uit de vergelijkbaar slechte status van gastarbeiders in Nederland.
5 Tijdens (1989) laat in haar proefschrift леп dat in het bankwezen de slechte arbeidspositie van vrouwen
voortdurend wordt bevestigd door het aannamebeleid van de banken Plaatsen die openkomen doordat vrou
wen vertrekken, worden mm of meer automatisch door het management weer bezet door vrouwen. Functies
die vrijkomen doordat mannen vertrekken, worden voorzien van een 'mannelijke' profielschets, waardoor de
kans groot is dat er weer een man wordt aangenomen
6 Goede overzichten van recent onderzoek over de in deze paragraaf genoemde onderwerpen in Oudijk, 1983;
Brouns. 1988: Bouw e a (red).(199I)
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5 Levensbeschouwelijke herkomst en opvattingen

In hoofdstuk 3 en 4 is onderzocht in hoeverre het wel of niet vervullen van traditionele
vrouwenrollen en de mate waarin vrouwen beschikken over hulpbronnen, samenhangen
met hun opvattingen over privésfeer en politiek. In dit hoofdstuk zal worden nagegaan in
hoeverre de levensbeschouwelijke herkomst van vrouwen samenhangt met de opvattingen
over privésfeer en politiek. Het hoofdstuk is op de volgende wijze opgebouwd.
In 5.1 wordt omschreven wat we onder levensbeschouwelijke herkomst verstaan. Vervolgens komt in 5.2 aan de orde wat de relatie is tussen vrouwen en christelijke religie. Deze
vraag valt uiteen in drie subvragen. Wat is de kijk van de institutionele kerk op vrouwen
(5.2.1)? Welke binding hebben Nederlandse vrouwen zelf met de christelijke kerken
(5.2.2)? Wat is de invloed van de levensbeschouwing c.q. religie op de opvattingen en gedragingen van vrouwen in andere sectoren van het leven (5.2.3)? Daarna zal in 5.3 ingegaan worden op de operationalisering van levensbeschouwelijke herkomst, waarna de
onderzoeksvragen en hypothesen worden geformuleerd in 5.4. De analyse van de data
volgt in 5.5. Hierin wordt weergegeven welke samenhang er bestaat tussen de levensbeschouwelijke herkomst en opvattingen en houdingen over privésfeer en politiek. Besloten
wordt met de conclusies in 5.6.

5.1 Inleiding: begripsbepaling
In de twee vorige hoofdstukken lag het accent voornamelijk op de actuele situatie van
vrouwen. Door het invoeren van levensbeschouwelijke herkomst als mogelijke determinant van opvattingen en houdingen willen we nu de aandacht richten op de traditie waarin
vrouwen zijn opgegroeid. Alhoewel levensbeschouwing op het eerste gezicht een actueel
gegeven lijkt te zijn (een vrouw is nu katholiek of protestant, gelovig of ongelovig), ligt
de basis hiervoor meestal in de traditie waarin vrouwen zijn grootgebracht. Over het
algemeen is de socialisering en invoeging in een bepaalde levensbeschouwelijke/kerkelijke traditie van groot belang voor het verdere leven. Dit invoegen in een bepaalde levensbeschouwelijke traditie gaat in eerste instantie buiten de betrokkenen om. De ouders
bepalen in welke (on)kerkelijke traditie de kinderen worden opgevoed. Kinderen komen
zo zonder dat zij daar aanvankelijk veel invloed op hebben met bepaalde mensen, waarden en ideeën wèl en met andere juist niet in aanraking. Hoe sterk zo'η traditie kan zijn,
ook voor groepen die bedreigd worden door een anders georiënteerde meerderheid, laten
Kuyper e.a. (1984) zien in een studie naar de Afgescheidenen.
Naarmate het kind opgroeit worden er ook meer persoonlijke beslissingen genomen die
mogelijk af kunnen wijken van wat binnen de eigen traditie gebruikelijk is. Er kunnen
breuken optreden met het verleden waarin men is opgegroeid. Dit geldt ook voor levens-
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beschouwing. Uit onderzoek blijkt echter dat de invloed van de ouders een zeer belangrijke determinant is op de levensbeschouwing van het kind (zie b.v. Vaskovics, 1970; Hunsberger & Brown, 1984; De Hart, 1990)
Tot nu toe hebben we het historische aspect van levensbeschouwing benadrukt. Natuurlijk is de levensbeschouwing tevens een actueel gegeven. De actuele situatie brengt een
bepaalde gemeenschap met zich mee waarin de levensbeschouwing wordt bekrachtigd
(zie b.v. Roberts & Davidson, 1984).
Levensbeschouwing brengt echter niet alleen een sociale omgeving met zich mee, maar
ook een culturele context. Aan het sociale netwerk is dus een cultureel klimaat verbonden
dat betrekking heeft op inhoudelijke geloofszaken, b.v. het bestaan van een God, de zin
van het menselijk leven.
De factor levensbeschouwing bevat dus zowel structurele als culturele elementen, daarom
spreken we van een sociaal-culturele context. Ook binnen de Amerikaanse onderzoekstraditie wordt vaak dit onderscheid gemaakt tussen het culturele aspect ("meaning") en het
structurele/sociale aspect ("belonging") (zie b.v. Borhek & Curtis, 1975). In deze studie
zullen daarom zowel de structurele als de culturele elementen onderscheiden worden in
de operationalisering van levensbeschouwelijke herkomst.

5.2 Vrouwen en christelijke religie
Het thema vrouwen en religie omvat vele aspecten. We zullen hier drie aspecten behandelen. Ten eerste de houding van het christendom en de kerk ten aanzien van vrouwen.
Ten tweede de houding van vrouwen ten opzichte van christendom en kerk. Ten derde de
relatie tussen levensbeschouwing en opvattingen van vrouwen op andere terreinen.
In het hiernavolgende wordt kortheidshalve vaak in plaats van levensbeschouwelijke
herkomst gesproken over religie, geloof of levensbeschouwing.

5.2.1 De plaats van vrouwen in christendom en kerk
Binnen het christendom hebben vrouwen altijd een andere positie ingenomen dan mannen. Deze positie is historisch gebaseerd op een zeer ambivalente houding ten aanzien
van vrouwen. Volgens sommige feministische theologen komt deze ambivalente houding
bijvoorbeeld tot uitdrukking in de persoon van Maria. Zij is de ideale vrouw die volmaakte kuisheid koppelt aan volmaakt moederschap en volmaakte goedheid (zij is vrij van de
erfzonde). Enerzijds kan dit geïnterpreteerd worden als waardering voor vrouwen. Anderzijds zijn alle andere 'aardse' vrouwen bij voorbaat minderwaardig aan Maria, want
menselijkerwijs is dit ideaalbeeld (combinatie van maagdelijkheid en moederschap) niet
te realiseren (zie b.v. Clark & Richardson, 1977; Warner, 1990).
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Clark & Richardson (1977) geven een goed historisch overzicht van de positie van vrouwen in het christendom en de volgende uiteenzetting is, tenzij anders vermeld, op hen
gebaseerd.
In de vier evangelieën worden vrouwen niet minderwaardig of stereotype beschreven.
Jezus gaat met iedereen om, ook met vrouwen en hij situeert vrouwen niet alleen in de
typische vrouwelijke rollen van echtgenote en moeder. Ook in de tijd van het allereerste
christendom hebben vrouwen waarschijnlijk naast mannen gestreden voor hun geloof.
Clark en Richardson benadrukken dat de grote waardering die tijdens het vroege christendom ontstond voor ascese, bijgedragen heeft aan de verslechtering van de positie van
vrouwen. Een belangrijk onderdeel van ascese was immers, behalve het leven in armoede, het bedwinging van de begeerte. Omdat vrouwen zo duidelijk bijdroegen aan de
voortplanting, werden zij geassocieerd met lichamelijkheid, zondigheid en wellust. Zowel
Augustinus als Thomas van Aquino hebben zich in hun waardering voor vrouwen laten
leiden door de angst voor de seksualiteit van vrouwen. Volgens Aquino was de vrouw
weliswaar door God geschapen, maar pas nadat de man geschapen was. De vrouw is
hierdoor niet alleen tweede op het goddelijk plan, ook is zij 'van nature' de mindere van
de man. God had het vrouwelijke lichaam verzwakt en ook de vrouwelijke ziel vervuld
van zonde en zwakheid. Dit komt door haar betrokkenheid bij conceptie, geboorte en
opvoeding. De vrouwelijke zwakheid is ook een reden om vrouwen uit het priesterambt
te weren.
Tussen 1200 en 1500 zijn er tegengestelde tendenzen waarneembaar. Enerzijds bereikt de
heksenvervolging rond 1500 zijn hoogtepunt. Geschat wordt dat er tussen de 50.000 en
miljoen vrouwen werden vermoord. Anderzijds waren er positieve ontwikkelingen. Er
stonden vrouwelijke mystici op die beweerden een persoonlijke, mystieke band met Jezus
of God te hebben (Margery Kempe, Cat neri na van Siena, Theresa van Avila). De mogelijkheid om een geseksualiseerde relatie met God te hebben kon alleen door vrouwen
ontdekt worden, alhoewel deze ook door mannen werd nagevolgd (Johannes van het
Kruis). Mystiek was echter in de RK kerk altijd al verdacht, vanwege de onmiddelijke
relatie met het bovenwereldlijke, welke buiten de mannelijke hiërarchie en controle van
de kerk omging. Rond dezelfde tijd zijn er theologen die ineens de vrouwelijkheid van
God benadrukken (Julian of Norwich). We zien tevens de opkomst van de 'hoofse liefde'
waarin het romantische, meer gelijkwaardige, liefdesideaal centraal staat. Waarschijnlijk
bleef het echter voornamelijk bij een ideaal dat werd uitgezongen door troubadours.
Daarnaast breidde de Mariaverering zich sterk uit. Ook ontstonden de eerste zelfstandige,
niet aan de kerk verbonden, religieuze vrouwen-gemeenschappen, zoals de derde ordeleden en de Begijnen. Deze groepen vrouwen waren meestal niet aan een orderegel gebonden en vormden samen een leef- en geloofseenheid. Om deze reden werden zij gewantrouwd door de mannelijke kerkelijke instanties, omdat zij door hun onafhankelijkheid
relatief ongrijpbaar waren voor het kerkelijke gezag.
Na de 16-de eeuw werden er pogingen gedaan om meer actieve kloosterordes te stichten
naast de gesloten kloosters. Vrouwelijke religeuzen gingen zich steeds meer bezighouden
met onderwijs en ziekenverzorging en kregen zo een meer maatschappelijke en zichtbare
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functie. (Ter Steeg, 1981:88). Naast de eerder genoemde derde ordeleden en de Begijnen
zien we nu ook andere zelfstandige groepen ontstaan, zoals de Kloppen. Zij hebben gedurende bepaalde periodes belangrijke maatschappelijke en kerkelijke functies vervuld. Zo
hebben de katholieke Kloppen gedurende de 17-de eeuw (weliswaar tijdelijk) de functie
van priester vervuld, vanwege het grote tekort hieraan (Ter Steeg, 1981:91).
De veranderingen die de Reformatie bracht had grote gevolgen. Seksualiteit werd minder
veroordeeld en het huwelijk werd even eerzaam als het celibaat (Luther was gehuwd). In
het huwelijk konden man en vrouw elkaar onderrichten in het geloof en Luther was dan
ook een voorstander van onderwijs aan jongens èn meisjes. Vrouwen konden echter geen
predikant worden en de man bleef het hoofd van het gezin (met uitzondering van bepaalde protestantse groeperingen zoals de Dopers en de Quakers). Vrouwen werden meer
gewaardeerd, maar slechts in één rol, namelijk die van echtgenote en moeder, een andere
keus (b.v. klooster) was er niet (Bakker, 1981:75). Zo verloren vrouwen toch meer dan
zij wonnen: in de kloosters hadden vrouwen vaak meer macht dan in de gezinnen waar zij
de man moesten gehoorzamen (Clark en Richardson, 1977:133).
Na de Franse tijd, 1813, ging het slecht in Nederland. Naast een kleine groep welgestelde
burgers was er een grote massa proletariaat. De grondwet van 1848 waarborgde gelijkheid van alle kerken en dit betekende vooral voor de katholieke kerk een grotere bewegingsvrijheid (Lam, 1981:95 e.V.). De Mariaverering nam toe alsmede het aantal vrouwen
dat zich geroepen voelde tot het klooster. Het was vooral binnen het klooster dat vrouwen
scholing kregen en hun kennis doorgaven door middel van het meisjesonderwijs. Ook
waren de religieuzen werkzaam in zieken- en bejaardenzorg. Toen vrouwen eind van de
19de eeuw streden voor verwerving van het kiesrecht waren de kerken hier echter tegen:
God zou niet gewild hebben dat vrouwen in de politiek gingen.
Binnen de protestantse kerken volgde echter langzamerhand een liberalisering ten aanzien
van 'vrouwen in het ambt'. De openstelling van kerkelijke ambten voor vrouwen ging als
volgt: Doopsgezinde Broederschap, 1911; Remonstrantse Broederschap, 1920; Evangelisch-Lutherse Kerk, 1926, Nederlands Hervormde Kerk, 1966; Gereformeerde Kerken,
1968 (Strikwerda, 1981:126-127). Tot op de dag van vandaag dringen vrouwen echter
nauwelijks door tot de hogere ambten in deze kerken. Wereldwijd gezien werd in 1989 de
eerste vrouwelijke bisschop bij de protestanten in Indonesie benoemd op Sulawesi (het
vroegere Celebes).
De katholieke kerk bleef op alle punten zeer behoudend. Zij reageerde met grote schrik
op het toestaan van geboortebeperking in 1930 door de Kerk van Engeland en vaardigde
de encycliek 'Casti Connubii' uit. De seksuele moraal die hieruit sprak was dezelfde als
die van 1500 jaar daarvoor (Clark en Richardson, 1977:226). De vrijheid die vrouwen
rond die tijd veroverde was in ogen van paus Pius IX zeer schadelijk voor vrouwen: hij
benadrukte de gevaren van beroepsarbeid, geboortebeperking en echtscheiding. Ook paus
Paulus VI verkondigde in 'Humanae Vitae' (1968) nog een volledig verbod op voorbehoedsmiddelen anders dan de periodieke onthouding welke alleen in bepaalde gevallen
was toegestaan.

114

De Nederlandse bisschoppen spreken op het ogenblik graag van mutualiteit, om hiermee
de gelijkheid en wederkerigheid tussen vrouwen en mannen te benadrukken. Ook in de
huidige katholieke kerk blijven vrouwen echter andere posities innemen als mannen. In
recente pauselijke uitspraken ligt nog steeds grote nadruk op de rol van de vrouw als
moeder en als behoedster van het gezin en wordt het gebruik van betrouwbare anti-conceptie verboden. Deze nadruk op de gezinsrol van vrouwen is onder andere te begrijpen
vanuit de zorg van de kerk om haar eigen toekomst. Het behoud van geloof is sterk afhankelijk van de manier waarop het geloof in het gezin wordt doorgegeven aan de kinderen. De moeder heeft hierin een belangrijke functie. Zij is als het ware de behoedster van
het geloof en moet zorgen voor de volgende generatie gelovigen. De rol van de vrouw in
gezinnen laat echter niet toe dat zij op economisch en politiek gebied optreedt, vandaar
het blijvende verbod op functies in de kerk.

5.2.2 Hoe staan vrouwen ten opzichte van de kerk?
Uit het onderzoek van Angenent-Vogt e.a. (1987) blijkt dat Nederlandse katholieke vrouwen zich tegenwoordig aan pauselijke uitspraken weinig gelegen laten liggen. Een uitzondering hierop vormen de kerkelijke uitspraken over het verbod op abortus. In ditzelfde
onderzoek komt naar voren dat veel katholieke vrouwen een grote mate van vervreemding en onvrede ervaren met betrekking tot de officiële kerkelijke richtlijnen aangaande
de rol van vrouwen in kerk en samenleving. Het blijkt dat vrouwen tegenwoordig meestal
zelf de verantwoordelijkheid nemen aangaande voorplanting en seksualiteit. Dat dit pas
een zeer recente ontwikkeling is blijkt uit onderzoek gedaan door Kerklaan (1987), die
vond dat tot in de zestiger jaren vrouwen grote problemen hadden zowel met het wèl
opvolgen van de pauselijke uitspraken (gevolg: grote gezinnen en zware belasting voor
vrouwen) als het niet opvolgen van deze uitspraken (door geboortebeperking kinderaantal
beperken ten koste van grote schuldgevoelens).
In Nederland hebben vrouwen van oudsher deelgenomen aan denominationele kerkelijke
groeperingen, zoals bijvoorbeeld de Katholieke Vrouwengilde, de Katholieke Vrouwen
Organisatie, Hervormde vrouwengroepen en de Nederlands Christelijke Vrouwenbeweging. Deze groeperingen droegen tot voor kort een vrij traditioneel karakter alhoewel,
binnen de beperkingen die de kerk bood, ook veel werd gedaan voor de algemene ontwikkeling van vrouwen. Gedurende de laatste twintig jaar hebben vrouwen binnen deze
bewegingen zich (voorzichtig) laten beïnvloeden door feministische gezichtspunten. Zij
streven steeds meer naar bevrijding uit de door de kerken gecontroleerde structuren en
zijn hun eigen programma's gaan schrijven (Troch, 1989). De vrouwen wenden zich niet
af van de kerken, maar stellen wel hun traditionele plaats ter diskussie die hen door de
kerken eeuwenlang is opgelegd.
Naast deze traditionele vrouwenorganisaties zijn er feministisch georiënteerde geloofsgroepen ontstaan binnen de kerken. Deze groepen zijn klein, maar talrijk en hierin praten
vrouwen over de inhoud van hun geloof en over hun verhouding tot de kerk. Zij houden
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zich bezig met kritische bijbellezing en vrouwelijke spiritualiteit. Volgens Troch (1989)
vormen deze groepen een bedreiging voor mannen in de kerk, omdat zij anders dan de
traditionele vrouwengroepen, zich ontrekken aan de door mannen gedomineerde kerkelijke structuren. Bovendien werden deze groepen vanaf het begin gesteund door feministische theologen, waardoor er een uitwisseling ontstond tussen de feministische basis en de
feministische theologie. Er ontstond dus naast een basis-beweging, ook een intellectuele
traditie die de door mannen gedomineerde theologie wil hervormen. Feministische theologie werd een discipline aan sommige universiteiten en er ontstond zelfs een internationaal tijdschrift: Feminist Studies in Religion. Dat het feminisme binnen de kerken, zeker
in het begin, geen elitair karakter had, bleek enerzijds uit de betrokkenheid van theologen
bij de basis geloofsgroepen, anderzijds uit het grote aantal dat betrokken raakte bij de 8
mei-beweging. Deze progressieve geloofsbeweging heeft immers niet alleen de positie
van vrouwen in de RK kerk als doelstelling.
Uit empirisch onderzoek blijkt dat het zeker niet zo is dat vrouwen, bijvoorbeeld omdat
zij gediscrimineerd worden door de kerken, minder godsdienstig zijn dan mannen. Integendeel, vrouwen zijn over het algemeen geloviger en kerkelijker dan mannen. Argyle en
Beit-Hallahmi (1975) gaan zelfs zover om sekseverschillen in religie op te vanen als een
van de belangrijkste sociologische gegevens en zij geven een overzicht van de belangrijkste theorieën die bestaan om de grotere religiositeit van vrouwen te verklaren.
Allereerst zijn er de biologistische verklaringen. Vrouwen zouden religieuzer zijn omdat
zij van nature meer schuldgevoelens ervaren dan mannen. Daarnaast beweren psychoanalytic! dat vrouwen zich meer tot een mannelijke God zullen voelen aangetrokken dan
mannen, omdat deze God voor hen de (eigen) vader representeert. Andere verklaringen
worden gevormd door de vooronderstelling dat vrouwen van nature eigenschappen bezitten die hen geschikter maken voor het ervaren van religiositeit: vrouwen zijn passief,
weinig agressief, hebben veel angstgevoelens, en zijn afhankelijk en onderdanig.
Ten tweede zijn er de ontwikkelingspsychologische verklaringen. Verschillen in religiositeit zouden voornamelijk voortkomen uit de verschillen in opvoeding die meisjes en
jongens krijgen. Meisjes ontwikkelen eigenschappen die hen geschikt maken voor het
ervaren van religiositeit: zij zijn verzorgend, gehoorzaam en emotioneel meer ontwikkeld.
De expressieve vaardigheden van vrouwen zouden goed aansluiten bij de traditionele
religieuze beleving. Jongens daarentegen leren onafhankelijkheid en zelfvertrouwen,
maar ontwikkelen hun emoties minder. Een andere verklaring is dat vrouwen conformistischer zouden zijn dan mannen en zich om die reden sterker aangetrokken voelen tot
godsdienstige instituties die sterk hechten aan conformistisch gedrag en het onderschrijven van geldende normen.
Ten derde bestaan er verklaringen vanuit de deprivatie-compensatietheorie. Vrouwen
zouden door hun ondergeschikte maatschappelijke positie sterke gevoelens van deprivatie
ervaren die zij trachten te compenseren door religiositeit.
Tenslotte zijn er de meer sociologische verklaringen. Moderniseringstheoretici (b.v.
Luckmann, 1967) verklaren de grotere religiositeit van vrouwen uit de sociale posities
van vrouwen. Met name huisvrouwen zouden door hun geïsoleerde positie minder zijn
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beïnvloed door het moderniseringsproces en het daaruit voortkomende seculariseringsproces. Luckmann verklaart hieruit ook het verschil tussen de grote godsdienstigheid van
huisvrouwen en de lagere godsdienstigheid van werkende vrouwen. Empirische onderzoeken van De Vaus en McAllister (1987) en Gee (1991) tonen inderdaad aan dat de
sociale posities van vrouwen en mannen samenhangen met hun religiositeit. De Vaus en
McAllister hebben het in dit verband over de structural-location theorie. Ook uit eigen
onderzoek (Steggerda, 1991), gebaseerd op SOCON-gegevens uit 1991, blijkt dat sekseverschillen gedeeltelijk te verklaren zijn uit de verschillen in sociale posities tussen vrouwen en mannen. Het bleek dat werkende mannen en werkende vrouwen onderling weinig
van elkaar verschillen: beide groepen zijn veel minder gelovig dan full-time huisvrouwen.
De relatie tussen kinderen hebben en religie lag gecompliceerder. Het bleek dat mannen
die kinderen hebben geloviger zijn dan mannen die geen kinderen hebben, terwijl 'kinderen hebben' voor vrouwen geen samenhang vertoonde met hun gelovigheid. Hierdoor
lijken vrouwen en mannen die kinderen hebben qua religiositeit meer op elkaar dan vrouwen en mannen die geen kinderen hebben. Er zijn echter ook onderzoeken die de relatie
tussen sociale posities en sekseverschillen in religiositeit niet kunnen aantonen. Zo blijkt
uit een eerder onderzoek van De Vaus (1982, 1984) dat de grotere religiositeit van vrouwen niet te verklaren is door haar rol in de opvoeding (childrearing theory) en evenmin
door haar geringere participatie in het beroepsleven. Wat dit laatste betreft wordt deze
vondst bevestigd door Ulbrich en Wallace (1984) en ook Feiling e.a. (1987b) bestrijden
de hypothese van Luckmann in hun Nederlands-Duitse vergelijking. De vraag of de grotere religiositeit van de vrouw veroorzaakt wordt door haar specifieke sociale positie,
wordt door de onderzoeksresultaten dus niet eenduidig beantwoord.
Ondanks de vele theorieën die er bestaan om het verschil te verklaren in religiositeit
tussen vrouwen en mannen, moeten wij constateren dat de feitelijke verschillen tussen
vrouwen en mannen wel bestaan, maar klein zijn. Vrouwen zijn slechts iets geloviger en
kerkelijker dan mannen (Steggerda, 1991). Ook uit ander onderzoek blijkt dat de verschillen tussen vrouwen en mannen gering zijn, al zijn deze in het voormalige
West-Duitsland iets groter dan in Nederland (Felling, e.a., 1987b).
Het is ook mogelijk dat de kleine verschillen die in onderzoek worden aangetoond veroorzaakt worden door de manier waarop religiositeit wordt geoperationaliseerd. Zo zijn er
aanwijzingen dat vrouwen en mannen min of meer gelijk scoren wanneer het gaat om
publieke gedragsvormen, zoals kerkbezoek. Tegelijkertijd lopen de scores uiteen wanneer
het gaat om privévormen van religiositeit (vgl. Nelsen & Potvin, 1981).
De tegenstrijdige onderzoeksresultaten over vrouwen en religie laten een aantal vragen
onbeantwoord: (a) zijn vrouwen religieuzer dan mannen en zo ja in welk opzicht? (b) zijn
sekseverschillen in religie een typisch Westers of christelijk verschijnsel of zijn sekseverschillen in religiositeit meer algemeen? (c) wat zijn nu precies de factoren die de eventueel geconstateerde verschillen afdoende verklaren, dit wil zeggen, verklaren op basis van
multivariate analyse op materiaal dat zowel omvangrijk genoeg als ook gevarieerd genoeg is.
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5.2.3 Religie en opvattingen
Max Weber (1964) stelt in het laatste godsdienst-sociologische hoofdstuk van zijn hoofdwerk Wirtschaft und Gesellschaft dat de wijze waarop de mensen de kosmos, de wereld
en het menselijk leven duiden gevolgen heeft voor de manier waarop zij in het alledaagse
leven staan en het leven zin en inhoud geven. Weber laat zien wat de verschillen zijn
tussen de grote godsdiensten wat betreft deze 'praktische Lebensführung'.
In de Amerikaanse sociologie is echter tot na de tweede wereldoorlog weinig aandacht
geschonken aan de sociologie van de religie. Toen eindelijk in dejaren vijftig belangstelling ontstond voor religie ging dit vooral over de invloed van religie op waarden en opvattingen van de Amerikaanse burgers. Er was zelfs sprake van een sterke polarisatie van
meningen, bekend als het Herberg-Lenski debat. Herberg (1955) betoogt dat de eigenlijke
religie van de VS de American way of life is en dat de drie grote godsdiensten, Protestantisme, Katholicisme en Jodendom, alleen nog dienen als legitimering van deze American
way of life. De drie stromingen zouden hierdoor hun authentieke inhoud verloren hebben
en geen zelfstandige invloed meer uitoefenen op houdingen en gedragingen van de Amerikaanse burgers. Als er verschillen tussen mensen bestaan dan komt dit niet door verschillen in religie, maar door verschillen in leeftijd, geslacht, sociale klasse en dergelijke.
Hiertegenover staat Lenski, die op grond van empirisch materiaal constateert dat religie
wel degelijk invloed heeft op politieke en economische opvattingen, alsmede op familieleven en opvoeding. De invloed van religie op opvattingen zou minstens even groot zijn
als die van sociale klasse2.
Ook binnen Nederland wordt er diskussie gevoerd over de vraag wat de invloed is van
religie op de opvattingen en gedragingen van mensen. We verwijzen hier naar Felling en
Peters (1986a), Peters & Schreuder (1987) en Dekker & Peters (1989). Op grond van
genoemde onderzoeken werd aangetoond dat religie een behoudende invloed heeft op
algemene waarden en normen van de Nederlanders. De diskussie spitst zich hierbij vooral
toe op de vraag of de scheidslijn tussen meer en minder traditioneel vooral loopt tussen
streng gereformeerden en synodaal gereformeerden ofwel tussen gereformeerden en
hervormden.
Het zal duidelijk zijn dat hiermee nog niet veel gezegd is over de specifieke relatie die er
voor vrouwen bestaat tussen religie en opvattingen. Immers, ook al zijn de gemiddelde
opvattingen van vrouwen en mannen hetzelfde (en zelfs dit is niet altijd het geval, zie
hoofdstuk 2) dan nog weten we niet of deze gemiddelden onder invloed van dezelfde
factoren tot stand komen.
Om enig inzicht te krijgen in recent onderzoek rond het thema 'vrouwen, religie en opvattingen', moeten we andermaal een uitstapje maken naar de Verenigde Staten. Vanaf de
jaren zeventig is er een diskussie op gang gekomen naar de relatie tussen anti-feminisme
en religie, en het gaat hier in veel gevallen om onderzoek naar vrouwen. Men was namelijk zeer verbaasd dat een grote groep vrouwen zich in de zeventiger jaren keerde tegen
het Equal Rights Amendment (ERA), een wettelijke maatregel die een grotere gelijkberechtiging van vrouwen voorstond. Men had het protest zeker niet van vrouwen verwacht.
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Toch polariseerde de situatie in de VS snel en deed zich tevens voor op het gebied van de
strijd rond abortus: pro-life activistes waren vaak ook anti-ERA en andersom. Er bleek
een duidelijke relatie te bestaan tussen religieuze achtergrond en standpunten ten aanzien
van ERA en abortus.
Himmelstein (1986) heeft een inventarisatie gemaakt van het tot dan toe verrichtte onderzoek. Volgens hem worden er meestal twee theorieën gebruikt om te verklaren wat de
basis is van anti-feminisme. Ten eerste de klassetheorie: een lage sociaal-economische
status en wonen op het platteland zijn bevorderend voor anti-feministische opvattingen
van zowel vrouwen als mannen. Ten tweede, vrouwen die afhankelijk zijn van mannen
d.w.z. getrouwd, full-time huisvrouw, lage opleiding, laag individueel inkomen, lage
beroepsstatus en klasse, weinig zelfvertrouwen, gevoel van afhankelijkheid zijn vaker
anti-feministisch dat wil zeggen: vaker tegen abortus en ERA.
Het blijkt echter dat geen van deze twee theorieën afdoende de verschuilen in anti-feminisme kan verklaren. Daarentegen constateert Himmelstein wel een grote samenhang
tussen kerkbezoek en anti-feministische opvattingen. Ongeacht kerkgenootschap geldt:
hoe groter het kerkbezoek hoe sterker anti-feministisch de opvattingen. Daarom stelt
Himmelstein dat de aard van de religieuze doctrine waarin men gelooft (denominatie)
geen invloed heeft, maar wel de mate waarin men opgenomen is in een religieus sociaal
netwerk. Binnen dit netwerk bestaan opvattingen over vrouwen en gezinnen die traditioneel getint zijn en daarom zijn mensen die veel naar de kerk gaan anti-feministisch, niet
omdat het geloof zelf invloed heeft.
Hier staat tegenover dat er onderzoek is (waarop Himmelstein zich niet baseert) waaruit
blijkt dat de denominatie juist wel een doorslaggevende rol speelt. Brown (1984:27) vindt
in een grootschalig onderzoek dat er bijna geen overlappingen zijn tussen de kerkgenootschappen wat betreft de opvattingen over vrouwen, met andere woorden, anti-feminisme
zou juist sterk gebonden zijn aan denominatie. Zij concludeert dat zowel vrouwen als
mannen zich in hun oordeel over de rol van de vrouw sterk laten leiden door hun inhoudelijke religieuze opvattingen, b.v. de interpretatie van de bijbel. Ook Brogan & Kutner
(1976) vinden dat denominatie een belangrijke rol speelt, alhoewel zij meer de nadruk
leggen op het onderscheid tussen enerzijds katholieken en protestanten en anderzijds
joden, 'unitaritans' en onkerkelijken. Hier lijkt het dus uiteindelijk meer te gaan om een
onderscheid tussen aan de ene kant traditionele christelijke kerken en aan de andere kant
onkerkelijken en overige geloofsgenootschappen .
Daarnaast beweert Himmelstein dat de visie op het feminisme niet voortkomt uit de persoonlijke situatie van vrouwen, maar uit de culturele beelden die van vrouwen in het
algemeen bestaan en die uitgedragen worden door het sociale netwerk waarin vrouwen
verkeren. Ook dit is in tegenstelling met ander onderzoek. Luker (1984) vond dat activistes pro en contra abortus wel degelijk verschillen van elkaar wat betreft sociale omstandigheden. Zij constateert dat de opvattingen over abortus vaak een legitimering vormen
van de persoonlijke situatie van de vrouw. Overigens constateert ook zij een belangrijke
samenhang tussen abortusopvattingen en religie (met zowel geloofsopvattingen als deno-
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minatie als kerkbezoek). Luker doet echter geen multivariate analyse, waardoor niet
duidelijk wordt wat de echte gecontroleerde samenhangen zijn.
Alhoewel de meeste onderzoeken dus een verband vinden tussen religiositeit en feministische attitudes, wordt door velen erkend dat de relatie gecompliceerd is. Zo heeft volgens
Hams en Mills (1985) kerkbezoek een grotere invloed op de abortus-attitude dan religieuze intensiteit (saillantie van religie). Van de andere kant bestaat er ook onderzoek dat
juist het belang van saillantie benadrukt (b.v. Mueller en Dimieri, 1983). Wilcox (1987)
vond dat een tot dan toe niet onderzochte factor van belang was. De mate waarin respondenten een verband ervaren tussen religieuze en politieke onderwerpen heeft een sterke
correlatie met anti-feminisme, alsmede met een aantal meer politieke items (opvattingen
over oorlog en vrede, bewapening). Vooral de anti-feministische opvattingen van vrouwen worden hierdoor beïnvloed, meer dan die van mannen. Naast saillantie heeft denominatie (evangelisch/fundamentalistisch) grote invloed. Vergeleken met een aantal andere
variabelen, zoals opleiding, leeftijd en partijvoorkeur kwamen de twee religieuze factoren
als meest invloedrijk naar voren (zie ook Plutzer, 1988).
Ook komt herhaaldelijk naar voren dat de factoren die voor vrouwen van invloed zijn
anders zijn dan die voor mannen. Bijvoorbeeld Swatos en McCauley (1984) vonden dat
leeftijd, huwelijksstatus en religie significante voorspellers zijn van opvattingen van
vrouwen maar niet voor die van mannen, en ook Wilcox vond, zoals reeds vermeld,
verschillen tussen vrouwen en mannen wat betreft de bepalende factoren van anti-feminisme. Spruit (1991) die de relatie tussen religie en abortus in Nederland onderzocht, laat
zien dat er ook in Nederland verschillen bestaan tussen de factoren die voor mannen en
vrouwen van belang zijn: voor vrouwen had religie een minder sterke invloed op abortusopvattingen dan voor mannen. Deze uitkomsten zijn dus niet consistent met elkaar.
Wij menen dat er op grond van eerder verricht onderzoek voldoende aanleiding bestaat
om eens precies uit te zoeken hoe voor vrouwen de samenhang tussen religie en een
aantal belangrijke opvattingen over privésfeer en politiek eruit ziet. De vraag hierbij is of
religie inderdaad zo'η grote behoudende invloed heeft op opvattingen van vrouwen over
de privésfeer en of deze tendens zich ook voortzet met betrekking tot politieke opvattingen en houdingen. Dit laatste is namelijk nauwelijks onderzocht.
Omdat uit meerdere onderzoeken bleek dat de operationalisering van religie op verschillende manieren kan plaatsvinden en dat dit gevolgen kan hebben voor de uitkomsten
zullen we in de volgende paragraaf uitvoerig stilstaan bij de operationalisering van levensbeschouwing.

S3 De operationalisering van levensbeschouwelijke herkomst
Levensbeschouwelijke herkomst, zo argumenteerden we in 5.1 is te beschouwen als een
sociaal-culturele context, namelijk een context die enerzijds sociale elementen omvat
(relaties, groepsvorming, organisaties) en anderzijds culturele (ideeën, normen, waarden).
Dienovereenkomstig leggen we levensbeschouwelijke herkomst uiteen in twee dimensies.
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namelijk geloofsovertuigingen en kerklidmaatschap. Ze worden in de volgende paragrafen geoperationaliseerd en toegelicht.

5J.1 De christelijke geloofsdimensie
Felling e.a.(1986a) geven een overzicht van verklaringen die bestaan over de afnemende
betekenis van traditionele religie in een gemoderniseerde samenleving. Zij benadrukken
drie aspecten. Ten eerste is de functie van religie minder geworden in het dagelijks leven.
Om te kunnen functioneren in het openbare leven is geen religie meer nodig: beroepsarbeid is beperkt tot functionele vakkennis.
Ten tweede is de cultuur van religie een heel andere dan die van de moderne samenleving. Mensen hanteren tegenwoordig veel minder dan vroeger meta-fysieke en niet-rationele argumenten om de dingen om hen heen te verklaren. Er heeft een duidelijke rationalisering en verwetenschappelijking van het denken plaats gevonden, waarbinnen traditionele christelijke duidingen niet meer passen. Bovendien zijn de eigenschappen die binnen
de religie hoog stonden aangeschreven zoals naastenliefde, opoffering en matigheid tegengesteld aan de eigenschappen die tegenwoordig hoog gewaardeerd worden en die
nodig zijn om 'het ver te schoppen' in de maatschappij (zelfontplooiing, eigenbelang,
konsumentisme en hedonisme)
Ten derde zijn de sociale verbanden, zoals de uitgebreide familie-, buren- en dorpsnetwerken van vroeger, waarbinnen de religie beleefd en gelegitimeerd werd, grotendeels
verdwenen. Hiervoor in de plaats zijn enerzijds zeer kleine samenleefverbanden, zoals het
kerngezin of het eenpersoonshuishouden gekomen en anderzijds de grote anonieme instituten, zoals onderwijsinstellingen, bedrijven, overheid, gezondheidzorg, waarmee het
individu vooral formele contacten onderhoudt. Als gevolg hiervan is het geloof niet meer
ingebed in sociale verbanden en worden de individuele geloofservaringen niet meer bekrachtigd binnen de grotere sociale groep.
Volgens Luckmann (Luckmann, 1967; Hilhorst & Hijmans, 1989) hanteert de mens altijd
een zingevingssysteem om haar/zijn bestaan zin een betekenis te geven. Dit zingevingssysteem kan transcendent godsdienstig zijn, maar hoeft dit niet noodzakelijkerwijs te zijn.
De godsdienst is van oudsher wel de belangrijkste bron van voorgevormde zingeving
geweest. In een gemoderniseerde samenleving zullen mensen zich echter minder aangesproken voelen door die traditionele godsdienst. Hiervoor in de plaats zijn andere zingevingssystemen gekomen. Individuen creëeren volgens Luckmann uit alle mogelijke bronnen een individueel zingevingssysteem, dat transcendent of niet-transcendent kan zijn.
Een algemeen kenmerk van deze nieuwe zingevingssystemen is dat zij niet geïnstitutionaliseerd en dus maatschappelijk weinig zichtbaar zijn. Luckmann spreekt daarom van 'the
invisible religion'. Nieuwe zingevingssystemen zijn gebaseerd op familialisme, autonomie, zelfexpressie en zelfverwerkelijking als de belangrijke existentiële waarden.
Volgens Luckmann is de opkomst van 'the invisible religion' een onderdeel van het
moderniseringsproces en deze nieuwe vorm van religiositeit zal daarom het meest voor-
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komen binnen die groepen van de samenleving die het sterkst beïnvloed zijn door dat
proces. Groepen die hij beschouwt als geen typische vertegenwoordigers van de moderne
samenleving (ouderen, lager opgeleiden, huisvrouwen en kinderen, bewoners van dorpen
e.d.) zullen volgens hem om die reden nog steeds de geïnstitutionaliseerde vormen van
religie aanhangen.
Ondanks bovenstaande redenen om te veronderstellen dat de traditionele religie in de
huidige samenleving nauwelijks nog een bestaansmogelijkheid heeft, stellen Felling,
Peters en Schreuder (1986a) vast dat het christelijk geloof in Nederland nog wel degelijk
bestaat en niet alleen als marginaal verschijnsel. Zij constateren daarnaast dat religie
slechts een zwakke samenhang vertoont met sociale kenmerken. Hieruit concluderen zij
dat Luckmann ongelijk had te verwachten dat de traditionele vormen van religie vooral in
bepaalde sociale groepen te vinden zijn.
Uit hun onderzoek blijkt echter ook dat er, naast de traditionele christelijke duidingskaders, nieuwe betekenis-systemen zijn ontstaan. Het traditionele christelijke geloof, dat
gebaseerd is op het geloof in een persoonlijke God, blijft een duidelijke en intern consistente geloofsdimensie, maar het neemt niet meer de eerste plaats in binnen de hiërarchie
van de wereldbeschouwelijke kaders. Wat betreft het aantal aanhangers neemt het binnenwereldlijke duidingskader en een algemeen transcendentiegeloof een belangrijkere plaats
in. Van de andere kant blijkt dat de christelijke geloofsovertuiging, vergeleken met andere duidingen, de grootste interne consistentie bezit. Dit gegeven is overigens volledig in
overeenstemming met de bewering van Luckmann, die beweert dat de nieuwe betekenissystemen vanwege hun sterk geïndividualiseerde karakter, geen grote inteme consistentie
zullen vertonen. Binnen het christelijk geloof bestaat een grote consistentie met betrekking tot het geloof in een persoonlijke God, opvattingen over de zin van het leven en (in
iets mindere mate) opvattingen over de zinvolheid van lijden en dood.
Gelovige mensen zijn meestal tegen menselijke ingrepen in het leven (zoals abortus, euthanasie en suicide), voorstanders van een traditionele rolverdeling tussen vrouwen en
mannen, voor het inperken van burgerlijke vrijheden zoals de vrijheid van meningsuiting
en beschouwen zichzelf als tamelijk rechts.
Dienovereenkomstig bepalen we onze keuze. We nemen de schaal met betrekking tot de
christelijke geloofsdimensie over van Felling e.a. (1987 a) omdat dit een zeer betrouwbare en goed differentiërende schaal is.
De schaal bestaat uit de volgende 10 items:
Er bestaat een God die zich met elk mens persoonlijk bezig houdt.
Er is een God die God voor ons wil zijn.
Er is een God die zich in Jezus Christus wil doen kennen.
Er is een God wiensrijkkomende is.
Het leven heeft voor mij alleen maar betekenis omdat er een God bestaat.
Pas als je gelooft in God heeft de dood betekenis.
Leed en lijden krijgen voor mij pas betekenis als je gelooft in God.
Je kunt tijdens een ziekte veel pijn verdragen als je gelooft in God.
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Al het goede in de wereld komt uiteindelijk van God.
God zorgt ervoor dat het goede uiteindelijk het kwaad zal overwinnen.
De antwoordcategorieën liepen uiteen van 'helemaal mee oneens' (1) tot 'helemaal mee
eens' (5).
Na een principale factoranalyse over de tien items kwam er voor de vrouwelijke respondenten een goede eendimensionele schaal te voorschijn met een betrouwbaarheidscoëfficiënt van alpha=.96.
Om inzicht te krijgen in het antwoordpatroon van de respondenten is in Tabel S.l een
overzicht gegeven van de likertscores, welke voor de overzichtelijkheid zijn gecomprimeerd tot vijf categorieën.

Tabel 5.7 - Christelijke geloofsschaal. Vermeld zijn de gecomprimeerde likertscores

range (10-50)

10-14
15-24
25-34
35^4
45-50

(laag)

(hoog)

totaal
geen antwoord

frequentie

procent

157
401
447
382
157

10
26
29
25
10

1535
49

100

We zien dat ongeveer een derde deel van de vrouwen overtuigend instemt met de christelijke geloofsopvattingen (een somscore heeft van 35 of meer). Dat wil zeggen dat zeker
een derde deel van de Nederlandse vrouwen de christelijke geloofsopvattingen min of
meer volledig onderschrijft. Iets minder dan een derde deel zit tussen ongeloof en geloof
in (somscore tussen de 25-35). Verder betoont een derde deel (vrouwen met een somscore tussen de 10 en 24) weinig tot geen instemming meer met de traditionele geloofsopvattingen.
Alhoewel de oorspronkelijke scores al bijna een normaal verdel ing volgen, zijn de likertscores gestandaardiseerd met een gemiddelde van 50 en een standaarddeviatie van 10.
Vervolgens werden de continue scores gecomprimeerd tot vier scores: scores tussen de
nul en 40 (zeer ongelovig), tussen de 40 en 50 (tamelijk ongelovig), tussen de 50 en 60
(tamelijk gelovig) en boven de 60 (zeer gelovig) vormden de vier categorieën.
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Aan de hand van deze vierdelige schaal zijn vervolgens de samenhangen berekend met de
opvattingen over privésfeer en politiek .

5-3.2 Kerklidmaatschap en denominatie
In de vorige paragraaf werd de culturele dimensie van levensbeschouwing geoperationaliseerd als 'christelijk geloof'. In deze paragraaf zullen we de sociale dimenensie van levensbeschouwing operationaliseren als kerklidmaartschap/ denominatie. Zoals eerder
gezegd vormen deze twee dimensies samen de sociaal-culturele context levensbeschouwing.
De belangrijkste christelijke kerkgenootschappen in Nederland zijn de Katholieke kerk,
de Nederlandse Hervormde kerk en de Gereformeerde kerken. Daarnaast is het aantal
onkerkelijken aanzienlijk: in 1985 behoorde 47% van de Nederlandse bevolking volgens
eigen zeggen niet (meer) tot een kerkgenootschap en dit aantal groeit nog steeds (in 1991
is het aantal onkerkelijken reeds gegroeid tot 57%). Vrouwen in Nederland zijn nog
steeds kerkelijker dan mannen: in 1985 behoorde 55% van de vrouwen en 50% van de
mannen tot een kerkgenootschap (in 1991 is dit respectievelijk:47% en 40%).
Tot nu toe hebben we het over 'de' gereformeerden gehad. Er zijn echter een aantal redenen om hen niet over één kam te scheren. De gereformeerden bestaan onderling uit vele
verschillende groeperingen. Dekker en Peters (1989) delen de gereformeerden in op basis
van twee criteria: bevindelijkheid en orthodoxie.
Bevindelijkheid houdt in dat men een op het persoonlijk leven gerichte geloofsbeleving
nastreeft. Zij gaat meestal samen met het zich afkeren van wereldlijke zaken, waardoor
bijvoorbeeld een zeer geringe politieke interesse bestaat bij bevindelijk gereformeerden.
Voor bevindelijken is het geloof primair een innerlijke ervaring terwijl voor niet-bevindelijken geloven vooral bestaat uit het instemmen met bepaalde geloofsopvattingen.
Orthodoxie houdt in dat er streng gehouden wordt aan het woord van God (de bijbel). Tot
ongeveer 1950 kenmerkten alle gereformeerden zich door eenzelfde mate van orthodoxie.
Juist door die grote orthodoxie onderscheidden zij zich van de Nederlands hervormden.
Echter de laatste 30 jaar is er ook binnen de Gereformeerde kerken een tendens ontstaan
naar een minder orthodoxe geloofsbeleving. Deze minder orthodoxe houding is met name
te vinden binnen de synodaal gereformeerde groeperingen (zie Dekker en Peters, 1989,
p.43).
In principe is het mogelijk alle Gereformeerde kerkgenootschappen te typeren aan de
hand van de mate van bevindelijkheid en orthodoxie. Dekker en Peters komen tot een
driedeling.
Ten eerste onderscheiden zij de bevindelijk gereformeerden. Zij zijn zowel bevindelijk
als orthodox, stemmen meestal op de SGP en lezen het Reformatorisch Dagblad. De
(Oud) Gereformeerde Gemeente vormt de belangrijkste bevindelijke groepering.
Ten tweede bestaat er een groep orthodox gereformeerden. Zij zijn niet bevindelijk, maar
wel orthodox, stemmen meestal GPV of RPF, lezen het Nederlands Dagblad en zijn vaak
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EO-lid. Zij kenmerken zich verder door een grote mate van politieke interesse en participatie. De Vrijgemaakte Gereformeerde Kerken vormen de belangrijkste orthodoxe gereformeerde groepering.
Ten slotte onderscheiden zij de modem gereformeerden. Deze gereformeerden zijn noch
bevindelijk, noch orthodox. Zij vormen een typische mengeling van traditioneel en modern en worden de synodaal gereformeerden genoemd.
Bovenstaande groeperingen hebben een aantal dingen met elkaar gemeen: alle gereformeerden zijn godsdienstiger, orthodoxer, actiever in de kerk, en cultureel conservatiever
dan leden van andere denominaties en de onkerkelijken.
Van de andere kant zijn er onderling een aantal duidelijke verschillen. De bevindelijk
gereformeerden zijn lager opgeleid, in sterkere mate autoritair, lokalistisch en etnocentrisch dan alle andere gereformeerden.
De orthodoxen en bevindelijken zijn beiden meer cultureel conservatief dan de modern
gereformeerden. De orthodox gereformeerden zijn zeer politiek actief en de bevindelijken
juist zeer onactief. De modem gereformeerden nemen hier een middenpositie in.
In ons onderzoek willen we een zo nauwkeurig mogelijk onderscheid maken tussen de
denominaties onderling. Gezien de kleine aantallen was het echter niet mogelijk een onderverdeling te maken tussen bevindelijk en orthodox gereformeerden. Om die reden zijn
de gereformeerden onderverdeeld in twee groepen: de synodaal gereformeerden en de
'streng gereformeerden'. Onder de streng gereformeerden vallen de volgende groepen:
De Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde kerk, De Vrijgemaakte Gereformeerde kerk (art.31), de Nederlands Gereformeerde kerk, de Christelijk Gereformeerde
kerk, de Gereformeerde Gemeente en de Oud-gereformeerde Gemeenten.
Daarnaast worden de volgende categorieën onderscheiden: katholieken, Nederlands hervormden en onkerkelijken.
In Tabel 5.2 staat de verdeling van de respondenten over de verschillende kerkgenootschappen. Op de eerste plaats zien we dat 45% niet tot een kerkgenootschap behoort.
Meer dan een kwart van de vrouwen (29%) behoort tot de Katholieke kerk, 14% is Nederlands hervormd, in totaal is 11% gereformeerd waarvan ongeveer de helft synodaal
gereformeerd is en de andere helft behoort tot de streng gereformeerden, waaronder zowel de bevindelijk als de orthodox gereformeerden vallen.
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Tabel 5.2 - Kerklidmaatschap en denominatie

frequentie

onkerkelijken
rooms katholieken
Nederlands hervormden
synodaal gereformeerden
streng gereformeerden

totaal
geen antwoord

procent

713
458
210
87
71

45
29
14
6
5

1539
45

99

Omdat de twee religie variabelen onderling sterk samenhangen is in Tabel 5.3 de samenhang tussen enerzijds kerklidmaatschap/denominatie en anderzijds christelijk geloof
weergegeven. Als we de kerkgenootschappen onderling vergelijken zijn de katholieken
relatief het minst gelovig, gevolgd door de Nederlands hervormden, de synodaal gereformeerden en de streng gereformeerden. Uit de tabel blijkt inderdaad een sterke samenhang
tussen geloof en kergenootschap. Daarnaast valt op dat onder de onkerkelijken nog een
aanzienlijk percentage is dat zich minstens tamelijk gelovig beschouwd (14%).

Tabel 5.3 - Samenhang tussen kerklidmaatschap/denominatie en christelijk geloof: rijpercentages (n= 1499)

zeer
ongelovig

onkerkelijken
rooms katholieken
Nederlands hervormden
synodaal gereformeerden
streng gereformeerden
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40
3
4

-

tamelijk
ongelovig

47
31
21
5
7

tamelijk
gelovig

11
49
50
49
26

zeer
gelovig

3
17
26
46
67

5 3 3 De sociale lokatie van levensbeschouwelijke herkomst
Voordat in de volgende paragrafen de hoofdvraag wordt beantwoord staan we eerst nog
bij het volgende stil. Het blijkt dat er tamelijk sterke samenhangen bestaan tussen levensbeschouwing en sociale kenmerken. In deze paragraaf wordt getracht enig inzicht te bieden in de samenhang russen levensbeschouwelijke kenmerken en de sociale posities
waarover in hoofdstuk 3 en 4 gesproken is. Het gaat hier om een wetenschappelijk 'uitstapje'. De aanleiding om eens te kijken naar de samenhangen tussen levensbeschouwing
en sociale posities van vrouwen komt voort uit de 'work-force-hypothesis' die gebaseerd
is op Luckmann. Luckmann meent dat vrouwen die zich niet of weinig in de openbare
sfeer bewegen, minder beïnvloed zullen worden door moderne maatschappelijke ontwikkelingen zoals secularisering. Hij verwacht derhalve dat huisvrouwen zich sterker tot de
traditionele religie voelen aangetrokken dan beroepsmatig werkzame vrouwen.
De vraag luidt: in hoeverre kunnen we een grotere mate van geloof en kerkelijkheid constateren bij die sociale groepen, die volgens Luckmann relatief buitengesloten zijn van
moderniserings- en seculariseringsinvloeden, namelijk ouderen, lager opgeleiden, huisvrouwen, de lagere inkomensgroepen en dergelijke.
Verwacht wordt dat vrouwen in de meer geïsoleerde rol van full-time huisvrouw, alsmede
vrouwen die weinig beschikken over essentiële hulpbronnen zoals opleiding, vaker kerklid zijn en meer gelovig zijn.
Om dit te onderzoeken is gebruik gemaakt van correspondentie-analyse (Lammers &
Pelzer, 1988). Met behulp van correspondentie-analyse kunnen bivariate tabelgegevens
worden omgezet in een twee dimensionele figuur, waarin de afstanden tussen de punten
een representatie vormen van de samenhangen tussen de punten. Er is een afstandsmodel
berekend, waarvoor globaal geldt: hoe kleiner de afstand tussen twee punten in de figuur,
des te groter de samenhang tussen de twee punten. Opgenomen in Figuur 5.1 zijn twee te
beschrijven variabelen, christelijk geloof (4 categorieën) en kerklidmaatschap/ denominatie (5 categorieën) en zes beschrijvingsvariabelen, namelijk de drie rolvariabelen, samenleefvorm (5 categorieën), kinderen (2 categorieën), werksituatie (4 categorieën) en de
twee belangrijkste hulpbronnen, opleiding (3 categorieën) en inkomen (5 categorieën) en
tenslotte leeftijd (S categorieën).
De resultaten staan in Figuur 5.1, waarbij geldt: hoe kleiner de afstand, hoe groter de
samenhang. Er zijn drie 'soorten' samenhangen.
Ten eerste is de afstand ten opzichte van het algemeen gemiddelde van belang. De oorsprong geeft het gemiddelde religieuze profiel van vrouwen weer. Naarmate een punt
verder van de oorsprong ligt, is de categorie meer afwijkend (over- of ondervertegenwoordiging) van het algemeen gemiddelde.
Ten tweede zijn er de afstanden tussen enerzijds de rollen en de hulpbronnen en anderzijds de geloofs- en denominatie-categorieën. Deze afstanden geven aan in hoeverre de
rollen en hulpbronnen kenmerkend zijn voor de geloofs- en denominatiecategorieën. Bijvoorbeeld, de categorie 'hoog opgeleid' ligt dicht bij het punt 'zeer ongelovig'. Dit betekent dat zeer ongelovige vrouwen gekenmerkt worden door een relatief hoge opleiding.
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Tenslotte zijn er de afstanden tussen de hulpbronnen en rollen onderling en tussen de
religiekenmerken onderling. Ook deze afstanden mogen geïnterpreteerd worden als indicaties voor samenhangen. Als twee rollen of hulpbronnen dicht bij elkaar liggen dan betekent dit dat zij wat betreft het gemiddelde religieuze profiel (bepaald door geloof en denominatie) erg op elkaar lijken. Als twee religiekenmerken dicht bij elkaar liggen dan
betekent dit dat zij wat betreft hun gemiddelde sociale profiel erg op elkaar lijken.
Doordat de oorspronkelijke bivariate tabelgegevens worden omgezet in afstanden in een
twee-dimensionele figuur, gaat er informatie verloren. Om te onderzoeken of de figuur
wel een acceptabele weergave is van de oorspronkelijke samenhangen wordt de tau-waarde berekend. De tau van Figuur 5.1 is .89 en dit wil zeggen dat 89% van de variantie
wordt weergegeven in het afstandsmodel. Omdat tau-waarden van .80 en hoger worden
beschouwd als indicaties voor goede figuren (zie Lammers en Pelzer, 1988) wordt Figuur
5.1 aanvaard als een goede representatie van de oorspronkelijke bivariate verbanden.
Allereerst valt het op dat de figuur nogal plat is. Dit betekent dat van de twee dimensies
er één dimensie is die bijna alle variantie verklaart. Dit komt ook tot uiting in de tauwaarden die bij de twee dimensies horen; tau 1 is .83 en tau 2 is .06. Dit betekent dat de
eerste dimensie 83% van de variantie verklaart en de tweede maar 6%. Als gevolg hiervan is de spreiding op de horizontale as veel groter dan die op de verticale as. Daarnaast
valt het op dat er een ongeveer gelijke verspreiding van de punten is aan de rechter en
aan de linker kant van de oorsprong. We kunnen een denkbeeldige verticale streep trekken die door de oorsprong loopt. Deze lijn scheidt globaal genomen de gelovigen en kerkdijken van de ongelovigen en onkerkelijken. Als we vervolgens kijken welke sociale
kenmerken er rechts van de oorsprong liggen en dus het dichtst bij de gelovigen en kerkdijken dan zijn dat de volgende categorieën: vrouwen boven de 50 jaar, full-time huisvrouwen, gehuwden, vrouwen met kinderen, weduwen, lager en middelbaar opgeleiden
en de middeninkomens (tussen f 1500-Í5000).
Links van de oorsprong en dus dicht bij de ongelovigen en onkerkelijken liggen: vrouwen
onder de 40 jaar, buitenshuis werkende vrouwen, vrouwen met een uitkering, studenten,
samenwonenden, alleenstaanden, gescheidenen, vrouwen zonder kinderen, hoger opgeleiden, en zowel de laagste als de hoogste inkomensgroepen.
Er is dus een tendens te constateren die gaat in de verwachte richting. Oudere vrouwen,
minder hoog opgeleide vrouwen, niet-buitenshuis werkende vrouwen, gehuwden en weduwen zijn relatief gelovig en kerkelijk. Opmerkelijk is de tendens met betrekking tot
inkomen. Vrouwen met een middeninkomen zijn het meest gelovig en kerkelijk. Wat
betreft inkomen is godsdienstigheid een kenmerk van de middenklassen. Wel wijzen we
erop dat het hier om ongecontroleerde samenhangen gaat. In hoofdstuk 6 zal dieper ingegaan worden op de gecontroleerde samenhangen.
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5.4 Onderzoeksvragen en hypothesen
De centrale vraag van dit hoofdstuk luidt: wat is de samenhang tussen levensbeschouwelijke herkomst en de opvattingen van vrouwen over de privésfeer en politiek.
Alhoewel er een proces van ontzuiling is te constateren, verwachten we dat, vanwege de
sterke historische traditie, Nederland nog steeds gekenmerkt wordt door geestelijke en
confessionele culturen. Er wordt een samenhang verwacht tussen enerzijds christelijk
geloof en kerklidmaatschap en anderzijds de onderzochte opvattingen over gezin, relaties
en politiek. Op basis van de onderzoeken besproken in 5.2.3 verwachten we dat levensbeschouwelijke herkomst een behoudende invloed heeft op opvattingen in de privésfeer en
wellicht ook in de politieke sfeer. We verwachten dat vrouwen die sterk zijn opgenomen
in de confessionele, sociaal-culturele context, het meest traditioneel denken. Het meest
traditioneel denken dus de vrouwen met de meest traditionele herkomst, dit wil zeggen:
met het meeste geloof en het meeste kerkelijke gedrag/relaties. Wat dit laatste betreft
blijkt uit eerder onderzoek van Peters & Schreuder (1987) en Dekker & Peters (1989) dat
de volgende volgorde verwacht kan worden aangaande de mate van traditionaliteit van de
verschillende kerkgenootschappen (volgorde van traditioneel naar minder traditioneel):
streng gereformeerd, synodaal gereformeerd, hervormd, katholiek, onkerkelijk. Voor een
nadere uitleg van de gevolgen van de Nederlandse verzuiling wordt verwezen naar hoofdstuk 1.
Met betrekking tot christelijk geloof verwachten we dat naarmate men sterker gelooft,
men traditioneler zal denken over gezin, relaties en alternatieve leefvormen. Dat wil zeggen: gelovige vrouwen zullen relatief veel waarde hechten aan het gezin en kinderen, het
officiële huwelijk waarderen en relatief veel weerstand uiten tegen alternatieve samenleefvormen en ingrepen in het leven. Gelovige vrouwen zullen tevens traditioneler denken over de rolverdeling dan niet gelovige vrouwen en zullen gezamenlijkheid in een
relatie meer waarderen. Op het gebied van politiek zullen zij zichzelf rechtser van het
politieke spectrum plaatsen, minder in politiek geïnteresseerd zijn en daarin minder participeren.
Met betrekking tot kerklidmaatschap/denominatie verwachten we het volgende. Omdat in
Nederland de gereformeerden, in vergelijking met de andere kerkgenootschappen, relatief
een homogeen, traditioneel wereldbeeld hebben, verwachten we dat gereformeerde vrouwen op het gebied van de privésfeer meer traditionele opvattingen hebben dan de katholieke en Nederlands hervormde vrouwen alsook een rechtser zelfbeeld. Met betrekking tot
verschillen tussen de gereformeerden onderling verwachten we dat de synodaal gereformeerden op alle punten een minder traditioneel patroon zullen volgen dan de streng gereformeerden. Van de andere kant verwachten we dat de verschillen met betrekking tot
politieke interesse en participatie weinig verschillen zullen opleveren tussen de gereformeerden onderling. Dit omdat wij noodgedwongen de politiek meest actieve gereformeerden (de orthodox gereformeerden) en de minst actieve (bevindelijk gereformeerden) bij
elkaar moesten nemen.
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Teneinde de genoemde verwachtingen te onderzoeken zijn regressieanalyses uitgevoerd
met christelijk geloof en kerkelijkheid/denominatie (en leeftijd) als onafhankelijke variabelen en de opvattingen als afhankelijke variabelen. De resultaten hiervan worden beschreven in paragraaf 5.5.

5.5 Levensbeschouwelijke herkomst en opvattingen
In welke mate hangt de levenschouwelijke herkomst, geoperationaliseerd als geloof en
kerklidmaatschap/ denominatie, samen met de opvattingen van vrouwen over de privésfeer en politiek?
De analyses zijn uitgevoerd met behulp van nominale regressieanalyse (RENOVA). Zie
hoofdstuk 3 voor een uitvoerige toelichting op de gebuikte analysemethode.

5.5.1 Privésfeer
In deze paragraaf worden zes opvattingen over de privésfeer besproken: het belang van
het gezin en kinderen, wenselijkheid van de huwelijkssluiting, afwijzing van alternatieve
samenleefvormen, het belang van samen doen en delen in relaties, aanvaarding van de
traditionele rolverdeling, afwijzing van ingrepen in het leven. De resultaten van een zestal
regressie-analyses staan in Tabel 5.4. Bij de bespreking van de resultaten wordt telkens
naar deze tabel verwezen.
Het belang van het gezin en kinderen
Uit de eerste kolom van Tabel 5.4 blijkt dat de religie variabelen en leeftijd samen 12%
van de variantie verklaren van de opvattingen van vrouwen over het belang van het gezin
en kinderen.
Geloof en denominatie verklaren ieder 3% van de variantie. Met betrekking tot geloof
worden de verwachtingen bevestigd. Vooral de zeer gelovigen onderscheiden zich doordat zij een groot belang hechten aan het gezin en kinderen. Zij worden gevolgd door zowel de tamelijk gelovigen als tamelijk ongelovigen die precies een middenpositie innemen en zich onderling niet van elkaar onderscheiden. Het minste belang hechten de zeer
ongelovige vrouwen aan het gezin.
Verder vinden de onkerkelijke vrouwen het gezin het minst belangrijk en de katholieken
het gezin het belangrijkst, alhoewel de verschillen tussen de kerkgenootschappen niet
groot zijn. De verwachting dat de streng gereformeerden de meest traditionele positie
innemen, dat wil zeggen het gezin het meest belangrijk vinden, wordt dus niet bevestigd.
Waarschijnlijk komt in de data de grote waarde tot uitdrukking die binnen de Katholieke
kerk aan het gezin wordt gehecht.
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Wenselijkheid van de huwelijkssluiting
Van de twee religievariabelen verklaart geloof het meeste, namelijk 5%. Vrouwen die
zeer ongelovig zijn vinden het huwelijk het minst belangrijk en vrouwen die zeer gelovig
zijn vinden het huwelijk als officieel instituut het belangrijkst.
Kerklidmaatschap/denominatie verklaart 3% van de variantie. Onkerkelijken vinden het
huwelijk het minst belangrijk. De streng gereformeerden vinden daarentegen het huwelijk
zeer belangrijk. Verder nemen de katholieken, de Nederlands hervormden en de synodaal
gereformeerden een middenpositie in en zij onderscheiden zich nauwelijks van elkaar in
hun opvattingen over het huwelijk. Zowel wat betreft geloof als kerklidmaatschap worden
de verwachtingen dus bevestigd.
Afwijzing van alternatieve samenleefvormen
In de derde kolom van Tabel 5.4 staan de resultaten van de opvattingen over alternatieve
samenleefvormen. In totaal wordt maar liefst 35% van de totale variantie verklaard en dit
is opmerkelijk veel. Er bestaat eenzelfde patroon als met betrekking tot opvattingen over
het huwelijk, alleen in meer extreme vorm. Ook hier geldt dat hoe geloviger vrouwen
zijn, hoe sterker zij alternatieve samenleefvormen afwijzen. Vooral zeer gelovige vrouwen wijzen in grote mate alternatieve leefvormen af. In totaal verklaart geloof 9% van de
variantie en dit hoge percentage is vooral te danken aan de radicale afwijzing van zeer
gelovige vrouwen (m=57).
Denominatie verklaart 6% van de variantie. Onkerkelijken staan het minst afwijzend ten
opzichte van alternatieve samenleefvormen en de streng gereformeerden het meest afwijzend. Ook hier vormen de katholieken, de Nederlands hervormden en de synodaal gereformeerden een middengroep die zich niet van elkaar onderscheiden: zij denken allen iets
afwijzender dan het algemeen gemiddelde. Ook hier geldt dat het vooral de streng gereformeerden zijn die zich sterk onderscheiden van alle andere confessionele groeperingen
en de onkerkelijken.
Samen doen en delen in een relatie
In de vierde kolom van Tabel 5.4 staan de samenhangen met betrekking tot de opvattingen over 'het samen doen en delen in een relatie'. In totaal verklaren de twee religievariabelen en leeftijd samen 19% van de variantie. Geloof verklaart 4% en de zeer ongelovigen hechten het minste waarde aan gezamenlijkheid in relaties, zij vinden met andere
woorden datje ook individueel dingen kunt ondernemen zonder je partner. Van de andere
kant vinden zeer gelovige vrouwen het juist belangrijk datje de meeste dingen samen met
je partner onderneemt. Ook hier geldt weer dat de tamelijk gelovigen en tamelijk ongelovigen zich nauwelijks van elkaar onderscheiden en samen een middenpositie innemen.
Kerklidmaatschap/denominatie verklaart slechts 1 % van de variantie. En ook hier geldt
weer dat de streng gereformeerden zich het sterkst onderscheiden van alle overige groe132

peringen, zij zijn in sterke mate voorstanders van gezamenlijkheid in relaties. Opmerkelijk is verder het relatief lage gemiddelde (49) van de synodaal gereformeerden. Zij komen in dit opzicht overeen met de onkerkelijken. Wat betreft de inhoud van de relatie
nemen de synodaal gereformeerden dus een meer moderne positie in dan wat betreft de
vorm van de relatie.

Tabel 5.4 - De gecontroleerde gemiddelde scores per categorie, de verklaarde variantie
per religievariabele. alsmede de direkt verklaarde totale variantie van de twee religievariabelen en leeftijd samen
belang van
het gezin
en kinderen

wenselijkheid
huwelijkssluiting

afwijzing
alternatieve
leefvormen

samen aanvaarding
traditionele
doen
rolverdeling
en
delen

afwijzing
ingrepen
in het
leven

algemeen gemiddelde

50

50

50

50

50

1.3

CHRISTELIJK GELOOF
zeer ongelovig
tamelijk ongelovig
tamelijk gelovig
zeer gelovig

48*
50
50
54*

47*
49*
51*
54*

47*
49*
50
57*

48*
49
51
54*

47*
49
50
54*

.8*
1.0*
1.5*
2.5*

verklaarde variantie

3%

5%

9%

4%

5%

18%

KERKLIDMAATSCHAP/
DENOMINATIE
onkerkelijken
rooms katholieken
Nederlands hervormden
synodaal gereformeerden
streng gereformeerden

48*
52*
51
51
50

48*
51
52*
52
55*

48*
52*
52*
52
58*

49*
51*
50
49
54*

48*
51
52*
50
57*

1.0*
1.6*
1.2
1.5
2.4*

verklaarde variantie

3%

3%

6%

1%

5%

7%

5%

< 1%

23%
929
57

38%
1304
200

LEEFTIJD
verklaarde variantie

2%

totaal verkl. variantie
N
missings

12%
1494
90

6%
26%
936
50

35%
942
44

19%
933
53

noot: Alle schalen zijn likerischalen. gestandaardiseerd op een gemiddelde van 50 en standaarddeviatie van 10,
behalve de schaal ingrepen in het leven die een mokkenschaal is met ongestandaardiseerde scores.
*:
score wijkt significant af van het gemiddelde.
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Aanvaarding van de traditionele rolverdeling
Uit de vijfde kolom van Tabel 5.4 blijkt dat geloof, denominatie en leeftijd samen 23%
van de variantie verklaren van de mate waarin vrouwen de traditionele rolverdeling onderschrijven. Geloof en denominatie verklaren een evengroot gedeelte, namelijk 5%. Hoe
geloviger men is des te traditioneler men denkt over de rolverdeling tussen vrouwen en
mannen. In dit opzicht komen de verwachtingen dus uit. Verder denken onkerkelijke
vrouwen het minst en de streng gereformeerden het meest traditioneel. Het is zelfs zo dat
de streng gereformeerden uitzonderlijk hoog scoren op de schaal en dus zeer traditionele
opvattingen hebben over de rolverdeling. Ook hier blijkt weer dat de andere kerkelijke
groeperingen (de katholieken, de Nederlands hervormden en de synodaal gereformeerden) zich nauwelijks van elkaar onderscheiden. Zij denken traditioneler dan de onkerkelijken, slechts iets traditioneler dan het gemiddelde en weer veel minder traditioneel dan
de streng gereformeerden.
Afwijzing van ingrepen in het leven
Geloof en denominatie verklaren samen met leeftijd 38% van de variantie. Geloof verklaart alleen al 18%. Er bestaat dus een zeer sterke samenhang tussen christelijke
geloofsopvattingen en het denken over abortus e.d. Naarmate men geloviger is heeft men
meer bezwaar tegen ingrepen in het leven en de verschillen tussen gelovigen en niet gelovigen zijn erg groot. Opvattingen over ingrijpen in het leven zijn dus sterk religieus geladen.
Kerklidmaatschap/denominatie verklaart 7% van de variantie en de samenhangen gaan in
de verwachte richting. Onkerkelijken staan het minst afwijzend tegenover ingrepen in het
leven. Direkt daarna komen de Nederlands hervormden, daarna de synodaal gereformeerden, de katholieken en tenslotte zijn de streng gereformeerden het meest afwijzend. Deze
laatste groep is veel afwijzender dan alle andere groepen. Opvallend in dit verband zijn
de verschillen tussen de katholieken (m=1.6) en de Nederlands hervormden (m=1.2).
Zoals we al eerder constateerden, bestaan er tussen deze twee kerkgenootschappen weinig
verschillen (zie b.v Peters en Schreuder, 1987). Het blijkt echter dat katholieke vrouwen
zich duidelijk behoudender opstellen dan Nederlands hervormden aangaande abortus,
euthanasie e.d. Ook uit onderzoek van Angenent-Vogt e.a. (1987) blijkt dat het kerkelijk
verbod op abortus een van de weinige officiële kerkelijke standpunten is, waar katholieke
vrouwen zelf grotendeels mee in kunnen stemmen.
Samenvatting privésfeer
Tot slot een samenvattend overzicht van de resultaten van de bovenstaande zes opvattingen. Er zijn duidelijke tendenzen te constateren.
Allereerst bestaat er een tamelijk sterke samenhang tussen enerzijds christelijke geloofsopvattingen en anderzijds traditionele opvattingen over het gezin, het huwelijk, altematie134

ve samenleefvormen, gezamenlijkheid in relaties, opvattingen over de rolverdeling en de
mate waarin vrouwen afwijzend staan ten opzichte van ingrepen in het leven. Hierbij
geldt dat vooral zeer gelovige vrouwen zich onderscheiden door hun zeer traditionele
opvattingen. Vrouwen die 'slechts' tamelijk gelovig zijn onderscheiden zich in feite nauwelijks van de niet gelovige vrouwen. Het lijkt er dus op dat vooral zeer christelijke
geloofsopvattingen samenhangen met traditionele opvattingen over de privésfeer.
Ook met betrekking tot de verschillen tussen de kerkgenootschappen bestaat er een duidelijke tendens. Onkerkelijke vrouwen denken het minst traditioneel over de privésfeer,
zij vinden het gezin minder belangrijk, een huwelijk tussen partners niet strikt noodzakelijk, zij staan welwillender tegenover andere samenleefvormen dan het huwelijk, zijn
voor een geïndividualiseerde omgang tussen (huwelijk)partners en staan niet meer achter
de traditionele rolverdeling tussen vrouwen en mannen. Kortom, zij denken het meest
modem wat betreft de privésfeer. De katholieken, de Nederlands hervormden en de synodaal gereformeerden vormen gezamenlijk een middengroep die zich niet of nauwelijks
onderscheidt van het gemiddelde: er is slechts een kleine verschuiving naar de traditionele kant. Het opvallende is dat leden van deze kerkgenootschappen zich niet van elkaar
onderscheiden. Er is dus aangaande opvattingen over de privésfeer geen aparte katholieke, Nederlands hervormde of synodaal gereformeerde cultuur. Hoogstens kan men spreken van een algemeen kerkelijke cultuur. Er is echter één denominatie die wel een eigen
'cultuur' vormt en dat zijn de streng gereformeerden. Met andere woorden, de bevindelijk
en orthodox gereformeerde vrouwen denken aanzienlijk traditioneler over zaken aangaande de privésfeer dan zowel de onkerkelijke vrouwen als leden van andere kerkgenootschappen. In dit opzicht bevestigen de gegevens de resultaten van Dekker & Peters
(1989) die ook vonden dat de synodaal of modern gereformeerden minder cultureel conservatief zijn dan zowel de orthodox als de bevindelijk gereformeerden. De gereformeerden vormen onderling dus zeker geen homogene groep. Daarnaast kan er een scheiding
worden getrokken tussen enerzijds de onkerkelijke vrouwen en anderzijds de katholieke,
Nederlands hervormde en de synodaal gereformeerde vrouwen.
Een uitzondering hierop vormt het denken over het belang van het gezin en kinderen.
Merkwaardigerwijs vinden streng gereformeerden het gezin niet belangrijker dan leden
van andere kerkelijke groeperingen, de beide groepen gereformeerden lijken hier erg op
elkaar, terwijl de katholieken er enigzins uitspringen in traditioneel opzicht.

5.5.2 Politiek
In deze paragraaf zullen de volgende politieke schalen worden besproken: zelfplaatsing
op de links-rechts schaal, politieke interesse, conventionele politieke participatie en onconventionele politieke participatie. De resultaten staan vermeld in Tabel 5.5.
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Tabel 5.5 - De gecontroleerde gemiddelde scores per categorie, de verklaarde variantie
per religievariabele, alsmede de direkt verklaarde totale variantie van de twee religievariabelen en leeftijd samen

links-rechts
zelfplaatsing'

politieke
interesse2

conventionele
politieke
participatie1

onconventionele
politieke
participatie'

algemeen gemiddelde

5.3

50

1.9

2.1

CHRISTELIJK GELOOF
zeer ongelovig
tamelijk ongelovig
tamelijk gelovig
zeer gelovig

4.7*
5.3
5.6
5.8*

53*
50
50
48*

2.4*
1.9
1.8*
1.6*

2.4*
2.2
2.0
1.4*

verklaarde variantie

3%

3%

3%

3%

KERKLIDMAATSCHAP/
DENOMINATIE
onkerkelijken
rooms katholieken
Nederlands hervormden
synodaal gereformeerden
streng gereformeerden

4.8*
5.7*
5.3
6.5*
6.3*

50
49
51
53
51

1.9
1.9
1.8
2.0
2.3

22*
1.8*
2.0
1.8
2.3

verklaarde variantie

6%

1%

LEEFTIJD
18-29
30-39
40-49
50-59
60-70

1.6*
2.0*
2.2*
2.0
1.8

verklaarde variantie

n.s.

1%

2%

7%

totaal verkl. variantie
N
missings

14%
791
136

3%
845
82

5%
872
55

15%
736
191

1: De gemiddelden zijn de ongestandaardiseerde gemiddelde scores op een tien-puntsschaal
2: De gemiddelden zijn gestandaardiseerde scores op een gemiddelde van 50 en standaarddeviatie 10.
3: De gemiddelden zijn de ongestandaardiseerde scores op een mokkenschaal
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Links-rechts zelfplaatsing
In totaal verklaren geloof, kerklidmaatschap/denominatie en leeftijd 14% van de variantie
op de links-rechts schaal. Naarmate men geloviger is, vindt men zichzelf rechtser. Kerkleden zijn rechtser dan onkerkelijke vrouwen. Van de kerkleden plaatsen de synodaal
gereformeerden zichzelf het meest rechts, alhoewel ook de streng gereformeerden een
tamelijk rechtse positie innemen. Ook hier vertonen de katholieken en de Nederlands hervormden verschillen: de katholieke vrouwen plaatsen zichzelf rechtser dan de Nederlands
hervormde vrouwen. In totaal verklaart denominatie 6% en geloof 3% van de variantie en
van alle besproken opvattingen is dit de enige keer dat denominatie een sterkere samenhang vertoont dan geloof.
Politieke interesse
In totaal verklaren de twee religievariabelen en leeftijd samen 3% van de variantie van
politieke interesse en dit is erg weinig. Geloof verklaart 3%, terwijl kerklidmaatschap/
denominatie geen significant verband vertoont. Leden van de verschillende kerkgenootschappen en onkerkelijken verschillen onderling dus niet wat betreft hun politieke interesse. Met betrekking tot geloof geldt dat zeer ongelovige vrouwen wat meer in politiek
geïnteresseerd zijn dan het gemiddelde en zeer gelovige vrouwen wat minder geïnteresseerd.
Conventionele politieke participatie
Geloof, kerklidmaatschap/denominatie en leeftijd verklaren samen 5% van de variantie
wat betreft conventionele politieke participatie. Hoe geloviger men is, hoe minder bereid
men is politieke activiteiten te ondernemen. Opvallend is de afwijkende score van de zeer
ongelovige vrouwen. Zij hebben een veel hogere participatiescore dan de overige groepen. Opvallend is verder dat kerklidmaatschap/denominatie geen significante samenhang
vertoont.
Hierbij dient nog vermeld te worden dat, net als in hoofdstuk 3 en 4, leeftijd is opgenomen als nominale variabele, omdat de samenhang tussen leeftijd en conventionele politieke participatie niet lineair is. Dit blijkt uit het gegeven dat de 40-49 jarigen de hoogste
participatiescore hebben. Zowel jongere als oudere vrouwen hebben een lagere participatiescore.
Onconventionele politieke participatie
In totaal verklaren de drie opgenomen variabelen 15% van de variantie. Dit lijkt heel wat,
maar het grootste deel van de variantie wordt verklaard door leeftijd (7%) en niet door de
twee religievariabelen. Geloof verklaart 3% en denominatie slechts 1%. Hoe geloviger
vrouwen zijn, hoe minder onconventionele politieke activiteiten zij ondernemen.
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Met betrekking tot kerklidmaatschap/denominatie zien we dat de streng gereformeerden
en de onkerkelijken de hoogste participatiescore hebben, gevolgd door de Nederlands
hervormden, de synodaal gereformeerden en de katholieken.
Opvallend is het grote verschil tussen de gereformeerden onderling: de streng gereformeerden zijn veel actiever dan de synodaal gereformeerden. Het is opvallend dat een
groep die over het algemeen zeer traditioneel en conservatief naar voren komt, een grote
mate van onconventioneel politiek gedrag vertoont. Hieronder vallen immers activiteiten
die te benoemen zijn als niet conventioneel, zoals handtekeningen actie, meedoen aan
demonstraties, maar ook als niet legaal, zoals het meedoen aan bezettingen en het gebruiken van geweld. Opvallend is verder dat de hoge participatiescores van de onkerkelijken
en de streng gereformeerden niet samengaan met een grote politieke interesse.
Samenvatting politiek
Als we de resultaten uit Tabel 5.5 nog eens in zijn geheel overzien komen we tot de volgende conclusies.
De samenhangen tussen geloof en de vier politieke schalen zijn consistent, maar beperkt
in omvang, namelijk telkens 3%. De tendens hierbij is dat naarmate men geloviger is,
men zich rechtser opstelt, minder in politiek geïnteresseerd is en ook minder bereid is in
de politiek te participeren. Het blijkt dus dat christelijke geloofsopvattingen, zoals verwacht, een remmende invloed hebben op de politieke geïnvolveerdheid van vrouwen.
Met betrekking tot kerklidmaatschap/denominatie stellen we vast dat er relatief sterke
samenhangen bestaan met links-rechts zelfplaatsing: onkerkelijke vrouwen plaatsen zichzelf het meest links. Gereformeerde vrouwen denken het meest rechts, de synodaal gereformeerden meer dan de streng gereformeerden. Tenslotte vormen de katholieke vrouwen
en de Nederlands hervormde vrouwen een tussengroep. Wat betreft links-rechts zelfplaatsing zitten de Nederlands hervormden zeer dicht bij het gemiddelde, terwijl de katholieken zich iets rechtser van het algemeen gemiddelde bevinden. Tenslotte zijn er nauwelijks denominationele verschillen ten aanzien van politieke interesse en participatie.

5.6 Conclusies
We komen hier terug op de onderzoeksvragen en hypothesen zoals die geformuleerd zijn
in paragraaf 5.4.
Voorspeld werd dat christelijk gelovige vrouwen traditioneler denken dan niet gelovige
vrouwen en dat onkerkelijke vrouwen minder traditioneel zijn dan kerkelijke vrouwen.
Tevens werd verwacht dat van de kerkleden de bevindelijk en orthodox gereformeerde
vrouwen (streng gereformeerden) traditioneler denken dan andere kerkleden. In Tabel 5.6
staat een overzicht van de resultaten. Voor gedetailleerde informatie over verschillen
tussen vrouwen onderling wordt verwezen naar Tabel 5.4 en 5.5.
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Tabel 5.6 - Overzicht van de samenhangen tussen de religievariabelen en leeftijd, en de
opvattingen en participatieschalen, uitgedrukt in procent verklaarde variantie
Verklaarde variantie in procenten
Totale
variantie

Geloof

Denominatie

Leeftijd

het belang van het gezin en kinderen
wenselijkheid van de huwelijkssluiting
afwijzing van alternatieve samenleefvormen
samen doen en delen in relaties
aanvaarding van de traditionele rolverdeling
afwijzen van ingrepen in het leven

12
26
35
19
23
38

3
5
9
4
5
18

3
3
6
1
5
7

2
8
6
8
5
<1

links-rechts zelfplaatsing
politieke interesse
conventionele politieke participatie
onconventionele politieke participatie

14
3
5
15

3
3
3
3

6

1

•

1
2
7

We zien dat de totale varianties zoals vermeld in kolom 1 nogal in grootte verschillen.
Met betrekking tot sommige opvattingen verklaren de religie-vanabelen duidelijk veel
meer dan ten aanzien van andere andere. Vooral de volgende opvattingen hangen sterk
samen met zowel geloof als denominatie: afwijzing van alternatieve samenleefvormen,
afwijzing van ingrepen in het leven en aanvaarding van de traditionele rolverdeling. Van
de andere kant worden de volgende opvattingen nauwelijks door geloof en denominatie
verklaard: politieke interesse, conventionele en onconventionele politieke participatie. Het
is duidelijk dat in het algemeen opvattingen over de privésfeer sterker samenhangen met
levensbeschouwelijke herkomst dan politieke attitudes.
Vervolgens voorspelden we dat christelijk geloof samen zal hangen met traditionele opvattingen, een rechts zelfbeeld en een geringe politieke interesse en participatie. Deze
voorspelling komt over de hele linie uit.
Met betrekking tot verschillen tussen de kerkgenootschappen voorspelden we dat gereformeerde vrouwen en binnen de gereformeerden vooral de streng gereformeerden, traditioneler zullen zijn in hun opvattingen dan de overige kerkleden. Ook deze verwachting
wordt grotendeels bevestigd. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de gereformeerden
onderling. De synodaal gereformeerden lijken in het algemeen erg op de katholieken en
de Nederlands hervormden, vooral met betrekking tot de opvattingen over de privésfeer.
Het enige waarin synodaal gereformeerden meer lijken op de streng gereformeerden is
wat betreft hun politieke zelfbeeld: zowel synodaal als streng gereformeerden zien zichzelf als tamelijk rechts.
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Voorzover we van een confessionele cultuur kunnen spreken moeten we deze dus zoeken
onder de streng gereformeerde groeperingen: de bevindelijk en orthodox gereformeerde
vrouwen. Zij onderscheiden zich door een relatief traditionele visie op het gezin, het huwelijk, de rolverdeling tussen vrouwen en mannen en hun grote weerstand tegen abortus
e.d.
Opmerkelijk is voorts dat de leden van de overige kerkgenootschappen zoveel op elkaar
lijken: de katholieken, de Nederlands hervormden en de synodaal gereformeerden vormen
zeker geen duidelijk van elkaar te onderscheiden confessionele culturen. Wel onderscheiden zij zich gezamenlijk enerzijds van de onkerkelijke vrouwen en anderzijds van de
streng gereformeerde vrouwen.
Alhoewel de samenhangen zeker niet zo sterk zijn dat de levensbeschouwelijke scheidslijnen geheel samenvallen met de scheidslijnen op het gebied van privésfeer en politiek,
kunnen we wat betreft de groeperingen de volgende indeling maken. Ten eerste bestaat er
een onkerkelijke cultuur die relatief de minst traditionele opvattingen heeft over het gezin, het huwelijk, alternatieve samenleefvormen, de rolverdeling tussen vrouwen en mannen en opvattingen over abortus e.d. Ten tweede onderscheidt zich een algemeen kerkelijke, christelijke cultuur die zich kenmerkt door een grote gematigdheid in het denken
over bovenstaande zaken. Zij denken enigszins traditioneler dan de gemiddelde Nederlandse vrouw. Ten derde bestaat er een streng gereformeerde cultuur waarbinnen zeer
traditioneel gedacht wordt. Hiermee wordt de conclusie van Dekker en Peters (1989)
genuanceerd, die de nadruk leggen op het bestaan van een gereformeerde cultuur tegenover een algemene niet-gereformeerde cultuur.
Met betrekJcing tot politieke betrokkenheid bestaat er wel een samenhang met christelijk
geloof, maar niet met kerklidmaadschap/denominatie. Wanneer we in het dagelijks leven
dus een samenhang denken te constateren tussen politieke betrokkenheid en kerklidmaatschap, dan zal dit meestal een indirekt effect zijn voortkomend uit de samenhang tussen
christelijk geloof en kerklidmaatschap.

Noten bij hoofdstuk 5
1 Een model dat volgens Angeneni-Vogt ел. (1987) helaas slechts gennge aanhang heeft binnen de kerk is
gebaseerd op de gedachte dal verschillen tussen vrouwen en mannen het resultaat zijn van hun verschillende
opvoeding en niets te maken hebben met het wezen van vrouwen en mannen. Tenslotte zijn er feministische
theologes die alternatieve visies trachten te ontwikkelen, alhoewel deze visies over het algemeen van weinig
invloed zijn op de officiële kerkelijke opvattingen en regels. Halkes (1984) introduceerde bijvoorbeeld het
transformatieve model, waarbinnen mensen niet meer op hun sekse worden beoordeeld, maar op hun specifieke, individuele kwaliteiten. Bovendien legt zij grote nadruk op de verantwoordelijkheid van mensen om
zich bezig te houden met net 'welzijn' van de maatschappij en de kosmos als geheel, bijvoorbeeld door zorg
te dragen voor een schoon milieu.
2 Zie voor een overzicht van deze onderzoeksresultaten Feiling, Peters & Schleuder, 1986 a; Felling, Peters &
Schleuder. 1988).
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6 Rollen, hulpbronnen, levensbeschouwelijke herkomst en
opvattingen

6.1 Inleiding
Dit hoofdstuk vormt een integratie van de drie vorige hoofdstukken. In het kort kwam de
inhoud van die hoofdstukken op het volgende neer. In hoofdstuk 3 werd aan de hand van
de roltheorie onderzocht of vrouwen in verschillende rollen ook verschillende opvattingen
hebben. Er zijn vrouwen onderscheiden in verschillende samenleefvormen, vrouwen met
en zonder kinderen en vrouwen in verschillende werksituaties.
In hoofdstuk 4 werd nagegaan in hoeverre hulpbronnen samenhangen met de opvattingen
van vrouwen. Er is onderscheid gemaakt tussen opleiding (cultureel kapitaal), inkomen
en sociale klasse (economisch kapitaal) en lidmaatschap van verenigingen (sociaal kapitaal).
In hoofdstuk 5 werd onderzocht in hoeverre opvattingen van vrouwen samenhangen met
hun levensbeschouwelijke herkomst. Er zijn twee levensbeschouwelijke kenmerken gedefinieerd: de mate van christelijk geloof en kerkgenootschap.
In dit hoofdstuk wordt de verklaringskracht van de drie theoretische invalshoeken vergeleken. Dit wordt uitgezocht aan de hand van drie verschillende analyse-technieken.
Op de eerste plaats staan we stil bij de ongecontroleerde bivariate verbanden. Hiervoor
wordt de methode van de correspondentie-analyse gebruikt (Lammers en Pelzer, 1988).
Deze methode geeft de bivariate verbanden weer als afstanden in een tweedimensionele
ruimte. Hierdoor onstaat een visuele weergave van de bivariate samenhangen, waardoor
de sociale en culturele verscheidenheid onder vrouwen beschreven kan worden op een
manier die zo dicht mogelijk bij de alledaagse waarneming staat. We geven een voorbeeld. Stel dat wij een oudere vrouw tegenkomen, die een lage opleiding heeft, zeer gelovig is, kinderen heeft, haar man heeft verloren en nooit buitenshuis heeft gewerkt. Het
blijkt dat zij traditionele rolopvattingen heeft. Dit is geen toeval, want ook veel andere
vrouwen met traditionele rolopvattingen zijn zowel oud, slecht opgeleid, gelovig en getrouwd (geweest) en hebben zelden tijdens hun huwelijk betaald werk verricht.
Met behulp van correspondentie-analyse kan dit verschijnsel worden beschreven op een
manier die inzichtelijk maakt hoe bepaalde kenmerken samenclusteren. De beperking
hiervan is echter dat we niet weten welke van de kenmerken van de vrouw nu precies
verantwoordelijk zijn voor haar opvattingen. Het kan immers zijn dat de samenhangen
tussen de sociale kenmerken onderling groot is en dat daardoor veel indirekte effecten
ontstaan die in de figuur niet kunnen worden onderscheiden van de direkte effecten.
Vandaar dat we hier spreken over een beschrijvende analyse. Het resultaat van deze
analyse wordt slechts beschouwd als een indicator voor de mate waarin de drie theorièti-
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sehe invalshoeken mogelijkerwijze in staat zijn de verschillen in opvattingen en houdingen tussen vrouwen te beschrijven.
De tweede analysetechniek die wordt gebruikt is regressie-analyse. Hiermee kunnen, in
tegenstelling tot correspondentie-analyse, gecontroleerde samenhangen worden berekend.
Dit betekent dat de samenhangen die met behulp van regressie-analyse worden berekend
niet via andere variabelen tot stand zijn gekomen. Er worden dus alleen direkte effecten
berekend en de indirekte effecten worden uitgesloten. We zullen in dit verband spreken
over het voorspellen van de opvattingen van vrouwen. De rollen, hulpbronnen, levensbeschouwelijke kenmerken en leeftijd worden opgenomen in één regressiemodel en de
vraag is vanuit welke theoretische traditie de opvattingen van vrouwen en de politieke
participatie het beste voorspeld kunnen worden.
Ten derde wordt onderzocht of het zinvol is een causale volgorde aan te brengen in de tot
dan toe naast elkaar geplaatste onafhankelijke variabelen. De vraag hierbij is of de werkelijkheid beter gerepresenteerd wordt als er een model wordt opgesteld waarin een oorzakelijke volgorde is aangebracht in de rollen, hulpbronnen, levenbeschouwing en leeftijd.
Het voordeel van deze methode is dat er zowel direkte als indirekt effecten kunnen worden berekend. Bovendien worden er causale relaties getoetst. Er zal in dit verband dan
ook gesproken worden over de verklarende kracht van de onderzochte kenmerken.
De drie analysetechnieken zullen per thema worden behandeld. Het thema privésfeer
komen in 6.2 aan bod en het thema politiek in 6.3.
In 6.4 zal tenslotte een evaluatie plaatsvinden van de mogelijkheden om vanuit de drie
theoretische invalshoeken de opvattingen van vrouwen te beschrijven, te voorspellen en
te verklaren.

6.2 Opvattingen over de privésfeer
6.2.1 Correspondentie-analyse: een visuele weergave van de bivariate verbanden
In deze paragraaf wordt onderzocht in welke mate rollen, hulpbronnen, levensbeschouwing, opvattingen van vrouwen over de privésfeer, politieke opvattingen en participatie in
clusters voorkomen. Een goede manier om inzicht hierin te krijgen is correspondentieanalyse. De methode is reeds besproken in hoofdstuk 5 en voor verdere uitleg verwijzen
we dan ook naar dit hoofdstuk of naar Lammers en Pelzer (1988). Met behulp van correspondentie-analyse ontstaat een afstandsmodel, waarin de afstanden tussen de punten een
aanwijzing vormen voor de mate van samenhang tussen de categorieën: hoe kleiner de
afstand tussen twee punten des te groter de overeenkomst in antwoordpatroon en dus des
te groter de samenhang.
Voor een goed en snel begrip van de figuur is het belangrijk dat deze zo overzichtelijk
mogelijk is. Daarom is het niet wenselijk dat er al te veel variabelen in de figuur worden
opgenomen. Ook kunnen variabelen waarvan bekend is dat zij niet of nauwelijks samen-
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hangen met de afhankelijke variabelen beter niet worden opgenomen omdat zij de figuur
kunnen verstoren.
Om deze reden zullen niet alle rollen, hulpbronnen en religiekenmerken worden opgenomen, maar slechts een selectie van de variabelen, waarbij eerder gebleken theoretische en
empirische relevantie een selectiecriterium vormt. Opgenomen zijn de variabelen samenleefvorm, werksituatie, opleiding, sociale klasse, christelijk geloof en leeftijd, omdat uit
de analyseresultaten van hoofdstukken 3, 4 en 5 is gebleken dat dit de belangrijkste sociale kenmerken zijn. Niet opgenomen worden dus de variabelen moederschap, inkomen,
sociale vereniging en kerklidmaatschap/denominatie.
Ten behoeve van de correspondentieanlyse, die gebaseerd is op de kruistabellen van
nominale data, zijn de schalen die de opvattingen meten, gehercodeerd tot drie categorieën. Voor elke schaal zijn de data zo gecomprimeerd dat er drie categorieën ontstaan
die ongeveer evenveel respondenten bevatten, namelijk een middengroep (die scores rond
het gemiddelde heeft), een groep die hoog en een groep die laag op de schaal scoort.
Met betrekking tot de rollen 'samenleefvorm' en 'werksituatie' verwachten we dat de
traditionele vrouwenrollen van echtgenoot en full-time huisvrouw gepaard gaan met de
meest traditionele opvattingen over de privésfeer.
Met betrekking tot opleiding verwachten we: hoe lager opgeleid, des te traditioneler de
opvattingen. Voor klasse worden twee tegengestelde verwachtingen getoetst: (1) de economische elite, namelijk: de leidinggevende klasse en zelfstandige onderneemsters zullen
de meest traditionele opvattingen hebben, en (2) de meest traditionele beroepsklassen
zullen de meest traditionele opvattingen hebben, namelijk: full-time huisvrouwen, handarbeidster en routine-hoofdarbeidsters.
Met betrekking tot geloof wordt verwacht: hoe geloviger des te traditioneler de opvattingen.
In Figuur 6.1 staan de resultaten van een correspondentie-analyse. De TAU van de oplossing is .93 en dit betekent dat 93% van de oorspronkelijke bivariate verbanden wordt
gerepresenteerd in de tweedimensionele figuur en dit is een zeer goed resultaat. Het blijkt
dat de eerste dimensie 80% verklaart en de tweede dimensie 13%.
De resultaten van Figuur 6.1 zijn tamelijk eenduidig. Er zijn drie groepen te onderscheiden: een groep die ligt in het midden van de figuur, rond de oorsprong, een groep rechts
boven in de figuur en een groep links boven. We kunnen deze groepen als volgt omschrijven.
De punten rechts boven in de figuur liggen relatief dicht bij elkaar en duiden op een vrij
homogene groep. Wat betreft de opvattingen, liggen hier alle traditionele antwoordcategorieën. Dit betekent dat vrouwen die het gezin heel belangrijk vinden, ook de traditionele rolverdeling onderschrijven, voor het huwelijk zijn en tegen alternatieve samenleefvormen, abortus, euthanasie, suicide en vrijwillige kinderloosheid en tevens voorstandster
zijn van een grote mate van gezamenlijkheid in relaties. Zij kenmerken zich dus door zeer
traditionele opvattingen over de privésfeer. Ook in sociaal opzicht zijn deze vrouwen
duidelijk te beschrijven: zij zijn boven de 50, maar vaker boven de 60 jaar oud, weduwe
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en zeer gelovig. Iets verder weg liggen de volgende kenmerken, full-time huisvrouwen,
kleine zelfstandigen, vrouwen die handarbeid verrichten en een lage opleiding hebben.
Vervolgens zien we een puntenwolk links in defiguur.Op de eerste plaats valt het op dat
alle niet-traditionele opvattingen tot deze groep behoren, maar dat deze niet zo dicht bij
elkaar liggen als de gematigde en de traditionele opvattingen. Dit wil zeggen dat het
'profiel' van vrouwen met niet-traditionele opvattingen minder homogeen is dan dat van
vrouwen met gematigde en traditionele opvattingen. Het sociale profiel van vrouwen met
niet-traditionele opvattingen over de privésfeer is als volgt te omschrijven: ze zijn jonger
dan 30 jaar, alleenstaand, gescheiden of samenwonend, hebben geen kinderen, studeren
of werken full-time buitenshuis, zijn tamelijk tot zeer ongelovig, hoog opgeleid en oefenen leidinggevende functies uit.
Tenslotte, in het midden, rond de oorsprong, liggen alle middencategorieën van de opvattingen. Dit wil zeggen dat het antwoordpatroon van deze vrouwen zeer dicht het algemeen gemiddelde nadert. Tevens liggen er een aantal sociale kenmerken rond de oorsprong, namelijk: 30-50 jarige, tamelijk gelovige, middelbaar opgeleide, gehuwde vrouwen met kinderen. Iets verder weg maar toch nog dicht bij de oorsprong liggen part-time
werkende vrouwen en de tamelijk ongelovige vrouwen. We kunnen deze groep als redelijk homogeen omschrijven, zowel in sociaal opzicht als wat betreft hun gematigd traditionele opvattingen over huwelijk, gezin, alternatieve samenleefvormen, de rolverdeling en
ingrepen in het leven.
De samenhangen gaan over het algemeen in de verwachte richting. De traditionele vrouwenrollen, weinig opleiding en een christelijke levensbeschouwing gaan samen met traditionele opvattingen over de privésfeer. Met betrekking tot klasse komt een combinatie
van de twee verwachtingen uit. Het meest traditioneel denken kleine zelfstandigen, handarbeidsters en full-time huisvrouwen.
De groepering van de punten in een hoefijzervorm is een mogelijke indicatie van een-dimensionaliteit. Er zijn dus aanwijzingen dat aan de zes opgenomen schalen één onderliggende dimensie ten grondslag ligt. Inhoudelijk duiden we deze dimensie aan als traditionaliteit op het gebied van de privésfeer. Er is onderzocht of deze dimensie inderdaad ten
grondslag ligt aan de zes schalen. Hiertoe is een tweede orde factor-analyse uitgevoerd.
De schalen vormen inderdaad één factor met een betrouwbaarheidscoëfficiènt van
alfa=.82 (zie bijlage hoofdstuk 6.). Aan de nieuwe schaal zijn factorscores toegekend die
gestandaardiseerd zijn op een gemiddelde van 50 en standaarddeviatie van 10. We noemen deze factor traditionaliteit-privésfeer (afgekort: TRAD). In de volgende twee subparagrafen zullen er tevens analyses worden uitgevoerd met de factor traditionaliteit-privésfeer als afhankelijke variabele.
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Figuur 6.1
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Correspondentie-analyse; de samenhang tussen sociale kenmerken en opvattingen over de privésfeer.

TAU 1 = .80, TAU 2 = .13, TAU (totaal)

=

.93

■+
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6.2.2 Regressie-analyse: gecontroleerde samenhangen
In deze paragraaf worden de rollen, hulpbronnen, levenbeschouwelijke herkomst en leeftijd opgenomen in één regressie-model, waarin gecontroleerde samenhangen worden berekend. De resultaten uit de hoofdstukken 3, 4 en 5 vormen hierbij het uitgangspunt. Dit
betekent dat bij het zoeken naar het beste model, alleen die onafhankelijke variabelen zijn
opgenomen, die ook in het beperkte model significant waren. Bijvoorbeeld, in hoofdstuk
4 bleek dat sociale klasse geen significante bijdrage levert aan het verklaren van de variantie van opvattingen over het gezin. Daarom wordt sociale klasse in het grotere model
niet meer opgenomen. Vervolgens is met behulp van regressie-analyse (STEPWISE in
SPSSx) nagegaan welke onafhankelijke variabelen, ook in het totale model nog een significante samenhang vertonen met de onderzochte opvattingen. De significante variabelen
worden daarna opgenomen in een laatste RENOVA-analyse, teneinde zowel de verklaarde variantie per onafhankelijke (nominale) variabele te berekenen als de verklaarde variantie van het totale model. De vraag is of de gevonden samenhangen in de verwachte
richting gaan en binnen welke theoretische traditie de overgebleven significante variabelen te plaatsen zijn. Omdat reeds in hoofdstuk 3, 4 en S uitgebreid is ingegaan op de verwachte richting van de samenhangen zal hierop niet meer worden teruggekomen en wordt
verwezen naar de desbetreffende hoofdstukken.
Daarnaast wordt er een regressie-analyse uitgevoerd met de nieuwe schaal: traditionaliteit-privésfeer als afhankelijke variabele. Zoals uit de vorige paragraaf bleek is deze
schaal met behulp van een tweede orde factoranalyse geconstrueerd uit de zes aparte
schalen over de privésfeer.
In Tabel 6.1 staan de resultaten van de regressie-analyses. Eerst worden de resultaten van
de zes schalen besproken, daarna volgt een bespreking van de resultaten van de tweede
orde schaal 'traditionaliteit-privésfeer' (laatste kolom). Voor het interpreteren van de
sterkte van de samenhangen worden, zoals reeds eerder vermeld, de volgende criteria
gebruikt. Een verklaarde variantie van 2% of minder is een zwakke samenhang, een verklaarde variantie groter dan 2% maar kleiner dan 6% geldt als een matige samenhang en
een verklaarde variantie van 6% of meer geldt als een sterke samenhang.
De resultaten met betrekking tot de eerste zes schalen worden van boven naar beneden
doorgelopen.
Wat opvalt met betrekking tot de rolvariabelen is dat de samenhangen per schaal sterk
verschillen. Er zijn drie schalen waar de rolvariabelen geen enkele samenhang mee vertonen, namelijk 'weerstand tegen alternatieve samenleefvormen', 'gezamenlijkheid in relaties' en 'afwijzing van ingrepen in het leven'.
Moederschap vertoont slechts één samenhang, namelijk met 'het belang van het gezin',
maar deze samenhang is wel sterk: 9% verklaarde variantie. Vrouwen met kinderen vinden het gezin veel belangrijker dan vrouwen zonder kinderen. Wellicht ten overvloede
wordt erop gewezen dat dit niet twee dezelfde dingen zijn. Het feitelijk hebben van kinderen is iets anders dan de opvatting dat het hebben van een gezin en kinderen een belangrijke waarde is in je leven. Wel is er sprake van een inhoudelijke overeenkomst tus-
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sen de sociale rol en de opvatting. Blijkbaar voorspelt het wel of niet hebben van kinderen alleen iets over de opvattingen van vrouwen als die opvattingen zeer direkt betrekking
hebben op kinderen.

Tabel 6.1 - Renova-analyse: geschatte, gecontroleerde gemiddelde scores. Algemeen
gemiddelde =50, behalve voor in de zesde kolom, waarvoor het gemiddelde^ 1.3
belang
van het
gezin en
kinderen
(SAMEN)LEEFVORMEN
nooit gehuwd
gescheiden
weduwe
samenwonend
gehuwd

46
48
51
47
51

verklaarde variantie

4%

MOEDERSCHAP
geen kinderen
kinderen

45
52

verklaarde variantie

9%

WERKSITUATIE
16-40 uur
0-15 uur
WAO.AOW.WW
student
huisvrouw

voorstander
huwelijk

afwijzing
alternatieve
leefvormen

samen
doen
en
delen

aanvaarding
traditionele
rolverdeling

afwijzing
ingrepen
in het
leven

50
45
52
46
51

49
46
52
47
50

3%

n.s

n.s.

n.s.

n.s.

n. opg.

n. opg.

n. opg.

n. opg.

n. opg.

48
49
51
47
51

verklaarde varantie

n.s.

OPLEIDING
lo.lbo
mavo.mbo
havo.vwo.hbo.wo

52
50
47

52
50
48

verklaarde variantie

3%

3%

2%

trad.
privé
sfeer

49
49
47
44
52
n.s.

n.s.

53
50
47

54
49
46

6%

10%

5%

51
50
48
2%

2%

n.s.
49
48
50
44
51

n.s.

3%

1.6
1.2
1.1

52
50
47

2%

3%

INKOMEN
< f 1500
f 1500-f2500
f2500-f3250
f3250-f5000
> f 5000
verklaarde variantie

n. opg.
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Vervolg Tabel 6.1
belang
van het
gezin en
kinderen

voor
stander
huwelijk

afwijzing
alterna
tieve
leefvormen

samen
doen
en
delen

SOCIALE KLASSE
nooit gewerkt
handarbeid
rout.hoofdarbeid
kl.zelfstandige
lager leidinggevend
hoger leidinggevend

aanvaarding
traditionele
rolverdeling

afwijzing
ingrepen
in het
leven

53
51
49
51
48
47

trad.
pnvé
sfeer

53
51
49
51
48
49

n. opg.

n.opg.

η opg.

n.opg.

verklaarde vanantie

n. opg.

η opg

n.opg.

η opg.

n. opg.

n. opg.

n.s.

GELOOF
zeer ongelovig
tamelijk ongelovig
tamelijk gelovig
zeer gelovig

48
49
50
54

47
49
51
53

47
49
50
56

47
49
51
54

47
49
50
54

08
1.0
1.5
2.5

47
49
50
55

verklaarde vanantie

3%

4%

4%

17%

verklaarde vanantie

3%

n. opg.

3%

PLAATSELIJKE
VERENIGING
geen lid
hd
bestuurslid

DENOMINATIE
onkerkelijk
katholiek
Nederlands hervormd
syn gereformeerd
streng gereformeerd

49
52
51
50
49

49
50
52
52
56

8%

5%

48
51
52
52
58

48
50
52
50
57

1.1
1.6
1.3
1.5
2.4

8%
48
51
51
50
57

verklaarde vanantie

1%

3%

6%

ns.

4%

6%

5%

LEEFTIJD

1%

3%

4%

4%

1%

n.s.

2%

39%
n=1304

55%
n=743

TOTAAL VERKL.
VAR1ANTIE

35%
n=1485

35%
n=898

40%
n=942

27%
n=958

n.s =niet significant
n.opg.=met opgenomen in zoekproces naar het beste model
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34%
n=866

Eenzelfde tendens bestaat voor samenleefvorm. Er zijn slechts enkele samenhangen, namelijk met 'het belang van het gezin en kinderen' (4%) en 'voorstander van de huwelijks-sluiting' (3%). Over het algemeen gaan de samenhangen in de verwachte richting:
de minst traditionele rollen (gescheiden en samenwonen) hangen samen met moderne
opvattingen over het gezin en het huwelijk. De feitelijke samenleefvorm hangt dus samen
met opvattingen over samenleefvormen. Opmerkelijk is in dit verband dat samenleefvorm
in het geheel niet samenhangt met de schaal 'weerstand tegen alternatieve samenleefvormen', terwijl deze schaal toch ook expliciet gaat over vormen van samenleven. Alhoewel
men op het eerste gezicht zou denken dat vrouwen die voor de huwelijkssluiting zijn ongeveer dezelfde vrouwen zijn die tegen alternatieve samenleefvormen zijn, is dit toch niet
het geval. Terwijl opvattingen over het huwelijk sterk samenhangen met de feitelijke samenleef- en werkvorm van vrouwen, blijkt dat de weerstand tegen alternatieve samenleefvormen zeer sterk samenhangt met de religieuze herkomst van vrouwen.
Tenslotte vertoont de werksituatie een redelijk sterke samenhang (5% verklaarde variance) met 'aanvaarding traditionele rolverdeling'. Inhoudelijk bestaat er een grote overeenkomst tussen de feitelijke werksituatie en 'aanvaarding traditionele rolverdeling', waarin
immers uitspraken zijn opgenomen over hoe betaald werk en huishoudelijk werk verdeeld
moet worden tussen vrouwen en mannen. De meest roldoorbrekende opvattingen hebben
de studenten. Werkende vrouwen hebben gematigd roldoorbrekende opvattingen en fulltime huisvrouwen hebben de meest traditionele opvattingen over de rolverdeling.
Al met al vertonen de rolvariabelen dus weinig significante samenhangen als er gecontroleerd wordt voor alle opgenomen onafhankelijke variabelen. Als er samenhangen worden
gevonden, bestaat er een tendens dat rollen die inhoudelijk betrekking hebben op de opvattingen, hiermee een samenhang vertonen. Dit verschijnsel bevestigt de hypothese dat
opvattingen kunnen dienen ter legitimering van de bestaande situatie om op die manier
een rollenconflict tussen feitelijke rol en de gewenste rol te voorkomen. In het licht van
deze theorie is het echter tevens opmerkelijk dat de bestaande samenhangen tamelijk gering zijn. Zo kan op basis van deze gegevens niet worden aangetoond dat vrouwen die
zelf alternatief samenleven (bijvoorbeeld samenwonen of gescheiden leven) ook minder
weerstand ervaren dan andere vrouwen ten opzichte van alternatieve samenleefvormen in
het algemeen.
Vervolgens worden de resultaten wat betreft de hulpbronnen besproken. Opleiding vormt
de belangrijkste hulpbron voor het voorspellen van opvattingen van vrouwen over de
privésfeer. Alle opvattingen vertonen een samenhang met opleiding en deze wijzen consistent in de verwachte richting: hoe hoger vrouwen zijn opgeleid, des te minder traditioneel zij denken. Wel zijn de samenhangen zeer verschillend van omvang. De sterkste
samenhangen vertonen 'gezamenlijkheid in relaties* (10% verklaarde variantie) en 'weerstand tegen alternatieve samenleefvormen' (6% verklaarde variantie).
Sociale klasse vertoont alleen een samenhang met de opvattingen over de rolverdeling:
vrouwen die nooit betaald werk hebben verricht denken het meest traditioneel en vrou-
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wen in leidinggevende posities het meest modern. Wat betreft de overige opvattingen
bestaan er geen significante klasseverschillen.
Het bruto gezinsinkomen en participatie in een plaatselijke vereniging vertonen geen enkele samenhang met de opvattingen van vrouwen over de privésfeer.
We concluderen dan ook dat opleiding de enige hulpbron is die een consistente invloed
heeft op het verwerven van niet-traditionele opvattingen over de privésfeer. Hiermee is
aangetoond dat culturele hulpbronnen een sterker moderniseringseffect hebben dan economische en sociale hulpbronnen.
Vervolgens kijken we naar de samenhangen met de twee levensbeschouwelijke kenmerken. Het valt op dat alle opvattingen samenhangen met christelijk geloof. Ook deze samenhangen variëren echter sterk per opvatting (tussen de 3 en 17% direkt verklaarde
variantie). De samenhangen wijzen alle in de verwachte richting: hoe geloviger vrouwen
zijn, des te traditioneler zij denken. Een typisch religieus getinte opvatting is 'weerstand
tegen ingrepen in het leven'. Maar ook 'weerstand tegen alternatieve samenleefvormen'
heeft een religieuze kleur. De oorzaak hiervan kan gelegen zijn in het feit dat de kerken
van oudsher een duidelijk behoudend standpunt hebben uitgedragen over abortus, euthanasie, voorbehoedsmiddelen, homofilie en ongehuwd samenwonen.
Opmerkelijk is dat 'het belang van het gezin en kinderen' slechts in geringe mate samenhangt met levensbeschouwelijke herkomst. Dit komt overeen met de uitspraken van Felling e.a. (1983) die deze waarde definiëren als een typisch burgerlijk waardenpatroon.
Het gezin lijkt, anno 1985, een algemeen burgerlijke, geseculariseerde waarde te zijn
zonder veel bindingen met levensbeschouwelijke herkomst.
Als de scores van de verschillende vrouwen met elkaar worden vergeleken dan blijkt dat
het vooral de zéér gelovige vrouwen zijn die zeer traditionele opvattingen hebben. De
tamelijk gelovige vrouwen hebben in feite een score, die dicht bij het algemeen gemiddelde ligt en de tamelijk ongelovige en zeer ongelovige vrouwen scoren iets onder het
gemiddelde. Het is goed mogelijk dat de samenhangen tussen geloof en opvattingen over
de privésfeer vooral ontstaan door de zeer traditionele opvattingen van de zeer gelovige
vrouwen.
Kerklidmaatschap/denominatie vertoont in alle gevallen op één na een samenhang met
opvattingen over de privésfeer. Dit komt vooral door de zeer traditionele opvattingen van
de streng gereformeerde vrouwen en door de niet-traditionele opvattingen van de onkerkelijke vrouwen. De katholieke, hervormde en synodaal gereformeerde vrouwen lijken
erg op elkaar wat betreft hun opvattingen over de privésfeer: zij zijn slechts iets traditioneler dan gemiddeld. Ook hieruit blijkt dat er geen sprake is van een duidelijk te onderscheiden katholiek, hervormd en synodaal gereformeerd gedachtengoed. Slechts de streng
gereformeerde kerkgenootschappen onderscheiden zich in traditioneel opzicht.
Onkerkelijkheid en het hebben van weinig christelijke geloofsopvattingen zijn dus beide,
onafhankelijk van elkaar, sterke moderniseringsfactoren met betrekking tot opvattingen
over de privésfeer.
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Tensione is de verklarende kracht van leeftijd, indien gecontroleerd voor alle opgenomen
variabelen, niet zo groot als verwacht en komt zelfs nooit uit boven de 4% verklaarde
variantie. We concluderen dus dat veel leeftijdsverschillen zoals die zich aan ons voordoen in het dagelijks leven, waaarschijnlijk voortkomen uit indirekte effecten van andere
factoren, zoals opleidings- en geloofsinvloeden. Hoe deze indirekte effecten precies verlopen zal in de volgende paragraaf worden behandeld. De gevonden samenhangen gaan
overigens meestal wel in de verwachte richting, waarbij geldt: hoe ouder des te traditioneler de opvattingen. Leeftijd kan dus als een moderniseringsfactor worden aangemerkt,
zij het als een zwakke factor vergeleken met opleiding en levensbeschouwing.
In de laatste kolom staan de resultaten van een regressie-analyse over de nieuwe schaal
die is samengesteld uit de vorige zes schalen. Uit de factoranalyses blijkt dat de zes schalen samen een duidelijke factor vormden, die inhoudelijk te benoemen is als de mate van
traditionaliteit aangaande de privésfeer.
Op de eerste plaats blijkt het dat de totaal verklaarde variantie (55%) veel groter is dan
van de schalen apart (tussen de 27 en 40%). De direkt verklaarde variantie per onafhankelijke variabele is echter niet groter dan die van de schalen apart. Er blijven dus ook hier
een groot aantal indirekte effecten bestaan die niet in de direkt verklaarde varianties tot
uitdrukking komen.
Van de rolvariabelen vertoont moederschap geen samenhang met traditionaliteit-privésfeer, leefvorm verklaart 2% en werksituatie verklaart 3% van de variantie. Van
de hulpbronnen verklaart zowel opleiding als sociale klasse 3%. De rolvariabelen en de
hulpbronnen vertonen dus ieder evenveel samenhang. De samenhangen met levensbeschouwelijke herkomstzijn het sterkst, geloof verklaart 8% en kerklidmaatschap/denominatie 5%.
De tendens zoals die ook bij aparte schalen te constateren viel, wordt hier bevestigd: de
relatieve onbelangrijkheid van rollen, hulpbronnen en leeftijd en het grotere belang van
levensbeschouwelijke herkomst.
Er bestaat echter ook een belangrijk nadeel bij het gebruik van de nieuwe schaal. De zes
oorspronkelijke schalen horen weliswaar inhoudelijk bij elkaar, maar toch verschillen de
samenhangen per schaal sterk. Deze diversiteit gaat bij de nieuwe schaal verloren. Er kan
bijvoorbeeld niet meer worden geconstateerd dat het hebben van kinderen wel veel voorspelt over de opvattingen over het gezin, maar niet over ander opvattingen over de privésfeer. Ook met betrekking tot opleiding en geloof doen zich grote verschillen voor in
omvang van de samenhangen tussen de verschillende opvattingen en die vallen weg bij
het gebruik van de geaggregeerde schaal.
Alhoewel er dus methodisch en theoretisch zeer goede redenen zijn voor het construeren
van een nieuwe schaal op een hoger, meer omvattend niveau, vallen veel interessante
verschillen hierdoor weg. Het zoeken naar geaggregeerde schalen heeft zeker zin, maar
daarnaast blijft het werken met schalen op een inhoudelijk meer elementair niveau wenselijk.
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6.2-3 Een causaal model: padanalyse
6.2.3.1 Inleiding
Tot nu toe is er geen oorzakelijke volgorde aangebracht in de opgenomen rolkenmerken,
hulpbronnen, levensbeschouwelijke kenmerken en leeftijd. Dit wil zeggen dat de eventueel bestaande causale relaties tussen de opgenomen onafhankelijke variabelen werden
genegeerd.
Het lijkt ons nu het moment om stil te staan bij de vraag of de realiteit wellicht beter gerepresenteerd wordt in een model waarin een causale volgorde is aangebracht in de rollen, hulpbronnen, levensbeschouwing en leeftijd.
De werkwijze is als volgt. Eerst wordt nagegaan welke theoretische aanwijzingen er zijn
over de aard van een op te stellen model. Daarna zal het theoretisch geformuleerde model
empirisch worden getoetst.
Als mogelijke elementen voor het model zijn die variabelen gekozen waarvan eerder is
gebleken dat zij een belangrijke samenhang vertonen met de onderzochte opvattingen. Dit
is vanuit de roltheorie: 'de werksituatie', vanuit de hulpbronnen-theorie: Opleiding' en
vanuit de theorie over levensbeschouwelijke herkomst: 'christelijk geloof'. Tenslotte
wordt ook leeftijd opgenomen in het model.
Het op te stellen model zal getoetst worden voor de tweede-orde schaal traditionaliteit-privésfeer. De reden hiervoor is dat deze geaggregeerde schaal elementen bevat uit
alle zes aparte schalen. Het zou namelijk te bewerkelijk zijn het model te toetsen voor
elke aparte opvatting.

6.23.2 Het opstellen van het model
Leeftijd
Als de invloed van leeftijd wordt onderzocht in cross-sectie data doet zich altijd een aantal problemen voor. De interpretatie van leeftijdseffecten zijn namelijk niet eenduidig:
samenhangen kunnen duiden op een levensloopeffect of op een maatschappelijke verandering, die ofwel alleen invloed heeft op de jongste mensen (cohorteffect), of op alle
mensen in enige mate (periode-effect). Eén ding is echter zeker, leeftijd staat altijd voorop in een causaal model en we plaatsen leeftijd dan ook vooraan. De vraag is nu welke
relaties leeftijd heeft met de variabelen: opleiding, betaald werk, geloof en traditionaliteit-privésfeer.
Het is bekend (zie b.v. Oudijk, 1983) dat het opleidings-niveau van vrouwen de laatste
dertig jaar sterk is gestegen. Vrouwen hebben hun onderwijsachterstand ten opzichte van
mannen bijna helemaal ingehaald. Dit betekent dat er grote opleidingsverschillen zijn
ontstaan tussen oudere en jongere vrouwen. We verwachten dus een negatief effect van
leeftijd op opleiding: hoe ouder, des te minder opleiding.
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Verder is het bekend (zie ook Oudijk, 1983) dat vrouwen voor hun huwelijk in grote getale buitenshuis werken, maar na hun huwelijk en met name na de geboorte van hun kinderen daarmee stoppen. We verwachten daarom dat leeftijd een negatieve samenhang zal
vertonen met buitenshuis werk van vrouwen: hoe ouder, des te minder vaak (en indien zij
werken, des te minder uren) vrouwen buitenshuis werken. Er is hier dus sprake van een
levensloopeffect. De situatie is echter minder eenduidig dan op het eerste gezicht lijkt.
Immers, naarmate gehuwde vrouwen minder gezinsverantwoordelijkheden hebben, doordat hun kinderen ouder worden of uit huis gaan, zullen zij vaker buitenshuis gaan werken
(herintredende vrouwen). Naarmate vrouwen ouder worden zou zich dus weer een lichte
stijging kunnen voordoen van het aantal vrouwen dat buitenshuis werkt. Om het nog ingewikkelder te maken: jonge vrouwen werken tegenwoordig veel vaker buitenshuis, ook
als zij een gezin hebben. Dit generatie-effect zou zich kunnen uiten in een negatieve samenhang tussen leeftijd en betaald werk: hoe ouder des te minder vaak betaald werk.
Aanvankelijk zullen dus het levensloopeffect en het generatie-effect elkaar versterken,
maar op zekere leeftijd zullen zij tegengesteld worden aan elkaar. Uiteindelijk verwachten we daarom een negatief effect van leeftijd op betaald werk: hoe ouder vrouwen zijn
des te minder vaak verrichten zij betaald werk en indien zij betaald werk verrichten, doen
zij dat minder uren per week.
Tenslotte bestaat de verwachting dat leeftijd een positief effect heeft op christelijk geloof.
Godsdienst is onder invloed van het moderniseringsproces een steeds geringere rol gaan
spelen. Dit uit zich in een teruggang van het kerkbezoek en van het kerklidmaatschap,
alsmede in een afname van het aanhangen van christelijke geloofsovertuigingen. Omdat
jongeren meer dan ouderen beïnvloed worden door nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, verwachten we dat jonge vrouwen minder gelovig zijn dan oudere vrouwen, en
dat daarom geldt: hoe jonger des te minder gelovig.
In totaal verwachten we dus dat leeftijd een negatief effect heeft op betaald werk en opleiding en een positief effect op christelijk geloof. Daarnaast verwachten we een positief
effect van leeftijd op de opvatting traditionaliteit-privésfeer: hoe ouder, des te traditioneler de opvattingen zullen zijn.
Leeftijd is gemeten aan de hand van het geboortejaar van de respondenten.
Opleiding
Over de invloed van opleiding zijn een aantal dingen bekend die bruikbaar zijn voor het
opstellen van ons model. Zo verrichten vrouwen vaker betaald werk naarmate zij meer
opleiding hebben (Oudijk, 1983), met name als zij gehuwd zijn. Omdat de groep gehuwde vrouwen in onze steekproef een aanzienlijk deel uitmaakt van de totale onderzoeksgroep is dit gegeven van groot belang. De reden hiervoor kan verschillend zijn. Vrouwen
met meer opleiding komen over het algemeen in aanmerking voor 'leuker' werk, een
reden voor gehuwde vrouwen om naast hun gezin te blijven werken. Ook kan het zijn dat
vrouwen met meer opleiding sterker beïnvloed worden door de nieuwe maatschappelijke
tolerantie ten aanzien van werkende gehuwde vrouwen. Daarom zullen gehuwde vrouwen
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met een hogere opleiding minder persoonlijke en maatschappelijke weerstand ervaren ten
aanzien van het verrichten van betaalde arbeid. Tevens hebben hoog opgeleide vrouwen
vaak een hoog opgeleide man en daarom een hoog gezinsinkomen, waardoor kinderopvang financieel goed geregeld kan worden. Bovendien geldt ook hier dat de vrij recente
maatschappelijke aanvaarding van kinderopvang het eerste ingang vindt bij vrouwen met
een relatief hoge opleiding. Dit is belangrijk daar het gebruik van kinderopvang vaak een
voorwaarde is voor het verrichten van betaalde arbeid van vrouwen met een gezin. We
verwachten dus een positief effect van opleiding op betaald werk: naarmate vrouwen
meer opleiding hebben genoten, zullen zij vaker en meer uren per week betaald werk
verrichten.
Volgens de moderniseringstheorie van Luckmann (1967), heeft opleiding, evenals leeftijd
een seculariserend effect. Hoe meer opleiding vrouwen hebben, des te minder gelovig zij
zijn. De verwachting is dus dat opleiding een negatief effect heeft op christelijk geloof:
hoe hoger gehuwde vrouwen zijn opgeleid, des te minder gelovig zij zullen zijn.
Verder verwachten we een negatief effect van opleiding op de onderzochte attitude, namelijk hoe meer opleiding des te minder traditioneel de opvattingen over de privésfeer.
In totaal verwachten we dus een positief effect van opleiding op betaald werk en een negatief effect op geloof en traditionaliteit-privésfeer. In het model komt opleiding dus achter leeftijd maar vóór betaald werk, geloof en traditionaliteit-privésfeer.
Opleiding is gemeten aan de hand van de zevendelige variabele zoals beschreven in
hoofdstuk 4. Voordat de variabele als intervalvariabele is opgenomen in de regressie-analyses is onderzocht of opleiding als lineaire variabele ten opzichte van de afhankelijke
variabelen (achtereenvolgens betaald werk, geloof en de opvattingen) is te beschouwen;
dit is inderdaad het geval.
Betaald werk
Luckmann (1967) beschrijft dat de wereld van betaalde arbeid een maatschappelijke omgeving vormt, die duidelijke moderniseringskenmerken heeft. In deze studie is vooral het
seculariseringseffect als onderdeel van het modemiserings-proces van belang. De vooronderstelling hierbij is dat vrouwen die betaald werk verrichten minder gelovig zijn dan
vrouwen die full-time in het huishouden werken, omdat deze laatste groep minder beïnvloed is door het moderniseringsproces. Elders kon dit inderdaad worden aangetoond
(Steggerda, 1991). Bovendien geldt met name voor gehuwde vrouwen die betaald werk
verrichten, dat zij niet-traditioneel vrouwelijk rolgedrag vertonen. Het christelijk geloof
draagt echter een vrij traditioneel vrouwelijk rolmodel uit, waarbij de taak van gehuwde
vrouwen vooral in het gezin ligt (zie hoofdstuk 5). Ook om die reden verwachten we dat
vrouwen die zich niet conform de christelijke norm gedragen (betaald werk verrichten),
minder gelovig zullen zijn, omdat zij hiermee een rollenconfiict kunnen vermijden. We
verwachten dus een negatief effect van betaald werken op geloof.
Verder verwachten we een negatief effect van betaald werk op traditionaliteit-privésfeer:
hoe meer vrouwen buitenshuis werken des te minder traditioneel zij denken over de
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prìvésfeer. In het model plaatsen we betaald werk dus achter leeftijd en opleiding en vóór
geloof en traditionaliteit-privésfeer.
Ten einde betaald werk op te kunnen nemen in de pad-analyse, is er een variabele geconstrueerd die als interval variabele beschouwd mag worden. De volgende categorieën worden onderscheiden: (1) geen betaald werk (full-time huisvrouw), (2) 1-15 uur betaald
werk, (3) 16-30 uur betaald werk, (4) 31-38 uur betaald werk en (5) meer dan 38 uur
betaald werk. Deze variabele voldoet aan de lineariteits-eis (onderzocht met BREAKDOWN binnen SPSSx).
De opname van betaald werk als interval variabele heeft echter een aantal consequenties
voor de onderzoeksgroep. Om de groep niet buitenshuis werkende vrouwen zo zuiver
mogelijk te houden, zijn vrouwen die student zijn of een uitkering ontvangen (WW,
WAO, AOW/pensioen) uit de analyses verwijderd. De analyses zoals die in deze paragraaf worden beschreven gaan dus over vrouwen die ofwel betaald werk verrichten ofwel
full-time in het huishouden werken.
Christelijk geloof
De plaats die het christelijk geloof inneemt in het model is reeds bepaald door de plaatsing van de hierboven besproken variabelen. Geloof staat direct voor de onderzochte opvatting in het model: er zitten geen variabelen tussen. Wel staan leeftijd, opleiding en
betaald werk vóór geloof. We verwachten een direct effect van geloof op de traditionaliteit-privésfeer en wel zodanig dat naarmate vrouwen geloviger zijn, zij meer traditionele
opvattingen hebben.
Christelijk geloof is gemeten aan de hand van de gestandaardiseerde Likertscores op de
christelijke geloofsschaal, zoals beschreven in hoofdstuk 5 (zie ook Felling e.a., 1987a).
Een verschil ten opzichte van de vorige analyses waarin christelijk geloof voorkwam is,
dat de likertscores niet gecomprimeerd zijn tot 4 categorieën, maar dat de oorspronkelijke
likertscores zijn opgenomen.
Hiermee is het model bepaald. Een overzicht van de verwachte verbanden biedt Figuur
6.2.
Figuur 6.2 -De plaatsing van de variabelen in het model en de verwachting omtrent een
positieve of negatieve samenhang, met betrekking tot traditionaliteit-privésfeer
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6.2.3.3 Toetsing van het model
De resultaten van de padanalyse staan in Tabel 6.2. Voor het interpreteren van de sterkte
van de effecten zijn de volgende criteria aangelegd. Een bèta van .17 of minder staat
voor een zwak effect, een bèta van meer dan .17 maar minder dan .25 is een matig effect
en een bèta van .25 of meer is een sterk effect.
Voor het effect van leeftijd op opleiding (eerste twee kolommen in Tabel 6.2) geldt dat
er geen indirecte effecten zijn, waardoor het directe effect gelijk is aan het totale effect.
De verwachting komt uit: leeftijd heeft een sterk negatief effect op opleiding. Hoe ouder
vrouwen zijn, des te minder hoog zijn zij opgeleid.
Leeftijd en opleiding hebben een sterk effect op betaald werk (derde en vierde kolom in
Tabel 6.2). Hoe ouder vrouwen zijn, des te minder vaak en des te minder uren per week
verrichten zij betaalde arbeid. Het totale effect van leeftijd (ß/tot=-.39) is groter dan het
direkte effect (ß/dir=-.30). Ook voor opleiding komt de verwachting uit: hoe hoger vrouwen zijn opgeleid des te vaker verrichten zij betaald werk (ß/dir en ß/tot=.25).
In de vijfde en zesde kolom staan de effecten van leeftijd, opleiding en werk op geloof.
De effecten op geloof zijn zwak tot matig. De verwachtingen zoals uitgesproken in de
vorige paragraaf worden gedeeltelijk bevestigd. Oudere vrouwen zijn inderdaad geloviger
dan jonge vrouwen (ß/tot=.23) en vrouwen met meer opleiding zijn minder gelovig dan
vrouwen met minder opleiding, alhoewel dit effect gering is (ß/tot=-.ll). Tegen de verwachting in heeft betaald werken geen effect op geloof. Vrouwen die betaald werken zijn
dus net zo gelovig of ongelovig als full-time huisvrouwen.

Tabel 6.2 - Vermeld staan de gestandaardiseerde padcoëfficiënten φ). N=681
De kolomvariabelen zijn achtereenvolgens de afhankelijke variabele in het model.
De rijvariabelen zijn de onafhankelijke variabelen.
Opleiding

Leeftijd

Geloof

Betaald werk

direct
effect

totaal
effect

direct
effect

totaal
effect

direct
effect

totaal
effect

direkt
effect

totaal
effect

-.34

-.34

-.30

-.39

.19

.23

.16

.39

.25

.25

-.11

-.11

-.24

-.32

n.s.

n.s.

-.12

-.12

.46

.46

Opleiding
Uren betaald werk
Geloof
verklaarde variantie
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TRAD

11%

20%

7%

46%

In de laatste twee kolommen van Tabel 6.2 staan de resultaten vermeld over de schaal:
traditionaliteit-privésfeer (TRAD). Uit de direkte effecten blijkt dat de resultaten uit de
vorige paragraaf bevestigd worden: geloof heeft een zeer sterk effect op TRAD
(ß/dir=.46), terwijl opleiding (ß/dir=.24) en leeftijd (ß/dir=.16) een matig effect en werk
een zwak effect vertonen (ß/dir=-.12).
Als we echter naar de totale effecten kijken, dan is het totale effect van leeftijd aanzienlijk groter dan het direkte effect (ß/tot=.39). Het vermoeden dat veel leeftijdseffecten
waarschijnlijk indirekt (zowel via opleiding, werk, als geloof) tot stand komen, wordt
hier bevestigd. Ook voor opleiding geldt dat de indirekte effecten aanzienlijk zijn. Het
gevolg hiervan is dat ook voor opleiding het totale effect (ß/tot=-.32) groter is dan het
direkte effect. Geloof blijft echter de belangrijkste verklarende factor, ook als het om de
totale effecten gaat, maar het is wel minder dominant.
De totale effecten van zowel leeftijd, opleiding als geloof zijn dus sterk, alle boven de
ß=.30. Slechts het totale effect van werk is zwak.
De conditievariabele: sa'tllantie van levensbeschouwing
Geloof is dus de belangrijkste verklarende variabele als het gaat om opvattingen van
vrouwen over de privésfeer. Het is echter bekend (Felling e.a., 1986a) dat de subjectieve
belangrijkheid (saillantie) van het geloof een even grote factor van belang is als de feitelijke inhoud van het geloof. Mensen kunnen op verschillende manieren omgaan met hun
geloof of levensbeschouwing. Men kan sterk gelovig zijn en tegelijk het geloof van gering belang achten. Het zal dan weinig invloed hebben op andere levensgebieden. Felling
e.a. onderscheiden drie soorten saillantie: religieuze zelfbeoordeling, cognitieve saillantie
(denken en praten over het geloof) en normatieve saillantie (geloof is van belang voor
het dagelijks leven). Met deze normatieve saillantie willen we ons in deze paragraaf
bezig houden. Het gaat hier om de vraag of het geloof een grote invloed heeft op het
dagelijks leven of niet. Als er inderdaad sprake is van een grote invloed van de levensbeschouwing op het dagelijks leven, dan zullen we veel grotere samenhangen verwachten
tussen de levensbeschouwing en andere levenssferen.
Uit de vorige paragraaf bleek dat geloof een zeer sterk effect heeft op de opvattingen van
vrouwen over de privésfeer. In deze paragraaf wordt onderzocht of het effect van geloof
verschillend is onder verschillende condities van saillantie. We verwachten dat de samenhang tussen geloof en opvattingen het grootst is voor vrouwen die zeggen dat geloof of
levensbeschouwing een belangrijke rol speelt in het dagelijks leven (hoog scoren op
saillantie). Tevens verwachten we dat voor vrouwen bij wie het geloof, naar hun zeggen,
niet zo'η belangrijke plaats inneemt, de samenhang tussen geloof en opvattingen kleiner
is. Daarnaast verwachten we dat voor deze laatste groep, andere invloeden een grotere
rol gaan spelen en dat dus de samenhangen tussen enerzijds leeftijd, opleiding en werksi
tuatie en anderzijds de onderzochte opvatting groter zal worden onder de conditie 'saillantie-laag'.
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Er is gebruik gemaakt van de 'saillantieschaal' zoals die voorkomt in het databestand van
SOCON-85 (zie Felling e.a., 1987a). Hierin zijn vragen opgenomen als "mijn geloofsovertuiging (levensbeschouwing) heeft veel invloed op mijn leven van alledag", "als ik
belangrijke beslissingen moet nemen, speelt mijn geloofsovertuiging (levensbeschouwing) daarbij een belangrijke rol". De factorschaal die op basis van deze uitspraken is
samengesteld is ten behoeve van deze studie gedichotomiseerd op het gemiddelde. Vrouwen die een factorscore boven het gemiddelde hadden (gelijk of meer dan 500) vallen in
de subgroep saillantie-hoog en vrouwen onder het gemiddelde zijn ingedeeld in de subgroep saillantie-laag. Op deze manier zijn er twee subpopulaties samengesteld voor wie
de analyses zoals beschreven in Tabel 6.2. herhaald worden. Hetzelfde model wordt dus
onder de twee verschillende condities van saillantie onderzocht.
De veronderstelling hierbij is dat het totale effect van geloof op de onderzochte opvattingen het grootst is voor de subpopulatie 'saillantie hoog' en dat de totale effecten van
leeftijd, opleiding en betaald werk op de onderzochte opvattingen het grootst zijn voor de
subpopulatie 'saillantie laag'. In Tabel 6.3 worden de resultaten vermeld onder de twee
condities van saillantie.

Tabel 6.3 - Vermeld staan de gestandaardiseerde padcoëfficiënten φ). N=681
De kolomvariabelen zijn achtereenvolgens de afhankelijke variabelen in het model.
De rijvariabelen zijn de onafliankelijke variabelen.
Opleiding

Leeftijd
sail/laag
sai l/hoog

Betaald werk

direct
effect

totaal
effect

direct
effect

totaal
effect

direct
effect

totaal
effect

direkt
effect

totaal
effect

-35
-.33

-35
-.33

-36
-.25

-.46
-.33

.13
.18

13
.24

.18
.14

.39
.35

.29
.23

.29
.23

П.5.

-.17

n.s.
-.17

-.35
-.18

-.39
-.30

n.s.
n.s.

n.s.
n.s.

-.15
-.09

-.15
-.09

.22
.56

.22
.56

Opleiding
sail/laag
sai l/hoog
Uren betaald werk
sail/laag
sai l/hoog
Geloof
sail/laag
sai l/hoog
verklaarde vanarme
sail/laag
sail/hoog
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TRAD

Geloof

13%
11%

29%
15%

n.s.
9%

37%
51%

De eerste verwachting komt duidelijk uit. Uit de laatste twee kolommen van Tabel 6.3
blijkt dat het geloof onder de conditie saillantie-laag (ß=.22) een veel minder sterke samenhang vertoont dan onder de conditie saillantie-hoog (ß=.56). De opvattingen van
vrouwen met een levend geloof worden voor een groot deel inderdaad bepaald door dat
geloof. Als voor vrouwen de levensbeschouwing een minder grote rol speelt in het dagelijks leven dan worden hun opvattingen inderdaad in mindere mate bepaald door levensbeschouwelijke invloeden, ook als zij feitelijk wel gelovig zijn.
Tegelijk neemt onder de conditie saillantie-laag de verklaringkracht van de andere sociale kenmerken toe. Als de saillantie laag is verklaren leeftijd, opleiding en werk meer dan
als de saillantie-hoog is. Dit heeft als belangrijk gevolg dat onder de conditie dat de saillantie laag is, de belangrijkste verklarende factor niet het geloof is, maar de beide factoren leeftijd en opleiding.
Opmerkelijk is verder dat de onderlinge samenhangen tussen de sociale kenmerken
enigszins verschilt onder de beide condities van saillantie. Voor vrouwen voor wie het
geloof belangrijk is in het dagelijks leven geldt sterker dan voor vrouwen voor wie het
geloof geen belangrijke rol speelt: hoe ouder, des te geloviger. Daarentegen is de samenhang tussen leeftijd en werk juist sterker onder de conditie saillantie-laag en geldt: hoe
ouder des te minder uren betaald werk.
Heel opvallend is tenslotte dat de samenhang tussen opleiding en geloof alleen bestaat
onder de conditie saillantie-hoog. Alleen voor vrouwen met een levend geloof geldt: hoe
beter opgeleid, des te minder gelovig.

63 Politiek
6.3.1 Correspondentie-analyse
In Figuur 6.3 staan de resultaten van een correspondentie-analyse waarin dezelfde rollen,
hulpbronnen en levensbeschouwelijke kenmerken zijn opgenomen als in Figuur 6.1. Tevens zijn opgenomen de vier politieke schalen, die elk opgedeeld zijn in drie categorieën:
links-rechts zelfplaatsing, politieke interesse, conventionele en onconventionele politieke
participatie.
De tau van de oplossing is .72 en dit betekent dat de bivariate verbanden tussen de opgenomen variabelen voor 72% worden weergegeven in de figuur. Over het algemeen wordt
een oplossing van tau=.80 nog als een goede oplossing beschouwd (Lammers en Pelzer,
1988). Er zijn echter geen dwingende criteria aanwezig om de oplossing te beoordelen,
het gaat hier om vuistregels. Omdat de oplossing hier ondanks de geringe tau-waarde
toch goed is te interpreteren, is besloten de oplossing te accepteren, met dien verstande
dat enige voorzichtigheid geboden is bij de interpretatie.
Uit Figuur 6.3 blijkt dat beide dimensies een behoorlijk aandeel hebben in het verklaren
van de samenhangen, maar dat de eerste dimensie het meeste verklaart.
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Er zijn in de figuur globaal vijf punterrwolken te onderscheiden. Links onder in de figuur
liggen de volgende categorieën bij elkaar vrouwen die zeer geïnteresseerd zijn in politiek en actief conventionele en onconventionele politieke activiteiten ondernemen. Zij
behoren tot de hogere en lagere leidinggevende klasse, hebben een hoge opleiding en zijn
vaak nog student.
Links boven in de figuur ligt het punt 'links politiek zelfbeeld'. Als politiek kenmerk is
het afgezonderd van alle andere politieke kenmerken. Er zijn wel een aantal sociale kenmerken in de buurt, namelijk: zeer ongelovige vrouwen, vrouwen met een uitkering en
gescheiden vrouwen. Daarentegen gaat een links zelfbeeld niet zoals verwacht samen
met een grote onconventionele politieke participatie.
Diagonaal tegenover het linkse zelfbeeld, dat wil zeggen rechts onder in de figuur onderscheiden we vrouwen met een rechts politiek zelfbeeld. Zoals verwacht behoren hiertoe
vrouwen die zich kenmerken door een geringe onconventionele politieke participatie.
Verder kenmerken deze vrouwen zich doordat ze vaak tussen de 50 en 59 jaar oud zijn
en zeer gelovig. Op enige afstand, maar toch dichtbij genoeg om als kenmerk van de
groep te kunnen worden aangemerkt, zien we vrouwen die minder dan 16 uur per week
betaald werken (part-time werkend).
Rechts boven in de figuur liggen de punten, weinig politieke interesse, geringe conventionele politieke participatie en gemiddelde onconventionele politieke participatie. De volgende sociale kenmerken zijn hier dichtbij geplaatst, lage opleiding, een hoge leeftijd
(60-70 jaar) en het verrichten van handarbeid.
Tenslotte ligt er een puntenwolk in het midden van de figuur, rond de oorsprong. Het
gaat hier om vrouwen die in hun antwoordpatroon lijken op het algemeen gemiddelde.
Op de eerste plaats zijn dit vrouwen met een gemiddelde politieke interesse en conventionele politieke participatie, een gematigd politiek zelfbeeld. De werksituatie van deze
vrouwen wordt gekenmerkt doordat zij full-time betaald werken of huisvrouwen zijn.
Wat betreft geloofskenmerken zijn deze vrouwen te omschrijven als tamelijk gelovig of
tamelijk ongelovig. De sociale klasse van deze vrouwen is vooral ongeschoolde hoofdarbeid of de klasse van vrouwen die nooit betaalde arbeid heeft verricht. Wat betreft samenleefvorm onderscheiden de vrouwen zich nauwelijks van elkaar, dit wil zeggen dat
alle samenleefvormen op één na (namelijk de gescheiden vrouwen), rond de oorsprong
liggen: samenwonende, alleenstaande, gehuwde en verweduwde vrouwen. Ongeveer hetzelfde patroon geldt voor leeftijd: drie van de vijf leeftijdscategorieën (18-29, 30-39,
40-49 jarigen) liggen dicht rond de oorsprong. Leeftijd differentieert, net als samenleefvorm, dus niet erg goed tussen vrouwen met verschillende politieke opvattingen.
In totaal zien we dat slechts een klein aantal van de opgenomen sociale kenmerken (bivariaat) samenhangt met de politieke kenmerken van vrouwen. Vooral opleiding, sociale
klasse en geloof differentiëren goed tussen vrouwen met verschillende politieke kenmerken. Daarentegen vormen samenleefvorm, werksituatie en leeftijd slechte onderscheidingscriteria.
De rolkenmerken differentiëren dus slecht, maar de hulpbronnen en levensbeschouwelijke kenmerken daarentegen goed tussen vrouwen met verschillende politieke kenmerken.
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De roltheorie biedt weinig perspectief als het gaat om het beschrijven van de politieke
betrokkenheid en het politieke zelfbeeld van vrouwen. De hypothese dat typische vrouwenrollen samengaan met het vertonen van een geringe politieke betrokkenheid en een
rechts zelfbeeld komt dus niet uit, zelfs niet op het bivariate niveau zoals hier beschreven.
Opvallend is verder dat er twee dimensies in Figuur 6.3 te onderscheiden zijn, gelegen
langs de twee diagonalen. De diagonaal die van links boven naar rechts beneden loopt
wordt vooral gevormd door de tegenstelling links zelfbeeld/zeer ongelovig tegenover
rechts zelfbeeld/zeer gelovig. De diagonaal die van rechts boven naar links beneden loopt
wordt vooral gevormd door de tegenstelling politieke interesse/politieke participatie/ hoge opleiding/leidinggevende klasse tegenover weinig politieke interesse/weinig politieke
participatie/handarbeid en weinig opleiding.
De levensbeschouwing van vrouwen is dus vooral bepalend voor het politieke zelfbeeld,
terwijl opleiding en klasse vooral bepalend zijn voor de politieke betrokkenheid van
vrouwen. De beide dimensies zijn bovendien vrij onafhankelijk van elkaar, gezien hun
loodrechte positie ten opzichte van elkaar.
Naar aanleiding van Figuur 6.3 ligt het niet voor de hand te veronderstellen dat aan de
figuur één enkele dimensie ten grond ligt, zoals in Figuur 6.1 wel het geval was. Voor de
zekerheid is er een explorerende tweede orde factoranalyse uitgevoerd waaruit bleek dat
de vier schalen zich opdelen in twee factoren. De ene factor wordt gevormd door politieke interesse en conventionele participatie en de andere factor door onconventionele participatie en links-rechts zelfplaatsing. Omdat de reductie van vier schalen naar twee schalen niet de gewenste reductie van het materiaal tot stand zou brengen, is besloten verder
te werken met de oorspronkelijke schalen.
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F iguur 6.2 - Correspondentie-analyse; de samenhang tussen de sociale kenmerken en
politiek.
TAU 1 = .52, T A U 2

=

.20, TAU(totaal) = .72

onQeeohooide hoofdarbefder*

18-29 j. *
fulMima werkend*
3 0 -3 9 ).*
| ___ fuHIme hutwrouw*
aamanwonena • weduwe*
— |—
PO LITIEK E INTEAES8E/+ |
ON CO N V. P A R T./ + |

«gehuwd

P O U TIE K MIDDEN | P O L M T J « |
tameijk ongelovig •
tameljk gelovig*

4 0 -4 9 J .*

c o n v e n h o n e l e p a r tio p a t ie a

middelbare oplekting #

I
nooit gewerid*

5 0 -5 9 J

Iwger leldmgoevend*

PO LITIEK R E C H T S 1
O N CO N V

legende: sociale kenmerken
politieke kenmefken
x-0eny-0
laag op schaal
midden op schaal
hoog op schaal
afbakening puntenwolk

162

P AR TICIPATIE/-|
zeer gelovig*

6 J . 2 Regressie-analyse
In Tabel 6.4 staan de resultaten van vier regressie-analyses. Het doel hiervan is te onderzoeken welke sociale kenmerken onder controle van elkaar nog een samenhang vertonen
met de politieke variabelen. Voor de gevolgde werkwijze wordt verwezen naar paragraaf
6.2.2. De resultaten staan vermeld in Tabel 6.4.

Tabel 6.4 - Renova-analyse: geschatte, gecontroleerde gemiddelde scores
links-rechts
zelfplaatsing'

algemeen gemiddelde

5.3

(SAMEN)LEEFVORMEN
nooit gehuwd
gescheiden
weduwe
samenwonend
gehuwd

politieke
interesse*

50

conventionele
politieke
participatie3

onconventionele
politieke
participatie3

1.9

2.0

n. opg.

n.opg.

n. opg.

n. opg.

47
48
49
51
51

verklaarde variantie

2%

MOEDERSCHAP
geen kinderen
kinderen
verklaarde variantie
WERKSITUATIE
16-40 uur
0-15 uur
WAO.AOW.WW
student
huisvrouw
verklaarde varantie
OPLEIDING
lo.lbo
mavo.mbo
havo,vwo,hbo,wo
verklaarde variantie

n. opg.

n. opg.

52
49
52
52
49
3%

47
50
55
8%

n. opg.

1.6
2.0
2.4
5%

1.7
1.9
2.6
5%
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Vervolg tabel 6.4
links-rechts
zelfplaatsing'

INKOMEN
< f 1500
f І500-Г2500
f2500-f 1250
f3250-f5000
> f 5000
verklaarde vanantie
SOCIALE KLASSE
nooit gewerkt
handarbeid
rout hoofdarbeid
kl.zelfstandige
lager leidinggevend
hoger leidinggevend
verklaarde vanantie

politieke
2
interesse

4.4
4.8
5.4
5.3
5.6
3%

conventionele
politieke
3
participatie

1.9
1.7
1.8
2.2
2.2
n. opg.

2%

n. opg.

PLAATSELIJKE VERENIGING
geen lid
hel
bestuurslid

n. opg.

n. opg.

GELOOF
zeer ongelovig
tamelijk ongelovig
tamelijk gelovig
zeer gelovig

45
5.0
56
5.8

24
1.9
1.9
1.7

verklaarde vanantie

4%

2%

verklaarde vanantie

n. Opg.

n. opg.

2.4
2.2
1.9
1.4

4.8
5.6
51
6.3
6.0
5%

LEEFTIJD
TOTALE VARIANTIE

3%

1.7
2.1
29

verklaarde vanantie

DENOMINATIE
onkerkelijk
katholiek
Nederlands hervormd
syn.gercformeerd
streng gereformeerd

niet opg.
1.8
2.2
1.8
1.9
2.5
1.9

5.8
4.9
5.3
62
4.8
53
3%

onconventionele
politieke
3
participatie

19%
n=676

n. opg.

n. opg.

3%

2%

12%
n=840

19%
n=768

4%
22%
n=744

1. De gemiddelden zijn de gemiddelde scores op een tien-puntsschaal
2 De gemiddelden zijn gestandaardiseerde scores op een gemiddelde van 50 en standaarddeviatie 10.
3. De gemiddelden zijn de scores op een probabilistische scalogramschaal
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Eerst beschouwen we de drie rolvariabelen: leefvorm, moederschap en werksituatie. De
samenhangen die tussen de rolvariabelen en de vier politieke schalen bestaan zijn uiterst
gering. Slechts politieke interesse vormt een geringe samenhang met leefvorm (2%) en
werksituatie (3%). Vrouwen met een partner (gehuwd of samenwonend) vertonen meer
politieke interesse dan vrouwen zonder partner. Wellicht vormt het samenwonen met een
mannelijke partner een stimulans om via de interesse van de partner ook zelf geïnteresseerd te raken. De hypothese dat met name gehuwde vrouwen zich het minst zouden
interesseren voor politieke zaken, gaat dus niet op. Wat betreft werksituatie blijkt het dat
huisvrouwen en part-time werkenden minder geïnteresseerd zijn dan studenten, uitkeringsgerechtigden en full-time werkenden.
Wat betreft de samenhangen met hulpbronnen onstaat een gevarieerd beeld. Net als bij
opvattingen over de privésfeer vormt ook opleiding hier de belangrijkste variabele, maar
de overheersing van opleiding is echter niet zo sterk als bij het thema privésfeer. Met
uitzondering van de links-rechts schaal vertonen alle opvattingen een samenhang met
opleiding (variërend van 5 tot 8% verklaarde variantie). De samenhangen wijzen alle in
de verwachte richting: hoe hoger vrouwen zijn opgeleid, des te meer zijn zij geïnteresseerd in politiek en des te meer participeren zij hieraan.
Het gezinsinkomen hangt samen met het politieke zelfbeeld van vrouwen en hun conventionele politieke activiteiten: de hoogste inkomensgroepen zijn het meest rechts en tegelijk het meest actief in de conventionele politiek.
Sociale klasse hangt samen met politiek zelfbeeld en onconventionele activiteiten: vrouwen die nooit gewerkt hebben en kleine zelfstandigen hebben het meest rechtse zelfbeeld. Daarnaast vallen de lager leidinggevende vrouwen op door hun hoge participatiegraad op onconventioneel niveau.
Het participeren in een plaatselijke vereniging vertoont alleen een samenhang met conventionele politieke participatie. Het blijkt dat het uitoefenen van bestuursfuncties in een
plaatselijke vereniging voor vrouwen een grote hulpbron vormt voor het participeren in
de officiële politiek. In het algemeen echter moeten we vaststellen dat het deelnemen aan
plaatselijke verenigings-activiteiten nauwelijks een indicatie vormt voor de opvattingen
van vrouwen over de privésfeer en de politiek.
Het meest interessante gegeven met betrekking tot de hulpbronnen is dat het politieke
zelfbeeld van vrouwen geen enkele samenhang vertoont met opleiding, terwijl opleiding
met de overige politieke schalen een matige tot sterke samenhang vertoont. Het politieke
zelfbeeld wordt voor een groot deel bepaald door het inkomen en sociale klasse. Hier
spelen dus de economische hulpbronnen een veel belangrijkere rol dan de culturele hulpbronnen.
Met betrekking tot levensbeschouwelijke kenmerken blijkt dat de samenhangen veel minder sterk zijn dan met betrekking tot het thema privésfeer. Zij komen niet uit boven de
5% verklaarde variantie en dit zijn matige samenhangen. Interessant is dat de confessionele groepen wat betreft politiek zelbeeld duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn. De
onkerkelijken hebben zoals verwacht het meest linkse zelfbeeld (m=4.8), gevolgd door
de Nederlands hervormden (m=5.1). Boven het gemiddelde en dus neigend naar een
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rechts zelfbeeld zitten de katholieken (m=5.6), daarna komen de streng gereformeerden
(m=6.0) en de synodaal gereformeerden (m=6.3). Opvallend is dat de synodaal gereformeerden een combinatie vertonen van zeer gematigd traditionele denkbeelden over gezin
en relaties (zie paragraaf 6.2), gecombineerd met een zeer rechts zelfbeeld. Dit is een
combinatie die tegen de verwachting in gaat. Wat betreft de onderzochte opvattingen zijn
er nog slechts duidelijke confessionele subculturen te onderscheiden als het gaat om het
politieke zelfbeeld.
Politieke interesse hangt in het geheel niet samen met levensbeschouwelijke kenmerken.
De vooronderstelling dat kerkelijke en gelovige vrouwen minder in politiek geïnteresseerd zijn omdat binnen een gelovige en kerkelijke context wordt benadrukt dat vrouwen
zich niet moeten richten op de openbare sfeer, wordt hier dus niet bevestigd.

6.3.3 Een causaal model ter verklaring van politieke interesse
Net als met betrekking tot de opvattingen over de privésfeer, kunnen we ook hier de
vraag stellen of er een beter beeld van de werkelijkheid ontstaat als er een causaal model
wordt opgesteld. Er is voor de vier politieke schalen echter geen tweede-orde schaal
voorhanden. In verband met de overzichtelijkheid is er voor gekozen om een causaal
model op te stellen en te toesten voor slechts één politieke schaal. Er is hier gekozen
voor politieke interesse. De politieke interesse van vrouwen hangt samen met zowel rollen als hulpbronnen als leeftijd, maar niet met de levenbeschouwelijke kenmerken. In het
geheel van resultaten vormt dit een uitzonderlijk gegeven, vandaar dat hier wat uitgebreider wordt gekeken naar de relaties tussen de sociale kenmerken onderling. Het ging
immers in Tabel 6.4 alleen om de direkte samenhangen. In deze paragraaf zal een model
worden opgesteld waarin leeftijd, opleiding, werk, geloof en politieke interesse in een
causale volgorde worden geplaatst. Hierdoor kunnen, behalve de direkte, ook de indirekte
samenhangen worden berekend. Voor de verantwoording van het causale model verwijzen we grotendeels naar 6.2.3. Immers het model zoals dat is opgesteld in Figuur 6.4
komt van links naar rechts gezien, van leeftijd tot geloof, precies overeen met het model
zoals onderzocht in Figuur 6.2. Dit stuk van het model is immers geheel onafhankelijk
van de onderzochte attitude, die helemaal rechts in het model staat. Alleen de verwachtingen ten aanzien van de effecten op politieke interesse vormen hier een uniek stuk in
het model en hiervoor gelden verwachtingen die in hoofdstuk 3, 4 en 5 zijn te vinden.
We vatten de verwachtingen hier nog eens samen (waarbij voor uitleg dus respectievelijk
wordt verwezen naar 6.2 en naar de hoofdstukken 3, 4 en 5 waar de verwachtingen staan
over de samenhangen tussen de rollen, hulpbronnen, levensbeschouwing en politieke
interesse).
Leeftijd zal een negatief effect hebben op opleiding en werk, en een positief effect op
geloof en politieke interesse.
Opleiding zal een positief effect hebben op werk en politieke interesse, en een negatief
effect op geloof.
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Werk zal een negatief effect hebben op geloof, maar een positief effect op politieke interesse.
Geloof zal een negatief effect hebben op politieke interesse.

Figuur 6.4 - De plaatsing van de vanabelen in het model en de verwachting omtrent een
positieve of negatieve samenhang, met betrekking tot politieke interesse
-«+)-

I
leeftijd

I

-(-)-

1

(-)-

• opleiding

(+) -

- werk

-(+>-

(-)(-)-(+)-

* geloof

-attitude
(POLIN)

De resultaten van een padanalyse uitgevoerd voor de hele populatie vrouwen, uitgezonderd de studenten en vrouwen met een uitkering, staan in Tabel 6.5.

Tabel 6.5 - Padanalyse (regressie-analyse) met betrekking tot politieke interesse.
Vermeld staan de gestandaardiseerde padcoëfficiënten φ). N=739
De kolomvariabelen zijn achtereenvolgens de afhankelijke variabele in het model.
De rijvariabelen zijn de onafhankelijke variabelen.
Opleiding

Leeftijd

Betaald werk

Politieke interesse

Geloof

direct
effect

totaal
effect

direct
effect

totaal
effect

direct
effect

totaal
effect

direkt
effect

totaal
effect

-.31

-.31

-.34

-.40

.22

.31

.20

.06

.19

.19

-.16

-.18

.28

.31

-.08

-.08

-.08

-.07

-.08

-.08

Opleiding
Uren betaald werk
Geloof

verklaarde variantie

10%

19%

13%

10%

Er bestaan tamelijk grote samenhangen tussen de sociale kenmerken onderling, die alle
in de verwachte richting gaan en waarop hier niet meer uitgebreid zal worden ingegaan
omdat dit reeds in paragraaf 6.2.3 is gedaan. Leeftijd heeft een negatief effect op oplei
ding en werk: hoe ouder des te minder hoog opgeleid en des te minder uren per week
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vrouwen buitenshuis werken. Verder geldt dat hoe ouder vrouwen zijn des te geloviger
zij zijn. Opleiding heeft een positief effect op het aantal uren dat vrouwen buitenshuis
werken en een negatief effect op geloof. Verder vertoont werken een zwak negatief effect op geloof: hoe meer uren per week vrouwen betaald werk verrichten, des te minder
gelovig zij zijn. Hier constateren we een verschil met Tabel 6.2, waar werken geen significant effect had op geloof. Waarschijnlijk is dit te verklaren uit de verschillen in steekproef. De aard van de data veroorzaken namelijk dat de steekproeven die gehanteerd zijn
voor opvattingen over de privésfeer niet precies hetzelfde zijn als voor het thema politiek
(zie hoofdstuk 2).
Vervolgens kijken we naar de samenhangen met politieke interesse (laatste twee kolommen).
Leeftijd heeft een positief effect op politieke interesse: hoe ouder des te meer geïnteresseerd in politiek. Naar aanleiding van dit laatste treedt er een interessant verschijnsel op.
Het direkte effect van leeftijd is veel groter (ß/dir=.20) dan het totale effect (ß/tot=.06).
Blijkbaar zijn de indirekte effecten van leeftijd (via opleiding, werk en geloof) overwegend negatief en zorgen voor een compensatie van het positieve direkte effect. Het totale
effect van leeftijd is echter te verwaarlozen. Dit gegeven is een waardevolle aanvulling
op de informatie die we al hadden uit de regressie-analyse uit de vorige paragraaf, namelijk dat de indirekte effecten van leeftijd in een andere richting gaan dan de direkte effecten.
Opleiding heeft een sterk effect op politieke interesse, hoe hoger de opleiding des te groter de politieke interesse. Hiermee is opleiding in het model de belangrijkste determinant
van politieke interesse van vrouwen.
Daarnaast vertonen werk en geloof slechts zeer zwakke samenhangen en de totale effecten zijn niet veel groter dan de direkte effecten. Dit voegt dus niet veel nieuwe informatie
toe aan hetgeen we al wisten uit de regressie-analyses uit de vorige paragraaf.

6.4 Conclusie
6.4.1 Conclusies per analysemethode
In dit hoofdstuk zijn de drie theoretische invalshoeken die in eerdere hoofdstukken apart
zijn besproken met elkaar geconfronteerd. De vraag die hierbij centraal staat is: welke
van de theoretische invalshoeken is het meest geschikt om de opvattingen van vrouwen
over de privésfeer en de politieke sfeer te verklaren. Er zijn drie analysemethoden
gebruikt om dit te onderzoeken. Ten eerste is een ongecontroleerde, bivariate analysemethode gebruikt: de correspondentie-analyse. Ten tweede is regressie-analyse benut om de
gecontroleerde, direkte samenhangen te berekenen. Ten derde zijn er causale analyses
uitgevoerd waarmee zowel de direkte als de indirekte effecten konden worden berekend.
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I

Uit de correspondentie-analyse blijkt dat de werkelijkheid zoals die zich aan ons
voordoet in het dagelijks leven, een tamelijk grote samenhang vertoont tussen sociale
en culturele kenmerken van vrouwen. Als er dus louter beschrijvende, bivariate analyses worden uitgevoerd, dan blijken alle drie de theorieën van groot nut te zijn om
de samenhangen tussen enerzijds de rolkenmerken, hulpbronnen en levensbeschouwelijke herkomst en anderzijds opvattingen over de privésfeer en politieke opvattingen en participatie te beschrijven. Er bestaan echter wel verschillen tussen de twee
thema's. De opvattingen over de privésfeer worden goed beschreven door zowel de
rollen, de hulpbronnen als de levensbeschouwelijke kenmerken. Politieke opvattingen
en participatie vertonen echter nauwelijks samenhangen met de rol variabelen.

II Uit de regressie-analyses blijkt dat de sociaal-culturele contexten gezamenlijk, gecontroleerd voor elkaar, een aanzienlijk percentage van de variantie verklaren van de
opvattingen van vrouwen, variërend tussen de 12% en 40%. De schaal traditionaliteit-privésfeer die gevormd is uit de zes schalen over de privésfeer, wordt zelfs voor
maar liefst 55% verklaard door de sociale kenmerken gezamenlijk. Het totale model
verklaart het beste de opvattingen over de privésfeer (tussen de 27 en 55 procent
verklaarde variantie) en in iets mindere mate de politieke opvattingen en participatie
(tussen de 12 en 22 procent verklaarde variantie).
De zes opvattingen binnen het thema privésfeer worden het beste voorspeld door de
levensbeschouwelijke herkomst van vrouwen. Zeer gelovige vrouwen en vrouwen die
lid zijn van een streng gereformeerd kerkgenootschap hebben de meest traditionele
opvattingen over de privésfeer.
Ook opleiding vertoont met alle opvattingen over de privésfeer een samenhang. Hoe
lager vrouwen zijn opgeleid, des te traditioneler hun opvattingen.
De rollen van vrouwen hangen slechts samen met opvattingen die inhoudelijk betrekking hebben op de aard van de rollen. Bijvoorbeeld, het wel of niet hebben van
kinderen hangt alleen samen met de opvatting over het belang van het hebben van
een gezin en kinderen. De samenhangen verschillen dus nogal sterk per opvatting.
Om deze reden wordt er veel informatie over de samenhangen met de rollen 'weggepoetst' als er gewerkt wordt met de integrale tweede-orde factor traditionaliteit-privésfeer. Blijkbaar hebben de opvattingen over de privésfeer behalve een gemeenschappelijk karakter (er werd immers duidelijk één factor gevonden), ook ieder
een eigen inhoudelijk karakter. Dit blijkt met name uit de differentiële samenhangen
met de rollen.
Met betrekking tot het thema politiek komt een wat ander beeld naar voren. Hiervoor
geldt dat de hulpbronnen de beste voorspellers zijn. De rollen en de levensbeschouwelijke kenmerken zijn binnen het thema politiek minder goede voorspellers dan
binnen het thema privésfeer.
De hulpbronnen voorspellen dus relatief veel van de politieke kenmerken van vrouwen. Alhoewel opleiding de meest consistente samenhangen vertoont, namelijk met
drie van de vier schalen, zijn er ook andere hulpbronnen die samenhangen vertonen.
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Zo is het lidmaatschap van verenigingen een goede voorspeller van de conventionele
participatie van vrouwen, maar niet van de andere drie politieke schalen. De sociale
klasse en het gezinsinkomen verklaren samen een groot deel van het politieke zelf
beeld van vrouwen.
Tenslotte blijkt dat de voorspellende kracht van leeftijd, indien gecontroleerd voor
alle opgenomen variabelen, niet zo groot is en nooit uit komt boven de 4% direkt
verklaarde variantie. Waarschijnlijk komen veel leeftijdsverschillen zoals die zich
aan ons voordoen in het dagelijks leven, voort uit indirekte effecten.
Ш Uit de causale analyses die uitgevoerd zijn voor de twee schalen traditionaliteit-privésfeer en politieke interesse, blijkt dat er inderdaad aanzienlijke samenhangen
bestaan tussen de sociaal-culturele contexten onderling, met name tussen leeftijd en
betaald werk, leeftijd en opleiding, en opleiding en betaald werk. De leeftijds- en
opleidingseffecten komen dus voor een groot deel indirekt tot stand. Dit uit zich in
het feit dat de totale effecten van leeftijd en opleiding sterk verschillen van de direkte
effecten. Toch is het niet altijd zo dat de totale effecten groter zijn dan de direkte
effecten. Zo is voor politieke interesse het totale effect van leeftijd kleiner dan het
direkte effect omdat het indirekte effect tegengesteld is aan het direkte effect. Het
totale effect is om die reden praktisch nul, maar dit wordt veroorzaakt door de optelling van een direkt positief en een indirekt negatief effect.
Uit de causale analyses blijkt verder dat zowel het geloof, als opleiding, als leeftijd
aanzienlijke totale effecten veroorzaken op de schaal traditionaliteit-privésfeer. Met
betrekking tot politieke interesse blijft opleiding veruit de belangrijkste verklarende
factor: hoe hoger opgeleid, des te meer geïnteresseerd in politiek. De effecten van
werk blijven ook in het causale model relatief klein vergeleken bij de andere effecten.
Uit de causale analyse blijkt dat traditionaliteit-privésfeer zeer sterk samenhangt met
de culturele dimensie van levensbeschouwing, namelijk: christelijk geloof. Vervolgens is onderzocht of het effect van geloof hetzelfde was voor vrouwen die het geloof wel en niet belangrijk vonden. Het ging hier om de subjectieve belangrijkheid
van het geloof in het dagelijks leven: saillantie.
Het blijkt dat het effect van de variabele geloof inderdaad sterk afhangt van de conditie saillantie van het geloof. Als de levensbeschouwing geen levend geloof is en
dus weinig invloed heeft op het dagelijks leven van vrouwen, dan blijkt het geloof,
ook al is dat wel aanwezig, slechts een gering effect te hebben op de opvattingen van
vrouwen over de privésfeer.
Tevens kon worden aangetoond dat onder de conditie saillantie-laag de effecten van
leeftijd, werk en opleiding aanzienlijk groter waren dan onder de conditie saillantie-hoog. Met andere woorden als het geloof geen belangrijke rol speelt in het dagelijks leven van vrouwen dan zijn leeftijd en opleiding de belangrijkste indicatoren
van opvattingen. Neemt het geloof echter een belangrijke plaats in, dan is dat geloof
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ook verreweg de belangrijkste indicator van opvattingen van vrouwen over de privésfeer.

6.4.2 Conclusies per theoretische invalshoek
Uit de resultaten wordt duidelijk dat vrouwen geen homogene groep vormen. Er bestaan
grote sociaal-culturele verschillen wat betreft leeftijd, opleiding, het verrichten van betaalde arbeid, geloof en saillantie van de levensbeschouwing. Maar ook wat betreft de
onderzochte opvattingen en gedragingen bestaan er verschillen tussen vrouwen onderling.
De vraag die in deze studie centraal staat is in hoeverre de drie sociaal-culturele contexten (rollen, hulpbronnen en levensbeschouwing) in verband gebracht kunnen worden met
opvattingen van vrouwen over de privésfeer en politieke opvattingen en participatie. In
dit hoofdstuk is dit onderzocht met behulp van drie analysetechnieken: correspondentieanalyse, (nominale) regressie-analyse en padanalyse.
(a) Met betrekking tot de roltheorie geldt dat deze theorie, zoals geoperationaliseerd in
dit onderzoek, geschikt is om de samenhang tussen de rollen en opvattingen van
vrouwen te beschrijven, maar niet om deze te voorspellen of te verklaren. Dit betekent dat de samenhangen voornamelijk ontstaan via andere factoren die sterk samenhangen met de rollen van vrouwen, zoals opleiding en leeftijd. De hypothese dat het
verkeren in traditionele, vrouwelijke rollen, een traditioneel opvattingen- en waardenpatroon veroorzaakt, alsmede een sterke distantie van de politieke sfeer, kan hier dus
niet worden ondersteund.
Hier moeten echter enkele nuanceringen aan toe worden gevoegd. De rollen van
vrouwen voorspellen wel in enkele specifieke gevallen de denk- en belevingswereld
van vrouwen, namelijk als rol en opvatting een inhoudelijke overeenkomst met elkaar
vertonen. Waarschijnlijk vormt dan de opvatting een legitimatie voor de feitelijke
situatie (de rol). Hierdoor kunnen rollenconflicten en cognitieve dissonantie worden
voorkomen of beperkt. Maar opmerkelijker dan het bestaan van deze samenhangen,
is het gegeven dat de betreffende samenhangen in feite nogal gering zijn. Blijkbaar
blijven er grote verschillen bestaan tussen de feitelijke situatie waarin vrouwen verkeren en hun opvattingen over de wenselijkheid of de waardering van die situatie.
Dat dit twee heel verschillende zaken zijn die niet met elkaar overeen hoeven te
komen, blijkt ook uit het onderzoek van Knijn en Verheijen (1988) die constateren
dat slechts een klein percentage van de vrouwen dat niet-traditionele moederschapsopvattingen heeft, tevens een niet-traditionele invulling geeft (kan geven) aan haar
eigen moederschap.
(b) De theorie van de hulpbronnen biedt een goede beschrijving en verklaring van de
onderzochte opvattingen van vrouwen. Wat betreft het thema politiek leveren de
hulpbronnen zelfs de sterkste samenhangen op.
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Er zijn echter grote verschillen tussen de hulpbronnen onderling. Alleen opleiding
vormt zowel een goede beschrijvende, als voorspellende, als verklarende factor voor
alle opvattingen van vrouwen (op één na). Opleiding is voor vrouwen dus een zeer
belangrijke indicator van moderne, niet-traditionele opvattingen over de privésfeer en
van politieke interesse en participatie.
Daarentegen blijken sociale klasse en het gezinsinkomen weinig te voorspellen over
de onderzochte opvattingen van vrouwen. Klasse- en inkomensverschillen tussen
vrouwen onderling vertalen zich dus nauwelijks in verschillen in opvattingen over de
privésfeer en de politieke sfeer.
We willen nogmaals benadrukken dat de meting van zowel sociale klasse als inkomen door ons niet als optimaal wordt beschouwd. Sociale klasse is gemeten aan de
hand van het eigen beroep van de vrouw, ingedeeld volgens de EGP beroepenindeling van Goldthorpe. Het zou kunnen zijn dat de geringe samenhangen van sociale
klasse het gevolg zijn van het feit dat de EGP-beroepenindeling geen optimale verscheidenheid meet tussen vrouwen in verschillende beroepsklassen. Het is mogelijk
dat de samenhangen met sociale klasse groter hadden kunnen zijn indien de typische
vrouwenberoepen beter van elkaar onderscheiden hadden kunnen worden. Nu werden
ze immers voor een groot deel ondergebracht in één categorie (routine hoofdarbeid).
Tevens is het mogelijk dat de beroepsstatus van de echtgenoot of partner van invloed
is op de beroepsklasse van de vrouw. Het is mogelijk dat hierdoor over- of onderschattingen van de samenhangen kunnen zijn ontstaan.
Wel moet hier worden opgemerkt dat het opnemen van de categorie 'nooit gewerkt'
een zinvolle aanvulling bleek te zijn op de oorspronkelijke indeling. Immers, wat
betreft meerdere afhankelijke variabelen (zie Tabel 6.1 en 6.4) week deze categorie
duidelijk af van de andere beroepsgroepen. Het is duidelijk dat voor zover er samenhangen werden gemeten, de samenhangen voor een groot deel tot stand kwamen
doordat de categorie 'nooit gewerkt' toe was gevoegd. Samenvattend concluderen we
dat de validiteit van de meting van sociale klasse en de daaruit voortkomende gemeten samenhangen met de afhankelijke variabelen, positief zijn beïnvloed door opname van de categorie 'nooit gewerkt', maar negatief door de geringe beroependiversiteit die kon worden aangebracht en door de onmogelijkheid om de beroepsstatus van
partners in te calculeren.
Ook wat betreft inkomen bestaan er enige bezwaren tegen de operationalisering, die
mogelijkerwijs een negatief effect hebben gehad op de uitkomsten. Alhoewel wij het
liefst het individuele inkomen hadden gemeten, is in dit onderzoek alleen maar het
gezinsinkomen bekend. Dit heeft een aantal bezwaren. Zo vormt het gezinsinkomen
voor vrouwen die alleen wonen een vrij goede indicator van zowel de mate van financiële zelfstandigheid als van het besteedbare inkomen. Echter, voor vrouwen die
met een partner wonen (het overgrote deel van onze steekproef) geldt dat ook het
inkomen van de partner is opgenomen in het gezinsinkomen en dat dus niet bekend is
hoe het staat het de financiële zelfstandigheid van de respondente. Bovendien is niet
bekend in hoeverre de vrouw kan beschikken over het (wel of niet zelf verdiende)

inkomen. Van de andere kant geeft het gezinsinkomen wel de meest zuivere indicatie
van het inkomen waarover een leefeenheid kan beschikken. Zouden we alleen het
inkomen van de vrouw weten, dan weten we weliswaar zeker of zij wel of niet financieel zelfstandig is, maar nog niet over hoeveel geld zij in de praktijk kan beschikken. Voor vrouwen die met een partner leven, is het dus niet zo eenvouding om een
variabele als 'financiële hulpbronnen' te definiëren. Dat neemt echter niet weg dat de
meting beter had gekund dan in dit onderzoek het geval is. Het is dus mogelijk dat de
geringe samenhangen van gezinsinkomen gedeeltelijk te wijten zijn aan de gebrekkige operationalisering.
Nog veel minder dan sociale klasse en inkomen, voorspelt het lidmaatschap van
verenigingen iets over de opvattingen van vrouwen. De resultaten tonen duidelijk aan
dat culturele hulpbronnen belangrijkere indicatoren zijn van opvattingen en waarden
dan economische en sociale hulpbronnen. Wel werd duidelijk dat conventionele
politieke participatie voor een deel voorspeld wordt door deelname aan plaatselijke
verenigingen en met name door het vervullen van bestuursfuncties binnen die verenigingen. Voor vrouwen geldt dus dat het participeren op plaatselijk niveau in organen
die op zich niet als partijpolitiek worden aangemerkt, samengaat met deelname aan
meer partijgebonden activiteiten die een meer landelijk karakter hebben. Dit lijkt ons
een belangrijk onderzoeksresultaat. Het bestuderen van lokale en niet partijgebonden
activiteiten van vrouwen is dus niet alleen belangrijk, omdat volgens sommigen dit
soort activiteiten op te vatten zijn als alternatieve politieke activiteiten die vooral
vrouwen aantrekken (zie Leijenaar, 1989), maar tevens omdat het vervullen van
lokale, niet partijgebonden activiteiten samengaat met (wellicht in oorzakelijke zin:
leidt tot) het verrichten van meer landelijke, partijgebonden activiteiten.
(c) De levensbeschouwelijke herkomst van vrouwen is zeer belangrijk voor het beschrijven, voorspellen en verklaren van opvattingen van vrouwen over de privésfeer. Ook
hier zijn echter wat nuanceringen op zijn plaats. Alleen als de levensbeschouwing in
het dagelijks leven een belangrijke rol speelt, is het effect van geloof op de opvattingen aanzienlijk groter dan het effect van andere sociale kenmerken. Bovendien zijn
geloofskenmerken van weinig belang als het gaat om het voorspellen en verklaren
van de politieke betrokkenheid en het politieke zelfbeeld van vrouwen.
Dat opleiding zeer bepalend is voor waarden, opvattingen, houdingen en gedragspatronen van mensen in het algemeen en van vrouwen in het bijzonder, is in veel onderzoek vastgesteld. In die zin vormen de resultaten hier geen grote verrassing. Maar
wat nog niet eerder veel aandacht heeft gekregen, met name niet binnen vrouwenstudies, is dat zowel christelijke geloofsopvattingen als het kerklidmaatschap/denominatie zeer bepalend zijn voor de manier waarop vrouwen denken over het gezin, relaties, het huwelijk, alternatieve samen leefvormen, de rolverdeling tussen vrouwen en
mannen, abortus, vrijwillige kinderloosheid en dergelijke. Christelijk geloof en het
kerklidmaatschap/denominatie vormen, anno 1985, nog steeds belangrijke indicatoren
voor de opvattingen van vrouwen over de privésfeer. Van de andere kant voorspellen
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religieuze kenmerken van vrouwen weinig over hun politieke kleur, interesse en
participatie. Alhoewel we zeker niet meer van 'zuilen' kunnen spreken, waarbinnen
geloofsopvattingen vrijwel volledig samenvallen met veel andere sociale en culturele
kenmerken (de gevonden samenhangen zijn te gering om een dergelijke vergaande
uitspraak te kunnen doen), is er toch sprake van 'substantiële' samenhangen tussen
het religieuze en het culturele in onze samenleving.
Het resultaat toont tevens aan dat de tendens tot verwaarlozing van de religieuze
factor, zoals die zeker binnen de sociologische feministische traditie bestaat, een
onwenselijke ontwikkeling is, aangezien belangrijke maatschappelijke verschijnselen
op die manier gemakkelijk over het hoofd worden gezien.

6.4-3 De resultaten vergeleken met andere studies
Nu alle analysemethoden en alle gebruikte theoretische invalshoeken aan bod zijn gekomen, willen we nog een laatste vergelijking maken met eerder verricht onderzoek om de
resultaten beter te kunnen beoordelen.
De vraag is dus: hoe verhouden de resultaten uit deze studie zich tot resultaten uit andere
onderzoeken? Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we de beschikking hebben over vergelijkbaar onderzoek. Dat wil zeggen dat de onderzoeken een onderscheid
moeten maken tussen vrouwen onderling en dat een groot aantal van de door ons
gebruikte onafhankelijke en afhankelijke factoren moet zijn opgenomen. Bovendien moet
niet alleen gebruik zijn gemaakt van bivariate, maar ook van gecontroleerde multivariate
analysetechnieken, zoals (co)variantie-, regressie- of lisrel-analyse. Helaas is het aantal
onderzoeken dat aan deze voorwaarden voldoet beperkt.
De onderzoeken die in aanmerking komen voor een zinvolle vergelijking met ons onderzoek zijn wat betreft de afhankelijke variabelen in te delen in twee groepen. Enerzijds
zijn er onderzoeken die gaan over de determinanten van opvattingen over sekserollen en
abortus en anderzijds onderzoeken over politieke participatie en betrokkenheid.
Het belang van de factor religie voor het verklaren van opvattingen over de privésfeer
wordt in recent onderzoek bevestigd. In meerdere gevallen vormt de factor kerkbezoek
(sociale dimensie van religie) de voornaamste verklarende factor van opvattingen over
sekserollen en abortus (Deutchman & Princ-Embury, 1982; Himmelstein, 1986; Swatos
& McCauley, 1984; Thornton, Alwin & Camburn, 1983). In een aantal andere onderzoeken komt denominatie (sociale dimensie van religie indien gecontroleerd voor geloof) als
belangrijkste factor naar voren (Brogan & Kutner, 1976; Brown, 1984). De geloofsinhoud (de culturele dimensie van religie) komt slechts zelden naar voren als belangrijkste
determinant. Zo plaatsen Swatos en McCauley (1984) religieuze zelfplaatsing pas op de
derde plaats, na kerklidmaatschap en kerkbezoek.
Het belang dat geloof in onderhavige studie blijkt te hebben als determinant van opvattingen over de privésfeer, is dan ook niet direkt in overeenstemming met Amerikaanse
gegevens, waarin vooral de sociale aspecten van religie op de voorgrond treden. Dit geldt
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met name voor onze resultaten met betrekking tot opvattingen over ingrepen in het leven,
waarvan abortusopvattingen deel uitmaken. Uit ons onderzoek blijkt immers dat geloof
hier een veel belangrijkere plaats inneemt dan kerklidmaatschap. Wat betreft sekserolopvattingen nemen geloof en kerklidmaatschap echter een even belangrijke plaats in.
Deze resultaten moet wellicht worden gezien als een bevestiging van het feit dat in Nederland religie vooral een intrinsieke (geloofs)zaak is en minder een extrinsieke/sociale
functie heeft zoals in de VS.
Opleiding is een tweede factor die uit ander onderzoek naar voren komt als belangrijke
determinant van opvattingen van vrouwen over sekserollen en abortus. In sommige multivariate analysen komt opleiding qua belangrijkheid vóór religie (Brogan & Kutner,
1976; Plutzer, 1988), in andere onderzoeken ná religie (Thornton, Alwin & Cambum,
1983). Wat betreft sekserolopvattingen en ingrepen in het leven blijkt de factor opleiding
in ons onderzoek van weinig belang. Andere opvattingen over de privésfeer daarentegen
worden sterk bepaald door opleiding, met name gezamenlijkheid in relaties en opvattingen over alternatieve leefvormen.
Een aantal onderzoeken neemt naast religiefactoren en structurele factoren (zoals opleiding en klasse) ook een aantal leefstituatiekenmerken mee ofwel rolkenmerken zoals wij
die genoemd hebben. Daar waar gegevens bekend zijn, vertonen huwelijkstatus en arbeidsparticipatie zeer geringe samenhangen met opvattingen over sekserollen en abortus
(Himmelstein, 1986; Plutzer, 1988; Swatos & McCauley, 1984; Thornton, Alwin &
Cambum, 1983). In ons onderzoek worden deze resultaten slechts gedeeltelijk bevestigd.
De opvattingen over de rolverdeling werden immers voor een redelijk deel verklaard
door het aantal uren betaald werk. De factor werk vormde de belangrijkste factor voor
het verklaren van sekserolopvattingen en is dus belangrijker dan religie of structuurkenmerken. Dit is een niet eerder onderkend gegeven. Wellicht is een oorzaak gelegen in het
feit dat wij arbeidsparticipatie hebben gemeten met een vrij genuanceerde schaal (aantal
uren betaald werk), terwijl het meeste vergelijkbare onderzoek gebruik maakt van een
tweedelige variabele (arbeidsparticipatie ja/nee). Wel is er, ook in ons onderzoek, over
het algemeen een tendens dat rolkenmerken weinig verklaren, vergeleken met hulpbronnen en religiekenmerken.
Er is tevens vergelijkbaar onderzoek beschikbaar over politieke betrokkenheid (onderdeel
hiervan is vaak politieke interesse) en politieke participatie. Worden onze resultaten
aangaande het thema politiek nu bevestigd in ander onderzoek? Het meest vergelijkbare
onderzoek is dat van Clark en Clark (1986), omdat hierin naast hulpbronnen en leefsituatie-/rolkenmerken ook religiekenmerken zijn opgenomen als onafhankelijke variabelen.
Zij onderzochten onder andere de verschillen tussen vrouwen onderling wat betreft conventionele politieke participatie (zoals gemeten door Verba, Nie & Kim, 1978) en komen
tot de volgende conclusies. Institutionele hulpbronnen, door hen 'geoperationaliseerd als
activiteiten in vrijwilligersorganisties, hangen het sterkst samen met participatie. In dit
opzicht bestaat er een grote overeenkomst met de uitkomsten van ons onderzoek. Immers
ook wij vonden dat conventionele politieke participatie het beste verklaard wordt door
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'lidmaatschap van verenigingen'. Clark & Clark constateren dat politieke interesse op de
tweede plaats komt als determinant van politieke participatie, een variabele die bij ons
niet ¡s opgenomen als onafhankelijke variabele. Op de derde plaats komt dan beroepsstatus, te vergelijken met onze variabele beroepsklasse. In tegenstelling tot onze resultaten
vinden Clark en Clark slechts een geringe invloed van opleiding op participatie. Echter,
geheel in overeenstemming met onze resultaten is er een geringe invloed van religie
(denominatie) op participatie. Theoretisch plaatsen Clark & Clark de factor religie
(samen met leeftijd en religie van vader) binnen de socialisatietheorie en hun conclusie
luidt dan ook dat de socialisatietheorie weinig bijdraagt aan het verklaren van politieke
participatie van vrouwen. Ook wij hebben in ons onderzoek benadrukt dat religiekenmerken gezien kunnen worden als een 'herkomst'kenmerk, een kenmerk dat veelal gevormd
wordt in de jeugd. In overeenstemming met onze resultaten was tevens de conclusie van
Clark & Clark dat het hebben van kinderen in het geheel niet samenhangt met participatie.
De belangrijkste conclusie van Clark & Clark komt overeen met de onze, namelijk dat
hulpbronnen het sterkst samenhangen met participatie van vrouwen. Hun conclusie dat
rolkenmerken sterker samenhangen met participatie dan socialisatiekenmerken (waarvan
religie een belangrijk element is) kan in ons onderzoek niet bevestigd worden. Eerder
wijzen onze resultaten op een groter belang van geloof dan van rollen. Dit zou kunnen
komen door de uitgebreide operationalisering van de volwassen-roltheorie bij Clark &
Clark. Zij laten namelijk ook opvattingen over gezinstraditionalisme en politieke interesse vallen onder de volwassen-roltheorie en dit vormen dus ook onafhankelijke variabelen. In ons onderzoek hebben we de operationalisering van de roltheorie beperkt tot een
aantal feitelijke rol(posities) van vrouwen. Wel blijkt ook uit het onderzoek van Clark &
Clark hoe moeilijk en wellicht onmogelijk het is om sociale en culturele factoren van
elkaar gescheiden te houden.
Helaas zijn er geen andere onderzoeken bekend die dusdanig overeenkomen met de opzet
van ons onderzoek dat volledige vergelijkingen kunnen worden gemaakt. Wel zijn er
talrijke onderzoeken waarin de politieke participatie van vrouwen wordt onderzocht op
hun samenhang met allerlei structuur- en rolkenmerken, zonder dat daarnaast religiekenmerken zijn opgenomen. Uit deze onderzoeken blijkt duidelijk dat opleiding een zeer
belangrijke factor vormt voor het verklaren van politieke interesse en politieke participatie van vrouwen (zie b.v. Castenmiller en Dekker, 1987; Leijenaar, 1989; Van de Ros,
1987; Verba, Nie & Kim, 1978; Welch, 1977). Ook in ons onderzoek wordt het belang
van opleiding voor zowel conventionele als onconventionele politieke participatie als
politieke interesse bevestigd. Opmerkelijk is onze uitkomst dat betaald werk een belangrijke bevorderende factor lijkt te vormen voor politieke interesse. Dit resultaat wordt
elders echter niet of nauwelijks bevestigd (zie b.v Andersen & Cook, 1985).
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Besluit

Aan het eind van deze studie gekomen, willen we de uitkomsten nog eens overzien en
reflecteren over de betekenis van de resultaten, waarbij we in het bijzonder letten op de
algemene uitkomsten zoals die aan het eind van het vorige hoofdstuk zijn geformuleerd.
In deze studie stonden de opinies van vrouwen centraal. Enerzijds is onderzocht hoe
vrouwen denken over gezin, relaties, het huwelijk, andere samenleefvormen, kinderen,
vrijwillige kinderloosheid, abortus, euthanasie en suicide. Anderzijds ging het om politieke thema's, zoals politiek zelfbeeld, politieke interesse en participatie. Er is dus ook een
klein aantal gedragingen gemeten in de vorm van politieke participatie.
Deze opinies en gedragingen beschouwden we als indicatoren voor de plaats die vrouwen
innemen op het continuüm traditioneel-modem. Dat de keuze op de twee thema's privéen politieke sfeer is gevallen is niet toevallig. Integendeel, vrouwen zijn immers op deze
gebieden op een tegengestelde wijze actief. Zij bewegen zich bij voorkeur wèl in de
privésfeer en bij voorkeur niet in de openbare sfeer van de politiek. 'Traditioneel' noemen we vrouwen die vasthouden aan de traditionele waarden van de privésfeer en die
zich weinig politiek betrokken voelen en weinig in de politiek participeren. Daarentegen
noemen we vrouwen 'modem' als zij min of meer open staan voor nieuwe vormen en
inhouden van primaire relaties, zich betrokken voelen bij de politieke sfeer en ook hierin
participeren.
We vonden bij Nederlandse vrouwen zowel een zekere eenstemmigheid als verschil van
mening. Zo is er nogal grote overeenstemming over de manier waarop vrouwen denken
over het belang van het gezin: zij hechten er bijna allen grote waarde aan. Uniformiteit is
er tevens ten aanzien van politieke participatie: deze is over het algemeen gering, zowel
op conventioneel als onconventioneel niveau. Met betrekking tot de overige thema's
bestaat er echter een grote verscheidenheid aan opvattingen en Nederlandse vrouwen zijn
dan ook niet op één plek te plaatsten op het continuum traditioneel-modem. Het geheel
overziend is er dus geen eenvormig beeld te geven van 'de' Nederlandse vrouw, deze
blijkt niet te bestaan. Een eerste conclusie is hiermee gegeven. We spraken eerder kortheidshalve over culturele verscheidenheid en constateren dat deze op de onderzochte
terreinen tegelijk wel en niet bestaat. Want, alhoewel over sommige thema's grote eenstemmigheid bestaat, moeten we voor de meerderheid van de onderzochte thema's vaststellen dat er juist tamelijk grote meerstemmigheid bestaat.
Het in kaart brengen van de con- en dissensus onder vrouwen was echter niet de belangrijkste doelstelling van dit onderzoek. De belangrijkste vraag was welke de determinanten
zijn van de verscheidenheid in opvattingen en houdingen.
Aanleiding tot het stellen van deze vraag vormde het gegeven dat het binnen vrouwenstudies sociale wetenschappen gebruikelijk is om vrouwen in te delen op grond van hun
sociale positie en deze traditie is sterk beïnvloed door het marxisme. De sociale positie is
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in het oorspronkelijke marxisme de plaats in het arbeidsbestel en de opvattingen van
mensen worden beschouwd als de in het ideeële vertaalde materiële, als de culturele
weerspiegeling van de produktiekrachten en produktieverhoudingen. Ook Weber (1964)
wees op de invloed die er uitgaat van de sociale positie op de overtuigingen, waarden en
normen van mensen. Weber maakte hierbij gebruik het het begrip "Interessenlage": sociale posities hebben invloed op overtuigingen omdat met de sociale positie bepaalde complexen van belangen (voor- en nadelen, kosten en baten) verbonden zijn. Wie wil weten
hoe mensen denken moet zich daarom rekenschap geven van de belangen die zij in hun
specifieke situatie hebben. Weber ging echter verder dan Marx en definieerde sociale
positie ook in termen van status. Dan gaat het over zaken als "ständische Lebensführung",
dat wil zeggen over waarden in plaats van belangen. In deze geest werkte Mannheim
(1929) verder die, ofschoon oorspronkelijk marxistisch georiënteerd, niet alleen met
belangen werkte. Hij verbond aan maatschappelijke posities tevens bepaalde perceptiepatronen, gevoelstoestanden en levensbeschouwelijke opvattingen.
Met deze verwijzingen naar klassieke sociologen willen we benadrukken dat het verklaren van opvattingen van vrouwen aan de hand van hun sociale posities binnen een vertrouwde klassieke traditie valt. In onderhavige studie wordt op deze traditie aangesloten
door te werken met de roltheorie en de theorieën over hulpbronnen. Tegelijkertijd echter
vormt deze onderzoekstraditie voor ons een aanleiding tot het formuleren van kritiek die
zich op de twee volgende aspecten toespitst.
De eerste kritiek richt zich op het actualistische karakter van deze benadering. Mensen
worden in hun denken niet alleen beïnvloed door de plaats die zij thans, op één bepaald
moment, innemen in het maatschappelijk bestel, maar ook door hun verleden. Dat verleden heeft zowel een persoonlijk, individueel als een collectief karakter, want de individuele wordingsgeschiedenis is ingebed in een meer omvattende collectieve geschiedenis. De
reikwijdte van deze collectieve geschiedenis kan verschillen, zij kan bijvoorbeeld (internationaal, regionaal, plaatselijk of buurtgebonden zijn. In deze studie willen we het
belang benadrukken van de nationale, dus specifiek Nederlandse geschiedenis voor de
vorming van individuele levens. Het karakter van de Nederlandse geschiedenis is onder
andere (maar zeker niet uitsluitend) te beschrijven aan de hand van de plaats die de religieuze instituties in Nederland innemen en die tot voor kort gekenmerkt werd door een
zuilenstrucuur met een grote interne levendigheid. Hierin zijn een aantal generaties opgegroeid, ook een groot deel van de in dit onderzoek ondervraagde vrouwen. Deze collectieve, typisch Nederlandse variabele is in ons onderzoek opgenomen onder de noemer
van 'levensbeschouwelijke herkomst'. Hiermee is een invalshoek opgenomen die in
mindere mate actualistisch en individualistsch is dan de twee andere benaderingen en dit
vormt onzes inziens een nieuw element. Immers, in Nederland is er weinig onderzoek
bekend naar opvattingen van vrouwen waarin zowel de invloed van actualistische, sociale
posities wordt onderzocht alsook de invloed van meer historisch bepaalde, levensbeschouwelijke posities. In het vorige hoofdstuk werd reeds ingegaan op bestaand onderzoek op dit terrein verricht in de VS. Hierin kwam ter sprake dat er in de VS wel onderzoek bekend is waarin sociale posities worden afgezet tegen religieuze kenmerken van
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vrouwen. Het onderzochte terrein beperkt zich echter tot opvattingen over abortus en
sekserolopvattingen (meestal ingeperkt tot opvattingen over de Equal Rights Amendment) en is meestal niet multivariaat van opzet, maar slechts bivariaat1.
De tweede kritiek richt zich op de aard van de variabele sociale positie. In het algemeen
wordt de sociale positie opgevat als de plaats die mensen innemen in de structuur van de
samenleving. Maar reeds in hoofdstuk 1 is ter sprake gekomen dat er ook culturele aspecten zijn te onderscheiden aan veel positiekenmerken. Zo zijn rollen op te vatten als voorschriften en verwachtingen, met andere woorden als normen omtrent gewenst gedrag.
Normen zijn weer gebaseerd op waarden en dit geheel van normen en waarden wordt
over het algemeen gezien als onderdeel van de cultuur van een samenleving. Ook opleiding is door ons al eerder gedefinieerd als een variabele die behalve sociale ook culturele
aspecten omvat, vandaar de benaming: culturele hulpbronnen. Vandaar dat we om precies
te zijn liever spreken van sociaal-culturele contexten dan van sociale posities. Met betrekking tot levensbeschouwelijke herkomst, de derde sociaal-culturele context, kunnen we
eveneens zowel sociale als culturele aspecten onderscheiden. Het was in deze studie
mogelijk om deze twee aspecten apart te operationaliseren in de twee variabelen kerklidmaatschap/denominatie en christelijk geloof. Deze variabelen vormen, indien gecontroleerd voor elkaar, respectievelijk de sociale en de culturele dimensie van levenbeschouwelijke herkomst. De sociale dimensie verwijst naar invoeging in een bepaalde groep of
organisatie met een eigen sociale context en de culturele dimensie verwijst naar de geloofsinhoud.
Nieuw in deze studie is niet zozeer dat de factor levensbeschouwing in twee dimensies
wordt uiteengelegd. Tegenwoordig wordt er binnen de godsdienstsociologie veel gewerkt
met de meerdimensionele operationalisering van religie en wordt levensbeschouwelijke
herkomst vaak uiteengelegd in drie dimensies: belonging (groepslidmaatschap), meaning
(geloof) en saliency (belang van belonging en meaning in het dagelijks leven). Wèl is
nieuw dat we op systematische wijze levensbeschouwelijke herkomst hebben geplaatst
naast rollen en hulpbronnen, waarbij we de drie invalshoeken met elkaar confronteerden
wat betreft hun verklaringskracht van een aantal opvattingen en houdingen van vrouwen
over privésfeer en politiek. We hebben hierbij aandacht besteed aan de drie dimensies
van religie (geloof, kerklidmaatschap/denominatie en saillantie). In Nederland is nog niet
eerder een zo uitgebreide combinatie van onafhankelijke variabelen onderzocht op hun
(multivariate) samenhang met de gedefinieerde afhankelijke variabelen in een zo omvangrijke steekproef.
Welke betekenis moeten we nu hechten aan de uitkomsten zoals ze in deze studie naar
voren zijn gekomen? We hebben de onafhankelijke variabelen vrij ruim gedefinieerd als
sociaal-culturele contexten. Als we nu deze sociaal-culturele context variabelen bestuderen op de samenhang met opvattingen van vrouwen over de privésfeer, politieke opvattingen en participatie, is er dan geen sprake van een tautologie? Wij menen dat dit zeker niet
het geval is.
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Immers de belangrijkste conclusie (ook al vermeld in hoofdstuk 6) is dat het model als
geheel (de drie sociaal-culturele contexten en leeftijd samen) wel een groot deel van de
variantie kan verklaren, maar dat, als we kijken naar de afzonderlijke sociaal-culturele
contexten of daarbinnen weer naar de afzonderlijke onafhankelijke variabelen, de gevonden samenhangen over het algemeen relatief gering zijn. Het is beslist niet zo dat op basis
van een aantal kenmerken van vrouwen zoals inkomen, burgerlijke staat, moederschap,
beroep, geloof en kerklidmaatschap, met zekerheid de opvattingen en houdingen van
vrouwen kunnen worden voorspeld aangaande de twee onderzochte thema's. In het meest
gunstige geval kunnen de opvattingen tot op zekere hoogte voorspeld worden. Dit betekent tevens dat de samenhang tussen de contextvariabelen onderling veel groter is dan de
samenhang tussen die contextkenmerken en onderzochte opvattingen en houdingen. De
verschillende contexten vallen dus maar zeer ten dele samen met de verschillende opinies: er is geen sprake van groepen die sociaal èn cultureel geheel homogeen zijn.
Deze ukkomst roept natuurlijk vragen op. Ten eerste moeten we ons afvragen waar de
verschillen in opinies en politieke participatie dan wel voornamelijk vandaan komen. Om
deze vraag te beantwoorden is verder onderzoek noodzakelijk. Met name zou onderzocht
moeten worden hoe opinies van mensen in het algemeen en van vrouwen in het bijzonder
zich vormen. Nederland is, zo wordt beweerd, een moderne informatiemaatschappij geworden, waarin allerlei communicatiestromen bestaan. Informatie komt tot ons via de
media, maar ook via allerlei andere kanalen, zoals sociale netwerken. Er zou nu onderzoek gedaan moeten worden naar de manier waarop deze informatiestromen vrouwen
bereiken en op welke manier zij een keuze maken uit die informatie om hun opinies te
vormen. Het is namelijk zeer goed mogelijk en op grond van deze studie zelfs vrij aannemelijk, dat er ideeën, waarden en normen verspreid worden, die zich met betrekking tot
de verspreiding niet storen aan sociale grenzen, zoals deze in onze studie zijn gedefinieerd.
Ten tweede willen we hier niet onvermeld laten dat in deze studie wellicht niet op adequate wijze gezocht is naar groepen vrouwen die zowel sociaal als ideologisch homogeen
zijn. Met andere woorden, misschien bestaan deze groepen wel, maar hebben wij ze niet
kunnen vinden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de eenheid van sociale en ideologische
kenmerken tegenwoordig uitsluitend nog te vinden is in zeer kleine groepen, die in grootschalig onderzoek moeilijk traceerbaar zijn. Om te onderzoeken of deze hypothese correct is zou men van te voren een aantal mogelijke groepen moeten definiëren, waarvan
men verwacht dat zij sociaal en ideologisch een kleine, maar homogene groep vormen,
bijvoorbeeld lesbische vrouwen, feministische christenen, bijstandsmoeders en dergelijke.
Het is mogelijk dat in strikt representatief onderzoek zoals deze studie, een aantal karakteristieke, maar getalsmatig kleine groepen onderbelicht blijven.
Voor zover de samenhangen echter wel bestaan, zullen we nu kort ingaan op de betekenis
daarvan.
Op de eerste plaats moet vastgesteld worden dat de zaken nogal gecompliceerd liggen en
dat het daarom wenselijk is de nodige onderscheidingen en nuanceringen aan te brengen.
180

De invloed van de onafhankelijke variabelen is verschillend naargelang het om beschrijven, voorspellen en verklaren gaat. Dit kwam reeds uitvoerig aan de orde in hoofdstuk 6.
Het is belangrijk te constateren dat de vraag naar de aard van de samenhang van grote
invloed is op de uiteindelijke resultaten. Daarnaast moet onderscheid gemaakt worden
naar de sterkte van de samenhang. De sociaal-culturele contexten kunnen niet alle over
één kam geschoren worden. De sterkste samenhangen vertonen de levensbeschouwelijke
kenmerken, de minst sterke samenhangen vertonen de rolkenmerken en daartussen in
zitten de hulpbronnen. Maar ook per thema verschillen de uitkomsten. Zo is levensbeschouwelijke herkomst het belangrijkst, maar alleen voor het gebied van de privésfeer,
niet voor het thema politiek. Daartegenover staat dat opleiding zowel van groot belang is
binnen het thema privésfeer als politiek.
Een belangrijke conclusie is dus dat er niet al te algemene uitspraken gedaan moeten
worden over de invloed van de verschillende sociaal-culturele contexten, maar om uitspraken hierover zo veel mogelijk te preciseren.
Op de tweede plaats gaan we in op de afzonderlijke contexten. Alhoewel het vervullen
van meer of minder traditionele vrouwenrollen belangrijke kennis oplevert over de sociaal-culturele context waarin vrouwen leven, blijkt dat er op grond van die rollen weinig
voorspeld kan worden over de onderzochte opvattingen en houdingen van vrouwen. De
waarde van de roltheorie in dit onderzoek komt voornamelijk naar voren bij het beschrijven van de resultaten (dus niet bij het voorspellen en verklaren). Daarnaast geldt voor de
voorspellende analyses dat alleen als de rol inhoudelijk sterk samenhangt met de onderzochte opvatting, er een substantiële samenhang bestaat tussen feitelijke rol en opvatting.
Maar over het algemeen geldt dat de factor positie/rol van weinig betekenis is voorzover
het de verklaring van de verschillen in opinies betreft. Binnen vrouwenstudies zou men
dus voorzichtig moeten zijn met de gedachte dat het verkeren in specifieke posities en het
vervullen van daarbij horende rollen grote gevolgen heeft voor de verdere denkwereld
van vrouwen.
Wat betreft de hulpbronnen liggen de conclusies in het verlengde van het bovenstaande,
ook daar schieten we niet zoveel mee op als het om het verklaren van opinies gaat. Dit
geldt echter met name voor 'materialistische' verklaringspogingen. De traditionele marxistische gedachte dat klasseverschillen belangrijke ideologische verschillen veroorzaken,
kan in dit onderzoek niet worden bevestigd. Daar staat tegenover dat culturele hulpbronnen in de vorm van opleiding wel belangrijke indicatoren blijken te zijn voor de opvattingen van vrouwen over de privésfeer, politieke opvattingen en participatie. Bovendien
blijkt de betekenis van opleiding tamelijk universeel te zijn en zich niet te beperken tot
ofwel de privésfeer of de politieke sfeer. Wat betreft beide thema's gaat de samenhang in
dezelfderichting:hoe hoger de opleiding, des te modemer de opvattingen en des te groter
de politieke participatie.
Tenslotte bleek de opname van levensbeschouwelijke kenmerken zeer interessante uitkomsten op te leveren. We hebben hierbij zowel gelet op de structurele dimensie als de
culturele dimensie van levensbeschouwing. Zowel het kerklidmaatschap is van belang,
alsook de mate waarin men christelijke geloofsovertuigingen koestert. De geloofsinhoud
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speelt dus een belangrijke rol, los van de soort christelijke kerk waarvan men lid is. Dat
wil zeggen dat de factor geloof niet staat voor een specifiek confessioneel gekleurd geloof maar voor een algemeen christelijk transcendent bewustzijn. Het belang van levensbeschouwelijke herkomst geldt echter alleen voor opvattingen over de privésfeer en niet
voor politieke opvattingen en participatie. Dit betekent dat de factor levensbeschouwing
een zeer differentiële invloed heeft en in deze zin dus heel anders werkt dan opleiding.
Het lijkt erop dat de invloedsfeer van levensbeschouwing en religie zich tegenwoordig
vooral doet gelden in de privésfeer. Voor vrouwen vormt het kerklidmaatschap (met
name kerklidmaatschap van streng gereformeerde kerken) en christelijk geloof een belangrijke barrière voor het vormen van meer moderne opvattingen over huwelijk en gezin, alternatieve samenleefvormen, ingrepen in het leven en de rolverdeling tussen vrouwen en mannen. De meer traditionele opvattingen die door religie blijkbaar worden bevorderd of in stand gehouden, betekenen dat er traditioneel wordt gedacht over de plaats
van vrouwen in gezin, huwelijk en samenleving. In deze zin blijkt religie belemmerend te
werken voor de emancipatie van vrouwen. Dit is geen echt nieuw gegeven, maar wel is in
deze studie systematisch aangetoond dat onder constant houding van andere mogelijke
sociaal-culturele factoren, religie een behoudende invloed heeft op de emancipatie van
vrouwen in de privésfeer. Tegelijkertijd echter, en dit verdient ook enige aandacht, vormt
religie geen grote belemmering voor de politieke betrokkenheid en participatie van vrouwen. Want alhoewel religie een rechts zelfbeeld van vrouwen bevordert, is er nauwelijks
sprake van een belemmerende invloed op politieke interesse en participatie. Juist omdat is
aangetoond dat tussen vrouwen en mannen wat dit betreft nog steeds sprake is van een
achterstand (zie hoofdstuk 2), vormen de resultaten van deze studie een welkome aanvulling op al bestaand onderzoek naar de politieke betrokkenheid van vrouwen. De geringe
politieke interesse en participatie wordt maar in zeer beperkte mate negatief beïnvloed
door kerklidmaatschap en christelijk geloof.
De belangrijkste conclusie uit deze studie luidt dan ook dat een overmatige nadruk op de
'klassieke' feministische, sociale kenmerken (rollen en materiële condities) ten koste gaat
van de aandacht voor de levensbeschouwlijke herkomst van vrouwen. Immers, uit deze
studie blijkt dat voorzover er een relatie bestaat tussen sociale kenmerken en publieke
opinies, deze het sterkst is tussen levensbeschouwelijke achergrond en opinies. Zo worden de opvattingen van vrouwen over emancipatie in veel grotere mate bepaald door de
mate waarin zij het christelijk geloof aanhangen dan door het gegeven of zij wel of niet
buitenshuis werken.
Verwaarlozing van de levensbeschouwlijke factor leidt tot een verminderd inzicht in de
factoren die van belang zijn bij het tot stand komen van veel maatschappelijke opinies.
Wellicht heeft men ook in feministisch onderzoek, met name binnen de sociale wetenschappen, te snel de conclusie getrokken dat mèt het seculariseringsproces alle levensbeschouwelijke invloeden uit onze samenleving zijn verdwenen. Voor vrouwen blijkt dit in
ieder geval niet waar te zijn. Dit houdt in dat men (binnen vrouwenstudies sociale wetenschappen) meer historiserend te werk zou kunnen gaan. Over het algemeen wordt binnen
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vrouwenstudies wel aandacht besteed aan het gezin van herkomst, met name aan de manier waarop sekserollen worden aangeleerd, maar er is daarentegen weinig aandacht voor
andere invloeden vanuit het verleden. Invloeden uit het verleden gaan immers verder dan
alleen het gezin waaruit men komt en de direkte manier waarop sekserollen worden doorgegeven. Uit deze studie blijkt dat met name de levensbeschouwing die vrouwen waarschijnlijk al vroeg in hun leven meekrijgen, van groot belang is voor de vorming van
attitudes op allerlei andere terreinen dan religie. Het lijkt ons dat het nut van deze studie
dan ook vooral gelegen is in het aantonen dat een verwaarlozing van de levensbeschouwelijke factor ongewenst is, omdat dit een zekere ontkenning inhoudt van de eigen (typisch Nederlandse) geschiedenis.
Voor zover er vergelijkbaar onderzoek aanwezig is, worden de resultaten uit ons onderzoek niet tegengesproken (zie 6.4.3). De vergelijking met ander onderzoek wordt echter
beperkt door het geringe aantal studies dat naast rolkenmerken en hulpbronnen ook religiekenmerken opneemt en dat bovendien gebruik maakt van multivariate analysetechieken. Zo is in veel onderzoek naar sekserol- en abortusopvattingen wel een groot aantal
onafhankelijke variabelen opgenomen, maar blijven de analyses steken in beschrijvende,
bivariate analysen (zie b.v. Deutchman & Prince-Embury, 1982; Luker, 1984; Mueller &
Dimieri, 1983). En zo geldt voor veel onderzoek naar de politieke betrokkenheid en participatie van vrouwen dat de analysemethoden weliswaar multivariaat zijn, maar dat religieuze kenmerken van vrouwen zelden onderdeel vormen van de onafhankelijke variabelen. Ook komt een aantal van de door ons onderzochte opvattingen over de privésfeer
weinig in onderzoek elders voor. Dit geldt met name voor opvattingen over het belang
van huwelijk en gezin en de toelaatbaarheid van alternatieve samenleefvormen.
Onzes inziens vormt onderhavige studie vanwege het grote aantal opgenomen onafhankelijke èn het grote aantal afhankelijke variabelen verspreid over twee hoofdthema's, alsmede vanwege het gebruik van meerdere bivariate en multivariate analysetechnieken een
welkome aanvulling op bestaand onderzoek.

Noot
1. Een uitzondering wat betreft Nederland vormt de dissertatie van Spruit (1991). waarin een onderzoek wordt
gedaan naar de determinanten van abortusopvattingen en waarin zowel een aantal sociale posities als levensbeschouwelijke kenmerken zijn opgenomen in een multivariaat onderzoek. Sekse is daarbij tevens een
van de determinanten. Maar de analyses worden ook herhaald met sekse als conditievariabcle. waardoor de
verschillen tussen vrouwen onderling kunnen worden onderzocht.
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Summary

In this thesis we studied the attitudes of women on two subjects, namely the private
sphere and the public sphere of politics. These are two areas of life in which women are
supposed to be active or, on the contrary, are supposed not to be active.
The private sphere is, for most women, a place where work, familylife and recreation are
situated. Over the past few decades many changes have taken place in the private sphere,
not only with respect to practical aspects but also with respect to the public opinion about
these matters. At present, only 40% of the households in the Netherlands consists of a
woman doing full-time housework, a man having a full-time job and one or more
dependent children (van Doorne-Huiskes, 1988:17). This signifies that there exists a great
pluriformity in living-arrangements. Also, the way partners organize their relation is
changing. For example, the ideas about the exclusiveness of the relation is changing (Van
der Avort, 1987, 1988) and traditional sex-roles are not as self-evident as they used to be.
Furthermore, there is discussion about the admissibility of human intervention in matters
of life and death: abortion, voluntary childlessness of married couples, suicide and active
euthanasia. It is about these subjects we wanted to know women's opinions.
With respect to the theme 'politics' we made a selection of subjects. Although, as many
women as men vote nowadays, women are still underrepresented in political
organisations on all levels. On the other hand, there are many differences between
women: some women are much more interested and active than other women. In this
study we investigated the differences between women with respect to political
involvement. Political involvement was measured in three ways, namely with regard to
political interest, conventional political participation and unconventional political
participation. Moreover, the political self-definition of women was measured on a
left-right-scale.
So, there were six scales on the theme 'private sphere' and four scales on the theme
'politics'. The attitudes of women as expressed on these scales, were also placed on the
dimension traditionality-modemity. This dimension is a sliding scale and the place on the
scale is an indication of de degree of traditionality/modernity. Traditional attitudes are
those referring to a preference for a formal marriage, a familily life, a traditional working
division based on sex, and the rejection of alternative living-arrangements, abortion,
euthanasia etc. With respect to politics, traditionality correlates to little interest for and
participation in politics and a right wing political orientation.
The central question in this study was: with which social characteristics of women can
we predict the attitudes of women. The social variables were defined on the basis of three
theoretical orientations, resulting in three categories of social variables: roles, resources,
and religious background. Because none of the three categories are purely social, but a
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mixture of both social and cultural components, we spoke of three social-cultural
contexts.
First the role theory was used to investigate the relationship between social roles and
attitudes (chapter 3). Although there are several definitions of the concept 'role', in this
study the structural definition is used. According to this definition, society is structured
around fixed positions. Individuals in a specific position are more or less forced to play
the roles associated with that position and deviant behaviour is discouraged and punished.
Positions and roles are strongly linked with gender. Women and men are expected to take
different positions and to behave (play roles) in accordance with their positions. In this
study three traditional sex-roles were defined. Adult women are expected to be wife,
mother and housewife. For each of these three traditional roles, alternatives were defined,
resulting in three role-variables: (1) living-arrangements, (2) motherhood, and (3)
work-situation. The question was to what extent roles can predict the attitudes of women
on the two themes of the private sphere and politics.
Secondly the theory about 'resources' was used (chapter 4). This approach is strongly
influenced by traditional marxism and socialist-feminism, but also by cultural sociologist
as Weber and Bourdieu. In this study we investigated to what extent the possession of
important resources correlates with attitudes towards the private sphere and politics. In
order to investigate this we defined cultural resources (formal education), economic
resources (social class, income), and social resources (membership of local unions).
Thirdly (chapter 5) we introduced the possibility that the religious background of women
is a predictor of attitudes towards the private sphere and politics. The Netherlands were,
until recently, characterized by a social division based on the membership of the different
christian churches. This division was at least as important as the division based on
occupation, social class and status. Catholics, protestants (in themselves divided into
many different denominations), as well as socialists and liberals (mostly
non-churchmembers) were organized in their own institutions: they had their own
schools, political parties, trade-unions, media, health-, youth- and women's organisations.
In 1985, the year in which the data were collected, the 'pillarization' had been strongly
reduced, but not disappeared altogether. For example, 50% of the Dutch population is
still a churchmember. Besides, most women who participated in this study, were probably
influenced by the religious environment of their youth. Religious background was defined
as having a social dimension (churchmembership/denomination) and a cultural dimension
(christian belief). We investigated to what extent churchmembership and christian belief
can predict the attitudes of women towards the private sphere and politics.
The data used in this study were collected in 1985. The researchprogram was called
'Social and cultural developments in the Netherlands 1985'. About 3000 women and men
aged between 18 and 70, were asked questions about religious and secular values. It was
shown that this was a representive sample of the Dutch population. The present study is a
secundary analysis of the data from the female respondents.
The first question to be answered was: do women differ from each other with respect to
their attitudes towards the private sphere and politics? In chapter 2 we concluded that
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women do differentiate greatly with respect to most attitudes and moderately with respect
to the two political participation scales. So there were considerable differences between
women on most subjects.
Now the most important question had to be answered, namely which social variables (or
better: social-cultural contexts), defined as roles, resources and religious background,
could best explain the differences between women. Firstly, this question was answered
with the help of three 'restricted' regression models. Regression analysis was performed
on three models successively, namely on a model containing the three rolevariables
(chapter 3), a model containing the four resource-variables (chapter 4) and a model
including the two religious-background variables (chapter S). All three models were
controlled for age. The results showed to what extent the three theoretical orietations
could predict the attitudes of women.
Secondly, the three orientations were confronted with each other. Roles, resources and
religious background-variables were all included in one regression model, and we called
this the 'total model' (chapter 6). The question to be answered was which variables could
predict the attitudes of women, when all variables (including age) were being controlled.
Moreover, in chapter 6 two different methods were used to compare the three theoretical
orientations. Using the method of correspondence-analysis (Lammers & Pelzer, 1988), all
social and attitude-variables were taken into account and the uncontrolled relationships
were visualized in a distance-model. In this model variables which correlate strongly,
cluster in the figure. Using the method of path-analysis, two causal models were defined
and tested, one for the second-order factor-scale traditionality-private-sphere and one for
political interest. The social-cultural context-variables age, education, work and christian
belief were included in the two path-models. Apart from the direct effects (which were
already known from theregressionanalyses), the indirect and the total effects could now
also be calculated.
Summing up we can say that in chapter 6 three methods were used: with the
correspondence-analysis we 'described', with the regression analysis we 'predicted', and
with the path-analysis we 'explained' and tested causality. The conclusions which we can
draw with respect to the three different methods of analysis can be summarized as
follows.
The correspondence-analysis shows that there is a substantial relation between the three
social-cultural contexts (namely roles, resources and religious background) and the
attitudes of women towards the private sphere, political attitudes and participation. Using
simple, bivariate methods, all three theoretical orientations appear to be of equal
importance.
The regression analyses with respect to the total models show a rather different result.
The social-cultural contexts do explain a substantial percentage of the differences
between women. Especially attitudes towards the private sphere are well predicted by the
total model. But, not all the theoretical orientations seem to be of equal importance. With
respect to the theme 'private sphere', the attitudes of women are best predicted by
christan belief and churchmembership/denomination. Strong believers and members of
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one of the strict reformed denominations showed the most traditional attitudes, as
opposed to the nonbelievers and non-churchmembers, who were more modern in their
attitudes towards the private sphere. The influence of religous background was especially
strong with respect to attitudes towards abortion, euthanasia etc. and was surprisingly
small with respect to attitudes towards 'the importance of having a family and children'.
Apart from religious background a substantial correlation was found between education
and the attitudes towards the private sphere. The lower the formal education, the more
traditional the attitudes. There was a relatively small correlation between the three other
resources, namely income, social class and union membership and the attitudes towards
the private sphere.
Roles showed a relatively small correlation with the attitudes, with only a few exeptions.
The results only showed a correlation between role and attitude if the role and the attitude
show a high degree of similarity with respect to the content. For example, having
children or not strongly predicted the attitude towards 'the importance of having a family
and children', and the actual work-situation of women substantially predicted the
attitudes towards the traditional working division based on sex. But, caution is necessary
here, we do certainly not conclude that if the attitude and the role have a similar content,
we will maesure the same thing. Nor do we conclude that attitude and role are 100%
predictable from one another, because the correlations are far too weak to conclude
something like that.
With respect to the theme politics, a somewhat different picture emerged. Resources were
the best predictors of political interest and participation of women, whereas roles and
religious background were of less importance.
Age, when controlled for all other variables, was of minor importance with respect to
both themes. Probably (and this could be affirmed in the causal analyses), many
age-differences as we observe in daily life, are actually caused by the indirect effects of
other variables.
In chapter 6 two causal models were hypothesized and tested, one for 'traditionalityprivate sphere' (the second-order scale with respect to the private sphere) and one for
political interest. Age was placed in the model before education, work, religious belief
and the attitude (traditionality and political interest). Education was placed after age, but
before work, christian belief and the attitude. Work was placed after age and education,
but before christian belief and the attitude. Christian belief was placed after age,
education and work and directly before the attitude. Relations were hypothesized between
all possible paths. It was shown that there exist substantial indirect effects. Especially the
indirect effects of age and education on the atittudes are substantial.
As expected, christian belief had a strong effect on traditionality-private sphere. Next, we
introduced a condition variable 'salience of religion' to investigate the relationship
between religious belief and traditionality under two conditions of salience, namely low
salience, meaning that religion has no direct influence on daily life. High salience means
that christian belief has clear roots in daily life and therefore influences areas of life that
are not religious in nature, such as daily conduct and attitudes on non-religious subjects.
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It was demonstrated that under the condition of low salience, the effect of christian belief
on traditionality is relatively weak, and this is true independently of the actual magnitude
of christian belief. Thus, the effect of christian belief is only strong under certain
conditions, namely when religion is highly integrated in daily life.
What can we conclude with respect to the three different theoretical orientations? Roles
are suitable to describe the relationship between roles and attitudes, but they are not
suitable to predict or explain them. The hypothesis that traditional sexroles correlate with
(or even: cause) traditional attitudes and low interest and participation in politics could
not be confirmed in this study. So, in general, a woman's positions and roles do predict
relatively little about her attitudes and political behaviour.
The knowledge of the resources that women can dispose of, is of great help to describe
and predict the attitudes of women, especially with respect to political interest and
participation. Nevertheless there are great differences between the four resources.
Education is a variable which can be used to describe, to predict and to explain. This
means that education actively stimulates the possesion of non-tradional, modern attitudes
towards the private sphere, and increases political interest and participation. Social class
and income are, in general, useful in order to describe attitudes on an uncontrolled,
bivariate level, but not to predict attitudes of women. Also, the membership of local
unions does not predict anything about women's attitudes, with the exception of
conventional political participation. The more women participate in local unions, the
more they (are willing to) participate in political activities. We concluded that cultural
resources are of much greater importance in explaining attitudes than economic and
social resources are.
The religious background of women is a variable which is very important for describing,
predicting and explaining, especially with respect to the private sphere, but much less
with respect to the political sphere. It appears that, nowadays, the influence of relious
background is limited to the private sphere and is practically absent in the political
sphere. Women who believe strongly and who are a member of a strict, reformed
denomination, have very traditional attitudes towards marriage, family life and sexroles.
They are opposed to alternative living-arrangements, abortion, voluntary childlessness of
couples, euthanasia, etc. We put forward that modern attitudes in general are more
supportive for the emancipation of women than traditional attitudes. Therefore, we
concluded that religious background, even in the year 1985, creates barriers for the
emancipation of women. At the same time, it is true that religious background is no
impediment for the political interest and participation of women.
One of the most important conclusions from this study is, that the emphasis on classical,
feminist, social conditions (eg. roles and resources) must be combined with paying an
adequate amount of attention to the religious background of women.
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Bijlage hoofdstuk 2
2.1 Het belang van het gezin en kinderen
De volgende items zijn schriftelijk aangeboden:
107 Getrouwd zijn.
108
109
110
111

Kinderen hebben en opvoeden.
Leven voor je gezin.
De toekomst van mijn kinderen.
Een gelukkig gezinsleven.

Antwoordmogel ijkheden:
1
2
3
4
5

onbelangrijk
daar ben ik onzeker over
belangrijk
erg belangrijk
heel erg belangrijk

Uitkomsten van een eendimensionele principale factoranalyse (PFA):

variabele

communaliteit

107
108
109
110
UI

.28
.53
.59
.48
.50

N=1518
eigenwaard e=2.4

pet. verkl.var=48%
alpha=.80

factorlading

.53
.73
.77
.69
.71

2.2 Opvattingen over de wenselijkheid van het huwelijk
De items opgenomen in de schaal 'wenselijkheid huwelijkssluiting' zijn:
456
457
459
461

Je mist veel in je leven als je niet trouwt.
Alleen als je getrouwd bent heb je iemand op wie je altijd kunt terugvallen.
Het huwelijk is de meest unieke band die een mens in zijn leven kan hebben.
Als je gehuwd bent heb je echt iemand die je helemaal kunt vertrouwen.

Antwoordmogel ijkheden :
1
2
3
4
5
-

daar ben ik het helemaal mee oneens
daar ben ik het mee oneens
daar ben ik het niet mee eens, maar ook niet mee oneens
daar ben ik het mee eens
daar ben ik het helemaal mee eens
daar heb ik nog nooit over nagedacht (deze categorie is behandeld als missing)

Uitkomsten eendimensionele factoroplossing (PFA):

variabele

communaliteit

456
457
459
461

.39
.48
.44
.42

N=803
eigenwaarde=2.18

pet. verjcl.var.=54.5%
alpha=.83
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factorlading

.69
.79
.75
.72

2_3 Afwijzing van alternatieve samenleefvormen
De volgende items zijn opgenomen in de schaal 'afwijzing van alternatieve samenlevingsvormen'.
450
451
452
454
455

Ongehuwd samenwonen zonder kinderen.
Bewust ongehuwd moeder zijn.
Als homofiel samenwonen met een vaste panner.
Ongehuwd samenwonen met eigen kinderen.
Met een groep mensen samen in een huis wonen.

Antwoordmogelijkheden:
1
2
3
4
5

zeer aanvaardbaar
aanvaardbaar
maakt mij niets uit
onaanvaardbaar
zeer onaanvaardbaar

Uitkomsten eendimensionele factoroplossing (PFA):

variabele

communauté»

450
451
452
454
455

.53
.47
.54
.56
.36

N=803
eigenwaarde=3.23

pet. verkt.var.=65.5%
alpha=.86

faclorlading

.76
.72
.78
.82
.64

2.4 Samen doen en delen in een relatie
De volgende items zijn opgenomen in de schaal 'samen doen en delen in een relatie':
475
476
477
479

Je kunt maar het beste hoofdzakelijk gezamenlijke vrienden met je partner hebben.
Je moet ernaar streven zoveel mogelijk dingen samen met je partner te doen.
Alleen in een huwelijk of een vaste relatie kun je gelukkig zijn.
Je moet maar weinig dingen los van je partner doen, anders groei je uit elkaar.

Antwoordmogelijkheden:
1
2
3
4
5
-

daar ben ik het helemaal niet mee eens
daar ben ik het niet mee eens
daar ben ik het niet mee eens, maar ook niet mee oneens
daar ben ik het mee eens
daar ben ik het helemaal mee eens
daar heb ik nog nooit over nagedacht (missing)

Uitkomsten van een eendimensionele factoranalyse (PFA):

variabele

communal iteit

475
476
477
479

.43
.47
.24
.44

N=943
eigenwaarde=1.9

pet. verkl.var.=40%
alpha=.72
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factorlading

.65
.69
.49
.67

2.5 Aanvaarding van de traditionele rolverdeling
De volgende items zijn opgenomen in de schaal 'aanvaarding van de traditionele rolverdeling:
462

Het is het meest natuurlijk dat de man kostwinner is en de vrouw voor het huishouden en de kinderen zorgt
463* Vrouwenemancipatie is ook heel belangrijk voor mannen
464* Het is het beste dat man en vrouw ieder parttime werken en verder samen voor het
huishouden en de kinderen zorgen.
265 De vrouw kan toch maar beter niet gaan werken want dat geeft toch maar problemen in het huishouden, zeker als er kinderen zijn.
466 De vrouwenemancipatie zet vrouwen op tegen mannen.
*=de scores van deze items zijn achteraf gespiegeld

Antwoordmogelijkheden:
1
2
3
4
5
-

daar ben ik het helemaal mee oneens
daar ben ik het mee oneens
daar ben ik het niet mee eens, maar ook niet mee oneens
daar ben ik het mee eens
daar ben ik het helemaal mee eens
daar heb ik nog nooit over nagedacht (deze categorie is behandeld als missing)

Uitkomsten eendimensionele factoroplossing (PFA):

variabele

communaliteit

462
463
464
465
466

.44
.32
.26
.44
.32

N=803
eigenwaarde=2.63

pet. vericl.var.=66%
alpha=.78

factorlading

.74
.62
.54
.73
.60
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2.6 Afwijzing van ingrepen in het leven
Items die opgenomen zijn in de schaal zijn oorspronkelijk als mondelinge items in de
vragenlijst aangeboden in onderstaande volgorde:
229 Een echtpaar wil bewust geen kinderen terwijl er medisch geen enkel bezwaar is.
Kunt u een dergelijk standpunt billijken of vindt u dat onaanvaardbaar?
1 ik kan een dergelijk standpunt billijken
2 ik vind dat onaanvaardbaar
- ik heb daar geen mening over (missing)
232 Zijn er volgens u omstandigheden, waaronder abortus (d.i het opzettelijk onderbreken van de zwangerschap) moet worden toegestaan?
1 ja
2 nee
- geen mening (missing)
230 Moet het volgens u mogelijk zijn dat een vrouw zonder meer abortus kan laten uitvoeren als zij dat wenst?
1 ja
2 nee
- geen mening (missing)
231 Stel dat een dokter iemand op diens eigen verzoek uit zijn lijden kan helpen door
het geven van een spuitje. Moet hij dat volgens u doen of moet hij dat niet doen?
1 ja
2 nee
- geen mening (missing)
233 Vindt u dat mensen het recht moeten hebben om zichzelf te doden als ze dat willen
of vindt u dat dit verhinderd moet worden?
1 ze moeten zonder meer dat recht hebben
2 in sommige omstandigheden moeten ze dat recht hebben en in andere omstandigheden moet het verhinderd worden.
3 dat moet zonder meer verhinderd worden
- weet niet/geen mening (missing)
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Uitkomsten van een probabilistische scalogramanalyse:

variabelen

pos.resp'

229
232
231
233
230

2
2
2
3
2

N=1375

H=.55
Rho=.74

pop.

H-i

.092
.098
.212
.315
.609

.44
.48
.55
.57
.66

Indien de score de waarde in deze kolom heeft, wordt er een '1' toegekenc. anders een '0'. De score op de
schaal wordt bepaald door de ' I '-waarden op te tellen.
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2.7 Politieke interesse
De volgende items zijn opgenomen in de schaal 'politieke interesse1:
719
720
721
722
723
724

Ik zou niet weten hoe de politieke toekomst van ons land eruit zou moeten zien.
Het is voor iedereen van belang zich met politiek bezig te houden.
De meeste politieke problemen zijn zo ingewikkeld dat ik ze niet kan volgen.
Ik stel mij altijd goed op de hoogte van politieke ontwikkelingen.
Ik heb duidelijke opvattingen over de politieke toekomst van dit land.
Ik heb weinig verstand van politiek.

Antwoordmogelijkheden:
1
2
3
4
5
-

daar ben ik het helemaal mee oneens
daar ben ik het mee oneens
daar ben ik het niet mee eens, maar ook niet mee oneens
daar ben ik het mee eens
daar ben ik het helemaal mee eens
daar heb ik nog nooit over nagedacht (deze categorie is behandeld als missing)

Uitkomsten eendimensionele factoroplossing (PFA):

variabele

communauté«

719
720
721
722
723
724

.37
.30
.37
.54
.48
.51

N=777
eigenwaarde=3.3

pet. verkl.var.=56%
alpha=.84
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faclorlading

.64
.56
.60
.78
.73
.78

2.8 Conventionele politieke participatie
De volgende items zijn opgenomen in de schaal 'conventioneel politiek gedrag'
726 Leest u wel eens over politiek in de kranten? Doet u dat vaak, soms, zelden of
nooit?
727 Praat u wel eens met andere mensen over politiek?
728 Probeert u wel eens vrienden of bekenden over te halen om net zo te stemmen als u
zelf?
729 Werkt u wel eens samen met andere mensen in deze plaats om te proberen een of
ander plaatselijk probleem op te lossen?
730 Komt u wel eens op een politieke vergadering of bijeenkomst?
731 Heeft u wel eens contact met overheidsfunctionarissen of politici?
732 Besteedt u wel eens tijd aan werk voor een politieke partij of verkiezingskandidaat?

Antwoordmogelijkheden:
1
2
3
4

vaak
soms
zelden
nooit

Uitkomsten van een probabilistische scalogramanalyse:

vanabelen

pos.resp'

732

1.2,3

728
730
729
731
727
726

1.2
1,2
1,2
1,2,3
1,2
U

N=927

H=.53
Rho=.75

pop.

H-i

.06
.06
.07
.14
.19
.64
.70

.48
.36
.56
.42
.52
.66
.66

Indien de score de waarde in deze kolom heeft, wordt er een 'I' toegekeni, anders een '0'. De score op de
schaal wordt bepaald door de 'I'-waarden op te tellen.
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2.9 Onconventionele politieke participatie
De volgende items zijn opgenomen in de schaal Onconventioneel gedrag':
733 Handtekeningen-actie
734
735
736
737
738
739
740
741

Boycot
Demonstratie met vergunning
Huren, premies, belastingen weigeren
Stakingen buiten vakbonden om.
Gebouwen of fabrieken bezetten
Het verkeer blokkeren
Beschadigingen aanrichten
Persoonlijk geweld

Antwoordmogelijkheden:
1
2
3
4
-

daadwerkelijk (mee) gedaan
zou (mee) doen indien mogelijk
zou (mee) doen in uitzonderingsgevallen
zou nooit doen
onbekend (missing)
kan niets over zeggen (missing)

Uitkomsten van een probabilistische scalogramanalyse:
variabelen

pos.resp(l)

740
741
737
739
738
734
736
735
733

1.2
1,2
1.2
1.2
1.2
1,2
1,2
1,2
1.2

N=778
missing=149

H=.50
Rho=.77

pop.

H-i

.01
.02
.10
.11
.11
.24
.25
.40
.78

.48
.31
.45
.40
.53
.47
.43
.64
.80

1. Indien de score de waarde in deze kolom heeft, wordt er een Ί ' tpegekent, anders een '0'. De score op de
schaal wordt bepaald door de ' 1 '-waarden op te tellen.
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Bijlage hoofdstuk 6
6.1 Tweede orde factoranalyse: traditionaliteit privésfeer

Factorladingen verkregen met PFA (N=831)

traditionaliteit
privésfeer

belang van het gezin en kinderen
voorstander huwelijkssluiting
weerstand alternatieve samenleefvormen
samen doen en delen in relaties
aanvaarding traditionele rolverdeling
afwijzing van ingrepen in het leven

eigenwaarde
verklaarde variantie

.54
.75
.76
.74
.76
.59

3.41
57%
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