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VOORWOORD

Deze studie is het resultaat van een initiatief, dat in 1966 werd genomen 
door een commissie bestaande uit Prof. dr. H.M.M. Fortman, Drs. J.M.L. 
Jonker, Drs. J.A. van Kemenade, Prof. dr. H.J.C.M.G. Ruygers (voorzitter), 
Prof. Mag. Dr. E.C.F.A.S. Schillebeeckx o.p., Dr. C. Sporken a.a., Dr. 
C.J.B.J. Trimbos en Dr. J. Weima. De bedoeling w a B  te komen tot een 
meer diepgaand onderzoek naar de beleving van de geboortenregeling en 
sexualiteit bij de Nederlandse katholieken. Vooral de crisis rond de 
kunstmatige anticonceptie zou in het centrum van de aandacht moeten staan. 
De activiteiten van deze commissie resulteerden in een opdracht van het 
Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie voor een proefenquête 
onder 100 katholieke echtparen te Arnhem. Met dit vooronderzoek werd 
vooral beoogd zicht te krijgen op de methodisch-technische problemen, die
- zeker in die tijd nog - een onderzoek rond dit onderwerp met zich mee 
zou brengen. De proefenquête, die in januari 1968 is gehouden, werd door 
ondergetekende gerapporteerd in het I.T.S.-verslag "Interviewen over 
sexualiteit" (december 19 6 8).

Dank zij de inspanningen van de Reynier de Graaf Stichting te Nijmegen 
werden voldoende financiën bijeengebracht om een landelijk project te re
aliseren. Via deze weg werden subsidies verkregen van het Praeventiefonds 
de SUS-actie en de Stichting KD Nijmegen. Wij danken zowel de Reynier de 
Graaf Stichting als de subsidi’ênten voor hun vertrouwen en hopen, dat het 
resultaat aan hun verwachtingen voldoet.

Tot het tijdstip, waarop zich het idee van een dissertatie duidelijker 
uitkristalliseerde en hun taak werd overgenomen door de promotor, werd 
ik wat betreft de belangrijke momenten van zowel het proefonderzoek als 
het landelijk survey meer direct geadviseerd door Drs. J.M.L. Jonker en 
Dr. J. Weima.

De realisering van een onderzoek is vrijwel nooit een eenmanszaak. De 
heren L.A. Mutter en J.H. Coopmans hebben mij als student-assistent veel 
werk uit handen genomen. Van de I.T.S.-afdelingen hebben vooral J.A.M.
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Langelaan en J.H.G. Heederifc (voor de dataverzameling), J.W.L.Th. Jansen 
en B.H.J. Stumpel (voor de computerverwerking) en Mejuffrouw P.P. de 
Gruiter (voor de typografische verzorging) veel 'bijgedragen aan het voor
liggende resultaat.

Ik wil niet nalaten ook mijn erkentélijkheid te betuigen aan Drs. M.H.J.M. 
Knapen en Drs. W.C.M. Scheffer voor de tijd die zij hebben gestoken in 
de correctie van de uiteindelijke tekst en de waardevolle adviezen die 
zij mij op de valreep nog gegeven hebben.

Ik mag besluiten - hoe conventioneel dat ook moge klinken - diegenen te 
noemen, die weliswaar geen direct wetenschappelijke bijdrage hebben geleverd, 
maar die ieder op hun eigen wijze toch nauw bij dit werk betrokken zijn: 
mijn ouders, mijn vrouw en kinderen en ook mijn vrienden. Zonder hun
- al of niet bewuste - investering zou deze dissertatie niet tot stand 
zijn gebracht.

J.M. Hutjes



HOOFDSTUK 1 HET CONFLICT ROND HUMANAE VTTAE EEN SOCIOLOGISCHE BESCHOU
WING

1.1. Inleiding

De veranderingen, die zich de laatste decennia hebben voltrokken rond de 
beleving van de sexualiteit, zijn onmiskenbaar en ingrijpend. Een duide
lijker acceptatie van het sexuele in het menselijk bestaan, een ruimere 
aanvaarding ten aanzien van alternatieve sexuele gedragingen en een gro
tere openheid in deze-zaken behoren tot het nieuwe patroon, dat in de 
moderne westerse samenleving is gegroeid.
Van deze ontwikkeling vormt de regulering van de geboorten een belang
rijk aöpect, dat zowel in de micro-sfeer van huwelijk en gezin als op 
macro-structureel niveau van indringende betekenis is. Natuurlijk is de 
geboortenregeling geen volkomen nieuw verschijnsel. Voor zover kan wor
den nagegaan, heeft de méns overal en altijd bewust ingegrepen in het 
voortplantingsproces. Naast vormen - zoals het lang zogen, totale ont
houding, primitieve vormen van periodieke onthouding en coïtus interrup- 
tus - stoot men in de geschiedenis ook op technieken, die direct verge
lijkbaar zijn met "kunstmatige" methoden, zoals zaaddodende pasta's, pes
sarium en dergelijke. Ook abortus provocatus en kindermoord kwamen steeds, 
zij het op variërende schaal, voor.
In onze tijd heeft het fenomeen van de geboortenregeling echter een nieu
we sociale vorm aangenomen. Tot het einde van de vorige eeuw was de anti
conceptie - uitgezonderd in Frankrijk, waar de geboortenregeling ongeveer 
een eeuw eerder inzette - geen algemeen verschijnsel. Voor zover men ge
boortenregeling toepaste, handelde het vooral om individuele beslissingen, 
die werden genomen om de schande van een buitenechtelijke geboorte of een 
al te grote armoede te vermijden. De daling van de geboortencijfers sinds 
1880 in geheel West-Europa markeert echter een nieuwe ontwikkeling. Als 
gevolg van de gewijzigde economische en maatschappelijke omstandigheden 
ontstaat er een collectieve geboortenregelingsmentaliteit, waarin de pas
sief fatalistische instelling ten opzichte van de geboorten uit de voor-

1)gaande periode vervangen wordt door een actief ingrijpende houding . 
Nederland vormt in het algemene beeld geen uitzondering. Was bijvoorbeeld



in de periode 18 76 -18 8 0 het aantal geboorten per 1 .0 0 0 inwoners 3 6.4 } in
1973 bedroeg dit cijfer nog slechts 14-6.. Uitgezonderd de zogenaamde
"baby boom" op het einde en vooral na de Tweede Wereldoorlog vertoont

2)dit cijfer sinds 1880 steeds een hoofdzakelijk dalende trend '. Deze 
nieuwe mentaliteit vond tevens zijn weerslag in de oprichting van de 
Neomalthusiaanse organisatie rond de eeuwwisseling. Nederland haakte als 
eerste op deze ontwikkeling in met de oprichting van de Neomaltusiaanse 
Bond in 1882. Andere landen, zoals Engeland (18 8 9), Frankrijk (18 9 8), 
Spanje (1904)» België (19 0 6), Zwitserland (19 0 8), Zweden (1911)* Itali’é 
(1913) en de Verenigde Staten (1913) volgden spoedig^.

De reaktie van christelijke zijde op deze ontwikkelingen is bekend. De 
weerstand tegen de contraceptie was sterk, en dat niet alleen in katho
lieke kring, maar ook binnen de protestants-christelijke kerken. Verweten 
de aanhangers van de nieuwe denkbeelden de kerken een ongelimiteerd na- 
talisme en een te gering realiteitsbesef, de kerken brandmerkten hunner
zijds het Neomalthusianisme als een hedonistisch en materialistisch 
denken^ .
Inmiddels hebben de meeste christelijke groeperingen, voorafgegaan door
de Anglicaanse kerk in de Lambeth-conferentie van 1930, hun afwijzende 

r )houding gecorrigeerd '. Dit geldt voor de rooms-katholieke kerk slechts 
in beperkte mate, hetgeen enige jaren geleden nog eens uitdrukkelijk 
bleek uit het standpunt van Paus Paulus in de encycliek "Humanae Vitae" 
van 25 juli 19 6 8. Wijzend op de continuïteit van de kerkelijke leer, be
nadrukt hij, dat geslachtelijke eenwording en voortplanting onder geen 
beding mogen worden gescheiden, omdat de mens "geen meester is over de 
oorsprong van het menselijk leven, maar veeleer de dienaar van Gods 
scheppingsplan" (HV 13) • Derhalve worden alle vormen van kunstmatige 
anticonceptie, alsmede de coïtus interruptus, de abortus provocatus en 
de sterilisatie als immoreel afgewezen. Volgens deze voorschriften blijft 
geen ander middel over als de - periodieke of totale - onthouding. Letter
lijk stelt de encycliek: "Derhalve moeten wij op grond van deze funda
mentele beginselen van de menselijke en christelijke opvatting omtrent 
het huwelijk, opnieuw verklaren, dat de rechtstreekse onderbreking van 
het reeds begonnen voortplantingsproces en vooral de rechtstreekse en
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gewilde abortus, ook als deze om therapeutische redenen geschiedt, vol
strekt onaanvaardbaar zijn als geoorloofde methoden van geboortenregeling. 
Af te wijzen is eveneens, zoals het kerkelijk leergezag reeds herhaalde
lijk heeft verklaard, de rechtstreekse, hetzij blijvende of tijdelijke 
sterilisatie zowel van de man als de vrouw. Verder is af te wijzen iede
re handeling die hetzij in het vooruitzicht van de huwelijksdaad of tij
dens de voltrekking ervan of daarna bij de natuurlijke uitwerking ervan 
het verhinderen van de voortplanting, als doel of middel tot het doel 
beoogt" (HV 14).

Op de katholieke leer wordt veel kritiek uitgeoefend. Deze komt niet al
leen van niet-katholieke zijde, ook onder de katholieken zelf roept 
Humanae Vitae vele negatieve reacties op. De facto staat de voorgeschie
denis van deze encycliek reeds in het teken van tegenspraak. In 1963 
roept Johannes XXIII een commissie in het leven, die tot taak heeft 
het probleem van de geboortenregeling aan een nauwkeurig onderzoek te 
onderwerpen. Intussen signaleert het Tweede Vaticaans Concilie de nood
zaak tot een verantwoorde geboortenregeling, waarover de gehuwden samen 
moeten oordelen en beslissen, maar het doet geen uitspraak over de mora
liteit van de concrete methoden. Dat wordt overgelaten aan de commissie

7)en uiteindelijk aan het pauselijk oordeel . De betreffende commissie is 
zelfs na meerdere mutaties in de samenstelling niet tot Volledige over
eenstemming gekomen. Het rapport, dat de visie van de meerderheid van deze 
commissie weergeeft, verwoordt echter in grote lijnen de kritiek, waarop 
Humanae Vitae zowel binnen als buiten de kerk is gestoten®^. Deze viBie 
kan als volgt worden samengevat. Huwelijk en liefde zijn van nature ge
richt op het krijgen en opvoeden van kinderen. Dit betekent echter niét, 
dat de rechtstreekse vruchtbaarheid van elke aparte sexuele daad dient 
te worden gehandhaafd. Een dergelijke opvatting gaat immers uit van een 
fysiologisch-biologische interpretatie van de natuurwet, terwijl het de 
mens eigen is "om wat in de fysieke natuur is gegeven zo te gebruiken dat 
hij het kan ontwikkelen tot zijn volle betekenis met het oog op het be
lang van heel de persoon". Wat in dit opzicht dan ook moreel juist is 
hangt af van de totale context, waarbinnen de methode wordt gebruikt en 
de intentie waarmee zij wordt toegepast. Het echtpaar zal zelf, rekening
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houdend met een door de liefde geïnspireerd huwelijksleven, hierin een 
eigen gewetensbeslissing moeten nemen. Iedere methode brengt in meerde
re of mindere mate een negatief element met zich mee. Bit geldt ook 
voor de - totale en periodieke - onthouding. Men zal steeds moeten zor
gen, dat het middel in verhouding is "tot de mate van recht of noodzaak 
om een nieuwe bevruchting tijdelijk of definitief te vermijden". De 
sterilisatie, die een drastische en niet ongedaan te maken ingreep is, 
moet dan ook in het algemeen worden uitgesloten. Wat betreft de abortus 
herhaalt het meerderheidsrapport het standpunt van het Tweede Vaticaans 
Concilie, dat deze methode geheel en al moet worden verworpen, omdat 
deze niet een bevruchting voorkomt, maar een reeds ontvangen vrucht ver
wijdert.

1.2. Katholiek_Nederland

Ook in katholiek Nederland stootte de encycliek op veel weerstand. De 
Nederlandse katholieken handhaafden sinds de ontwikkeling van het mo
derne geboortenregelingspatroon een uitzonderlijk hoog geboortenniveau.
In de periode rond 1880, toen de geboortencijfers van het Rijk als ge
heel daalden, vertoonden de hoofdzakelijk katholieke provincies Noord-

9)Brabant en Limburg zelfs een stijging daarvan . Pas rond 1930 passen
10)de katholieke geboortencijfers zich aan het algemene niveau aan . Hoe

zeer de achterstand van de katholieken in de geboortendaling van beteke
nis is geweest voor de ontwikkeling van de Nederlandse bevolking, wordt 
door van Heek geïllustreerd aan de hand van een schatting door het C.B.S., 
waaruit blijkt, dat indien van 1905 af de vruchtbaarheid van de rooms- 
katholieken gelijk zou zijn geweest aan die van de niet-katholieken, de 
Nederlandse bevolking op het tijdstip van de 12e volkstelling 31 mei 
1947 + 875*000 inwoners minder zou hebben bedragen. Dit cijfer staat ge
lijk aan 20.8 procent van de groei van de totale Nederlandse bevolking 

11)in deze periode

Niet alleen de religieuze factor kan voor dit verschil aansprakelijk 
worden gesteld. Van belang is ook de verbetering in de sociaal-economi
sche situatie van het katholieke bevolkingsdeel. In dit verband wijst
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Hofstee op de tegen het einde van de 19e eeuw verbeterde productieom
standigheden - onder andere door de kunstmest - en ruimere afzetmogelijk
heden in de landbouw. Op de zandgebieden leidde dit tot nieuwe ontgin
ningen, splitsing van meer productieve bedrijven, verhoogde werkgelegen
heid en meer welvaart. Frequente en vroege huwelijken waren het gevolg. 
Volkomen in tegenstelling met de ontwikkelingen elders steeg dan ook
het geboortencijfer met name in die gebieden, waar de katholieken ook

12)nu nog overtegenwoordigd zijn
Een ander element, waarmee men ongetwijfeld rekening moet houden, is het
geografische en sociale isolement van de vroegere Generaliteitslanden
Noord-Brabant en Limburg. Een zekere achterstand vooral ten opzichte van
het zich snel ontwikkelende westen is weinig verwonderlijk. Men kan in
deze Hofstee volgen, die stelt, dat het "modem dynamisch cultuurpatroon",
dat wil zeggen de positieve instelling van de moderne mens ten opzichte

13)van verandering, onder de katholieken minder gemakkeli jk ingang vond 
Niettemin kan de belangrijke betekenis van de kerkelijke leer inzake de 
anticonceptie niet worden ontkend. Be beleving van deze normen is onder 
andere blijkens de studie van van Heek vooral in Nederland bizonder in
tens geweest. Be verklaring daarvan ligt voor de hand. Be minderheids- 
situatie sinds de 1 7 e eeuw en het daarop volgend emancipatorisch streven 
leidden tot een sterk religieus élan. De gehoorzaamheid aan de kerkelij- 
ke voorschriften inzake de regelmatige kerkgang, het ontvangen van de 
sacramenten en dergelijke alsmede de sterke nadruk op de orthodoxe leer 
maakten Nederland tot een voorbeeld binnen de wereldkerk. Bovendien slo
ten de katholieken zich aaneen binnen de eigen verzuilde organisaties,
hetgeen de overdracht van de katholieke beginselen, waaronder die omtrent

14) ■ •huwelijk, sexualiteit en contraceptie, bevoï*derde . De katholieken m
Nederland waren niet zelden "Roomser dan de Paus", in die zin dat men 
zelfs de p.o. - uitdrukkelijk toegestaan in Casti Connubii - met argwaan 
bezag. De maatschappelijke minderheidssituatie stimuleerde eens te meer 
tot een hoge nataliteit en de acceptatie van de kerkelijke richtlijnen, 
omdat het behalen van de kwantitatieve meerderheid in Nederland door 
menigeen als een voorwaarde voor de volledige emancipatie werd be
schouwd^ .
Intussen is dit voltooid verleden tijd. Ook onder de katholieken drong
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steeds meer het "bewustzijn door, dat een ongelimiteerd kindertal in de 
huidige samenleving geen haalbaar en aangepast ideaal meer is en de over
grote meerderheid past dan ook gezinsplanning toe. Be nivellering, die 
zich in dit opzicht heeft voltrokken, kan aan de hand van de volgende 
cijfers worden geïllustreerd:
- Het aantal geboorten per 1.000 katholieken - het zogenaamde "ruwe" ge- 
boortencijfer - lag in de jaren 1955/1964 nog 2»7 procent hoger dan
voor geheel Nederland. Bit verschil was in 1970 gereduceerd tot 0.7

. 16) procent .
- Het gemiddeld kindertal van de in 1946 aan de procreatie meewerkende 
echtparen was voor de rooms-katholieken en de totale bevolking respec
tievelijk 3.56 en 2.97* verschil is in 1967 nog slechts gering, na
melijk 2.32 en 2.2 517).

- In 1951 vindt Biels onder een - overigens niet representatieve - steek
proef van ongetrouwde vrouwen te Utrecht een gemiddelde kinderwens van 
4 .2 9 voor de rooms-katholieken, 3.6 4 voor de gereformeerden, 2 .9 5 voor 
de nederlands hervormden en 2.47 voor de onkerkelijken. In 1967 vinden
Heeren en Moors in een steekproef van in 19 61 gehuwde vrouwen een ge-

"18")wenst kindertal van respectievelijk 3.0, 3.1, 2.5 en 2.4
- Volgens het in 1968 gehouden onderzoek "Sex in Nederland" ziet de meer

derheid van de Nederlandse katholieken in het geheel geen bezwaren te
gen een doelbewuste beperking van het kindertal (58 procent) en acht
in ieder geval nagenoeg niemand geboortenbeperking ontoelaatbaar (3 
procent). Deze cijfers komen in grote lijnen overeen met het algemene 
beeld, zij het dat degenen, die niet bij een kerkgenootschap zijn aan
gesloten, hierover nog "gemakkelijker" denken dan de anderen (respec
tievelijk 75 procent en 1 procent)^^.

- Tenslotte kan gewezen worden op de feitelijke toepassing van de ge- 
boortenregeling in katholiek Nederland: rond 75 ^ 80 procent van de 
echtparen in de vruchtbare periode. Ook hier zijn er overigens aan
wijzingen, dat degenen, die niet bij een kerkgenootschap zijn aange-

20)sloten, vaker en eerder tot geboortenregeling overgaan 
Er is dus sprake van een aanpassing in de beleving van de ge
zinsplanning aan het niet-katholieke bevolkingsdeel en vooral aan de le
den van de andere kerkgenootschappen.
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Met deze acceptatie van de geboortenregeling als zodanig hebben ook de
kunstmatige middelen in belangrijke mate ingang gevonden. De meest il-

21)lustratieve cijfers verschaft het S.I.N.-onderzoek • Zij zijn hier 
bijeengezet in tabel 1.1.f die het volgende leert. Nog heden ten dage zijn 
de katholieken met het bestaande scala van anticonceptionele methoden iets 
minder bekend dan de andere groeperingen. Dit geldt met name het spiraal
tje, de irrigatie, de schuimtabletten en de pasta, met andere woorden 
de minder gebruikte en in het algemeen minder bekende methoden. Voor zo
ver men weleens over de betreffende middelen heeft gehoord of zover men 
weet wat ze inhouden, ontmoeten de contraceptiva vooral onder de katho
lieken morele weerstand; met name de mechanische en chemische middelen 
worden vaak onaanvaardbaar geacht. Ook de verspreiding van de contracep
tiva is onder de katholieken geringer. Is het condoom bijvoorbeeld door 
bijna de helft van de Nederlandse mannen tussen 21 en 65 jaar toegepast, 
bij de katholieken heeft slechts 28 procent hiervan weleens gebruik ge
maakt. Hier doet zich ongetwijfeld de invloed van de kerkelijke richt
lijnen gelden. Anderzijds is het evenwel duidelijk, dat een zeer belang
rijk deel van de Nederlandse katholieken voor zichzelf een andere norm 
aanlegt als de kerk voorschrijft. Voor zover de contraceptiva bekend zijn, 
worden zij alle door de meerderheid van de mannen en - uitgezonderd de 
schuimtabletten en de pasta - door tenminste de helft van de vrouwen 
aanvaardbaar geacht. Voorts had 55 procent van de katholieke mannen en 
41 procent van de vrouwen weleens coïtus interruptus toegepast, 19 procent 
van de vrouwen de pil en 28 procent van de mannen het condoom.
Tenslotte: uit de eveneens in 1968 gehouden KRO-enquête blijkt, dat van 
de katholieke echtparen, waarvan de vrouw jonger dan 45 jaar was, slechts
24 procent uitsluitend p.o. toepaste en 53 procent de pil en/of andere 

22)middelen hanteerde

De katholieke leken staan in deze ontwikkelingen niet alleen. Nog in 1954 
voorspelde van Heek een toenemende spanning binnen het katholieke volks- 
deel tussen leken en clerus '. Hierin heeft hij echter ongelijk ge
kregen. Van het voorheen bestaande rigorisme onder de Nederlandse gees
telijkheid is immers geen sprake meer. Uit eerder door ons uitgevoerd 
onderzoek onder de parochiezielzorgers blijkt, dat deze weliswaar meer
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Tabel 1.1. BE BEKENDE, GEOORLOOFDE EN TOEGEPASTE METHODEN VAN GEBOORTEWEE- .
GELING NAAR KERKGENOOTSCHAP IN HET ONDERZOEK "SEX IN NEDERLAND"24'
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p.o. bekend 95 88 97 100 90 92 97 92 93 91 91 94
aanvaardbaar 84 83 90 81 76 82 86 77 84 79 76 81

toegepast 51 40 51 33 37 43 44 37 40 55 28 38

c.i. bekend 91 86 97 100 92 91 85 86 89 91 89 87

aanvaardbaar 64 71 70 58 63 66 60 71 63 67 67 66

toegepast 55 67 59 86 69 65 41 69 45 64 61 55

pil bekend 100 96 99 100 100 100 100 99 99 100 99 100

aanvaardbaar 72 74 80 61 85 77 65 67 67 58 81 70
toegepast X X X X X X 19 15 19 22 33 22

con bekend 97 93 96 100 97 96 88 90 84 88 95 90
doom aanvaardbaar 68 87 80 77 87 80 52 82 69 64 86 71

toegepast 28 47 55 48 66 48 X X X X X -

pessa bekend 78 74 78 85 87 81 73 81 71 79 85 78
rium aanvaardbaar 59 84 82 73 80 74 59 78 68 71 82 72

toegepast X X X X X X 5 9 9 7 17 10

spi bekend 34 41 44 42 46 41 31 34 40 33 43 36
raaltje aanvaardbaar 59 83 82 45 76 71 48 65 65 70 79 64

toegepast X X X X X X - 1 1 2 2 1

irri bekend 58 60 60 69 79 66 47 64 53 63 74 60
gatie aanvaardbaar 57 73 75 72 76 70 55 78 68 67 85 70

toegepast X X X X X X 7 10 8 17 21 12

schuim bekend 38 41 45 46 52 44 24 31 30 33 41 31
taal et - 
ten aanvaardbaar 55 73 60 50 75 66 29 68 53 67 75 55

toegepast X X X X X X 1 4 1 - 2 2

pasta bekend 49 52 56 46 66 56 35 45 46 46 57 45
aanvaardbaar 59 67 73 59 77 68 32 67 59 50 75 58

toegepast 2 8 13 14 16- 10 3 9 4 7 13 8
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terughoudend denken over de contraceptiva dan de leken, maar aan de an
dere kant is toch ook van hen slechts 15 procent het volledig met de en
cycliek eens. Meer dan tweederde deel wil bovendien zeker niet van een 
subjectieve schuld spreken bij echtparen die kunstmatige anticonceptie 
toepassen en wie dat wel doet praat in ieder geval niet over een ernsti
ge inbreuk op de huwelijksmoraal. Slechts een vijfde deel is eventueel 
bereid rituele sancties te treffen in die zin, dat zij iemand zouden 
aanraden het gebruik van een bepaald contraceptivum te biechten. De 
zielzorgers hebben zich ook aan de situatie aangepast, in zoverre slechts 
10 procent de advisering ten aanzien van de methoden van geboortenrege- 
ling tot zijn taak rekent. De grote meerderheid van de priesters verwijst 
in geval van conflicten naar het eigen geweten van gelovigen als uitein
delijke beslissingBnorm. Tenlotte: de abortus, die in Humanae Vitae 
zeer streng wordt veroordeeld, is voor de meesten niet zonder meer im
moreel: op medische indicatie acht 74 procent en op psycho-sociale in-

25)dicatie vindt 30 procent hem toelaatbaar
Zelfs als men er rekening mee houdt, dat het betreffende onderzoek - als 
gevolg van de uitval - waarschijnlijk een wat ruimere acceptatie van de 
contraceptiva onder de priesters suggereert dan in feite het geval is, 
dan blijkt daaruit toch wel, dat de leer van Humanae Vitae niet meer op 
een effectieve ondersteuning van de Nederlandse zielzorg rekenen kan.
Te verwachten is, dat dit in de toekomst nog minder het geval zal zijn, 
omdat de weerstand tegen de kunstmatige anticonceptie vooral onder de 
ouderen leeft.

De Nederlandse bisschoppen voeren in deze kwestie - zoals in veis andere 
gevallen: de kwestie van het priestercelibaat, de problematiek rond de 
Nieuwe Kathechismus, de controverse rond het Landelijk Pastoraal 
Beraad - een integratiepolitiek, die enerzijds beoogt de band met Rome 
niet te verbreken en anderzijds de ontwikkelingen binnen de lokale Neder
landse kerk recht te doen. Een sprekend voorbeeld van deze benadering is 
de pastorale brief naar aanleiding van Humanae Vitae. Deze brief beklem
toont enerzijds het gezag van de Paus en uit anderzijds een hoffelijke 
kritiek op de encycliek. Het slot van de brief is in dit opzicht veelzeg
gend: "Moge het gesprek rond deze encycliek meewerken tot een zuiverder 
waarderen en functioneren van het gezag in de Kerk"
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Later hebben de bisschoppen hun standpunt nog eens extra verdui
delijkt. In de derde plenaire vergadering van het Nederlands Pastoraal 
Conoilie stellen zij zich met de meerderheid achter de mening, dat "de 
absolute afwijzing door de encycliek Humanae Vitae van de kunstmatige 
middelen op grond van de gegeven argumenten niet overtuigend" is en dat 
"de weloverwogen persoonlijke gewetensbeslissing van de gehuwden dient 
te worden erkend". Be plenaire vergadering vraagt voorts "om verder over
leg met het wereldepiscopaat, de paus, de gehuwden en de deskundigen

27)over een eigentijdse christelijke huwelijksopvatting" . In hun schrij
ven op 24 februari 19 71 besteden de Nederlandse bisschoppen aandacht aan 
het probleem van de abortus. Zij gaan in zoverre mee met Humanae Vitae, 
dat zij pleiten voor de rechten van het ongeboren leven en abortus pro- 
vocatus om deze reden in het algemeen afwijzen. Zij benadrukken echter 
in afwijking van Humanae Vitae tevens, dat zij geen concrete oplossin
gen kunnen aangeven "voor de altijd weer wisselende nood in afzonderlij
ke gevallen" en zij erkennen, dat er situaties kunnen voorkomen "waarin 
mensen worden geplaatst voor de onontkoombare keuze tussen de menselijke 
toekomst van het ene leven en die van het andere leven"^^.

1.3. De kern van de probleemstelling: het dilemma van de katholiek

De socioloog, die zich meer diepgaand met deze materie bezighoudt, heeft 
de primaire tiak te trachten de zaken te ordenen binnen de categorie'én 
van zijn wetenschappelijk denken. Dit komt neer op een ordening van de 
concrete feiten in het kader van de interrelatie tussen sociaal-structu- 
rele en culturele ontwikkelingen. Vanuit deze optiek ligt het nu voor 
de hand de huidige kerkelijke leer te typeren als een "cultural lag", 
dat wil zeggen het achterblijven van een cultureel element op de veran
deringen in de samenleving. Vooral in de zich snel ontwikkelen-

29de industri’éle maatschappij is dit een situatie die niet melden voorkomt 
Deze idee houdt een critische waardering met betrekking tot Humanae Vitae 
in. Toch ijs het niet de bedoeling hiermee een theologisch-ethische discus
sie aan te spannen. Essentieel is veeleer, dat de veranderde maatschappe
lijke omstandigheden hebben geleid tot een nieuw patroon van zingevingen, 
waarderingen en normen, waarmee Paus Paulus in zijn encycliek niet is
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meegegaan. Bit geldt in tweeërlei'zin. Kort aangeduid - verderop zal 
daar uitgebreid op worden ingegaan - konrt het hier op neer. Ten eerste 
grijpt Humanae Vitae wat betreft haar inhoud terug op het preïndustri'éle 
denken omtrent huwelijk, gezin en sexualiteit. Men kan beslist niet stel
len, dat de ontwikkelingen rond dit vraagstuk volledig aan de kerkelijke 
hiërarchie zouden zijn voorbijgegaan, maar de traditionele huwelijksmo
raal vormt in deze kringen blijkbaar toch een nog uiterst krachtig en 
wat betreft de kunstmatige anticonceptie zelfs doorslaggevend richtsnoer. 
Hiermee is echter nog slechts éên kant van de zaak belicht. Naar haar 
vorm kan de encycliek voorts worden beschouwd als een volkskerkelijk 
document. Onmiskenbaar hebben de ideeën omtrent de plaa,ts van kerk en 
religie zich aanzienlijk gewijzigd en ook de kerkelijke leiding is hier
voor - getuige Vaticanum II - niet ongevoelig. Humanae Vitae refereert 
echter ook in dit opzicht aan een meer traditioneel denkpatroon, dat naar 
veler mening in de moderne samenleving niet meer levensvatbaar is.

Het is in feite juist deze vorm, die de bestaande controverse tot een 
conflict maakt. Sociologen verstaan onder een conflict die interactie, 
waarin de betrokken partijen een onderling niet verzoenbare positie-in- 
deling nastreven. Be ene partij tracht de ander te bewegen tot de accep
tatie van een situatie, die deze, om welke reden ook, niet wenst te aan
vaarden. Deze intentie is echter op zich nog niet voldoende om van een 
conflict te spreken. Een verandering in de onderlinge verhoudingen hoeft 
immers niet per se door een conflict tot stand te komen. Men kan de an
der ook in een discussie door middel van argumenten trachten te overtui
gen van het eigen gelijk. Van een conflict is pas sprake, wanneer éên 
van de partijen of beiden verwijzen naar de machtsverdeling. Bit is dan 
het voornaamste argument, dat de tegenpartij dient te overtuigen van de 
nutteloosheid van verder verzet, en niet de gerechtvaardigheid van de ar
gumenten als zodanig"^.
Iets dergelijks doet Paus Paulus. Hij is niet alleen overtuigd van de 
kracht en juistheid van zijn inhoudelijke bewijsvoering, maar hij eist 
bovendien loyaliteit en erkenning ten opzichte van de leer op grond van 
de authentieke bevoegdheid van de kerk om de natuurlijke zedenwet te be
waren en verklaren. Daarmee hanteert hij "de wil van God" als machtsmid
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del. Het trouw onderhouden van deze wil is voor de mensen een noodzake
lijke weg tot het eeuwig heil (HV 4)« Hij stelt dan ook in zijn oproep 
aan de priesters, dat men niet zozeer verplicht is te gehoorzamen "om
wille van de aangevoerde argumenten als wel vooral op grond van het feit, 
dat de herders van de kerk op bizondere wijze het licht van de Heilige 
Geest ontvangen" (HV 28). Op deze manier wordt de kwestie van het niveau 
van de discussie tot op dat van een conflict getracht. Iedere twijfel 
aan de kerkelijke leer is immers volgens de paus "bij voorbaat illegitiem 
en er laat zich geen argument denken, dat hierin wijziging kan "brengen.

De encycliek stelt de katholiek hiermee voor de keuze tussen twee strij
dige normsystemen: van de katholiek als katholiek en als participant aan 
de moderne samenleving wordt niet hetzelfde verwacht. De Paus vraagt 
loyaliteit aan een leer, die gezien de moderne huwelijks- en gezinssitu
atie vaak niet toepasbaar is. De sociologie spreekt in dit verband van 
een rolconflict, dat wil zeggen vanuit de verschillende posities, die men

31)in de samenleving inneemt worden tegenstrijdige verwachtingen opgelegd . 
Het is deze keuze, die het centrale onderwerp van het voorliggende onder
zoek vormt. In hoeverre conformeren de katholieken zich aan de leer res
pectievelijk wijken ze daarvan af en in hoeverre hangt dit samen met een 
verschillende beleving van huwelijk, gezin en sexualiteit enerzijds en 
een verschillende oriëntatie op kerk en religie anderzijds ?

Intussen wijken steeds meer katholieken af van de officiële leer. Voor
opgesteld moet worden, dat men dit op meerdere manieren kan doen. Rele
vant in dit verband is het onderscheid tussen de begrippen "non-confor- 
misme" en "aberrantie". Beide termen duiden deviant, dat wil zeggen van 
de normen afwijkend, gedrag aan. Voor het overige verschillen deze typen 
echter wezenlijk. De aberrant erkent de legitimiteit van de normen, hoe
wel hij zich er - vaak in het verborgene - niet aan houdt: "Hij vindt het 
alleen doelmatig en in de lijn van zijn gemoed ze te overtreden. Hij kan
zijn eigen gedrag proberen te rechtvaardigen, maar hij zal niet beweren

3 2)dat diefstal goed is en moord deugdzaam" . De non-conformist probeert 
echter de normen, die hij in de praktijk niet naleeft, te veranderen.
"Hij wil de normen, die hij als moreel verdacht ziet, vervangen door
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normen met een moreel gezonde 'basis"
Paus Paulus toont in de encycliek duidelijk "begrip voor het eerste type 
van deviantie. Men vindt in Humanae Vitae vele termen van oprechte pas
torale bewogenheid als het gaat om de moeilijkheden, die deze leer in 
de huidige omstandigheden met zich meebrengt (HV 1 9 , 20, 25 en 2 9), maar 
daarmee is geenszins gezegd, dat hij het tweede type kan en wil accep
teren. Hij versterkt daardoor integendeel zijn positie. Voorkomende af
wijkingen ten opzichte van de leer zijn immers slechts een zwakheid van 
de mens, die de hulp van Gods Genade nodig heeft om de leer te volbren
gen; en als de mens gezondigd heeft kan en moet hij zijn toevlucht nemen 
tot Gods Barmhartigheid in het sacrament van boetvaardigheid. Paus Pau
lus geeft slechts d.e traditionele uitweg aan, die door de kerk steeds is 
gehanteerd om de afstand tussen "sein" en "sollen" te overbruggen.
Onder andere uit de voorgaande paragraaf is evenzeer duidelijk, dat veel 
katholieken, die van de leer afwijken, zich met dit oordeel niet kunnen 
verenigen en als non-conformist in boven .omschreven zin moeten worden ge
zien; zij ontkennen met andere woorden de moraliteit van de huidige leer. 
Enerzijds hanteren zij hiervoor inhoudelijke argumenten, anderzijds ont
krachten zij de gezagsopvatting van Paus Paulus in Humanae Vitae als een 
illegitieme uitoefening van het kerkelijk leerambt. Hiermee is dan het 
conflict rond de contraceptiva, dat dus gekoppeld is aan de meer algeme
ne gezagscrisis in de kerk, een feit.

Vanuit deze uitgangspunten zal in hoofdstuk 2 de probleemstelling voor 
het onderzoek worden geformuleerd. Vooraf behoeven ze echter nog een uit
werking. Be bewering, dat Humanae Vitae zowel naar inhoud als naar vorm 
getypeerd kan worden als een "cultural lag" vraagt nadere uitleg. In de 
volgende paragrafen wordt dan ook de encycliek in een historisch-socio- 
logische beschouwing geplaatst tegen de achtergrond van de veranderde 
beleving van huwelijk, gezin en sexualiteit enerzijds (paragraaf 1.4.) 
en de religieus-kerkeli jke ontwikkeling anderzijds (paragraaf 1 .5 .)^^.

1-4.1. Huwelijk en sexualiteit: van procreatie naar relatie

Over de traditionele katholieke visie op huwelijk en gezin is reeds menige
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publicatie verschenen . Het thans volgende is dan ook zeker niet nieuw. 
Toch is het noodzakelijk in de historie te duiken om tot een precisering 
van het huidige conflict te komen.

In de katholieke traditie zijn huwelijk en sexualiteit ten nauwste ge
koppeld aan de voortplanting. De Romeinse Catechismus van 15 6 6, gefor
muleerd naar aanleiding van het Concilie van Trente en bedoeld als een 
compendium van de contrareformatorische theologie, onderscheidt weliswaar 
drie huwelijksdoeleinden - de "generatio et educatio prolis", het "mutuum 
adjutorium" en het "remedium concupiscientiae" -, maar geslachtsgenot en 
wederzijdse hulp van de echtgenoten zijn strikt ondergeschikt aan de 
voortplanting, die als de primaire zin van huwelijk en sexualiteit 
wordt gezien. Deze gedachte, die reeds in de vroege christentijd leefde, 
heeft vooral het moraaltheologische denken tegen het einde van de Mid
deleeuwen sterk beheerst.
Was de voortplanting het primaire en in de Middeleeuwen welhaast enige 
doel van de sexualiteit, men moet dit toch goed verstaan. Men dacht hier
bij niet aan een zo groot mogelijke nakomelingschap. Dit oudtestamentische 
ideaal ging reeds in de eerste christentijd verloren en ook in de Mid
deleeuwen - uitzonderingen zoals Duns Scotus daargelaten - lag hierop niet de 
nadruk. Een goede religieuze opvoeding van de verwekte kinderen werd ho
ger gewaardeerd dan hun aantal. Bovendien golden de maagdelijke staat en 
de onthouding in het huwelijk als hogere idealen dan de vruchtbaarheid.
Men moet het eerder zo zien, dat de voortplanting de enige legitieme reden 
van de sexualiteit in het huwelijk was. Sommigen verboden dan ook zelfs 
de omgang tijdens de menstruatie, de zwangerschap en de borstvoeding"^^.

Hoewel er dus geen sprake was van een accentuering van de nakomelingschap
als zodanig, zijn huwelijk en sexualiteit vanaf de eerste christentijd
beschouwd als ondergeordend aan de voortplanting. De zin van het huwelijk
als "mutuum adjutorium" werd weliswaar al tijdig onderkend. Reeds Augus-
tinus spreekt hierover, wanneer hij naast het "proles" en het "sacramen-

37)tum" het "fides" als huwelijksdoel aanmerkt . Toch was de huwelijksre
latie slechts van secundaire betekenis. Van een liefdestheologie met be
trekking tot huwelijk en sexualiteit, die kenmerkend is voor de hedendaagse

)
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visie, was dan ook geen sprake. Ja zelfs kan men stellen, dat dit be
grip eerder in diskrediet was. Immers, de Middeleeuwse minne was vooral 
buitenechtelijk gesitueerd en de liefde is via de romantiek pas'in onze 
tijd in het huwelijk zelf geïntegreerd . In feite was de belangstel
ling van kerkelijke zijde in de Middeleeuwen sterk juridisch-legalistisch. 
Vraagstukken zoals de competentie van de huwelijkspartners, de leer rond 
de consensus en de huwelijksdoeleinden hadden de aandacht. Het huwelijk 
is in deze conceptie primair een institutie en niet een persoonlijke re
latie^ .
Was de huwelijksrelatie ondergeschikt aan de voortplanting, het geslachts-
genot was "een ongelukkige noodzaak, waartoe de christen zich met smart
verlaagt" zoals Baily het formuleert^^ of zoals Trimbos zegt "de indi-

41)viduele premie voor deze dienst aan het voortbestaan van de mensheid" . 
Het nastreven van de geslachtsgemeenschap om het sexuele genoegen wordt 
streng veroordeeld. Zelfs het Paulinische motief van het "remedium con- 
cupiscientiae" - dat wil zeggen de echtelijke coïtus ter beteugeling en 
voorkoming van de ongeregelde hartstocht - werd tot in de late Middel
eeuwen met argwaan bezien.
Vooral de sexuele gevoelens van de vrouw vonden weinig waardering. Zij
was voor de man, de "voortbrenger van het zaad", bruikbaar als hulp bij
de procreatie en in zoverre diende ze hem tevens als een middel om zich
te ontdoen van zijn onbedwingbare geslachtelijke impulsen. Binnen deze
androcentrische beleving wordt de coïtus dan ook herhaaldelijk aangeduid

42)als "het gebruik van de vrouw" .

In het moraaltheologische denken na de Middeleeuwen wordt de exclusieve 
oriëntatie op het moment van de voortplanting enigermate afgezwakt. Ook 
andere motieven van de huwelijksomgang, die men kan samenvatten onder 
de algemene noemer van het "fysiek en psychisch evenwicht" van het echt
paar worden in de overwegingen betrokken. Zo is het motief van de "reme
dium concupiscientiae" algemeen aanvaard. Een bevestiging daarvan vindt 
men in de Romeinse Catechismus. Zelfs wordt door sommigen, zoals le 
Maistre (+ 1 4 8 1) en Mayor (+ 1550), de gemeenschap om de geslachtslust 
expliciet goedgekeurd. Een dergelijke opvatting vindt echter, getuige 
onder andere de Romeinse Catechismus zeker geen algemene aanvaarding.
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Van een essentiële verandering van gedachten na de Middeleeuwen is dan
ook geen sprake. De, voortplanting blijft het primaire motief.
Wiet alleen is er geen sprake van een emancipatie van het lustmotief,
ook de liefde wordt door niemand als een eigenstandige waarde in de ge- 

43)meenschap aangemerkt '.

Gegeven de hiervoor summier geschetste katholieke opvattingen omtrent 
de sexualiteit ligt het voor de hand, dat de gezinsbeperking weinig 
instemming vond. De onthouding met wederzijdse goedkeuring was een ide
aal, maar de zin daarvan was de beheersing en niet de geboortenregeling. 
Het gebruik van contraceptiva werd in ieder geval als een ernstige zon
de beschouwd. Nogmaals zij gesteld, dat het niet ging om het bereiken 
van een zo groot mogelijk kindertal, maar wie geméenschap wilde had niet 
het recht de gevolgen te ontwijken. In samenhang met de enigszins ver
brede optiek ten aanzien van de sexualiteit in de periode na de Middel
eeuwen vond echter in de opvattingen rond de geboortenregeling toch een 
zekere verruiming plaats. Duidelijk blijkt dit bijvoorbeeld uit het feit, 
dat de moraaltheologen vanaf de 16e eeuw in de economische omstandigheden 
goede motieven zagen om het "debitum conjugale", de zogenaamde huwelijks- 
plicht, niet te vervullen. Werd tot dan toe het afwijzen van de gemeen
schap slechts geaccepteerd, als de fysieke gezondheid van de nakomeling
schap daarmee gemoeid was, onder andere Petrus de Ledesma (+ 1616) breid
de de motievenscala uit tot de gezondheid van de vrouw, het veilig stellen 
van de inkomens- en bezitsverhoudingen alsmede het behoud van de sociale 
status. Bovendien werd voor de onthouding geen consensus van beide part
ners meer geëist. Deze theorie werd weliswaar nooit populair, maar werd 
toch ook door geen van de toonaangevende theologen aangevochten. Zij 
vormt een eerste uitgangspunt in de ontwikkeling van een theologische 
acceptatie van de geboortenregeling. Natuurlijk bleef echter het verbod 
op de kunstmatige anticonceptie gehandhaafd. Deze methoden werden als
een inbreuk op de bijbel, het leven, de natuur en de doeleinden van het

44)huwelijk gezien en beschouwd als een aanmoediging tot sexuele excessen

Dat de traditionele moraal rond huwelijk, gezin en sexualiteit eeuwenlang 
in grote lijnen gehandhaafd bleef, is mede gevolg van de omstandigheid,
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dai; er vanuit de basis weinig druk werd uitgeoefend tot een verandering. 
Dit wil geenszins zeggen, dat leer en werkelijkheid altijd met elkaar 
in overeenstemming waren. In de praktijk kwamen tijdens en na de Middel
eeuwen talrijke inbreuken op deze moraal voor in de vorm van overspel, 
masturbatie, voorechtelijk verkeer, prostitutie, homosexualiteit, de 
methoden van geboortenregeling en dergelijke. De christelijke moraal 
werd hierdoor echter niet gerelativeerd. Deze afwijkingen golden als 
onoirbaar verkeer of ze behoorden tot een standsgebonden gedragsregulatie. 
Ze vormden als zodanig een sociaal geaccepteerde marge rond de ideaal
norm. Men denke bijvoorbeeld aan het voorechtelijk "nachtvrijen" bij de 
boeren. Dit officieus geaccepteerd gedrag vormde een uitlaatklep voor 
een te hoog gestelde norm en werkte zo mee aan de instandhouding van het 
theologisch-ethische ideaal. Dit ideaal zelf bevatte echter de eigenlij
ke sociale logica oftewel de theoretisering van de natuurlijke wijsheid

4 5)hoe het behoorde te zijn '. Dit zij in het volgende verduidelijkt.

Nog tot het einde van de 18e eeuw droeg de westerse samenleving een uit
gesproken agrarisch-ambachtelijk karakter en de geografische organisatie 
was die van het platteland of de kleine stad. Locaal isolement en gerin
ge verticale mobiliteit waren kenmerkend^^. Het sociaal milieu vertoon
de een relatieve homogeniteit: het aantal binnen de samenleving voorkomen
de verbanden was beperkt - de kemverbanden bestonden uit de familie, de 
kerk, het dorp en de buurt - en deze waren bovendien innig met elkaar ver
vlochten. De uitoefening van de landbouw en het ambacht was gekoppeld 
aan de "Grossfamilie", die daardoor grote invloed had. Dientengevolge wa
ren huwelijk en gezin in hoge mate afhankelijk van de ruime bloedverwant
schap. Werd er een huwelijk gesloten, dan moest er gelet worden op het 
voorhanden zijn van een arbeidsplaats, die een gezinsinkomen binnen het 
familiebedrijf garandeerde. Het aantal arbeidsplaatsen was echter in de 
kleine locale gemeenschappen beperkt. Velen bleven gevolgelijk ongehuwd 
en werden in de ouderlijke familiekring opgenomen of zochten zich buiten 
de eigen kring levensonderhoud in beroepen zoals huispersoneel, zeeman, 
soldaat en dergelijke. Ook de oelibataire staat van de geestelijkheid 
vormde natuurlijk een afvloeimogelijkheid. Tesamen met de biologische 
rem op de voortplanting door de hoge sterfte van moeders en kinderen
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fmctioneerde deze sociale sterilisatie als een noodzakelijke afweer 
tegen een dreigende overbevolking.
Na de huwelijkssluiting golden andere regels. Stonden de bestaansmoge
lijkheden - en meer algemeen: de belangen - van de locale en familiale 
gemeenschap een huwelijk toe, dan werd dit dienstbaar gemaakt aan de 
vöor iedere samenleving noodzakelijke, eis tot reproductie. De arbeids
intensieve productie en de hoge sterftecijfers eisten van het eenmaal 
gesloten huwelijk een hoog kindertal. Binnen het familiebedrijf was ie
der kind immers een "economic asset" als goedkope arbeidskracht en. ou- 
dedagsverzekering.

De traditionele leer van de kerk is nu op vele, essentiële punten een 
ideële afspiegeling van de zojuist beschreven preïndustriële encadrering 
van huwelijk en gezin. Door haar accentuering van het huwelijk als 
voortplantingsinstituut en de afwijzing van alles wat een onbeperkte 
voortplanting in de weg zou staan bevorderde zij na de huwelijksslui
ting overeenkomstig de sociale condities het kinderrijke gezin. In haar 
strijd tegen het buitenechtelijk geslachtsverkeer en het geheime huwe
lijk steunde de kerk mede het aan de bestaansmogelijkheden aangepaste 
voortplantingspatroon. Het celibataire priesterschap vormde in de katho
lieke landen een daadwerkelijke afvloeimogelijkheid. Be propagering van 
de maagdelijkheid en onthouding boven het huwelijk had zijdelings mede 
tot gevolg, dat de vrijgezellenstaat in deze samenleving werd geaccep
teerd. Het ontbreken van een liefdestheologie omtrent huwelijk en sesm- 
aliteit beantwoordde aan een feitelijke maatschappelijke situatie, waar
in het al of niet huwen en de partnerkeuze overwegend berustten op fa
miliale overwegingen. En tenslotte weerspiegelde de androsentrische 
mensvisie van het Christendom de feitelijke verhoudingen tussen man en 
vrouw, niet alleen in de ruimere samenleving maar ook in het huwelijk, 
het gezin en de sexuele verhouding.

In de huidige tijd zijn de regulatieprincipes rond huwelijk, gezin en 
sexualiteit vergaand gewijzigd. Reeds menige poging is gedaan deze ver
anderingen te verklaren. Bij het doornemen van de litteratuur stoot men 
op verklaringen, die een uiterst complex stelsel van structurele facto-
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ren en nieuwe zienswijzen, drijfveren en conditionele factoren ontleend 
aan het macro- en microniveau in de samenleving omvatten. Min of meer 
geverifieerde theorieën en "common sense" spelen in deze verklaringen 
een welhaast niet te ontwarren rol en wat oorzaak en wat gevolg iB, is 
niet of nauwelijks uit te maken. Zeker is, dat het hier gaat om een ui
terst veelzijdige ontwikkeling, waarover het op deze plaats niet moge
lijk is volledig te zijn. In het kort en zeer globaal kunnen de relevante

47)aspecten echter als volgt worden omschreven .
Tegenover het meer statische maatschappijtype van het voörindustri’éle 
tijdperk tekent de huidige geïndustrialiseerde, urbane samenleving zich 
af als een meer dynamisch en aanzienlijk ingewikkelder complex van leef
wijzen .en sociale kaders. Be moderne westerse maatschappij heeft het ka
rakter van een open samenleving, waarin ruimtelijk en geestelijk isole
ment zijn doorbroken door moderne communicatie- en transportmiddelen en 
waarin verticale mobiliteit op grond van prestatie meer dan,ooit tot de 
mogelijkheden behoort. Het ontstaan van nieuwe sociale kaders - onder 
andere de school, de onderneming en het verenigingsleven - geven de hui
dige maatschappij haar structureel gedifferentieerde aanzien. Hiermee 
gepaard gaat als gevolg van een functieverlies een verminderde invloed 
van de vanouds her primaire verbanden. De "Grossfamilie" heeft haar pro
ductieve taak verloren, de burengroep als gesloten sociale eenheid en 
het instituut van burenhulp vindt men in de stedelijke samenleving 
minder vaak terug, de kerk is met het verlies van haar economi
sche en politieke macht nog vrijwel uitsluitend geloofs- en belijdenis- 
verband.
Het spreekt vanzelf, dat ook aan huwelijk en gezin deze ontwikkeling 
niet voorbij is gegaan. Zowel structureel, functioneel als qua "psycho
logisch klimaat"^^ hebben zich hierin belangrijke wijzigingen voorge
daan. Correlatief aan het verdwijnen van de familiale productie en mede 
als reactie tegen de verzakelijking van de tussenmenselijke verhoudingen 
in de geïndustrialiseerde maatschappij ontwikkelde zich het moderne 
westerse geïndividualiseerde gezin. Dit gezin heeft zich losgemaakt uit 
de ruimere bloedverwantschap. Functioneel kan het vooral worden gety
peerd als een "koesteringsverband" en intem-structureel wordt het geken
merkt door egalitaire verhoudingen zowel tussen man en vrouw als tussen



-2 0 -

ouders en kinderen. De basis van dit gezin wordt gevormd door een huwe
lijkssluiting, die niet meer het belang van de familiale eenheid dient, 
maar die primair wordt bedoejd als een institutionalisering van een meer 
permanente affektieve relatie.
De voortplanting komt in dit/moderne maatschappij- en gezinstype in een 
ander licht te staan. De noodzakelijke, hoewel uiteraard niet eenzinnige, 
samenhang tussen reproductie en structurele mogelijkheden, zowel op ma
cro- als micro-niveau, wordt nu op een andere wijze tot stand gebracht, 
of althans nagestreefd. In plaats van het onbeperkte kindertal bij een 
beperkt aantal huwelijken stelt zich de maatschappelijke norm van een meer 
onbeperkte huwelijksmogelijkheid met een beperkte gezinsomvang. Deze be
perking van het kindertal in het huwelijk wordt door vele factoren begun
stigd. Ten eerste heeft het kind door de loskoppeling van het gezin uit 
de familiale bedrijfseenheid voor de ouders geen economische waarde meer, 
maar is integendeel een - soms zware - materiële belasting. Ook immate
rieel vraagt het kind heden ten dage meer, omdat de bindingen in het ge
zin in de gevoelssfeer zijn komen te liggen. Bovendien moet het gezin 
zich - losgeweekt uit het stabiele familiale en lokale kader - aanpassen 
aan een dynamische maatschappij, waarin een groot aantal kinderen gauw 
een ballast wordt. Factoren zoals de toegenomen noodzaak van sociale 
beweeglijkheid - zowel in horizontale als verticale zin -, de hogere op
leidingseisen - zowel van de ouders zelf als van hun kinderen -, de 
emancipatie van de vrouw, de veranderde opvattingen met betrekking tot 
consumptie en vrije tijdsbesteding dragen alle - in onderlinge verweven
heid - bij tot de hedendaagse norm van het beperkte gezin. Tenslotte kan 
gewezen worden op het bevolkingsvraagstuk. Medische verbeteringen en een 
toename van de huwelijkssluitingen leidden tot een snelle bevolkings
groei. Als men de mensen zelf erover vraagt, vindt men de overbevolking 
weliswaar nauwelijks als expliciet argument voor de gezinsplanning terug, 
niettemin heeft deze problematiek structurele consequenties, bijvoorbeeld 
in de woningbouw, die voor de echtparen mede aanleiding zijn tot gezins- 
beperking. Bovendien beheerst het bevolkingsvraagstuk de algemeen-maat
schappelijke sfeer zozeer, dat het 2 S, 3 kindergezin norm kon worden, ja 
zelfs de overschrijding van dit kindertal niet zelden als een gebrek aan

49)maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef gebrandmerkt wordt
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De hierboven summier aangeduide ontwikkelingen in maatschappij, huwelijk 
en gezin zijn tevens een stimulans voor een nieuwe visie op de sexuali- 
teit, die het complement van de moderne geboortenregelingsmentaliteit is. 
De traditionele idee, dat de sexualiteit in de huwelijksrelatie primair 
de voortplanting realiseert, heeft in de huidige omstandigheden haar so
ciaal -structurele basis verloren. De verhouding tussen de huwelijkspart
ners steunt niet meer op zakelijke belangen, maar op de onderlinge lief
de. Het antwoord van een "personalistische" sexualiteitsvisie - het eerst 
verwoord door Martin Buber in zijn boekje "Ik en Gij" (1923) - ligt in 
deze situatie welhaast voor de hand. Met andere woorden: "De geslachtsge
meenschap en meer algemeen de sexuele gemeenzaamheid in de liefdesrelatie 
is ... het middel bij uitstek om de lichamelijk-geestelijke eenheid van 
man en vrouw tot stand te brengen. Een eenheid, die slechts zou berusten 
op een geestelijke verbondenheid, is geen eenheid omdat een belangrijk 
aspect van het mens-zijn erdoor miskend wordt. De man-vrouw liefde ... 
leidt tot een gemeenschappelijkheid ..., die zich periodiek verdicht in 
de geslachtsgemeenschap, als bevestiging van de liefdeseenheid tussen 
beiden""^ .

Het denken over de sexualiteit heeft zich dus losgemaakt uit de primair 
procreatieve interpretatie van het sexuele en de voortplanting is dan 
ook niet meer de steeds weerkerende legitieme ratio van de huwelijksge
meenschap. Het kind wordt echter niet uitgesloten, het is de gewilde en
bedoelde vrucht van de liefdeseenheid. Deze visie, die aansluit bij het

51)heersende gevoel van de moderne tijdv ' berust dus op de onverbreekbare 
eenheid van sex, voortplanting, huwelijk en liefde, waarvan de laatste 
de ultiem regulerende factor is.
Wij zijn ons ervan bewust, dat deze denkwijze niet volledig de huidige 
realiteit dekt. Vele verschijnselen wijzen op een meer vrije beleving 
van de sex losgekoppeld van de normering door het huwelijk. De toegeno
men tolerantie en acceptatie ten aanzien van het buiten- en voorechte
lijk verkeer, de zelfbevrediging, het concubinaat, de partnerruil, het 
groepshuwelijk, de homofilie, de pornografie enz. zijn hiervan slechts 
enkele voorbeelden. De tóaardering met betrekking tot deze ontwikkeling 
is verschillend: sommigen betreuren deze als een hedonistische en hyper- 
sexuele fixatie van onze modem-westerse cultuur, die mede te wijten is
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aan de "commercialisering" van het sexuele, "terwijl anderen meer opti
mistisch gestemd zijn en de veranderingen toejuichen als een hevrijding 
uit de burgerlijke antisexuele preutsheid, waardoor in onze maatschappij 
een meer volwassen en op het individu afgestemde seniele beleving moge
lijk wordt. Maar wat men van dit alleB ook moge denken, duidelijkis, dat 
men niet kan spreken van een "sexuele revolutie" in die zin,, dat de sexu- 
aliteit zich zou hebben losgemaakt uit de sfeer van huwelijk en gezin.
Be alternatieve belevingswi jzen worden in het algemeen slechts geaccepteerd, 
begrepen of getolereerd als een voorbereiding op het huwelijk, als een uiting 
van een onvolwassen o.f gestoorde sexuele beleving of tenminste als een 
belevingswijze, die minder ideaal is dan de geslachtsgemeenschap in het 
huwelijk. Liefde, verkering, verloving, huwelijk en gezin vormen het 
maatschappelijk erkende regulatiesysteem van de sexualiteit aangepast 
aan de huidige socio-economische orde. Het is een van de grote verdien
sten van de marxistisch geori'énteerde maatschappijcritici zoals Reich, 
Marcuse, Reiche en - in ons taalgebied - van Ussel, dat zij de maatschap
pelijke evidentie van dit regulatiesysteem hebben gezien en er de aan
dacht op hebben gevestigd. De overige uitingsvormen zijn slechts afwij
kingen van het gangbare ideaal; zij vormen de marge tussen "sein" en 
"sollen" en zijn de maatschappelijk gelegitimeerde "outlet" van sexuele
gevoelens, die worden getolereerd voorzover zij de wezenlijke waarden,

R2)verankerd in de maatschappelijke structuur, niet aantasten .

1.4.2. Humanae_Vitae:_een geïsoleerde moraal

Uit het voorgaande zal duidelijk zijn geworden waarom wij Humanae Vitae 
als een "cultural lag" meenden te moeten karakteriseren. Haar moraal 
draagt immers nog vele kenmerken van een huwelijks- en sexualiteitsnor- 
mering, die in het voorindustrièle tijdperk aan de bestaande sociaal- 
structurele condities beantwoordde, maar die heden ten dage hiermee niet 
meer in overeenstemming is.
Men kan beslist niet stellen, dat de moderne huwelijksopvatting volledig 
aan de kerk is voorbijgegaan. Terwijl in de katholieke moraal-theologie 
tot de eeuwwisseling de geslachtsgemeenschap als liefdesdaad niet of nau
welijks tot uiting komt en zelfs in de documenten uit het begin van deze



-23-

eeuw het relationele aspect secundair staat , wordt door Humanae Vi
tae - in de lijn van het Tweede Vaticaans Concilie - de lief
de tenminste een aan de voortplanting gelijkwaardige plaats toebedeeld 
(HV 8, 9)* noodzaak van gezinsbeperking en verantwoord ouderschap 
wordt ook door Paus Paulus erkend op grond van zowel micro- als macro- 
structurele argumenten ontleend aan de huidige samenleving (HV 2 en 10). 
In de lijn van deze gedacht en gang acht hij de coïtus gerechtvaardigd, 
ook al is de mogelijkheid en bedoeling tot voortplanting niet aanwezig: 
met andere woorden de periodieke onthouding is toegestaan (HV 16).

Toch vertoont Humanae Vitae vele trekken van de traditionele moraal, 
hetgeen culmineert in de afwijzing van de kunstmatige anticonceptie. In 
de modem-westerse opvattingen vormt, zoals gezegd, de liefde de primai
re ratio voor huwelijk en sexualiteit. In de idee'én van Paus Paulus ech
ter zijn liefde en voortplanting wel eigenstandige elementen, maar 
hun eigenstandigheid is in zoverre beperkt, dat zij onlosmakelijk aan 
elkaar gekoppeld zijn en dat zij niet eigenmachtig door de mens geschei
den mogen worden. De overdracht van het leven wordt door de liefde be
grensd, maar deze wordt op haar beurt weer gebonden aan de in het mense
lijk lichaam geschreven spelregels, waarmee de immoraliteit van de con
traceptiva gegeven is (HV 12 t/m 16). De kritiek die onder andere Delf- 
gaauwvanuit een meer moderne visie hierop geeft, ligt voor de hand. Hij 
stelt, dat van een wezenlijke gelijkstelling van liefde en voortplanting 
geen sprake is. Itoor de afwijzing van de kunstmatige anticonceptie of
fert de Paus immers de huwelijksliefde op aan een ontoereikend middel, 
om de voortplanting te voorkomen, namelijk de periodieke onthouding"*^. 
Stelt de Paus zich door de ontkenning van het primaat van de liefde bo- 
vén de voortplanting en de benadrukking van hun onverbrekelijke band 
reeds buiten de gangbare opvattingen, hij doet dit eens te meer door 
zijn argumentatie. Uit de encycliek spreekt immers een sterk verplich- 
tingsgevoel ten opzichte van de objectieve, morele ordening, die uit 
de biologische processen zou zijn af te lezen. "Wie dus gebruik maakt 
van dit geschenk van God, maar daarbij het geschenk zelf van zijn bete
kenis en doelstelling berooft, al is het maar gedeeltelijk, handelt in 
strijd met het wezen van man en vrouw en van hun intiemste betrekkingen
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en daardoor ook met Gods plan en zijn heilige wil" (HV 13). Het spreekt 
voor zich, dat een dergelijk biologisch af te leiden idee omtrent "Gods 
scheppingsplan" in de modem-westerse samenleving, die bepaald wordt 
door en meer dan ooit bestaat bij de gratie van wetenschap, techniek en 
planning, weinig weerklank vindt. Tegenover de angst van Paus Paulus, 
dat door het toestaan van de contraceptiva het verwekken van het mense
lijk leven wordt prijsgegeven aan de menselijke willekeur (HV 17), stel
len de critici dan ook, dat Paus Paulus de voortplanting op een onverant
woorde wijze overlevert aan het biologische gebeuren. Zo vraagt juist 
de "eerbied voor net leven", waarop de Paus zijn stellingname grondt, om 
meer effectieve methoden dan de periodieke onthouding. Bovendien doet 
het hier aangelegde onderscheid tussen "natuurlijke" en "onnatuurlijke" 
methoden velen kunstmatig aan, omdat volgens hen slechts datgene onna
tuurlijk is, wat niet aan de liefde tussen man en vrouw beantwoordt.
Voor menigeen zijn dan ook de onthoudingsmethoden minder natuurlijk dan
de contraceptiva, omdat juist zij de continuïteit van de geslachtelijke 

55)relatie doorbreken .
Voorts vertoont de encycliek onmiskenbare trekken van het christelijke 
sexuele taboe. Weliswaar stelt Paus Paulus, dat de huwelijksliefde een 
volop menselijke liefde is, "dat wil zeggen een liefde, die tegelijk 
zinnelijk en geestelijk is" (HV 9), maar de nadruk op het driftmatig 
karakter van de sexualiteit en de noodzaak van zelfbeheersing is opval
lend. De ascese verbonden aan de periodieke onthouding, aldus Paus Pau
lus, schaadt de liefde niet, maar bevordert haar. Zij draagt bij tot de 
volledige persoonlijke ontplooiing van de echtgenoten; zij schenkt het 
gezin een grote rust en vrede en zij vergemakkelijkt de oplossing van 
andere problemen; zij cultiveert de zorg en attentie van de huwelijks
partners voor elkaar, helpt de gehuwden het egoïsme te overwinnen en 
verdiept hun verantwoordelijkheidsbesef; zij geeft de ouders de moge
lijkheid tot een diepergaande en sterkere invloed op de kinderen, die 
zullen opgroeien in een juiste waardering van de menselijke waarden door 
een harmonische ontplooiing van hun geestelijke en affectieve vermogens 
(HV 21). In deze passage wordt door Paus Paulus niet alleen voor een ze
kere beheersing van het driftleven gepleit. Ze herinnert duidelijk aan 
de diepgewortelde lustangst uit het verleden en de hogere waarde van de
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onthouding.
Tenslotte lijkt Humanae Vitae min of meer terug te vallen in een andro- 
centrische zienswijze op het sexuele. Sprekend over de gevaren van de 
contraceptiva zegt de Paus immers: "Ook is het te vrezen, dat de man 
die eenmaal gewend is geraakt aan anticonceptionele praktijken, tenslot
te de eerbied voor de vrouw zal verliezen en, zonder zich verder te be
kommeren om haar fysiek en psychisch evenwicht, haar eenvoudig zal gaan 
zien als een middel tot egoïstische bevrediging en niet meer als zijn 
levensgezellin die hij achting en liefde verschuldigd is". (HV 17). Paus 
Paulus valt hier, zo lijkt het, min of meer terug op de traditionele idee 
van het "gebruik van de vrouw" door de man. Dat deze opvatting in de mo
derne personalistische denkwijze niet past, hoeft andermaal geen betoog. 
Men gebruikt juist dikwijls voorbehoedmiddelen omwille van het fysiek en 
psychisch evenwicht van de vrouw, waarbij het in het moderne egalitaire 
huwelijk bovendien om een gemeenschappelijke beslissing van de echtgeno
ten gaat-^.

Het blijkt dus, dat de voorindustriële moraal met betrekking tot huwelijk 
en gezin in Humanae Vitae nog doorspeelt. Dit is echter nog slechts één 
kant van de medaille. Ook naar haar vorm als kerkelijke uitspraak grijpt 
de encycliek terug op een meer traditioneel denkpatroon, namelijk dat van 
de volkskerk. In de volgende paragraaf zal verder worden uitgewerkt wat 
daarmee bedoeld wordt.

1.5.1. Van volkskerk naar vrijwilligheidskerk

In navolging van Weber en Troeltsch typeert Schreuder in meerdere van
zijn publicaties de tot voor kort geldende kerkvorm als uitgesproken 
1 57)volkskerkelijk . Uitgaande van het evangelie, dat zich tot alle men
sen richt, maakte de katholieke kerk aanspraak op de universaliteit van 
haar leer en trachtte alle leden van de maatschappij te omvatten. Hier
mee gingen een exclusieve waarheidspretentie en intolerantie ten aanzien 
van andersdenkenden gepaard. Bij haar pogen iedereen in zich op te 
nemen werd de kerk echter geconfronteerd met de noodzaak van een compro
mis. De grote massa kan niet aan de hoge religieuze eisen voldoen en zoekt
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eerder het binnenwereldlijk nut van de godsdienst. Het compromis bestond 
nu hierin, dat er een accentverschuiving plaatsvond van de volmaaktheid 
van het individu naar die van de kerk en haar apparaat als zodanig. De 
zondige, onvolmaakte mens verkrijgt het heil door orthodoxie in het ge
loof, gehoorzaamheid aan het kerkelijke gezag en het ontvangen van de 
sacramenten. Bovendien trachtte de volkskerk een optimale conformiteit 
met haar standaarden te garanderen door een extensieve maatschappelijke 
politiek. Zij formuleerde enerzijds gedetailleerde moraalcodices op alle 
terreinen van het sociale handelen, zoals huwelijk, gezin, opvoeding, 
economie, politiek en wetensohap, en zij mengde zich anderzijds ook daad
werkelijk in de uitvoering en het beleid op vele van deze gebieden. De 
verkondiging en controle op de naleving van deze moraalcodices was de 
taak van de ambtsdragers, die hun macht ontleenden aan de hen gegeven 
mogelijkheid om de institutionele heilsmiddelen, met name de sacramenten, 
te weigeren. Deze macht werd nog versterkt door hun niet alleen religi
euze, maar dikwijls ook maatschappelijke functies. Tenslotte trachtte 
de kerk haar ideaal van "corpus christianum" of christelijke maatschap
pij te realiseren door de alliantie met de staat: de volkskerk wilde te
gelijk geprivilegieerde staatskerk zijn.
Het hier omschreven universalistische, maatschappelijk extensieve kerk
type met een exclusieve waarheidspretentie en een sterke nadruk op de ob
jectieve heilsmiddelen, de gehoorzaamheid, de uniformiteit en het ambt 
is een ideaaltypische constructie, waarin zeker niet alle historische 
variatie is opgenomen. Het lijkt echter anderzijds niet te ontkennen, dat 
deze schets in grote lijnen overeenkomt met de wijze waarop de katholie
ke kerk eeuwenlang heeft gefunctioneerd.

Ook de katholieke kerk in Nederland beantwoordde aan deze beschrijving,
zij het, dat men - zoals Sohreuder stelt - in ons land beter kan spre-

58)ken van een "verhinderde" volkskerk . Zoals bekend, vormden de katho
lieken na de reformatie slechts een kwantitatieve minderheid van de Ne
derlandse bevolking. Deze minderheid was aanvankelijk blootgesteld aan 
religieuze onderdrukking, men denke aan de "schuilkerksituatie" na het 
verbod op de openbare uitoefening van de katholieke godsdienst in 1573. 
Tevens was er - met name in de Generaliteitslanden Noord-Brabant en
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Limburg - sprake van een economisch-politieke onderdrukking . Men kan 
dan ook spreken van een "verhinderde" volkskerk, voor zover de pretentie 
van universaliteit en de christelijke maatschappij in katholieke zin 
niet gerealiseerd konden worden.
Toch had het Nederlandse katholicisme vele kenmerken met het geschetste
volkskerkelijke ideaaltype gemeen, ja zelfs accentueerde de historische 
minderheidspositie en het daarop volgend emancipatiestreven van katholiek 
Nederland menig element daaruit nog eens extra. De Nederlandse kerk hand
haafde theoretisch haar aanspraak op universele geldigheid als enig ware 
mogelijkheid van christendom. "Alle andere kerkelijke en levensbeschouwe
lijke groeperingen golden als even zovele dwalingen, die eigenlijk geen 
recht van bestaan hadden, en werden als voorwerp van bekering beschouwd" 
Orthodoxie inzake geloof en zeden, alsmede een sterke beklemtoning van 
het onfeilbare leergezag van Rome waren kenmerkend. Meer dan in welk Eu
ropees land ook, werd door de Nederlandse katholieken de nadruk gelegd 
op het nakomen van de rituele verplichtingen in regelmatige kerkgang en 
het ontvangen van de sacramenten. Bovendien gold er een uitgesproken 
institutionele ambtsopvatting: als "bemiddelaar van de eeuwige waarden" 
deelde de clerus in het gezag van Rome^^. Het gezag van de priester werd 
te meer geaccentueerd door het ontbreken van een voldoende leken-intel- 
ligentsia. Zowel als machtsinstrument in het streven naar emancipatie 
als ook uit de behoefte aan een optimale structuur voor de socialisering van 
en controle op de religieuze en sociaal-ethische normen, isoleerden de 
katholieken zich binnen de eigen verzuilde organisaties. Op deze wijze 
trachtte men het oude volkskerkelijke idee van de "christelijke maatschap
pij" althans in eigen kring te verwerkelijken.

Inmiddels heeft zich bij velen - en de Nederlandse katholieken behoren
62 )in deze ongetwijfeld tot de koplopers ' - een nieuw kerk

beeld ontwikkeld, dat meer aansluit aan de huidige maatschappelijke om
standigheden van de westerse wereld. Deze nieuwe idee kan worden aange
duid met de term "vrijwilligheidskerk" of "denominatie", hetgeen bete
kent, "dat het om een religieuze institutie in een pluralistische maat
schappij gaat, die dat pluralisme onderschrijft"^\ In concreto houdt 
dit op de eerste plaats in, dat de kerk haar universaliteits-en exclusivi--

59)
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teitspretenties opgeeft. Ze erkent naast zichzelf andere legitieme vor
men van christendom en tracht niet meer alle maatschappelijke sectoren 
naar eigen inzicht in te richten. In een maatschappij, waarvan de insti
tutionele differentiatie een wezenlijk kenmerk is, ligt het voor de 
hand, dat ook de kerk zich gaat specialiseren en zich op haar specifiek 
eigen functie terugtrekt, namelijk die van geloofs- en belijdenisver- 
hand. Hiermee stijgt het respect voor de eigenstandigheid van andere 
levenssectoren; de problemen worden niet meer vanuit een overwegend 
religieus-kerkelijk perspectief benaderd, dat wil zeggen ook zakelijk- 
deskundige overwegingen worden erkend.
Bovendien eist de confrontatie met de huidige veelvormige en dynamische 
samenleving een voortdurende aanpassing, die uiteraard in tegenstelling 
staat tot het uniformisme en exclusivisme van een centralistische en 
hiërarchisch belerende kerk. Een straffe organisatie is van belang, wan
neer men zich ofwel invloed op de maatschappij wil verzekeren ofwel zich 
tegen andere stromingen moet verdedigen. Wanneer men echter als kerk 
zoekt naar een religieuze zingeving in een gedifferentieerde en steeds 
veranderende samenleving, is flexibiliteit een noodzakelijke voorwaarde 
en daarmee zowel een meer democratische en gedecentraliseerde interne 
structuur als een open houding naar buiten om in dialoog met andersden
kenden tot een aangepaste oplossing te komen.
Deze nieuwe optiek gaat tevens gepaard met. een verminderde rituele re
ligiositeit en devotionele vroomheid. Voor sommigen gaat het hier "slechts" 
om een afbraak van de volkskerkelijk geïnstitutionaliseerde en eenzijdig 
"jenseitig" georiënteerde vormen van godsdienstigheid; deze zijn, zo 
stellen zij, echter niet identiek met de evangelische inspiratie, die 
ook of hoofdzakelijk binnenwereldlijk dient te worden gerealiseerd. Ande
ren betreuren deze ontwikkeling als een secularisering van de moderne 
westerse maatschappij, die haar christelijk geïnspireerde grondslag ver
liest. Hoe men de veranderingen ook waardeert, de "uiterlijke" verliezen 
van de Europese kerk zijn onmiskenbaar en was tot voor kort het verschil 
tussen een "katholiek" en een "niet-katholiek" scherp te trekken, heden 
ten dage dienen zoveel aspecten in de beoordeling te worden betrokken, dat 
deze grens uitermate is vervaagd.
Tenslotte heeft de overgang naar de denominatie de positie van de priester
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beïnvloed. In de volkskerkelijke idee is hij de vertegenwoordiger van de 
kerk en de door haar geleerde eeuwige waarden. Zijn taak ligt bovendien 
niet alleen in het religieuze, maar tevens in het maatschappelijke vlak.
In de emancipatiekerk wordt zijn gezag, zoals gezegd, nogeens extra be
vestigd voor zover hij de voorloper is in de strijd om sociale erkenning 
en het symbool van de onderdrukte institutie. Tegenover deze "instituti
onele" ambtsopvatting stelt zich in het moderne kerktype echter een 
"personalistische" zingeving: de priester staat niet langer als zielzor
ger op een voetstuk, maar is meer een medemens, die godsdienstige service 
verleent, zich openstellend voor contact en bereid tot vernieuwingen, 
waar dit nodig lijkt^^^.
De hier beschreven ontwikkeling naar de denominatie geeft eerder een ten
dentie dan een volledige realiteit weer. Dit geldt zeker voor de wereld
kerk in zijn totaliteit. De verschillende wijzen waarop godsdienstigheid, 
pauselijk gezag, de autonomie van de leken, het celibaat om maar enkele 
voorbeelden te noemen gewaardeerd worden, getuigen van een kerk in over
gang, een proces dat ten aanzien van zijn verschillende onderdelen geens
zins gesynchroniseerd verloopt. Niettemin lijkt het duidelijk, dat de 
kerk zich in een spanningsveld tussen de polen van volkskerk en vrijwil- 
ligheidskerk bevindt, zich steeds verder ontwikkelend naar het laatste 
type.

1.5.2. Humanae Vitae als volkskerkelijk document

Het is»nu onmiskenbaar, dat Humanae Vitae de problematiek rond de con
traceptiva op een traditionele volkskerkelijke wijze tracht op te lossen. 
Zo richt de Paus zich weliswaar in eerste instantie tot de katholieke 
wereld, maar de traditionele universaliteitsaanspraken komen tegelijker
tijd naar voren, voor zover hij daarenboven zijn boodschap richt tot 
"U allen, mensen van goede wil» (HV 31). De kerk is in zijn opvatting 
"moeder en lerares van alle volken" (HV 19)* Hij noemt in dit verband 
speciaal ook degenen die de verantwoordelijkheid dragen voor het welzijn 
van de samenleving, zoals met name de regeringen, de publiciteitsmedia, 
de wetenschappers, de artsen en het verplegend personeel (HV 22 tot en
met 2 7).
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In overeenstemming hiermee heeft de encycliek de pretentie de exclusieve 
waarheid te verkondigen; de Paus zijn weliswaar de argumenten bekend, die tot 
een alternatief standpunt kunnen leiden-het bevolkingsprobleem, de ar- 
beids- en woonsituatie, de veranderde visie op economisch en opvoedkun
dig gebied, de emancipatie van de vrouw, de nieuwe ideeën omtrent het 
huwelijk en de toenemende natuurbeheersing (HV 2 en 3) -, maar in feite 
weerhoudt hem dit niet zijn eigen mening als enig ware voor te houden 
(HV 18). Van een werkelijke discussie op grond van zakelijke argumenten 
is dan ook eigenlijk geen sprake. Zoals reeds eerder opgemerkt werd, be
schrijft Paus Paulus' uitgebreid de voordelen van de ascese voor de per
soonlijkheidsontplooiing van de echtgenoten, voor hun huwelijksleven en 
voor de opvoeding van de kinderen (HV 21). Ook wijst hij uitvoerig op de 
gevaren van de contraceptiva voor de huwelijkstrouw en het zedelijk ni
veau van de samenleving, voor de jeugd, voor de houding van de man ten 
opzichte van zijn vrouw en voor de bescherming van de intieme sfeer van 
het huwelijksleven tegen een ingrijpen van de burgerlijke overheden (HV 
17). Deze argumenten hebben alle betrekking op de empirie, maar bewijzen 
hiervoor geeft Paus Paulus niet. Zelfs als men geen directe bewijzen 
vraagt en de uitspraken in Humanae Vitae als mogelijkheid aanvaardt dan 
nog blijft staan, dat deze argumentatie hoogst onbevredigend is, omdat 
er niet of nauwelijks sprake is van een confrontatie met de overwegingen 
van de voorstanders van de contraceptiva. Deze worden in het begin van 
de encycliek, zoals gezegd, genoemd (HV 2 en 3), maar er wordt verder 
geen gerichte poging ondernomen ze te ontzenuwen. De "empirische" argu
menten spelen dan ook geen wezenlijke rol in het betoog. Zij zijn slechts 
bedoeld als een nadere ondersteuning van een reeds voorgegeven standpunt, 
dat berust op een bepaalde uitleg van de natuurwet, waarvan de kerk de 
authentieke bewaarster en verklaarster is (HV 4).
Overeenkomstig het volkskerkelijk denken worden voorts de voorschriften 
zeer concreet geformuleerd. Men weet na het lezen van de encycliek pre
cies wat men te doen en te laten heeft: alle kunstmatige middelen - in
clusief sterilisatie en abortus - worden nauwkeurig in een afgewogen tekst 
omschreven en als immoreel veroordeeld, slechts de totale en periodieke 
onthouding zijn geoorloofd.
Ook de hiervoor beschreven tegenstelling tussen het heilige kerkinstituut
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en de zwakke zondige mens vindt men onmiskenbaar terug in die passage, 
waarin de laatste met zijn problemen wordt verwezen naar de sacramenten, 
de eucharistie en de biecht, en het gebed (HV 19, 20, 25 en 29).
Tenslotte is ook de oproep tot de geestelijkheid illustratief voor het 
traditionele kerkidee in Humanae Vitae: de priesters moeten niet naar 
de zakelijke bewijskracht van de pauselijke argumenten vragen, maar aan 
zijn woord gehoorzamen en als geestelijke leiders van individuele per
sonen en gezinnen de katholieke leer onverkort uiteenzetten, vooral om
dat "de herders van de kerk op bijzondere wijze het licht van de Heilige 
Geest ontvangen om de waarheid juist te kunnen verklaren" (HV 28).

Het ligt voor de hand, dat al deze momenten evenzovele punten van kri
tiek geworden zijn. De hiërarchisch belerende toon, de universalistische 
en exclusieve pretentie, de vooral "jenseitig", niet of nauwelijks zake
lijk georiënteerde argumentatie, het concrete karakter van de voorschrif
ten die geen rekening houden met de motieven en omstandigheden van het 
echtpaar, de "institutionele",ambtsopvatting die spreekt uit de opdracht 
aan de priesters, het zijn alle volkskerkelijke elementen die strijdig 
zijn met het zich ontwikkelend denominationele bewustzijn. Daarom werd 
Humanae Vitae in het voorgaande niet alleen naar inhoud, maar ook naar 
vorm als een "cultural lag" getypeerd. Uit deze encycliek spreekt naast 
een traditionele sexualiteits- en huwelijksopvatting een kerkbeeld, dat 
minder aangepast lijkt aan de moderne westerse samenleving.

1.6. De encycliek in sociologisch perspectief

In het voorgaande werd de kritiek op Humanae Vitae in verband gebracht 
met de ontwikkelingen in de moderne samenleving. Enerzijds stelt de ge
ïndustrialiseerde, urbane maatschappij nieuwe eisen aan het huwelijks- 
en gezinspatroon, anderzijds beperkt zij de invloed van de kerk op aller
lei terreinen, zodat deze institutie hoofdzakelijk een geloofs- en be- 
lijdenisverband wordt. Daarmee zijn belangrijke condities geschapen voor
de overname van het vooral buitenkerkelijk gegroeide patroon van ge-

65)boortenregeling in weerwil van de officiële leer . Dit geldt ook voor 
katholiek Nederland. Waren de Nederlandse katholieken in de minderheids-
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situatie een toonbeeld van orthodoxie en devotionele vroomheid en was 
tot voor kort hun weerstand tegen de gezinsplanning en de anticoncepti- 
onalia - getuige het hoge geboortenniveau - nog sterk, met de bijna 
voltooide emancipatie en de daarmee gepaard gaande binnenkerkelijke 
veranderingen vindt onder hen een vergaande aanpassing plaats aan het 
geboortenregelingspatroon van de rest van ons land.

Dit is de kern van het voorafgaande betoog. De volgende vraag is, waarom 
de Paus zich van deze ontwikkelingen distantieert door op volkskerkelij
ke wijze’ een moraal te verkondigen, die afwijkt van het moderne westerse 
denken. Door sommigen wordt een verklaring gezocht in de individuele 
persoon van de Paus. Een voorbeeld hiervan geeft het volgende citaat:
"Als psychiater zeg ik dat dit een neurotisch stuk is - met irrationele 
angsten, dwangmatig denken, met een neurotische gezagsopvatting ook, met 
wantrouwen tegenover de mens ..." . Meer positief waarderend kan men 
ook stellen, dat Paus Paulus zich persoonlijk tegenover de waarheid ver
plicht gevoelde en zich niet gemakkelijk met de tijdstroom wilde laten 
meevoeren. Hij zegt zelf, dat de encycliek is ontstaan uit zorg voor de 
waarden van het menselijk leven en de waardigheid van het huwelijk en
dat ze een bijdrage is tot een waarachtig menselijke beschaving (onder an-

67)dere HV 18 en de boodschap van 30 augustus 19 6 8) . Beide verklaringen 
kunnen waar zijn; uiteraard heeft hij zijn persoonlijk stempel op deze 
encycliek gedrukt. Anderzijds evenwel past zijn visie toch in een katho
lieke traditie, die niet door hem is uitgevonden en die niet alleen door 
hem wordt onderschreven. Derhalve lijkt een aanvulling vanuit sociolo
gisch gezichtspunt noodzakelijk.

Vanuit dit gezichtspunt kan de vraag gesteld worden, of niet mede ideo
logische elementen een rol hebben gespeeld, of met andere woorden Paus 
Paulus in zijn vasthoudendheid ten opzichte van de traditie niet tevens 
bepaalde kerkelijke belangen - bewust of vooral onbewust - heeft willen 
verdedigen. Enige aanwijzingen voor de gerechtvaardigheid van deze hypo
these vindt men wel in de tekst van de encycliek.
Op de eerste plaats zij gesteld, dat de kerk het gezin altijd als een 
belangrijk pastoraal mechanisme heeft beschouwd. Men denke vooral aan 
de betekenis van de vrouw, de "devotus femineus sexus", die zowel de
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religieus-kerkelijke socialisering van de kinderen als de religieuze 
oontröle van de man werd opgedragen. Dat ook Paus Paulus het gezin als 
een belangrijke kern ziet, blijkt onder andere uit zijn typering daar
van als de "oercel van de maatschappij" (HV 23) en zijn nadruk op het 
"apostolaat van de gehuwden onderling" (HV 26). Daarnaast is de chris
telijke traditie doordrenkt van een afweerhouding ten opzichte van het 
sexuele. Paus Paulus heeft zich hiervan, zoals gezegd, niet geheel los 
kunnen maken. Hij legt dan ook de nadruk op het belang van de ascese 
(HV 21) en hij wijst op de gevaren van de anticonceptionalia (HV 17).
Het is niet verwonderlijk, dat Paus Paulus er weinig voor voelt om het 
sexuele gevaar in het pastoraal zo belangrijke gezin te laten doordrin
gen. Het heeft er dan ook alle schijn van, dat zijn standpunt niet al
leen is ingegeven door de zorg voor ie juiste leer, maar dat het tevens 
de ideologische functie van een institutionele zelfbescherming vervult: 
het wil voorköaien, dat dit pastoraal mechanisme van de kerk geschaad wordt.
Een tweede ideologische bron lijkt de zorg voor het kerkelijk ge
zag te zijn. Er wordt in Humanae Vitae herhaaldelijk gewezen op de his
torische continuïteit van de daarin verkondigde leer (HV 6, 10, 11, 16,
31). Voor zover het de contraceptiva betreft stelt de Paus dit ook terecht. 
Vooral in deze eeuw, waarin de geboortenregeling een zo grote vlucht heeft
genomen en de strijd rond de contraceptie heftig is opgelaaid, heeft de

68)kerk zich herhaaldelijk tegen de kunstmatige methoden uitgesproken .
In deze situatie, waarin de kerk zich meerdere malen op een niet mis te 
verstane wijze negatief over de anticonceptionalia heeft uitgesproken en 
daarmee vele offers van de katholieken heeft gevraagd, kan zij natuurlijk 
niet zo gemakkelijk meer terug zonder het gevaar van gezagsverlies. De leer 
heeft dan ook mede de ideologische functie van een bescherming van de 
belangen van het institutionele gezag.
Men versta deze duiding goed. Het gaat hierbij niet om een aanval op de 
persoon van Paus Paulus. De constatering is slechts, dat Humanae Vitae 
een ideeënwereld weerspiegelt, die niet losstaat van bepaalde kerkelijke 
belangen en dat de encycliek mede vanuit dat perspectief lijkt te zijn 
gericht.

Intussen behoeft deze ideologische verklaring aanvulling. Zij zegt immers
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niet meer dan: gegeven een traditionele huwelijks- en sexualiteitsvisie 
enerzijds en een volkskerkelijke zienswijze anderzijds dient de encycliek 
een in het denken van de Romeinse hiërarchie groot belang van hét kerke
lijk instituut. Men moet ons inziens evenwel verder vragen: waarom houdt 
Paus Paulus zo sterk aan deze denkbeelden vast, waarom ziet hij de sexu- 
aliteit nog als een vijandin van de religie en waarom vindt hij de conti
nuïteit van de leer een zo belangrijke zaak ?
Het ligt na de voorgaande paragrafen welhaast voor de hand een antwoord 
te zoeken in de specifieke positie van de Paus - en meer algemeen vaji de 
Romeinse hiërarchie-binnen de kerk en ten opzichte van de samenleving.
Dit lijkt in tweeërlei zin van toepassing. Ten eerste moet men bedenken, 
dat vooral aan de basis van de kerk de druk naar verandering sterk en 
de weerstand daartegen gering is. Het zijn met andere woorden de echt
paren die "aan den lijve" de noodzaak ervaren van een aan de moderne 
omstandigheden aangepaste huwelijks- en sexualiteitsmoraal. Zij zijn 
het anderzijds ook, die althans in deze vitale zaak, zich gemakkelijk 
kunnen openstellen voor een kerkelijke vernieuwing. Men staat hier met 
andere woorden voor een verandering in het cultuurpatroon, die zich in 
hoofdlijnen van "onderen naar boven" doorzet. Anders gezegd: het veran
deringsproces draagt het karakter van een binnenkerkelijke oppositionele 
beweging. Dat de Paus vanuit zijn positie als hoogste gezagsdrager in de 
kerk defensief reageert, is sociologisch geen opvallend verschijnsel. Voor
al hij is immers vanuit zijn functie gehouden het authentieke karakter 
van de kerk en haar leer te verzekeren. Dat hij daarbij vanuit de oppo
sitie gezien meer dan nodig vasthoudt aan de kerkelijke traditie, is een 
welhaast onvermijdelijk gegeven.
Lijkt de encycliek mede te kunnen worden gezien als een defensieve reac
tie van een - autoritair - leider op een oppositionele beweging, het 
standpunt van de Paus wordt eens te meer inzichtelijk, wanneer men be
denkt dat de modern-westerse beleving van gezin en kindertal slechts

6 9)voor een beperkt deel van de wereldkerk van toepassing is . In veel 
landen met een minder geïndustrialiseerde en urbane structuur ervaren 
de ouders de noodzaak van gezinsplanning minder sterk. De meer negatieve 
reacties moeten ons dan ook niet de ogen doen sluiten voor ook de in
stemming, die de encycliek ontving, met name uit de economisch minder
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ontwikkelde katholieke landen, zoals Zuid-Amerika, Spanje en Portugal . 
Paus Paulus verdedigt in Humanae Vitae dan ook niet een kerkbeeld en een 
huwelijksopvatting, die in het geheel niet meer zouden aanslaan. Men moet 
eerder stellen, dat hij in de keuze tussen een nieuwe en oude visie in 
veel opzichten een behoudend standpunt inneemt, omdat hem - geconfron
teerd met de wereldsituatie - de noodzaak en juistheid van vernieuwing 
minder aanspreekt of wellicht tenminste het moment hiertoe minder oppor
tuun lijkt.
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HDOIDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSOPZET

In het voorgaande hoofdstuk werd vanuit een historisch-sociologische analyse 
meer zicht gegeven op het ontstaan van Humanae Vitae en de sociaal-structure- 
le achtergronden van het met deze uitspraak weer toegespitste conflict. Hier
aan is nogal wat aandacht "besteed, omdat de schets van deze ontwikkelingen be
langrijke aanknopingspunten biedt voor de probleemformulering van het voor
liggende onderzoek. In paragraaf 2.1. wordt uitgaande van deze meer algemene 
beschouwingen de concrete vraagstelling nader uitgewerkt. In hoeverre een on
derzoeker er in slaagt zijn oorspronkelijke bedoelingen waar te maken is direct 
afhankelijk van de wijze, waarop hij zijn uitgangspunten in onderzoekshande
lingen weet te vertalen en deze handelingen voorts tijdens het verloop van het 
onderzoek uitvoert. Aan dit thema is paragraaf 2.2. gewijd.

2.1. De probleemstelling

Humanae Vitae stelt de katholiek dus voor een rolconflict: van de katholiek 
als katholiek en als "participant aan de moderne samenleving" worden verschil
lende dingen verwacht. De Paus vraagt loyaliteit aan de kerkelijke leer, tege
lijk echter wordt de katholiek geconfronteerd met de eisen van de moderne ge
zinsplanning, die vaak het gebruik van de contraceptiva vergt. De keuze, die 
men in een dergelijk dilemma maakt, is dikwijls de resultante van een complex 
van oplossingsmechanismen. In dit onderzoek vragen een drietal processen de 
speciale aandacht.
Ten eerste: de kern van het conflict ligt in de gezagsaanspraken van Paus Pau
lus, en hiermee is tevens één van de oplossingsmechanismen - zo niet het be
langrijkste - gegeven. Terwijl de gezagsgetrouwe katholiek steeds zal proberen 
loyaal te zijn aan de kerk, zal de voorstander van de morele autonomie de ex
clusieve gezagsaanspraken van de encycliek afwijzen en stellen, dat de leer 
van Humanae Vitae slechts één factor is naast alle andere, waarmee men in zijn 
beslissing rekening moet houden. De inhoudelijke keuze "voor" of "tegen" de 
contraceptiva wordt gericht Sn gelegitimeerd door een verschillende waardering 
van het leergezag en het eigen geweten. Hecht men veel waarde aan het gezag van 
de Paus, dan zal men ondanks de druk, die de persoonlijke omstandigheden uitoe
fenen, toch doen en denken conform Humanae Vitae; zelfs zal men zich in moeilijke
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omstandigheden daaraan nog extra vas-tklampen en zo de eigen keuze voor zich
zelf en anderen trachten waar te maken. De katholiek, die het exclusieve 
leergezag van de kerk in deze kwestie afwijst, zal gemakkelijker met de om
standigheden meegaan en voorbehoedmiddelen accepteren en gebruiken; hiermee 
is omgekeerd weer de waarschijnlijkheid groot, dat hij de volkskerkelijke 
gezagspretentie van de encycliek nog sterker zal gaan afwijzen dan hij vöör. 
zijn keuze al deed.
Ten tweede: eerder werd onderscheid gemaakt tussen "non-conformisme" en
"aberrantie". De non-conformist wijkt in zijn gedrag af van de normen en hij
rechtvaardigt dit door de afwijzing van de moraal, die dat gedrag veroordeelt.
Ook de aberrant houdt zich niet aan de norm, maar hij blijft niettemin over-

1)tuigd van de morele juistheid daarvan '. Hij is met andere woorden in tradi- 
tiöneel-godsdienstige termen de zondaar, die vergiffenis nodig heeft en die 
dit ook voor zichzelf erkent. Volledigheidshalve dient hieraan te worden toe
gevoegd, dat de aberrant in de traditionele moraal-theologie niet altijd in 
dezelfde mate schuldig wordt bevonden. Men kent immers het onderscheid tussen 
de objectieve en subjectieve moraliteit. De eerste heeft betrekking op de 
vraag of een handeling "in zich" goed of slecht is,terwijl de tweede over de 
feitelijke mate van schuld gaat bij de beoordeling waarvan ook de konkrete 
omstandigheden van de handeling alsmede de konkrete intentie in aanmerking 
worden genomen. De aberrantie is met andere woorden een "individuele" oplos
sing, waarvoor alnaargelang de omstandigheden meer of minder begrip wordt 
opgebracht. Het is te verwachten dat deze oplossing ten aanzien van de on
derhavige materie nog slechts in beperkte omvang voorkomt. Aberrant gedrag

2)kondigt vaak de verandering van nonnen aan ' en dit gedrag lijkt dan ook meer 
te beantwoorden aan de situatie van het recente verleden dan van het heden. 
Zoals de zaken nu staan, zullen de meeste katholieken, die contraceptiva 
toepassen, dit meestal niet zien als een uitzondering op de algemene regel, 
maar zullen hun praktijk rechtvaardigen door een algemene instemming met de_ 
nieuwe moraal. Niettemin blijft natuurlijk te onderzoeken of en in hoeverre 
ook nu nog de aberrantie als een aanpassing aan de eisen van de samenleving 
voorkomt.
Tenslotte: de theorie van de cognitieve dissonantie^ vestigt de aandacht op 
een derde oplossingsmechanisme, namelijk de selectieve perceptie en interpre
tatie van de kerkelijke leer. Het is een veel voorkomend verschijnsel, dat 
men infoimatie, die onrust verwekt, probeert te vermijden, ja zelfs dat men
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zoekt naar informatie die "in het eigen straatje past". De roker bijvoorbeeld, 
die niet van de sigaretten af Jkan blijven, is gemakkelijk geneigd zichzelf 
wijs te maken, dat wat er allemaal gezegd wordt over longkanker wel zal mee
vallen. De katholiek,'die in de eigen huwelijkspraktijk de noodzaak van de 
contraceptiva ervaart of de wenselijkheid daarvan rondom zich heen ziet, kan 
evenzo redeneren, dat de encycliek tenminste ruimte openlaat voor noodgevallen 
en dat "de soep nooit zo heet gegeten wordt als hij wordt opgediend". Humanae 
Vitae spreekt zeer duidelijke taal. Inpers en op radio en t.v. alsmede binnenkerke
lijk - onder andere in preken - is ruimschoots aandacht aan dit schrijven be
steed, Te verwachten is dan ook, dat de katholieken in het algemeen weten wat 
de huidige richtlijnen inhouden. Niettemin is het mogelijk, dat degenen die 
de leer niet kunnen aanvaarden menigmaal, althans ten aanzien van bepaalde on
derdelen, een voor het eigen geweten gunstige uitleg aan de encycliek geven.
Het standpunt van de Nederlandse bisschoppen en de reacties van de Nederlandse 
geestelijkheid hebben dit wellicht mede in de hand gewerkt voorzover zij de 
scherpe kanten van Humanae Vitae versluierden^.
Hoofdstuk 3 occupeert zich met deze 3 oplossingsmechanismen. Het geeft de re
actie weer op een groot aantal vragen en uitspraken in de vragenlijst over de 
beoordeling van de kunstmatige geboortenbeperkingsmethoden (Deel I: vraag 6;
IV: 2; V: 1 en 2), het gebruik ervan (VI: 1, 3 en 15)i het gezag van de ker
kelijke leer en de betekenis van het eigen geweten (lil: 8; IV: 1) en 
tenslotte de perceptie van de inhoud van Humanae Vitae (ills 7)"^«

In de beschouwingen van Hoofdstuk 1 werd de toenemende noodzaak van geboorten- 
beperking als de drijfveer voor het gebruik van de contraceptiva geschetst.
De historische ontwikkeling en de huidige discussie suggereren twee polaire houdings- 
complexen. Aan de ene kant staat de voorstander van de contraceptiva, die het 
principiële belang van gezinsplanning benactrukt en ook in de eigen privêsitua^- 
tie voor een beperkt kindertal opteert. Aan de andere kant staat de tegenstan
der van deze methoden, die zich in mindere mate heeft losgemaakt van het trâ - 
ditionele ideaal van het grotere gezin en die de voortplanting dan ook rela
tief onbekommerd aan de natuur meent te moeten overlaten. Het ligt voor de 
hand, dat het hier niet gaat om houdingstypen, die losstaan van de feitelijke 
omstandigheden, waarmee men geconfronteerd wordt. Naarmate de bezwaren tegen 
een verdere gezinsuitbreiding - door toename van het kindertal of om andere 
redenen bijvoorbeeld de gezondheid van de vrouw - sterker worden, zal men eer

V
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der geneigd zijn over te gaan -tot het gebruik van de meer effectieve, maar 
door de kerk afgewezen methoden. Conformiteit aan de kerkeli'jke leer is met 
andere woorden voor de een gemakkelijker dan voor de ander, afhankelijk van 
de gezinsfase waarin men verkeert. Hoofdstuk 4 gaat over deze samenhangen 
tussen de keuze in het conflict enerzijds en de geboortenregelingsmentaliteit 
(il), het gezinsontwerp (i: 12) en de gezinsfase (i: 11, 13 en 1 4) anderzijds.

Het huidige geboortenregelingspatroon heeft gevolgen voor de voorlichting, die 
over deze materie gezocht en gegeven wordt, en deze voorlichting is omgekeerd 
weer een mechanisme, dat op de gezinsplanning zijn invloed doet gelden. Bit 
onderwerp is te complex om het in dit onderzoek in extenso te 'behandelen, 
er worden twee punten uit geselecteerd.
Ten eerste lijkt een samenhang aannemelijk tussen de kennis, die men van de 
onderscheidcn methoden heeft en de keuze, die men in het conflict maakt. De 
behoefte aan kennis hangt in het algemeen af van de vraag in hoeverre men deze 
informatie in de eigen praktijk gebruiken kan. In de termen van Festinger heet 
dit, dat men informatie zoekt, die consonant is met de reeds bestaande gedrâ - 
gingen, verwachtingen, kennis en waardencomplexen. Wordt men toch min of meer 
toevallig of gedwongen geconfronteerd met dissonantie verhogende kennis, dan 
ontloopt men deze door bijvoorbeeld een verkeerde interpretatie, zo snel moge
lijk vergeten, ongeloof e.d.^. Dit betekent in de onderhavige materie: bestaat 
er een negatieve houding ten opzichte van de contraceptiva en heeft men minder 
belangstelling voor of zelfs argwaan tegen geboortenregeling als zodanig, dan 
zal een bredere en meer diepgaande oriëntatie omtrent de onderscheiden metho
den reeds bij voorbaat als weinig zinvol worden ervaren. Een dergelijke oriè'n
tatie kan zelfs als "gevaarlijk" worden beschouwd, omdat men misschien toch 
niet zo sterk in zijn schoenen staat en zich zou laten overhalen tot een ander 
standpunt. Hiermee is tegelijkertijd het omgekeerde proces aangeduid: wanneer 
het niet lukt om een bepaalde evidentie te ontlopen, past men zijn opvattingen 
en gedrag aan bij de inmiddels gewijzigde kennis. Dit proces verloopt in het 
algemeen niet zo gemakkelijk, maar niettemin leiden nieuwe kenniselementen 
niet zelden tot "een andere kijk op de zaak". Ten aanzien van de geboortenrege
ling en de methoden bestaan nog vele min of meer onberedeneerde weerstanden en 
meer kennis zal, zo niet tot een verdwijnen dan toch tot een reductie daarvan 
kunnen leiden. Bovendien, staat men al positief tegenover bepaalde methoden 
dan kan men door meer informatie nog extra in deze houding worden gesterkt.
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Het tweede punt, waaraan in het onderzoek aandacht wordt besteed, hetreft 
de kanalen waarlangs de voorlichting en advisering hebben plaatsgevonden en 
naar de mening van de respondenten moeten plaatsvinden. Be toenemende voor
lichting op de scholen, de aandacht van de publiciteitsmedia voor dit vraag
stuk, de stroom van de wetenschappelijke en niet—wetenschappelijke publicaties 
zijn slechts enkele voorbeelden van de gegroeide openheid "in sexualibus".
Er is echter Sên informatiekanaal, dat in deze ontwikkelingen aan betekenis 
verloren lijkt te hebben, namelijk de clerus. Was de priester in het vroegere 
minderheidskatholicisme competent voor vragen op alle terreinen van het maat
schappelijk leven - inclusief de sexualiteit en geboortenregeling -, steeds 
meer is hij teruggedrongen op zijn verkondigende en rituele taak.
Wat deze ontwikkelingen betekenen voor de door ons veronderstelde samenhan
gen ligt voor de hand. Het zijn hypothetisch vooral de meer "conservatieve" 
katholieken, die zich heden ten dage nog tot de priester om informatie en raad 
wenden. Hij is, ondanks alle veranderingen, die het ambt doormaakt, immers in 
hun ogen degene gebleven, die in de katholieke wereld bij uitstek op de hoog
te is - c.q> wordt verwacht te zijn - van de morele aspecten van dit vraag- , 
stuk. In meer "progressief'-katholieke kringen waar de moraliteit van de kunst
matige methoden in weerwil van Humanae Vitae positief wordt beoordeeld, zoekt 
men daarentegen andere informatie, namelijk zakelijk-deskundige, die niet bij 
de priester, maar bij andere instanties, zoals de huisarts wordt gevonden.
Be aangeduide hypothesen worden in Hoofdstuk 5 getest aan de hand van de ant
woorden op een aantal vragen over de kennis van de geboortenregelende metho
den en de behoefte aan meer informatie (ills 1, 4 en 5)f de instanties die de 
voorlichting en advisering moeten verzorgen (III: 3 en 9)» en de kanalen waar
langs men feitelijk zijn informatie heeft verkregen (lil: 2; V: 4)»

Op de achtergrond van het conflict staat een verschillende visie op de sexua
liteit en het huwelijk. Humanae Vitae legitimeert de normen inzake de contracep
tiva door een huwelijks- en sexualiteitsmoraal, die een gelijke waardering toe
kent aan liefde en voortplanting. Hiettemin maakt de encycliek zich niet ge
heel los van de traditionele afweer van en de angst voor het sexuele. Deze 
optiek wijkt af van een meer strikt personalistisch denken, waarin de liefde 
de centrale zin van het huwelijk is en de sexualiteit de uitdrukking bij uit
stek van de liefdesverhouding. Is Paus Paulus van mening, dat de zelfbeheer
sing - naast andere voordelen - ook aan het huwelijk zelf ten goede komt,
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de personalistische zienswijze accentueert juist de waarde van een niet door 
externe factoren geremde sexuele omgang. De hieruit voor het onderzoek volgen
de hypothese ligt voor de hand: degenen die zich tegen de contraceptiva ver
zetten, zullen meer naar de sexualiteitsvisie van Paus Paulus overhellen dan zij, 
die zijn standpunt critiseren. Vooral de tegenstanders van de contraceptiva 
zullen met andere woorden de zin van de sexualiteit "beleven in de mogelijk
heid daardoor kinderen te krijgen; de voorstanders van deze methoden zullen 
daarentegen vooral de nadruk leggen op de intrinsieke waarden van de liefde 
en het sexuele genot. Voor het overige zullen de eersten geneigd zijn de huwe
lijksrelatie te desexualiseren, in die zin dat zij minder belang hechten aan 
de sexuele omgang voor de instandhouding van de huwelijksrelatie dan de laat
st en.
Ten tweede: in de discussie rond de kunstmatige anticonceptie spelen de (ver
meende) effecten ervan op de sexuele relatie tussen de gehuwden een belangrijke 
rol. Ten dele gaat het hier ongetwijfeld om reSle argumenten, maar vaak is er 
evenzeer sprake van eenzijdige overtrekkingen die passen in de eigen houding 
"pro" of "contra" een bepaald middel. Zo ziet bijvoorbeeld Paus Paulus een ge
vaar in de kunstmatige anticonceptie, omdat de man zich gemakkelijk zou over
geven aan een egoïstische bevrediging zonder rekening te houden met zijn vrouw 
(HV.17); een bewijs daarvoor voert hij niet aan. Met zelden zijn van de ande
re kant voorstanders van de contraceptiva geneigd de periodieke onthouding 
als redelijk alternatief buiten beschouwing te laten met het argument, dat de 
onbetrouwbaarheid van deze methode en de gebondenheid aan de menstruele cyclus 
geen ruimte scheppen voor een gezonde, bevredigende sexuele verhouding. Weer 
anderen fulmineren tegen de coïtus interruptus die door de vaak frustrerende 
onderbreking van het hoogtepunt gemakkelijk zou leiden tot nerveuze klachten, 
orgasme-storingen, frigiditeit bij de vrouw en dergelijke. Uit voorgaand 
onderzoek is gebleken, dat generaliserende en extreme uitspraken in deze kwestie 
de werkelijkheid geweld aan doen^. Alle methoden hebben hun voor- en nadelen; 
niet voor iedereen en onder alle omstandigheden wegen deze even zwaar en er 
is - gevolgelijk - in het gebruik dan ook sprake van een grote variëteit van 
gemaakte keuzen. Niettemin stelt zich natuurlijk toch de vraag of bepaalde 
technieken in de huwelijkspraktijk wellicht beter functioneren dan andere. Hier
voor zijn in het interview een aantal vragen gewijd aan de sexuele aanpassing 
van de onderzochte echtparen en hun tevredenheid met de gehanteerde methode.
Dit alles vormt de inhoud van hoofdstuk 6. De vragen en uitspraken, die hierop 
betrekking hebben vindt men in deel VII: vraag 2 t/m 10 en 17 van de vragen
lijst.
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Het instituut van het huwelijk is ook in onze tijd het regulerend systeem 
van de sexualiteit. Niettemin worden ook alternatieve belevingswijzen door 
steeds meer mensen geac®epteerd. Be toenemende tolerantie ten aanzien van 
de pornografie, het voorechtelijk verkeer, de zelfbevrediging, het concubi
naat, de homofilie, de partnerruil enz. zijn er voorbeelden van, dat de 
voorheen bestaande binding van de sexualiteit aan het huwelijk in de maat
schappelijke praktijk aan kracht heeft ingeboet. Dat in de katholieke leer 
de sexualiteitsmoraal wezenlijk een huwelijksmoraal is gebleven, hoeft geen 
betoog: de "geslachtsgemeenschap" is de "huwelijksdaad" (HV 7 "t/m 9).
Het is mede het verval van deze idee, waarvoor Paus Paulus waarschuwt , wan
neer hij wijst op de gevaren van de contraceptiva (HV 1 7 ). Tot nu toe heb
ben deze aan de huwelijksomgang alternatieve gedragswijzen niet tot scherpe 
binnenkerkelijke tegenstellingen geleid. Sommige van deze gedragingen zoals 
de homofilie, partnerruil e.d. vindt men in onze samenleving slechts bij 
een minderheid ; andere gedragswijzen zoals voorechtelijk verkeer en zelf
bevrediging komen vaak voor, maar worden ervaren als een onderdeel van de 
ontwikkeling naar de huwelijkssexualiteit. Alles bijeengenomen zijn deze 
vormen voor de westerse mens dus geenszins een gelijkwaardig alternatief voor 
het ideaal van de huwelijkssexualiteit en van een oppositionele beweging, 
zoals met betrekking tot de contraceptiva, is dan ook geen sprake. Niettemin 
ligt de potentiSle conflictstof van de toekomst hier voorhanden.
In het onderzoek werd aandacht geschonken aan een drietal probleemvelden: 
de voorechtelijke coïtus, de zelfbevrediging in het huwelijk en het bui
tenechtelijk verkeer (VTI: 11, 12, 16 en 1 8). De selectie van juist 
deze onderwerpen is min of meer willekeurig en men kan. dan ook van 
mening zijn, dat andere onderwerpen - zelfs met meer recht — in aanmerking 
hadden kunnen komen. De reden voor de gemaakte keuze is, dat er in het inter
view te weinig ruimte was voor verdere vragen en dat de geselecteerde pro
bleemvelden rechtstreeks te maken hebben met de plaats, die de sexualiteit 
in het huwelijksleven van de onderzochte echtparen inneemt.
De veronderstelling, waarvan werd uitgegaan ligt weer voor de hand: de ac
ceptatie van voorechtelijk verkeer, zelfbevrediging en buitenechtelijk ver
keer zijn onderdelen van een complex, waarin ook het aanvaarden van de contra
ceptiva is opgènomen. De voorstanders van de contraceptiva lijken met andere 
woorden - zowel in hun beleving als feitelijk gedrag - makkelijker te staan 
tegenover deze vormen van niet—echtelijke sexualiteit dan de tegenstanders.
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Deze hypothese leidden we niet zozeer af uit de gedachte van Paus Paulus, 
dat de verspreiding van de contraceptiva het gevaar van ontrouw en algemeen 
zedenverval met zich mee brengt (HV 17 ). Onze veronderstelling steunt ech
ter veeleer op de redenering, dat de moderne sexualiteits- en huwelijksbele
ving zowel in als buiten het .huwelijk zijn consequenties heeft. De ontkoppe
ling van sexualiteit en voortplanting en de groeiende waardering voor de licha
melijkheid hebben niet alleen geleid tot een aanvaarding van de contraceptiva, 
maar tevens tot een begrip voor en behoefte aan een meer vrije beleving van 
de sexualiteit buiten de huwelijksband. Bovendien: wanneer men zich verzet 
tegen de gezagsaanspraken van Humanae Vitae als het gaat om de contraceptie, 
dan zal men dat waarschijnlijk ook eerder doen bij andere kerkelijke leer
stellingen "in sexualïbus". Tenslotte is het aan te nemen, dat degenen die 
zich modern opstellen wat betreft de kunstmatige anticonceptie, ook meer "ver
anderingsgezind" zijn wat betreft de aanvaarding van patronen, die tot voor 
kort strijdig met de huwelijksband gewaardeerd werden.
De hier geschetste hypothetische samenhangen worden getest in hoofdstuk 7 .

Het laatste hoofdstuk behandelt tenslotte de religieus-kerkelijke binding 
van de gehuwden. Aan dit belangrijke gegeven werd een volledig deel van de 
vragenlijst besteed, namelijk deel VIII. De reden daarvan is duidelijk. In 
Hoofdstuk 1 werd uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkelingen van de kerk in 
de westerse wereld en Uederland in het bijzonder. De conclusie was, dat de 
veranderingen in de sexualiteitsbeleving van katholiek Uederland en de ont
wikkelingen in de kerk veel met elkaar te maken hebben en dat deze processen 
elkaar bovendien beïnvloeden. De ontwikkeling van de Nederlandse kerk "van 
volkskerk naar denominatie" is een belangrijke conditie voor de overname van 
een vooral buiten de kerk gegroeid patroon van sexualiteit en geboortenrege
ling. Omgekeerd lijkt de huwelijksmoraal van de kerk een punt van kritiek, 
dat het vertrouwen in en de betrokkenheid bij de kerk geen goed heeft ge
daan. Hierbij moet men wellicht niet zozeer denken aan de mogelijkheid, dat 
veel katholieken de kerk zouden zijn gaan mijden, omdat ze door hun concrete O \
gezinsomstandigheden niet konden leven volgens de leer omtrent de contraceptie . 
Bij velen komt de vasthoudendheid aan een visie op sexualiteit en geboorten
regeling, die in onze samenleving hoogstens beperkt toepasbaar is, echter over 
als een "wereldvreemde" benadering en dit lijkt niet zonder schade te zijn 
gebleven voor de geloofwaardigheid van de kerk.
In het voorliggend onderzoek mogen dan ook twee polaire typen worden verwacht. De sterk 
kerkgebonden katholiek wijst de kunstmatige contraceptie als immoreel af en veroordeelt
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vooral de abortus en sterilisatie0 Hij beperkt zich in de eigen praktijk tot 
de periodieke onthouding. Voor de legitimatie van zijn standpunt verwijst hij 
naar het gezag van Humanae Vitae en de gevaren van de contraceptiva, die door 
de Paus naai voren zijn gebracht. In een hoger dan gebruikelijk gewenst kindertal 
en een zekere terughoudendheid tegenover geboortenbeperking manifesteert zich 
nog de oude nadruk op de voortplanting. Hij zoekt de zin van de geslachtsdaad 
meer daarin dan in het liefdesaspect. De coïtus om het genot is in ieder ge
val taboe. Hij vindt de sexualiteit voor het huwelijk eigenlijk ook niet zo 
belangrijk, als het verder maar goed gaat. Deze gedesexualiseerde huwelijks- 
visie gaat gepaard met een strikte veroordeling van alternatieve sexuele vormen, 
zoals voor- en buitenechtelijk verkeer en zelfbevrediging. Wat betreft de 
voorlichting zij tenslotte toegevoegd, dat hij - gedeeltelijk door een ont
brekende interesse, maar ook door het voorlichtingsklimaat in zijn omgeving - 
weinig op de hoogte is van de mogelijkheden van geboortenregeling. Voor zover hij 
advies in deze zaken nodig heeft, ziet hij in de priester als vertegenwoordi
ger van de kerk een niet onbelangrijke autoriteit.
Hiertegenover staat de katholiek met een zwakke binding. Hij is van mening, 
dat meer algemene morele argumenten tegen de contraceptiva moeilijk te vin
den zijn. De beslissing welke methoden moeten worden gebruikt, hangt af van 
de omstandigheden, waarin het echtpaar zich bevindt. Niet de kerk, maar het 
eigen geweten van de gelovigen moet hierin de doorslag geven. Ook de steri
lisatie en abortus vinden in zijn ogen vaak begrip, ofschoon hij die. niet al
tijd goedkeurt. Hij benadrukt zonder reserve het algemeen belang van de ge
boortenregeling en streeft voor zichzelf naar een klein gezin, waarvoor hij 
mede de grondslag legt door reeds vroegtijdig in de gezinsopbouw met geboor- 
tenregelende methoden te beginnen. Om een adequate keuze uit de te hanteren 
methoden te maken, oriënteert hij zich meer uitgebreid dan de katholiek met 
een sterke kerkelijke binding, waarbij hij minder waarde hecht aan het oor
deel van de priester, maar bij zakelijk deskundigen te rade gaat. Hij ervaart 
de zin van de geslachtsdaad vooral in zijn intrinsieke waarde, namelijk als 
liefdesakt en voor het sexuele genoegen, en niet om daardoor kinderen te krij
gen. Voor hem is de sexuele relatie dan ook een belangrijke conditie in de 
beleving van de totale huwelijksrelatie. Hoewel ook hij niet alles zonder 
meer goedkeurt, stelt hij zich tenslotte tolerant op ten aanzien van zelf
bevrediging, voor- en buitenechtelijk verkeer, in welke niet—echtelijke 
sexuele uitingen hij ook vaker zelf betrokken is (geweest)o
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Het spreekt vanzelf, dat met deze ideaaltypische schets geenszins een strikt 
keuze-altematief is bedoeld. Rekening moet worden gehouden met een grote va
riëteit van sterk uiteenlopende oplossingen. Deze polaire typen geven echter 
hypothetische syndromen aan met behulp waarvan de analyse van het materiaal 
kan worden gericht. Een en ander is het thema van hoofdstuk 8.

Tenslotte een opmerking ovèr de verwachte variaties na ar de sociale kenmerken 
van de echtparen. Hoofdstuk 1 toonde aan, dat de hier geschetste typen - althans 
zeker ten dele - kunnen worden begrepen als verschillende ontwikkelingsstadia 
in het maatschappelijk proces. Het is dan ook aannemelijk , dat het tweede syn
droom vooral daar wordt teruggevonden, waar men vaak vooroploopt als het om 
vernieuwingen gaat. Anders gezegd: daar waar de sociaal-structurele situatie 
het meest beantwoordt aan het ideaaltype van de moderne westerse samenleving zal 
de .ontwikkeling zowel in religieus—kerkelijk opzicht als uat betreft de huwelijks
moraal het verst gevorderd zijn. In concreto wordt - globaal gesproken - natuurlijk 
gedacht, aan de jongere leeftijdscategorieën, de hogere sociale strata en oplei
dingsniveaus, de inwoners van de- steden en de randstad ten opzichte van deprest 
van Nederland. Of en in hoeverre deze veronderstellingen opgaan, zullen de re
sultaten moeten uitwijzen. Voor zover relevante verschillen naar sociale cate
gorieën werden geconstateerd, zijn zij in de beschrijving opgenomen.

2.2. De onderzoeksopzet

Het is voor de beoordeling van een onderzoek noodzakelijk zicht te hebben op 
het gehanteerde onderzoeksinstrumentarium. Met name de operationalisatie, de 
dataverzameling en de analyse zijn daarbij van belang. De aard, beperkingen 
en mogelijkheden van de in het onderzoek gestelde vragen — c0q. de operationar- 
lisatie - zullen in het verslag zelf nog uitgebreid worden behandeld. In deze 
paragraaf zullen de steekproef en de uitval (2.2.1.), de wijze van interviewen 
en enkele betrouwbaarheids- en geldigheidsaspecten van het vraaggesprek (2.2.2) 
alsmede de gehanteerde analysetechnieken (2.2„3) worden besproken. De delen 
2.2.1 en 2.2„2 zijn een korte samenvatting van de bijlagen 2 en 3, waarnaar de 
onderzoekstechnisch geïnteresseerde lezer wordt verwezen. Voor wat betreft deel 
2.2.3 zij men geattendeerd op bijlage 4 waarin d.e belangrijkste typologiecon- 
structies zijn weergegeven, en bijlage 5» waarin de nonmonotone schaal wordt 
beschreven als een alternatieve techniek om schaaluitspraken te ordenen op een 
unidimensionaal houdingscontinuum0



2.2.1. Je steekproef en de non-respon.ee

Het onderzoek beoogde een aselecte steekproef van 1.000 Nederlandse katholieke 
echtparen, wier huwelijk in de vruchtbare periode was, dat wil zeggen:de vrouw 
was na 1 januari 1919 geboren en dus,uitgaande van de interviewperiode maart - 
juli 19 6 9,"ten hoogste 50 jaar. Be 1 .0 0 0 echtparen werden benaderd middels een 
mondeling interview, waarbij zowel man als vrouw werden betrokken.
De betreffende echtparen zijn geselecteerd volgens een zogenaamde gestratifi-

9)ceerde two—stage random sampling procedure . Concreet wil dat zeggen: de echt
paren zijn getrokken uit 58 toevallig uitgekozen gemeenten en ze zijn uit deze 
gemeenten toevallig geselecteerd, met dien verstande dat de landelijke verhou
dingen wat betreft urbanisatiegraad, provincie en katholiciteit van de woon
plaats in de steekproef expliciet zijn gehandhaafd.
Een tweetal opmerkingen zijn hier op zijn plaats. Ten eerste zijn de gemengde 
huwelijken niet in het onderzoek opgenomen, daar de beleving van het conflict 
in deze huwelijken een anderssoortig karakter zal dragen, als bij de homogeen- 
katholieke echtparen. Ten tweede is in het onderzoek een ruime definitie van 
het begrip katholiek gehanteerd. Uitgegaan is van diegenen, die in de burger
lijke stand van de gemeenten als katholiek geregistreerd stonden. Ook de niet 
practiserende katholiek en zelfs de katholiek, die zich niet meer als katho
liek beschouwt, vallen dus onder deze definitie. Het spreekt vanzelf, dat men 
hiermee bij de interpretatie van de resultaten rekening moet houden.

Het was te voorzien, dat de non-response in dit onderzoek hoger zou uitvallen,
dan normaal. Allereerst gaat het hier om een onderwerp, dat zeker enkele jaren
geleden nog belangrijke weerstanden opriep. Tweedens is ook het feit, dat niet
één persoon, maar het echtpaar moest worden ondervraagd, niet gunstig voor het
aantal positieve reacties. Mede naax aanleiding van de ervaringen opgedaan in een

10)vooronderzoek werden dan ook een aantal stappen ondernomen om de verhoging 
van de deelname te bevorderen. Deze hielden onder andere in:
— extra maatregelen om de anonimiteit te verzekeren;
— een aanbevelingsbrief door de begeleidingscommissie, waarin verschillende 
voor katholiek Nederland welbekende personen zitting hadden;

— bij "niet thuis" treffen van de respondent een verplicht aantal benaderin
gen door de interviewer van vijf in plaats van het gebruikelijke aantal van 
drie;
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- een extra herbenadering van een groot deel van de uitval;
- een beperkte uitgave van reserve-adressen aan de interviewers, zodat zij voor 
vervanging steeds oontaot met het I.T.S. moesten opnemen;

- een premie voor geringe uitval;
- en last but not least: een nauwgezette selectie, training en begeleiding van 

de interviewers.
Hoewel het onmogelijk is uit te maken wat het effect van ieder van deze maat
regelen afzonderlijk is geweest, lijken zij alle tezamen een gunstige invloed 
te hebben uitgeoefend. Toch is de uitval niet gering. In het totaal werden, ex
clusief de echtparen die achteraf niet aan de gestelde criteria bleken te vol
doen, 1 .4 9 6 adressen benaderd.
Deze leverden 1.035 interviews op; in 31 procent van de gevallen was - ondanks 
de herbenaderingen - het resultaat dus negatief en het ging daarbij vooral om 
weigeringen (85 procent). Voorts waren sommige van de behaalde interviews niet 
volledig, andere verstoorden de beoogde verdeling naar provincie, urbanisatie- 
graad en katholiciteit van de woongemeente. Deze (in het totaal 35) werden daar
om uitgeselecteerd, waarna dus 1.000 interviews overbleven.

Heeft de uitval nu geleid tot een systematische vertekening ? Een kenmerk van 
de meer moderne huwelijks- en sexualiteitsbeleving is de openheid. We hielden 
dan ook met name rekening met de mogelijkheid, dat echtparen met moderner opvat
tingen vaker positief zouden reageren op het verzoek om een vraaggesprek.
Iets meer over de uitval zeggen ten eerste de gegevens, die af te leiden zijn 
uit de trekking in de gemeenten: de provincie, urbanisatiegraad en katholiciteit 
van de woonplaats alsmede de leeftijd van de vrouw. Daarnaast werd bij een be
langrijk deel van de uitgevallen echtparen (45 procent) aan de deur een kort 
vragenlijstje afgenomen, waarbij het beroep van de man, de opleiding van man en 
vrouw, het kindertal, de frequentie van het weekendmisbezoek en de houding ten 
opzichte van voorbehoedmiddelen werden vastgesteld.
Uit de gegevens van de trekking en het vragenlijstje blijkt, dat de uitval zich 
niet over alle sociale categorieën gelijkmatig heeft gespreid. Met name de ou
dere leeftijdscategorieën (45 jaar en ouder), de inwoners van de grotere gemeen
ten (meer dan 5 0 .0 0 0 inwoners), de ongeschoolde arbeiders en de echtparen, 
waarvan de man en/of vrouw slechts lager onderwijs had gevolgd, alsmede de ex
treme categorieën wat betreft de dominicantie ("nooit" en "altijd") werkten re
latief vaak niet mee; dit in tegenstelling tot de jongeren dan 30 jaar, bewoners



-4 8 -

van het platteland, de hogere beroepscategorieën en middelbare employé's, 

de echtparen, waarvan de man middelbaar of lager beroepsonderwijs 

voltooide en/of de vrouw voortgezet onderwijs volgde na het lager onder

wijs, alsmede de middencategorie'ën van het zondags misbezoek. De gecon

stateerde verschillen zijn echter niet zo groot, dat de samenstelling 

van de ondervraagde echtparen voor zover kon worden nagegaan daardoor in 

sterke mate beïnvloed is. Het meest duidelijk is de vertekening wat be

treft de opleiding, waar dus sprake is van een relatief te geringe deel

name van de lagere niveaus: 16 procent van de mannen en 32 procent van 

de vrouwen in de ondervraagde steekproef heeft maximaal 6 jaar lager on

derwijs gevolgd tegen respectievelijk 21 procent en 38 procent in de be

naderde steekproef.

Blijft echter staan, dat de uitval ten aanzien van. andere als de bekende 

kenmerken tot een meer belangrijke vertekening kan hebben geleid. Boven

dien is mogelijk, dat de afgenomen vragenlijstjes niet representatief zijn 

voor dat gedeelte van de non-response, dat ook dit lijstje niet wilde 

beantwoorden: de geringere bereidheid van bepaalde categorieën om aan 

het interview mee te werken, zoals naar voren komt uit de korte vragen

lijstjes, zou weleens sterker kunnen blijken als men rekening houdt met 

degenen, die ook dit lijstje niet wilden beantwoorden. Het is tenslotte 

denkbaar, dat reeds bij de nogal gecompliceerde steekproeftrekking in 

de gemeenten bepaalde, niet te controleren vertekeningen zijn opgetreden. 

Ondanks het feit, dat er slechts beperkte afwijkingen werden geconsta

teerd, blijft dan ook voorzichtigheid geboden als men de resultaten wil 

generaliseren naar de beoogde populatie van katholieke gehuwden.

2.2.2. Het interview

De onderzoeker ziet zich in ieder onderzoek geplaatst voor de vraag in 

hoeverre de afgenomen interviews adequate informatie opleveren. Deze vraag 

moet zeker ook in het onderhavige geval gesteld worden. Ondanks de veran

derde mentaliteit mogen immers de weerstanden om "open" en "eerlijk" over 

sexuele aangelegenheden te praten ook nu nog niet worden onderschat. Voor

al als de feiten niet in overeenstemming zijn met het (vermeende) sociaal 

aanvaarde patroon zullen velen geneigd zijn de waarheid te verbergen. Vanaf 

het begin van het onderzoek werd dit - naast de uitval - als een van de 

belangrijkste problemen van het onderzoek beschouwd.
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Het vraaggesprek vond, zoals eerder gezegd, plaats met man èn v t o u w  tezamen. 

Een groot deel van de vragenlijst, 5 van de 8 onderdelen, werd gelijktijdig 

door beiden schriftelijk beantwoord. Deze procedure heeft ongetwijfeld vele 

nadelen in vergelijking met een geheel mondeling interview. Schriftelijke 

vragen zijn immers weinig flexibel in die zin, dat zij zeer direct en con

creet moeten zijn. Zogenaamde "open" vragen naar het "waarom" van bepaalde 

gedragingen en opvattingen dienen gewoonlijk achterwege te blijven, omdat 

ze in het geheel niet of slechts op zeer onvolledige en nietszeggende wijze 

worden beantwoord. Bovendien kosten "open" vragen de respondenten te veel 

tijd en inspanning. Boor een eenvoudige structuur van de lay-out, vraagstel

ling en antwoordcategorieën dienen misverstamden bij de respondenten verme

den te worden, maar als deze toch voorkomen zijn er weinig mogelijkheden tot 

controle en correcties; de interviewer weet immers niet wat de respondenten 

doen. Boor een concrete vraagstelling en het gebruik van bepaalde antwoord- 

categorieën kunnen tenslotte dikwijls aanwezige nuances minder volledig tot 

uiting komen dan men zou wensen; ja zelfs is het niet onmogelijk, dat de on

derzoeker door het opnemen van bepaalde en het weglaten van andere categorie-
11)

en het antwoord in een speciale richting stuurt .

Ondanks deze nadelen werd toch een schriftelijke vraagstelling verkozen en 

wel om de volgende redenen. Geboortenregeling en sexuele omgang vormen een 

activiteit van het echtpaar, man en vrouw hebben ieder een eigen inbreng.

Voor een goed begrip van de situatie was het dan ook gewenst beider ideeën 

en overtuigingen vast te leggen. Be simultane schriftelijke vraagstelling 

leek daarvoor de meest practische methode. Cnderlinge beïnvloeding door 

man en vrouw van eikaars antwoord moest worden voorkomen. Ook een monde

ling interview met man en vrouw apart zou de mogelijkheid daartoe hebben 

uitgesloten. Beze procedure zou echter vanzelfsprekend een zeer zware 

belasting voor het veldwerk hebben betekend en ze zou waarschijnlijk een 

ongunstig effect hebben gehad op de response. Bovendien zou bij een 

mondeling vraaggesprek rekening moeten worden gehouden met de mogelijk

heid van een beïnvloeding van de antwoorden door de interviewer en even

tuele andere aanwezigen. De schriftelijke vraagstelling aan man en vrouw 

gezamenlijk lost deze problemen niet volledig op, maar de gevaren zijn 

toch minder groot. Tenslotte is de schriftelijke vraagstelling de beste 

wijze om de anonimiteit en daarmee de medewerking van de respondenten 

zeker te stellen.
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Teneinde een zo adequaat mogelijke vraagstelling te verkrijgen werden ove

rigens in een vooronderzoek 100 proefinterviews afgenomen en ten aanzien 

van een aantal aspecten, onder andere met betrekking tot de te hanteren

typologieconstructies, nader geanalyseerd. De resultaten van dit vooron-
12)

derzoek zijn neergelegd in het rapport "Interviewen over sexualiteit"

Voorts werden enkele schalen nadien opgenomen in een pretest voor het

13)
onderzoek "Sex in Nederland" . D e  uit deze voorbereidingen gedestilleer

de versie van de vragenlijst werd bovendien nog eens aan 25 echtparen voor

gelegd. Op grond van deze gesprekken werd de lijst voor de laatste maal 

herzien. Het onderzoek is dus wat betreft de vraagstelling niet over één 

nacht ijs. gegaan, hoewel achteraf bij de analyse natuurlijk toch weer be

paalde problemen naar voren,zijn gekomen. Deze zullen bij de presentatie 

van de resultaten in detail worden besproken. Op deze plaats zijn echter 

wel'enkele opmerkingen té plaatsen over een drietal meer algemene kwesties, 

namelijk de aanwezigheid van derden bij het interview, het contact tusien 

man en vrouw tijdens de schriftelijke delen en de overeenkomst in het ant

woord van man en vrouw met betrekking tot enkele feitelijke gegevens.

De interviewer werd op het hart gedrukt ervoor te zorgen, dat bij het vraag

gesprek geen anderen aanwezig waren.

In de praktijk van het onderzoek evenwel is het - tenzij met zeer veel kos

ten en het risico van een hoge uitval - niet altijd te vermijden, dat an

deren het interview geheel of gedeeltelijk bijwonen. Wiet zelden wordt 

men voor de keuze gesteld: <5f geen interview af te nemen óf de aanwezigheid 

van anderen te tolereren. Ook is het niet altijd mogelijk bij onverwacht 

bezoek op een ander tijdstip terug te komen enzovoorts.

In de meeste gevallen lukte het het echtpaar alleen te interviewen. In 21 pro

cent van de vraaggesprekken waren er echter gedurende de gehele tijd of een ge

deelte ervan anderen aanwezig. Bij 14 procent van de interviews gold het 

de eigen kinderen, wier aanwezigheid de interviewer dulden moest. Exact vast 

te stellen wat dit nu betekent voor de resultaten, is natuurlijk niet moge

lijk. Wel lijkt de beïnvloeding in deze gevallen toch beperkt. In een aan

tal van deze gevallen, we weten niet precies hoe vaak, gaat het om zeer 

jonge kinderen. De betreffende personen waren dikwijls slechts een beperkt 

gedeelte van het interview aanwezig: berekend per deel van het interview kan 

de aanwezigheid van derden dan ook gesteld worden op rond 15 procent.
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Volgens de interviewers waren de aanwezige,derden voorts veelal met iets 

anders bezig (bijvoorbeeld TV-kijken, spelen, lezen, slapen en dergelijke), 

dikwijls zelfs in een aangrenzende kamer, en ze volgden het gesprek niet; 

voor zover kan worden nagegaan geldt dit voor tenminste de helft van de inter

views, waarbij anderen aanwezig waren. Tenslotte is de kans op een meer di

recte beïnvloeding minder groot, omdat het interview immers voor het groot

ste deel schriftelijk verliep. Toch zou een uitgebreider analyse nodig zijn 

om in dit opzicht een meer definitief antwoord te kunnen geven.

Om bij de schriftelijke delen een onafhankelijk antwoord van man en vrouw te 

garanderen was natuurlijk een vereiste, dat het echtpaar zich tijdens het 

invullen van de vragenlijst van ieder contact in de vorm van overleg, mee

kijken enz. onthield. Het voorkómen van. dergelijke contacten was één van de 

belangrijkste taken van de interviewer tijdens de schriftelijke delen. Dat 

het ideaal ook hier niet werd bereikt, ligt voor de hand. De interviewers 

waren gevraagd hierover aantekeningen te maken. Hoewel hun opmerkingen vaak 

summier zijn, kan daaruit worden'afgeleid, dat er slechts bij maximaal 5 a.

10 procent van de interviews contact was ten aanzien van drie of meer vragen. 

Dat is op het totale schriftelijke gedeelte van de ondervraging zeer weinig, 

en van onderlinge communicatie van enige importantie lijkt dus slechts spora

disch sprake te zijn geweest. Hiermee is echter een zekere onderlinge beïnvloe

ding van het echtpaar niet zonder meer uitgesloten. De loutere aanwezigheid 

van de ander en de mogelijke angst, dat deze toch inzage in de eigen antwoor

den zou wensen c.q. krijgen, kunnen op zich weerstanden oproepen om bepaalde 

vragen waarheidsgetrouw te beantwoorden. Binnen de bestaande mogelijkheden 

werd getracht dit probleem te ondervangen, doordat de interviewer steeds de 

ingevulde delen direct na beantwoording in een enveloppe stak, die hij na het 

gesprek dichtplakte. Dit gebeurde natuurlijk reeds vanaf het eerste schrifte

lijke deel, dat op zich minder intiem was, zodat het echtpaar hieraan in de 

latere fasen, waar meer vertrouwelijke vragen aan de orde kwamen, gewend was. 

Niettemin blijft de aanwezigheid van de ander mede bepalend voor de gespreks- 

sfeer. Vooral bij onderling verzwegen problemen is hierdoor vertekening van 

het antwoord niet uitgesloten. Menigeen zal bijvoorbeeld in deze situatie 

buitenechtelijk verkeer, zelfbevrediging, problemen rond de sexruele aanpassing 

e.d. minder gemakkelijk erkennen uit angst, dat tfndanks alle garanties toch 

de echtgeno(o)t(e) het antwoord te zien zal krijgen.
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Binnen de practische mogelijkheden werd dus getracht een interviewsituatie 

te creëren, waarin vertekening door beïnvloeding "van buitenaf" - dat wil 

zeggen door de interviewer, de eigen echtgeno(o)t(e) en eventuele andere aan

wezigen - zoveel mogelijk werd voorkomen. Een garantie, dat een dergelijke 

beïnvloeding niet is voorgekomen, geven de genomen maatregelen niet.

Voorts zijn nog andere factoren in het geding, zoals het herinneringsvenno- 

gen, vergissingen, verkeerd begrijpen, een 'algemene geneigdheid om het "so

ciaal aanvaardbare" te zeggen enz. Het betreft hier een probleem, dat aan 

ieder onclerzoek volgens de interviewmethode kleeft, en niet vaak is men in 

de gelegenheid er meer over te zeggen dan dat met een zekere onbetrouwbaa3>- 

heid van het materiaal rekening moet worden gehouden. De vraagstelling aan 

man èn vrouw bood echter in de voorliggende studie de interessante mogelijk

heid de antwoorden op een aantal "feiten-vragen", waarover het echtpaar het 

onderling eens zou moeten zijn, te vergelijken. Deze vragen betreffen de on

derlinge gesprekken over de sexualiteit, de frequentie van de coïtus, de ini- 

tiatiefname tot de coïtus door man of vrouw, de gezamenlijke sexuele bevro- 

diging zonder gemeenschap "op het ogenblik" en vóór de huwelijkssluiting, pre- 

maritale coïtus met elkaar, premaritale zwangerschap, het aantal kinderen bij 

de aanvang van de geboortenregeling, de methode van geboortenregeling in "de 

periode van het interview, het totaal van de toegepaste methoden, de laatst 

gebruikte methode voor de huidige, het vóórkomen van miskramen, doodgeboorten 

en gebrekkige kinderen en het aantal zwangerschappen tijdens een periode waar

in periodieke onthouding werd toegepast. Bij verschillende reacties van de 

partners op deze vragen heeft tenminste één van beiden de vraag niet volledig 

juist beantwoord, bij gelijkluidende reacties is meer vertrouwen in de antwoor

den gerechtvaardigd. Toch heeft men ook in het laatste geval geen volstrekte 

zekerheid, want de partners kunnen immers dezelfde fout gemaakt hebben, of

schoon de waarschijnlijkheid, dat de consistente antwoorden de realiteit weer

spiegelen, natuurlijk groter is. Deze mogelijkheid tot controle in onderzoek

onder echtparen is overigens ook door anderen zoals Kinsey, Clark en Wallin
1 4 )

en Timmermans reeds onderkend .

Helaas werden ten aanzien van de genoemde gegevens een hoger aantal inconsis

tenties aangetroffen dan wij zouden wensen. Cijfers hierover vindt men in 

bijlage 3, terwijl een en ander ook in de hiernavolgende rapportering van de 

resultaten nog zal blijken. Intussen is van een systematische "unde]>-" of
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"over-reporting" bij man of vrouw weinig sprake. Als men de to-taalverdelin

gen van de antwoorden van man en vrouw vergelijkt, ziet men weinig verschil. 

Dit suggereert, dat er geen duidelijke factoren zijn, die hij de man wèl en 

hij de vrouw niet zouden spelen of vice versa, maar dat de inconsistenties 

in hoofdzaak te wijten zijn aan hij heiden werkende oorzaken zoals het ver

keerd "begrijpen van de iphoud van de vraag- en antwoordcategorieën, onvol

ledigheid als gevolg van herinneringsfouten met name wat "betreft zogenaamde 

"retrospektieve" vragen, onbekendheid bij (één van) heide partners met de 

feitelijke situatie, het beantwoorden van de vragen in de richting van het so

ciaal aanvaardbare patroon en verschillen in de beleving van de feiten.- 

Men moet zich realiseren, dat de uitgevoerde vergelijking de problematiek 

wel zeer scherp stelt. Niet iedere inconsistentie is even ernstig, het 

kwalitatieve verschil tussen het antwoord van man èn vrouw is immers bepa

lend voor de relevantie. Bovendien spreiden de individuele antwoorden zich 

vaak rond de werkelijke situatie. Als men dan ook naar de totaalverdeling

van de antwoorden van man en vrouw op de betrokken vragen kijkt, komen de- 
15)

ze nagenoeg overeen . Niettemin*moet worden gesteld, dat ook als de fou

ten elkaar opheffen in de tot aalverdelingen, zij toch van invloed blij

ven op de sterkte van de te constateren samenhangen. De gevonden inconsis

tenties zijn eens te meer een waarschuwing om surveydata met een zekere 

voorzichtigheid te hanteren. Voor ons waren zij aanleiding om uit het ant

woord van man fen vrouw typologieën te construeren, die als maatstaf voor 

het echtpaar kunnen worden gehanteerd. Deze typologieën werden zo opge

steld, dat de geconstateerde discrepantie in de antwoorden zoveel mogelijk 

zichtbaar bleef. In de interpretatie van de resultaten kan hiermee dan ook 

expliciet rekening worden gehouden.

2.2.3. De analyse

Er bestaan vele, elkaar overlappende classificaties van de onderzoekstypen. 

Hyman spreekt van het beschrijvende en verklarende survey , Vercruysse maakt 

onderscheid tussen explorerend en toetsend onderzoek, waarbij hij het explo

rerend onderzoek weer onderverdeelt in explorerend onderzoek in enge zin, be-
17)

schrijvend onderzoek en verklarend onderzoek . Al deze onderscheidingen heb

ben met elkaar gemeen, dat zij min of meer op een continuum staan met als ene 

pool een nog weinig gerichte waarneming en als andere pool de gespecificeerde
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hypothesetoetsing . Om de plaats van het voorliggende onderzoek in het ge

heel van onderzoeksprocedures vast te leggen, wordt gemakshalve uitgegaan 

van de volgende vierdeling: het explorerende, beschrijvende, verklarende en 

toetsende onderzoek. Deze formeel logisch te onderscheiden onderzoeksopzetten 

kunnen als volgt worden omschreven. In het explorerend onderzoek gaat de on

derzoeker weliswaar uit van een wetenschappelijk model van de realiteit, maar 

hij is er zich van bewust dat dit vaag en incompleet is; hij zoekt door on

derzoek een nadere explicitering van zijn probleem en de mogelijkheden om zijn 

■uitgangspunten in de realiteit te verifiëren. In beschrijvend onderzoek is de 

aandacht erop gericht vast te stellen of, in welke mate en op welke wijze te

voren omschreven verschijnselen in feite vóórkomen. In het verklarend onder

zoek gaat het om de constatering van samenhangen, die weliswaar niet altijd 

exhaustief en expliciet, maar toch in grote lijnen tevoren op basis van een 

theorie zijn gepostuleerd. In toetsend onderzoek staat tenslotte de verifi

catie van een zeer duidelijk omlijnde, uit de theorie afgeleide hypothese 

centraal.

Het is duidelijk, waar men het onderhavige onderzoek in deze vierdeling vooral 

moet plaatsen. Het heeft deels een beschrijvend, deels een verklarend karakter. 

Enerzijds betreft het een inventarisatie van opvattingen en feitelijke praktij

ken rond contraconceptie en sexualiteit, anderzijds worden uitgaande van de 

hiervoor geformuleerde probleemstelling de achtergronden geanalyseerd, die in 

de onderscheiden standpunten en praktijken een rol spelen, en worden de samen

hangen, die in het materiaal naar voren komen, gepresenteerd. Het zal hiervoor 

dikwijls noodzakelijk zijn een groot aantal variabelen gelijktijdig in de ana

lyse te betrekken. Een volledige presentatie van het materiaal zou dan te veel 

ruimte in beslag nemen en slechts verwarrend werken. Wanneer dit nodig is, wor

den de tabellen daarom nogal eens - uiteraard met verlies van detaillering - in 

gecomprimeerde vorm aangeboden. Wij hopen hiermee de overzichtelijkheid te die

nen. Gaat het om tenminste "ordinale" variabelen, dat wil zeggen kenmerken, die 

een "meer" en "minder" meten, dan wordt ook wel gebruik gemaakt van de T^.

De waarde van deze maat varieert tussen plus één en min één, welke extreme

waarden wórden bereikt bij een volledig positieve of volledig negatieve samen-
19)

hang tussen de betrokken kenmerken .
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Als vorm voor de conclusies met betrekking tot de gepresenteerde sa

menhangen is het 95 procent waarschijnlijkheidsniveau gehanteerd. Afhan

kelijk van de aard van het gegeven en de conclusie werd gebruik gemaakt
2 20 ) 21 ) 

van de X -test , de toets van verschillen van percentages , de sig-
2 2 ) -

nificantietest van de T, , de "McNemartest for the significance of
23)

changes" en de "tekentoets"

Op deze plaats zij er voorts op gewezen dat - afgezien van de eerder be

sproken vertekenende effecten van de uitval en dergelijke - de percenta

ges in dit onderzoek ook kunnen afwijken van de re'éle verhoudingen op 

grond van de werkingen van het toeval. De grootte van de te verwachten

toevalsafwijkingen in een zo complexe steekproef als de voorliggende kan
24)

overigens slechts bij benadering worden bepaald .

Onderzoek is waarneming van de realiteit in functie van een theoretische 

conceptie en een van de belangrijkste momenten in het onderzoeksproces 

is dan ook de operationalisatie. De begrippen gehanteerd in de theoreti

sche ordening - de zogenaamde-nominale begrippen - moeten op een adequate 

wijze worden vertaald in waarneembare en daarmee voor onderzoek hanteer

bare termen. Er bestaat in de menswetenschappen echter veelal geen strikt 

logische relatie tussen de operationele en nominale definities. De ope

rationele definitie berust in laatste instantie op een "Verstehen" door 

de onderzoeker en hij slaagt er meestal slechts onvolledig in een aan

sluiting tussen begrippen en operationele termen tot stand te brengen.

Dat neemt niet weg, dat de onderzoeker de waarschijnlijkheid van een 

adequate operationalisatie op meerdere wijzen kan verhogen en constate

ren. Een van de middelen hiertoe is, dat hij aan de hand van litteratuur 

en voorgaand onderzoek de beoogde dimensies middels een meer uitgebreid

scala van indicatoren operationaliseert en achteraf deze indicatoren
25)

toetst op hun onderlinge samenhang . Hiervoor staat hem een uitgebreid 

arsenaal van technieken ter beschikking zoals factor-analyse, scalogram- 

analyse, diverse vormen van clusteranalyse enz. Naast deze bekende tech

nieken werd in dit onderzoek tevens gebruik gemaakt van de nonmonotone 

schaaltechniek. Meermaien bleek deze procedure interpreteerbare resul

taten te geven, waar andere analyses minder relevante uitkomsten boden. 

Een en ander wordt uiteengezet in bijlage 5- In bijlage 4 vindt men de 

concrete typologieconstructies.
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HOOFDSTUK 3 HET CONFLICT ROND DE KUNSTMATIGE ANTICONCEPTIE

Het kernthema van het onderzoek is het conflict tussen de leer van de 

kerk omtrent de geboortenregelingsmethoden - inclusief de sterilisatie 

en de abortus - en de opvattingen van de katholieken in Nederland. In 

de probleemstelling werden een drietal mechanismen gesignaleerd, waarmee 

de kloof tussen leer en vigerende beleving overbrugd kan worden. Ten 

eerste kan de katholiek, die afwijkt van Humanae Vitae, een bewust con

flict uit de weg gaan door een selectieve interpretatie van de encycliek 

in de richting van het eigen standpunt. Ten tweede is mogelijk, dat hij 

weliswaar de algemene legitimiteit van de kerkelijke leer erkent, maar 

hiervan in de praktijk toch afwijkt, omdat de omstandigheden daartoe 

nopen. Tenslotte kan hij Humanae Vitae welbewust om haar inhoud afwij

zen, omdat hij de kerk in deze geen gezag toekent en het eigen geweten 

vooropstelt. Deze laatste oplossing maakt, zoals in het voorgaande be

toogd werd, de discrepantie tot een echt conflict. Zij staat lijnrecht 

tegenover de oplossing van het conformisme: de katholiek is bekend met 

de leer, hij houdt zich daaraan en hij rechtvaardigt zijn keuze (mede) 

door een verwijzing naar het gezag van Humanae Vitae.

Dit hoofdstuk concentreert zich rond deze oplossingsmechanismen. De 

concrete vragen, die achtereenvolgens zullen worden gesteld en beantwoord, 

zijn: Hoe denken de ondervraagde katholieken over de contraceptiva 

(3*1 •) ? In hoeverre gebruiken zij deze middelen in h m  eigen huwelijk 

(3.2.) ? Kent men de kerkelijke richtlijnen c.q. is men er zich van be

wust welke keuze men maakt (3.3.) ? Vindt men de kerkelijke leer van 

belang voor de formulering van het eigen standpunt (3.4-) ? En tenslot

te: is de weerstand tegen Humanae Vitae in alle lagen van de bevolking 

even sterk (3*5*) ?

3.1. Het oordeel over de methoden

Paus Paulus' veroordeling van de contraceptiva heeft in eerste instan

tie betrekking op het objectief -zedelijk moment van deze methoden:
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zij zijn "in zich" verwerpelijk. Hiernaast wijst hij echter ook op de 

daarmee verbonden gevaren. In de vraagstelling is met dit onderscheid 

tussen enerzijds het moreel oordeel omtrent de contraceptiva en ander

zijds de beoordeling van hun gevaren respectievelijk belang expliciet 

rekening gehouden.

3.1.1. De geoorloofdheid van de methoden 

Tabel 3.1. HET OORDEEL OVER DE METHODEN

Man
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Vrouw

J
Ph
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O nj 
<D ch bO O 
Ö O

cö
tti
-p

p .o .  vo lgens 
kalenderm ethode 88 4 8 100 (492) 83 7 10 100 (493)

p .o .  vo lgens 
t  emp era tu u rm e- 
thode

74 15 11 100 CO -J

7 5
17 8 100 (486)

t o t a l e  onthou
d ing 45 6 49 100 (4 8 7) 34 11 55 100 (4 8 3)

c o ï tu s  i n t e r 
ru p tu s 59 5 36 100 (4 7 7) 57 8 35 100 (482)

p i l 72 5 23 '100 (476) 75 7 18 100 (482)

"andere voor
behoedmiddelen" 61 12 27 100 (473) 60 15 25 100 (4 7 5)

Allereerst nu de opvattingen omtrent de moraliteit van de methoden. In

dit verband werd letterlijk gevraagd: "Vindt U  het gebruik van .......

in het algemeen geoorloofd ?". Hierbij werden als te beoordelen methoden 

de volgende voorgegeven: de periodieke onthouding volgens de kal en der metho

de, de periodiejce onthouding volgens de temperatuurmethode, de totale 

onhouding, coïtus interruptus, de pil en de "andere voorbehoedmiddelen".
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Uit tabel 3.1. blijkt, dat het oordeel over de methoden in het algemeen 

duidelijk uitgekristalliseerd is. Niettemin is het aantal respondenten, 

dat geen oordeel "voor" of "tegen" kan geven vooral wat betreft de pe

riodieke onthouding volgens de temperatuurmethode (mannen: 15 procent 

en vrouwen: 17 procent) en de "andere voorbehoedmiddelen" (12 en 15 pro

cent) niet gering. Bit is niet verwonderlijk: de periodieke onthouding
1)

volgens de temperatuurmethode is immers minder bekend en de catego

rie "andere voorbehoedmiddelen" dekt een zodanige diversiteit van me

chanische en chemische contraceptiva, dat menigeen graag een nadere on

derscheiding van deze methoden zou hebben gezien.

Be vervreemding ten opzichte van de leer, die slechts de sexuele ont

houding - periodiek of totaal - geoorloofd acht, blijkt ook in dit on

derzoek bizonder groot. Weliswaar is voor de ondervraagden de periodieke 

onthouding ook nu nog de meest aanvaardbare methode zowel de kalen- 

dermethode als de temperatuurmethode vindt slechts rond 10 procent on

geoorloofd - , maar ook de door de Paus Paulus afgewezen vormen van 

kunstmatige anticonceptie worden vaak positief gewaardeerd. Bit geldt 

met name voor de pil, die voor rond drie kwart acceptabel is, maar ook 

voor de "andere voorbehoedmiddelen" en de coïtus interruptus, die door 

ongeveer 60 procent goedgekeurd worden. De coïtus interruptus roept 

van deze methoden nog de meeste weerstand op (meer dan een derde "onge

oorloofd"). Veel sterker negatief wordt evenwel de totale onthouding 

gewaardeerd: 49 procent van de mannen en 55 procent van de vrouwen acht 

deze methode, die in het verleden door de kerk zelfs als de ideale 

vorm van geboortenregeling is gepropageerd, ongeoorloofd. Bat vele ka

tholieken dit middel in onze tijd ontoelaatbaar vinden, vloeit natuur

lijk voort uit de herwaardering van de sexualiteit in het huwelijk, zij 

is niet meer uit de partnerrelatie weg te denken; 70 procent van de on

dervraagden motiveert zijn afwijzing dan ook met de toevoeging, dat de
2 )

totale onthouding "tegen het huwelijk" of "tegennatuurlijk" is .
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Tabel 3.2. DE GEOORLOOFDHEID VAN STERILISATIE EU ABORTUS
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sterilisatie •5 56 19 17 3 100 (4 8 7)

abortus 2 46- 19 31

\

2 100 (4 8 7)

Vrouw:

sterilisatie 3 62 12 15 8 100 (4 72)

abortus 2 51 12 30 5 100 (4 8 7)

Het oordeel over de abortus provocatus en de sterilisatie werd in het 

onderzoek afzonderlijk gevraagd- om rekening te kunnen houden met het 

in de huidige discussie zo belangrijke onderscheid tussen de toepas

sing "zonder meer", "op medische indicatie" en op "sociaal-psychische 

gronden". Uit tabel 3.2. blijkt, dat deze aangelegenheden met reserve 

bekeken worden. In normale omstandigheden vindt bijna niemand deze me

thoden geoorloofd. MenSieemt echter meestal wel een soepeler standpunt 

in dan Paus Paulus. Vooral als het om een medische indicatie gaat, zien 

velen aanleiding tot een uitzondering: bij abortus 46 procent en 51 pro

cent, bij sterilisatie 56 procent en 62 procent)^.

Of men een bepaalde methode accepteert of niet, hangt natuurlijk niet 

alleen af van het specifieke middel, waar het om gaat. Paus Paulus 

maakt in dit verband het strikte onderscheid tussen de sexuele onthou

ding als de "natuurlijke" methode en alle andere middelen als een 

"kunstmatige" ingreep. Beoordelen ook de katholieken de diverse metho

den groepsgewijze ? Om dit te achterhalen werden de beoordelingen van 

de afzonderlijke middelen op hun onderlinge samenhang bekeken. Deze sa

menhangen suggereren inderdaad een groepsgewijze waardering: vooral de
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oordelen over de periodieke onthouding volgens de kalendermethode en 

de temperatuurmethode (voor de mannen is = .51 en voor de vrouwen is 

= .53), de beoordelingen van de pil en de "andere voorbehoedmiddelen" 

(Tb = .3 8 en = .36) en de waarderingen met betrekking tot de abortus 

proVocatus en de sterilisatie (T^ = .32 en =' .26) hangen nauw samen. 

Be ondervraagden denken echter - blijkens deze samenhangen - toch in 

minder algemene termen dan Paus Paulus, en zeker huldigen zij niet zijn 

verdeling in "natuurlijke" onthoudingsmethoden enerzijds en "kunstma

tige middelen" anderzijds. Zij ordenen de middelen eerder in vijf ver

schillende groepen: de periodieke onthouding, de totale onthouding, de 

coïtus interruptus, de contraceptiva - inclusief de pil - en de meer 

"harde" ingrepen van de sterilisatie en de abortus. Maar zelfs binnen 

deze "waarderingsgroepen" is de gemeenschappelijkheid van de beoorde

ling niet volstrekt. Bikwijls heeft de specifieke aard van de middelen

4)
blijkbaar toch de overhand .

3.1.2. Be gevaren respectievelijk het belang van contraceptiva

Be nadruk, die Paus Paulus in Humanae Vitae legt op de gevaren van de 

voorbehoedmiddelen, is in de discussie beantwoord met een tegenargumen- 

tatie, waarin vooral de brede scala van mogelijkheden en voordelen van 

deze technieken naar voren komt. De kunstmatige anticonceptie - zo 

stellen de voorstanders - vergroot de verantwoordelijkheid van de ou

ders, begunstigt de mogelijkheden van een goede sexuele omgang, kan 

bijdragen tot de emancipatie van de lagere sociale klassen, is van be

lang voor de vrijheid en gezondheid van de vrouw, is noodzakelijk voor 

de oplossing van de bevolkingsproblematiek enz. De door beide partijen 

naar voren gebrachte overwegingen "pro" en "contra", kunnen worden be

schouwd als extra argumenten om de eigen morele beoordeling van deze . 

methoden te ondersteunen. Evenzeer echter vormen zij een uitdrukking 

van een reeds ingenomen standpunt: men zoekt naar argumenten die in de 

eigen gedachtengang passen, de andere partij kunnen doen opschrikken 

en van het eigen gelijk overtuigen. In feite weerspiegelen ze, zoals in 

hoofdstuk 1 uitvoerig betoogd, een verschillende visie op huwelijk, ge

zin en sexualiteit, die niet zelden resulteert in min of meer eenzijdige
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accentuering van de voor- of nadelen van de contraceptiva.

Hoe denken de ondervraagde katholieken hier nu over ? Zijn ook zij

- conform de encycliek - van mening dat het gebruik van voorbehoed

middelen gevaren met zich meebrengt, hebben zij slechts oog voor de 

voordelen of nemen zij wellicht een tussenstandpunt in ? De echtparen 

kregen in dit verband een aantal uitspraken voorgelegd, die blijkens 

de onderlinge samenhang kunnen worden herleid tot een houdingsdimensie, 

te omschrijven als "de nadruk op de gevaren respectievelijk het belang 

van voorbehoedmiddelen" . De betreffende typologie en haar samenstel

lende uitspraken zijn opgenomen in tabel 3.3* De getallen in de tabel 

refereren aan de percentages "(sterk) eens" op de afzonderlijke uitspra

ken, verdeeld naar de klassen van de typologie.

Bij de interpretatie van uitspraken is uiteraard voorzichtigheid gebo

den; de formulering is immers van direct belang voor de verkregen ant

woorden. ETiettemin blijkt in tabel 3.3. een grote kloof tussen het 

standpunt van Paus Paulus en de opvattingen van de ondervraagden. Rond 

een kwart van de mannen en vrouwen meent, dat voorbehoedmiddelen gemak

kelijk tot huwelijksontrouw en zedenverval leiden; slechts een vijfde 

deel stelt, dat de man hierdoor gemakkelijk de eerbied voor zijn vrouw 

verliest; en slechts een achtste deel, dat voorbehoedmiddelen gebruikt 

worden door mensen, die zich niet kunnen beheersen. Alleen het argument, 

dat voorbehoedmiddelen een gevaar voor de jeugd betekenen, spreekt velen, 

rond de helft, aan. Anderzijds zijn de meesten het er mee eens, dat voor

behoedmiddelen meer mogelijkheden geven tot een goede sexuele omgang 

(bijna drie kwart), dat zij de vrijheid en gelijkwaardigheid van de vrouw 

vergroten (drie vijfde deel) en dat zij tot een grotere verantwoordelijk

heid van de ouders leiden (eveneens ongeveer drie vijfde deel). De facto 

acht meer dan de helft "de voordelen van voorbehoedmiddelen groter dan 

de nadelen" en minder dan een vijfde deel is het met deze idee oneens. 

Alles bijeengenomen spreken de positieve kanten van de contraceptiva dus 

meer aan dan de door Paus Paulus naar voren gebrachte gevaren.

Zoals te verwachten was, leggen vooral degenen, die de contraceptiva ge

oorloofd achten, een sterke nadruk op het belang daarvan en achten voor

al zij de gevaren gering, maar ook als men het over de immoraliteit van de 

contraceptiva met de paus eens is, ziet men toch vaak bepaalde voordelen



Tabel 3.3. HET PERCENTAGE ANTWOORDEN "(STERK) EENS" OP DE UITSPRAKEN IN DE TYPOLOGIE "NAORUK OP DE GEVAREN RES 

HOEDMIDDELEN”
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Man: 1 2 3 4 5 6 7 8 Vrouw:

Voorbehoedmiddelen leiden gemakkelijk 

tot huwelijksontrouw en zedenverval
95 92 58 44 27 12 6 - 26

Het gebruik van voorbehoedmiddelen 

gaat in tegen de natuur
100 85 76 47 51 29 14 4 37 1

Als de man gewend is aan voorbehoed

middelen, zal hij gemakkelijk de eer 95 79 61 28 12 4 - - 18

bied voor zijn vrouw verliezen

Voorbehoedmiddelen brengen de jeugd 

in gevaar
100 92 76 60 54 38 19 3 43 1

Voorbehoedmiddelen worden alleen ge

bruikt door mensen, die zich niet kun 71 51 34 17 10 3 - - 12

nen beheersen

Door voorbehoedmiddelen gaat de man zijn

vrouw zien als een middel tot egotstische 95 72 46 14 8 4 1 - 15

bevrédiging

De voordelen van voorbehoedmiddelen zijn 

groter dan de nadelen - 13 25 24 38 58 90 98 56

Voorbehoedmiddelen leiden niet tot zeden

verval, maar tot grotere verantwoordelijk- 19 27 36 28 47 69 89 96 62

heid van de ouders

Voorbehoedmiddelen vergroten de vrijheid 

en gelijkwaardigheid van de vrouw
- 28 45 32 50 70 92 99 64

Door de grotere veiligheid van voorbehoed

middelen heeft men meer mogelijkheid tot 19 12 31 40 70 89 99 100 73

een goede sexuele omgang

(Totaalverdeling 2 8 7 11 13 29 21 9 100
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van deze middelen en is men minder 'beducht voor de gevaren dan Humanae 

Vitae. Zo leggen respectievelijk 32 procent van de mannen en 22 procent 

van de vrouwen, ondanks een morele afwijzing van de pil, en 37 procent 

en 35 procent, ondanks een morele afwijzing van de "andere voorbehoed

middelen" , toch een sterke nadruk: op het belang van deze methoden (tabel 3.4.).

Tabel 3.4. DE NADRUK OP DE GEVAREN RESPECTIEVELIJK HET BELANG VAN
VOORBEHOEDMIDDELEN NAAR HET OORDEEL OVER DE PIL EN DE "AN
DERE VOORBEHOEDMIDDELEN"
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sterke nadruk q ^8 
gevaren (cat. 1-3 )

tussentype 20 30

sterke nadruk ,p 
belang (cat. 6-8 )

Totaal 100 100 

(397) (113)

9 40 

25 38

66 22

100 100 

(375) ( 90)

7 36 

19 27

74 37

100 100 

(301) (129)

6 35 

24 30 

70 35

100 100 

(295) (121)

3.2. De feitelijke huwelijkspraktijk

De meerderheid van de ondervraagden spreekt zich dus positief uit over 

de contraceptiva. Betekent dit nu ook, dat zij in de eigen huwelijks- 

praktijk aan deze middelen de voorkeur geven boven een onthoudingsme- 

thode ? Hierover werd informatie verkregen door een tweetal vragen, die 

in het schriftelijke gedeelte van het interview waren opgenomen. Ge

vraagd werd naar de methode, die men in de periode van het interview 

practiseerde, en naar het totaal van de methoden, die men weleens samen 

had gebruikt. Hierbij werd weer een lijst voorgelegd, opgenomen in ta

bel 3.5., waarin alle methoden van enige importantie werden genoemd.

Men kon die methode of combinatie van methoden aankruisen, die van toe

passing was.
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Tabel 3.5. BE TOEPASSING VAN DE METHODEN IN DE PERIODE VAN HET INTER
VIEW EN TOTAAL DAT WIL ZEGGEN DE "SAMEN WELEENS GEBRUIKTE 
METHODEN"

Ten tijde van 
het interview

Totaal

Man Vrouw Man Vrouw

periodieke onthou
ding Volgens kalen
dermethode

31 27 54 49

periodieke onthou-, 
ding volgens tempe
ratuurmethode

5 5 14 14

totale onthouding 6 4 15 13

coïtus interruptus 40 39 64 62

pil 21 22 31 31

condoom 27 26 43 39

ring 2 2 4 4

i.u.m. - 1 1 1

overige 2 1 4 2

Totaal (725) (725) (846) (846)

Het blijkt nu wel, dat de tijd, waarin de katholieken zich strikt aan 

de pauselijke normen hielden, voorbij is. In weerwil van de bestaande 

richtlijnen heeft zich een praktijk ontwikkeld, waarin de kunstmatige 

anticonceptie een belangrijke, ja zelfs overwegende rol vervult. Van 

de ondervraagde echtparen paste volgens tabel 3-5. 73 procent in de 

periode van het interview geboortenregeling toe. In deze praktijk heb

ben de onthoudingsmethoden ook nu nog een belangrijke plaats. Vooral 

de periodieke onthouding volgens de kalendermethode wordt vaak gehan

teerd (mannen: 31 procent, vrouwen: 2,7 procent). De door de kerk afge

wezen methoden hebben evenwel de overhand. Vooral de coïtus interrup- . 

tus (40 procent en 39 procent), het condoom (27 procent en 26 procent) 

en de pil (21 procent en 22 procent) worden vaak genoemd.
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Deze cijfers dienen met de nodige voorzichtigheid te worden gehanteerd.

De totaalcijfers van het gebruik volgens het antwoord van man en vrouw

- opgenomen in tabel 3 -5 * - komen vrij nauwkeurig overeen, maar dit 

suggereert een betrouwbaarheid in de beantwoording, die in feite niet 

aanwezig is. Reeds menig onderzoeker heeft gewezen op het probleem van 

een exacte registratie van de toegepaste methoden^. Ook in ons onder

zoek stootten wij op deze moeilijkheid. Duidelijk treedt deze aan het
7)

licht bij een preciese vergelijking van de antwoorden der echtparen . 

Vaak blijken dan man en vrouw verschillend geantwoord te hebben. Om met 

deze inconsistenties rekening te kunnen houden, werden de specifieke 

methoden ondergebracht in vier hoofdgroepen, namelijk de periodieke en 

totale onthouding, de coïtus interruptus, de pil en de andere - chemische 

en mechanische - voorbehoedmiddelen. Uitgaande van de antwoorden van 

man en vrouw komt men nu tot de volgende meer exacte schatting omtrent 

de grenzen, waarbinnen het gebruik van deze methoden in ieder geval 

ligt. Deze grenzen zijn voor de onthouding 29 procent ("door beiden 

genoemd") en 45 procent ("door één van beiden genoemd"), voor de coïtus 

interruptus 34 procent en 50 procent, voor de pil 20 procent en 23 pro

cent en tenslotte voor de "andere voorbehoedmiddelen" 25 procent en 33 

procent. Men vergelijke hiervoor tabel 3.6.

Tabel 3.6. DE TOEPASSING VAN DE ONDERSCHEIDEN GROEPEN VAN METHODEN 
IN DE PERIODE VAN HET INTERVIEW EN TOTAAL

Ten tijde van het interview Totaal

•H ö  -h  ® -H 
0) 0  03 (DO)

pq H P  C5 &
-p
o
Eh

onthoud, ings- 
methode

29 16 55 100 (7 1 6) 51 21 28 100 (846)

coïtus inter
ruptus

pil

"andere voorbe
hoedmiddelen"

34 16 50 100 (7 1 6) 53 21 26 100 (846)

20 3 77 100 (7 1 6) 29 4 67 100 (846) 

25 8 67 100 (7 1 6) 38 11 51 100 (846)
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De marges in deze schatting zijn niet gering. Vooral bij de coïtus in- 

terruptus en de onthouding komt het vaak voor - namelijk in 16 procent 

der gevallen-, dat de ene partner het middel wél en de ander het niet 

noemt. Daarbij is niet duidelijk of één van beiden bij zijn opgave on

volledig was of dat de ander "te veel" methoden noemde. Een complex 

van factoren kan voor deze verschillende beantwoording verantwoordelijk 

worden gesteld. Het is mogelijk, dat men geen duidelijk beeld heeft van 

een bepaalde in de vragenlijst aangegeven methode en daarom dit middel 

ten onrechte aankruist of overslaat. Zo geven bijvoorbeeld velen aan de 

totale onthouding te gebruiken in combinatie met een andere methode 

(mannen: 75 procent, vrouwen: 58procent). Dit betekent uiteraard, dat er 

van totale onthouding in strikte zin geen sprake is en dat men dus de 

betreffende cijfers in tabel 3-5 .1 waaruit zou blijken, dat rond 5 pro

cent van de gehuwden totale onthouding toepast, met scepsis moet be

zien. Het komt ook voor, dat één van beide partijen niet weet welke me

thode de ander toepast. Dit werd bijvoorbeeld door Moors gesignaleerd 

in een aantal gevallen, waarin wel sprake was van een half bewuste, 

half uitgesproken overeenstemming over de noodzaak van geboortenregeling,

maar waar de stap naar het bespreken van de methode (nog) niet was ge- 
81

zet . Voorts zal men meermalen geneigd zijn de vraag te beantwoorden 

in de richting van het sociaal wenselijke: men noemt slechts die metho

de, waarvan men meent, dat ze sociaal acceptabel is, en over andere 

zwijgt men. Een zeer belangrijke oorzaak lijkt tenslotte, dat één van 

beide partners een middel, dat minder systematisch en weinig frequent 

wordt toegepast of dat een aanvullend karakter draagt in een combinatie

- bijvoorbeeld de pasta ten opzichte van het condoom -, vergeet of 

eenvoudig overslaat, omdat hij of zij deze methode niet belangrijk ge

noeg acht om apart te vermelden.

Het is mogelijk, dat de hier gevonden discrepanties nogal eensbetrek

king hebben op de door het echtpaar als minder belangrijk ervaren, aan

vullende methoden. Dit wordt gesteund door het feit, dat slechts weinig 

echtparen (namelijk 10 procent) geen enkele methode ..gemeenschappelijk 

noemden. Hoe het ook zij, bij de interpretatie van de gegevens omtrent 

de huwelijkspraktijk van de ondervraagde echtparen moet, vooral wat be

treft de onthouding en coïtus interruptus rekening worden gehouden met
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een aanzienlijke mate van onbetrouwbaarheid.

Tabel 3 .7 . DE COMBINATIES VAN DE METHODEN DIE VOLGENS MAN EN VHOUW 
IN DE PERIODE VAN HET INTERVIEW WERDEN GEBRUIKT

door één van bei
den genoemd door beiden genoemd

geen - 6

onthouding 13 20

coïtus interruptus 15 24

pil 16 18

"andere voorbehoed
middelen"

13 19

onthouding + coïtus 
interruptus

20 6

onthouding + "andere 
voorbehoedmiddelen"

4 2

coïtus ^interruptus 
+ "andere voorbehoed
middelen"

7 3

pil + "andere voorbe
hoedmiddelen"

2 1

onthouding + coïtus 
interruptus + "andere 
voorbehoedmiddelen"

4 ]«
overige 6

Totaal 100 100

(7 1 6) (7 1 6)

Als wij nu uitgaan van het totaal van de door het echtpaar genoemde

methoden, dat wil zeggen de door tenminste éln van beiden aangekruiste 

middelen, dan past bijna de helft van de echtparen (43 procent), die 

in de interviewperiode geboortenregeling toepasten, een combinatie van 

de vier onderscheiden groepen van methoden toe. Verreweg de meest fre

quente combinatie is, zoals men in tabel 3 .7 * ziet, de onthouding + 

coïtus interruptus (20 procent). Zoals hierboven gesteld is, wordt door 

deze berekeningswijze de verspreiding van de methoden in het algemeen
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overschat en daarmee het voorkomen van combinaties. Zeker is echter, 

dat men het percentage combinaties onderschat, als men uitgaat van de 

door beiden gezamenlijk aangegeven methoden (namelijk 13 procent, waar

van 6 procent coïtus interruptus). Hoe het ook zij, wanneer men reke

ning houdt me^ de mogelijkheid van combinaties, blijkt eens te meer, 

dat slechts zeer weinigen zich aan de officiële leer houden. Volgens 

tabel 3,7- practiseerde, uitgaande van het totaal van de door een van beiden 

genoemde methoden, slechts 13 procent en, uitgaande. Tan de door beiden 

gemeenschappelijk genoemde methoden, 20 procent van de katholieken, 

die ten tijde van het onderzoek geboortenregeling toepasten, een ont- 

houdingsmethode zonder deze met een ander middel te combineren.

Blijkt uit de geboortenregeling van de ondervraagde echtparen in de pe

riode van het interview een welhaast onoverbrugbare kloof met de kerke

lijke leer, nog scherper komt dit naar voren, wanneer men rekening 

houdt met alle methoden, die de echtparen "weleens hebbeïi gebruikt".

Men vergelijke hiervoor tabel 3-5« en 3.6. In concreto heeft 85 procent 

van de onderzochte echtparen weleens geboortenregeling toegepast. Van 

deze echtparen, die weleens geboortenregeling hebben toegepast, hanteer

den velen een vorm van onthouding (51 & 72 procent), waaronder vooral 

de periodieke onthouding volgens de kalendermethode (mannen: 54 procent, 

vrouwen: 49 procent). Daarnaast blijkt echter ook de verspreiding van de 

niet geoorloofde methoden weer zeer groot: 53 S. 74 procent paste wel

eens coïtus interruptus toe, 38 S. 49 procent een "ander voorbehoedmiddel" 

met name het condoom (mannen: 4 3 procent, vrouwen: 39 procent) en 29 & 33 

procent de pil.

In het voorgaande werd als één van de oplossingen in het conflict gesug

gereerd, dat menigeen wellicht met erkenning van de algemene juistheid 

van de kerkelijke leer toch in de eigen situatie argumenten vindt om 

hiervan af te wijken. De overmacht van de concrete omstandigheden - in 

concreto: de mogelijkheden tot gezinsuitbreiding, de wensen met betrek

king tot het sexueel verkeer, de concrete toepasbaarheid van de perio

dieke onthouding enzovoorts - vormt met andere woorden het excuus om voor 

zichzelf een uitzondering te maken. In navolging van Merton spraken wij
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hier over de oplossing van de "aberrantie" in tegenstelling tot het
9)"nonconformisme", dat de morele uitgangspunten zelf aanvecht .

Tot voor kort lijkt de eerste oplossing geenszins een uitzondering te 

zijn geweest. Zo blijkt uit het in 1964 door Timmermans gehouden onder

zoek, dat 59 procent van de mannen en 53 procent van de vrouwen, die 

geboortenregeling toepasten, ofschoon zij de coïtus interruptus naar

hun gevoel verkeerd vonden, deze methode toch geregeld of soms prakti- 
' 10)

seerden . De resultaten uit zijn onderzoek zijn niet representatief 

voor katholiek Nederland van een decennium terug. Niettemin lijken zij 

min of meer tekenend voor de overgang, waarin dit bevolkingsdeel zich 

tot voor kort bevond. Men was tegen het gebruik van de kunstmatige me

thoden en paste ze dan ook niet toe, maar als men het wfel deed, werd 

dit vaak slechts als een uitzondering op de algemene regel beschouwd.

Tabel 3.8. IN BE PERIODE VAN HET INTERVIEW TOEGEPASTE METHODE NAAH HET 
OORDEEL
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coïtus interruptus:

geoorloofd 48 21 31 100 (232) 42' 16 42 100 (211)

ongeoorloofd 13 11 76 100 (119) 12 12 76 100 (113

pil:

geoorloofd 24 4 72 100 (294) 28 5 67 100 (274)

ongeoorloofd 1 - 99 100 ( 79) 2 2 96 100 ( 57)

"andere voorbehoed
middelen":

geoorloofd 30 9 ■ 61 100 (232) 38 9 53 100 ro ro V-
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ongeoorloofd 9 4 87 100 ( 85) 9 15 76 100 ( 79)
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De oplossing door "aberrantie" komt ook nu nog voor: volgens tabel 3.8. 

gebruiken rond 13 ^ 24 procent en 9 ^ 13 procent van degenen, die ge- 

boortenregeling toepassen, coïtus interruptus of een "ander voorbehoed

middel", hoewel men in principe de methode als ongeoorloofd afwijst.

Het gaat hier echter om een kleine minderheid, en wat betreft de pil 

komt een dergelijke discrepantie tussen oordeel en praxis in het geheel 

niet voor. Zo de oploBSing van de aberrantie in de verleden overgangs

periode een niet zeldzaam verschijnsel was - het feitenmateriaal is 

uiteraard niet voldoende voor definitieve conclusies -, heden ten dage 

draagt het contraceptief gedrag van de katholieken in ieder geval het 

karakter van nonconformisme. De toepassing van de kunstmatige anticon

ceptie in de eigen huwelijkspraktijk gaat gepaard met een morele in

stemming met deze methoden.

3.3. De interpretatie van de leer

Men kan uiteraard pas van een conflict in eigenlijke zin spreken, in

dien de partijen zich bewust zijn van het antagonisme. Is er sprake van 

een onderlinge onverzoenbaarheid, die niet wordt onderkend, dan bestaat 

er slechts een latente spanningsverhouding, die gemakkelijk tot een open 

conflict kan uitgroeien, maar het nog niet is. Het is in dit verband 

wellicht interessant nog eenste herinneren aan de periode vlak vóór het 

uitkomen van de encycliek. Mede naar aanleiding van de houding van de 

andere kerken, de reacties van het Nederlands episcopaat - men denke 

onder andere aan de bekende televisierede van Mgr. Bekkers - en de instel

ling van de Pauselijke Commissie ter voorbereiding van Humanae Vitae 

verwachtten vele katholieken een ommekeer in het kerkelijke standpunt.

Men kan zich dan ook afvragen of degenen, die in deze tijd gebruik 

gingen maken van de contraceptiva, zichzelf wel in conflict zagen met 

de kerkelijke leer. Het verbod op de kunstmatige anticonceptie werd im

mers weliswaar officiëel gehandhaafd, maar voor menigeen was dit toch 

een standpunt, dat weldra naar de rommelzolder der traditie zou verdwij

nen. In feite echter herhaalde de encycliek slechts de categorische ver

oordeling van de kunstmatige methoden en accentueerde hiermee uitdrukke

lijk de kloof, die tussen de officiële leer en de vigerende praktijk was 

gegroeid.
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Tabel 3.9. HE INTERPRETATIE VAN DE KERKELIJKE LEER
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O
o<DbD
§
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p.o. volgens kalender- 
methode

80 11 9 100 (492) 78 15 7 100 (493)

p.o. volgens tempera- 
tuurraethode 71 16 13 100 (487) 69 21 10 100 (486)

totale onthouding 54 17 29 100 (487) 44 25 31 100 (483)

coïtus interruptus 13 15 72 100 (477) 14 23 63 100 (483)

pil 5 10 85 100 (4 7 6) 8 11 81 100 (482)
"andere voorbehoedmid
delen" 4 12 84 100 (473) 6 18 76 100 (475)

Vrouw
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Welk beeld hebben de ondervraagde katholieken nu van deze leer ? Gezien 

de ruime publiciteit rond Humanae Vitae, is het niet verwonderlijk, dat 

nagenoeg iedereen (94 procent) wist, dat Paus Paulus - nog geen jaar 

vóór de interviewperiode - een encycliek over geboortenregeling had ge

schreven, Het verbaast evenmin, dat men de daarin vervatte richtlijnen 

in grote lijnen correct interpreteert. Niettemin is ook nu nog de ken

nis van de leer lang niet volmaakt. In feite had slechts een minderheid 

(34 procent van de mannen en 24 procent van de vrouwen) een volledig 

juist beeld van de encycliek en velen (respectievelijk 36 procent van 

de mannen en 43 procent van de vrouwen) wisten bij minstens twee metho

den niet wat de leer stelt of keerden het daarin gegeven oordeel zelfs 

om. Men vindt deze cijfers terug in tabel 3.18. op pagina 88. Deze onbekend

heid geldt uiteraard vooral die methoden, die minder in het brandpunt van de 

publieke belangstelling staan, met name de totale onthouding (46 procent van 

de mannen en 56 procent van de vrouwen meent, dat deze methode volgens 

de encycliek ongeoorloofd is of weet niet wat de encycliek zegt), de 

coïtus interruptus (respectievelijk 28 procent en 37 procent) en de pe-
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riodieke onthouding volgens de temperatuurmethode (respectievelijk 29 

procent en 31 procent). Menigeen twijfelt echter ook als het gaat om 

het standpunt van Paus Paulus ten aanzien van de kalendermethode, de 

pil en de "andere voorbehoedmiddelen" (rond 10 è, 15 procent weet niet 

wat de encycliek over deze methoden zegt); sommigen (rond 5 ^ 10 pro

cent) denken zelfs, dat het eerste middel niet en/of de laatste twee 

methodeh wel zijn toegestaan (vergelijk tabel 3.9.).

In de inleiding werd gesuggereerd, dat men wellicht het probleem voor 

zichzelf oplost, of althans gedeeltelijk reduceert, door een verteken

de interpretatie van Humanae Vitae. Als men positief ten opzichte van 

de kunstmatige anticonceptie staat en eventueel van deze methoden ge

bruik maakt, zou men een open conflict met de kerk uit de weg gaan door 

een afzwakken van het verbod. De gegevens van tabel 3*10. spreken deze 

veronderstelling op het eerste gezicht tegen. Slechts de relatie tussen 

het eigen oordeel en de interpretatie van de encycliek wat betreft de 

coïtus interruptus is duidelijk: 83 procent van de mannen en 74 procent 

van de vrouwen, die tegen coïtus interruptus zijn, menen, dat ook de 

kerk deze opvatting huldigt, tegen slechts 68 procent en 59 procent van 

de respondenten, die zelf deze methode geoorloofd achten.

De voorgaande veronderstelling behoeft echter een aanvulling. Het is 

immers ook mogelijk, dat een voorstander van de kunstmatige anticoncep

tie de strijdigheid van het eigen doen en denken met Rome niet tracht 

te verdoezelen, maar zich integendeel bij zijn keuze tegen de leer in, 

juist meer verdiept in respectievelijk bewust wordt van de inhoud daar

van. Bovendien is hij wellicht geneigd de afwijzing van de contracepti

va door Paus Paulus extra aan te scherpen om zo de encycliek als een 

"onmogelijk" document terzijde te kunnen schuiven. In termen van de the

orie van Pestinger zoekt men dan niet naar een "dissonantie-reductie",
11 j

maar men stelt zich open voor "dissonantie-versterkende"- informatie . 

Er zijn dus meerdere processen mogelijk, die een tegen

gesteld effect hebben. Wellicht komt het door een gelijktijdig optreden 

van deze processen, dat men in tabel 3.10. geen (consistente) samen

hangen terugvindt.
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Tabel 3.10. DE INTERPRETATIE VAN DE ENCYCLIEK NAAR HET EIGEN OORDEEL 
OVER EN GEBRUIK VAN DE KUNSTMATIGE ANTICONCEPTIE

Interpretatie van de leer: Tj Man 'd
<H
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geoorloofd 17 15 68 100 (283) 18 23 59 100 (2 7 7)

ongeoorloofd 7 10 83 100 (173) 8 18 74 100 (167)

pil:

geoorloofd 6 8 86 100 (341) 7 9 84 100 (361)

ongeoorloofd 4 8 88 100 (111) 11 13 7.6 100 ( 88)

"andere voorbehoed
middelen":

geoorloofd 6 9 85 100 (288) 6 17 77 100 (283)

ongeoorloofd 2 9 89 100 (127)
7

14 79 100 (119)

In de periode van 
interview gebruikte 
methode:

coïtus interruptus:

volgens beiden 13 16 71 100 (130) 17 25 58 100 (105)

volgens geen van 
beiden

13 12 75 100 (161) 'l 2 20 68 100 (18 7)

pils

volgens beiden 6 6 88 100 ( 63) 3 10 87 100 ( 7 8)

volgens geen van 
beiden 4 10 86 100 (280) 7 9 84 100 (245)

"andere voorbehoed
middelen" :

volgens beiden 4 10 86 100 ( 77) 5 22 73 100 ( 93)

volgens geen van 
beiden

3 12 85 100 (251) 6 14 80 100 (212)
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Duidelijk blijkt uit deze tabel overigens nog eens, dat de katholieken, 

die in strijd met- de kerkelijke leer denken of handelen, zich hiervan 

meestal terdege bewust zijn. Dit geldt met name voor wat betreft de pil 

en de "andere voorbehoedmiddelen": rond 75 & 85 procent van de katholie

ken, die deze methoden geoorloofd achten en/of gebruiken, weten zich 

hierdoor in strijd met de encycliek. Meer latent is het conflict 

wat betreft de coïtus interruptus: 32 procent van de mannen en 41 procent 

van de vrouwen, die vóór deze methode zijn, en respectievelijk 29 procent 

en 42 procent van de respondenten, die dit middel in de periode van 

het interview gebruikten, zijn er zichniet van bewust" hiermee tegen de 

offici'êle richtlijnen te handelen. Zelfs acht zich een niet gering 

aantal door de leer gesteund: rond 15 procent h 20 procent van dege

nen, die deze methode goedkeuren en/of gebruiken, meent dat ook de Paus 

zich hierover.positief heeft uitgesproken. Wat betreft de pil en de 

"andere voorbehoedmiddelen", komt dit ook wel voor, maar toch in veel 

mindere mate.

3.4» Het gezag van de encycliek

In het voorgaande werd ingegaan op een tweetal mogelijke oplossingen, 

die de katholiek toepast om uit het conflict met de huidige leer of 

onderdelen daarvan te komen. Soms maakt men met erkenning van de leer 

toch voor de eigen huwelijkspraktijk een uitzondering; soms maakt men 

zich het conflict niet bewust, en "onwetend zondigt men niet". Bei

de oplossingen worden echter slechts in beperkte mate gebruikt. Eerder 

gaat men de weg der rebellie: men verontschuldigt zich niet of hult 

zich niet in onwetendheid, maar legitimeert zijn deviantie door een af

wijzing van de kerkelijke gezagsaanspraken.

Om het gezag van de leer vast te stellen werden de echtparen allereerst

een dertiental uitspraken voorgelegd. Door middel van een nonmonotone
12)

analyse konden zes van deze uitspraken geordend worden in een schaal, 

die zich - via zes intensiteitsklassen - beweegt van afwijzing naar 

een min of meér absolute aanvaarding van het pauselijk gezag. De meest
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Tabel 3.11. HET PERCENTAGE ANTWOORDEN "(STERK) EENS" OP IE UITSPRAKEN 
IN DE TYPOLOGIE "HET GEZAG VAN IE PAUS INZAKE GEÈOORTEN- 
RE GEL INC?'
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De Paus moet zich als ongehuwde 
geen oordeel aanmatigen over ge- 100 38 31 45 46

boortenbeperking

Vele gelovigen willen wel trouw 
zijn aan de kerk, maar de Paus 80 95 94 64 76 77
maakt het hen door de encycliek 
wel moeilijk

Hoewel uiteindelijk het eigen ge
weten beslist, kan men de ency 38 85 72 87 45 50
cliek niet zomaar naast zich 
neerleggen

De Paus heeft de kerk een grote 
dienst bewezen door ons absolute 31 62 78 74 31
richtlijnen te geven

Ook als de Paus zich in de ency
cliek zou vergissen, moeten de 45 76 68 20

katholieken hem gehoorzamen

(Totaalverdeling 24 21 21 17 10 7 100)

Vrouw:

De Paus moet zich als ongehuwde 
geen oordeel aanmatigen over ge- 100 52 40 46 49
boort enbeperking

Vele gelovigen willen wel trouw 
zijn aan de kerk, maar de Paus 85 97 91 75 80 81

maakt het hen door de encycliek 
wel moeilijk

Hoewel uiteindelijk het eigen ge
weten geslist, kan men de ency 52 82 64 81 56 54

cliek niet zomaar naast zich 
neerleggen

De Paus heeft de kerk een grote 
dienst bewezen door ons absolute 40 66 73 83 34

richtlijnen te geven

Ook als de Paus zich in de ency
cliek zou vergissen, moeten de 46 80 80 22

katholieken hem gehoorzamen

(Totaalverdel ing 21 22 23 16 11 7 100)
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extreme uitspraken luiden respectievelijk "de Paus moet zich als onge

huwde geen oordeel aanmatigen over geboortenbeperking" en "ook als de 

Paus zich in de encycliek zou vergissen, moeten de katholieken hem ge

hoorzamen". In tabel 3.11. is weergegeven hoe de gehuwden met een ver

schillende gezagsopvatting op de afzonderlijke uitspraken hebben gere

ageerd. De getallen geven evenals in tabel 3.3. het percentage personen 

aan, dat binften de afzonderlijke klassen van de gezagshouding en in het 

totaal positief reageerde.

Het "Roma locuta, causa finita" behoort tot het verleden. De encycliek 

is weliswaar voor rond de helft van de ondervraagde mannen en vrouwen 

een document, dat men niet zonder meer naast zich neer kan leggen. Dit 

betekent voor hen echter geenszins, dat de richtlijnen onvoorwaardelijk 

moeten worden opgevolgd; dat vindt slechts rond 20 procent. Een minder

heid is er van overtuigd, dat de Paus met deze absolute richtlijnen de 

kerk een dienst zou hebben bewezen: rond een derde; de meesten, ruim 

driekwart, zijn integendeel van mening, dat zij het wel zeer moeilijk 

maken om het gezag van de Paus te aanvaarden, en vaak vindt men zelfs 

dat de Paus zich in het geheel geen oordeel over deze kwestie had moe

ten aanmatigen: bijna de helft. Hoewel de reacties op uitspraken veelal 

moeilijk te interpreteren zijn, blijkt uit deze opsomming toch wel, dat 

het merendeel in ieder geval niet de strikte gezagsaanspraken van de 

Paus kan aanvaarden, terwijl velen - ongeveer de helft - zelfs zijn 

pretentie dit vraagstuk te kunnen beoordelen, van de hand wijzen.

Tabel 3.12. DE GEWENSTE VERANDERING IN HET KERKELIJK STANDPUNT NAAR 
HET GEZAG VAN DE PAUS INZAKE GEBOORTENREGELING
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zwak 1 1 43 56 100 (101) 6 17 77 100 (106)

t 2 6 48 46 100 (104) 5 39 56 100 (118)

! 3 9 61 30 100 (108) 12 47 41 100 ( 98)

} 4 14 59 27 100 ( 8 5) 27 39 34 100 ( 7 4 )

+ 5 44 42 15 100 ( 48) 42 37 21 100 ( 48)

sterk 6 46 27 27 100 ( 26) 52 31 17 100 ( 29)

Totaal 13 50 37 10C (472) 17 35 48 100 (473)
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De gezagsopvattingen kunnen voorts worden geïllustreerd door de wensen, 

die bij de echtparen leven omtrent een verandering van de huidige leer. 

Voor Paus Paulus gaat het om een absolute en tijdeloze interpretatie 

van de natuurwet. Blijkens tabel 3.12. overtuigt zijn opvatting echter 

niet. De meesten vinden, dat de kerk haar voorschriften moet afschaffen 

(mannen: 37 procent, vrouwen: 48 procent) of in ieder geval moet wijzi

gen in een meer eigentijdse, soepele en op de eigen verantwoordelijkheid 

van het echtpaar geënte richting (mannen: 50 procent, vrouwen: 35 pro-
13 V

cent) . Dit is zelfs het geval onder degenen, die het gezag van Huma

nae Vitae het sterkst aanspreekt (in de intensiteitsklassen 5 en 6 bij

voorbeeld respectievelijk 56 procent van de mannen en 55 procent van 

de vrouwen). Overigens leeft de radicale oplossing van een totale af

schaffing sterker naarmate men het gezag van de kerk in deze kwestie 

meer afwijst. De katholieken met een gematigde gezagsopvatting zijn eer

der geneigd de oplossing te zoeken in een aanpassing van de richtlijnen 

aan de moderne omstandigheden (zie tabel 3.12.).

Rest de vraag in hoeverre de'keuze, die men in het conflict maakt, ver

weven is met een verschillende gezagsopvatting. Een dergelijke relatie 

ligt in twee richtingen voor de hand. Ten eerste heeft de gezagsopvat

ting consequenties voor de mate, waarin men zich in doen en denken laat 

leiden door Humanae Vitae en weerstand biedt aan eventuele omstandig

heden, die tot het gebruik van contraceptiva aansporen. Omgekeerd zal 

menigeen, als hij eenmaal voor de druk der omstandigheden - zoals hij 

die bij zichzelf en anderen signaleert - is "bezweken”, zijn keuze veel

al rechtvaardigen door een afwijzing van het kerkelijk leergezag in de

ze materie. In overeenstemming met deze veronderstelling blijkt in ta

bel 3* 13•» dat vooral degenen, die de pil en de "andere voorbe

hoedmiddelen!’ geoorloofd achten, die sterk het belang van dergelijke me

thoden accentueren en deze middelen zelf gebruiken, een absoluut leer

gezag van de Paus afwijzen en pleiten voor een afschaffing of tenminste 

een aanpassing van de huidige leer. Soortgelijke resultaten vindt men 

ten aanzien van de abortus provocatus en de sterilisatie.
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Tabel 3.13-* DE CORRELATIE-COËBTICIËNTEKT T b VAN DE SAMENHANG TUSSEN HET 
GEZAG VAN DE KERKELIJKE LEER EN DE HOUDING EN PRAXIS MET 
BETREKKING TOT DE METHODEN
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© -Ĥ v. 
S h c 
© © © 
tiO nrf <h

I

feoorloofdheid c.i.ja/neen)

geoorloofdheid pil
(ja/neen)

geoorloofdheid "andere voor
behoedmiddelen" (ja/neen)

?evaren voorbehoedmiddelen zwakke/sterke nadruk)

gebruik c.i.
(ja/neen)

gebruik pil 
(ja/neen)

gebruik "andere voorbe
hoedmiddelen" (ja/neen)

geoorloofdheid sterili
satie (altijd/nooit)

geoorloofdheid abortus 
(altijd/nooit)

.06

-.07

.17

.05

. 12

.09

.22 .14 

.21 . 1 9  

.32 .20

-.10

,11

.11

.11

.05

.23

• 19

.33

.01

.20

.17

.27

.21 .18

-.0 9  -.06

.19 .13

.13 .10

.07 .07

. 1 8  .11



-79-

Om de lezer niet te confronteren met onoverzichtelijke cijferreeksen, 

zijn de resultaten in tabel 3.13* samengevat in de correlatieco'éffi- 

ci'ênten T^. Deze co'éfficiënten betekenen voor wat betreft de pil bij

voorbeeld het volgende. Van de mannen en vrouwen, die deze methode ge

oorloofd achten, legt 49 en 55 procent een relatief zwakke nadruk op 

het gezag van de encycliek tegen 28 en 26 procent van degenen, die dit 

middel als immoreel afwijzen; 6 en 11 procent tegen 27 en 40 procent 

zou de leer in zijn huidige vorm willen handhaven. Van de pilgebruikers 

legt 64 en 66 procent een relatief zwakke nadruk op het kerkelijke ge

zag tegen 43 en 40 procent van de niet-gebruikers; 53 en 58 procent te

gen 37 en 45 procent verklaart zich bovendien vóór een volledige af

schaffing van de huidige leer. De gevonden samenhangen zijn echter niet 

altijd zo duidelijk, soms zijn ze zelfs uitgesproken zwak. Dit geldt 

bij de mannen met name voor de relatie tussen het gebruik van de "andere 

voorbehoedmiddelen" en de gezagsopvatting ( T ^ = .0 5) en bij de vrouwen 

voor de relaties van het oordeel over de sterilisatie met de gezagsop- 

vatting ( T ^ = .0 7 ) en met de gewenste verandering in de leer (T^= .0 7 ). 

Niettemin wordt de veronderstelling, dat een van de kerkelijke leer 

afwijkende houding en praxis voortvloeit uit en gerechtvaardigd wordt 

door een minder sterke gezagsoriëntatie, in het algemeen bevestigd.

O p m e rk e lijk  z i j n  de o n d e rz o e k sre s u lta te n  wat b e t r e f t  de c o ït u s  i n t e r 

r u p t u s .  Ten e e rs t e  o ntb reekt een d u id e l i jk e  r e l a t i e  tu sse n  het o o rd e e l  

o v e r deze methode en de g e z a g so p va ttin g : het i s  met andere woorden n ie t  

zo, dat degenen, d ie  deze methode g e o o rlo o fd  achten , d u i d e l i j k  to t  de 

m inder gezagsgetrouw e k a th o lie k e n  zouden behoren. Nog o p v a lle n d e r i s ,  

dat de gezagsgetrouw e k a th o lie k e n  de c o ït u s  in t e r r u p t u s  z e lf s  va k e r  

p r a o t is e r e n  dan degenen, d ie  z ic h  -  b l i j k e n s  hun o o rd e e l o ve r Humanae 

V it a e  -  w e in ig  aan de le e r  geleg en  la t e n  lig g e n .  Een en ander kan wor

den a fg e le z ë n  u i t  de c o r r e la t ie c o ë f f ic ië n t e n  in  t a b e l 3 .1 3 .  (de e e rs te  

en v i j f d e  r i j )  en u i t  de p e rce n ta g e s in  t a b e l 3.14. D it  r e s u lt a a t  d u id t  

w el op de e ig e n sta n d ig e  b e te k e n is  van de c o ït u s  in t e r r u p t u s  in  het com

p le x  van de ku nstm atige a n t ic o n c e p t ie .  B l i jk b a a r  i s  vo o r menige g ezag s

getrouwe k a t h o lie k  de c o ït u s  in t e r r u p t u s  een a l t e r n a t i e f ,  waar h i j  de
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andere voorbehoedmiddelen in de lijn van de leer afwijst. Het gaat hier 

om een traditioneel patroon, dat ook in het verleden als een minder 

ernstige overtreding van de kerkelijke wet werd beschouwd dan het ge

bruik van de contraceptiva.

Tabel 3.14» laat in dit verband nog zien, dat het hier enerzijds gaat 

om een meer frequent als legitiem ervaren gebruik van deze methode in 

het geza^sgebonden milieu: respectievelijk 47 procent van de meest ge
zagsgetrouwe katholieken tegen 39 procent van de anderen, die de geboor

ten regelden, paste coïtus interruptus toe met een verwijzing naar haar 

geoorloofdheid. Anderzijds betreft het tevens een wat grotere versprei

ding van het patroon van de aberrantie: respectievelijk 15 procent van 
de meest tegen 6 procent van de minst gezagsgebonden katholieken, die 
de geboorten regelden, paste coïtus interruptus toe, hoewel ze het mid

del eigenlijk niet geoorloofd vonden of in ieder geval niet zeker waren 

van de toelaatbaarheid.

Tabel 3.14* HET OORDEEL OVER DE EIGEN PRAXIS MET BETREKKING TOT DE
COÏTUS INTERRUPTUS NAAR HET GEZAG VAN DE KERKELIJKE LEER
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gebruik coïtus interruptusj 
wordt geoorloofd geacht

gebruik coïtus interruptusj

39 38 47 39

wordt ongeoorloofd geaoht 
of geen mening

6 13 15 10

geen gebruik coïtus inter
ruptus

55 49 38 51

Totaal 100 100 100 100
(338) (253) ( 93) (684)

3.5* Het conflict naar sociale categorieën

Blijkens het voorgaande wijken velen af van de leer. De pil, de con

ventionele voorbehoedmiddelen en zelfs de coïtus interruptus, die van
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de door Paus Paulus afgewezen methoden nog de meeste weerstand oproept, 

worden door het merendeel van de ondervraagde katholieken geoorloofd 

geacht. Men kan zich in het algemeen niet verenigen met de angst van 

Paus Paulus voor de gevaren van de voorbehoedmiddelen en legt de nadruk 

op het belang van deze methoden. De kunstmatige anticonceptie speelt 

de facto een belangrijke, ja zelfs overwegende rol in de huwelijksprak- 

tijk. Men is zich meestal zeer wel bewust hierdoor in strijd met de 

kerkelijke leer te handelen, zeker voorzover het gaat om de pil en de 

"andere voorbehoedmiddelen". De huidige situatie kan dan ook, althans 

in hoofdlijnen, worden getypeerd als een "open" conflict, waarin de ka

tholieken hun distantie ten opzichte van de leer rechtvaardigen door 

een afwijzing van de daarin besloten gezagspretentie.

In hoofdstuk 2 werd verondersteld, dat het conflict in bepaalde sociale 

groeperingen sterker speelt dan in andere. Met name daar waar men het 

meest naar vernieuwingen in het algemeen verlangt, lijkt een kritische 

opstelling ten aanzien van Humanae Vitae te verwachten. Hierbij werd 

uiteraard gedacht aan de jongere leeftijdsgroepen, de hogere sociale 

strata en opleidingsniveaus, de randstad ten opzichte van de rest van 

Nederland en de streken met een gemengd confessionele structuur. Wat 

leren ons nu de feiten ?

In tabel 3.15- worden in verkorte vorm de belangrijkste resultaten naar 

leeftijd weergegeven. Ondersteuning vindt de officiële leer inderdaad 

vooral nog onder oudere echtparen. 69 Procent van de mannen en 61 procent 

van de vrouwen jonger dan 30 jaar legt een "sterke" nadruk op het be

lang van voorbehoedmiddelen tegen slechts 49 en 34 procent van de 40- 

jarigen en ouder. Minder duidelijk - met name voor wat betreft de man

nen - zijn de resultaten met betrekking tot de morele beoordeling van 

de pil en andere voorbehoedmiddelen, maar ook in dit opzicht uit de 

oudste leeftijdscategorie de meeste bezwaren. Ook de jongeren achten 

de abortus provocatus in het algemeen moreel verwerpelijk, maar zij 

zijn toch wat eerder geneigd om uitzonderingen te maken dan de ouderen. 

Vooral zij hechten tevens weinig waarde aan de gezagsaanspraken van 

Paus Paulus en kanten zich tegen een handhaving van de leer.

De meer "progressieve" instelling van de jongeren komt voorts tot uit-



Tabel 3.15. OORDEEL EN GEBRUIK MET BETREKKING TOT DE KUNSTMATIGE ME
THODEN EN HET GEZAG VAN DE KERKELIJKE LEER NAAR LEEFTIJD
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drukking in de feitelijke huwelijkspraktijk. Vooral de jeugdige echtpa

ren gebruiken de pil (vrouwen jonger dan 30 jaar: 30 procent) en de 

"andere voorbehoedmiddelen" (41 procent). Ook de ouderen wijken vaak 

af van de leer, maar bij hen gaat het dan meer om de toepassing van de 

coïtus interruptus (60 procent) al of niet in combinatie met een ont- 

houdingsmethode (51 procent). Vele ouderen gaan blijkbaar gemakkelijker 

over tot deze methoden dan tot de contraceptiva. Het hier geconstateer

de verschil in geboortenregelingspraktijk tussen de oudere en de jonge

re generatie verkrijgt overigens te meer accent als men bedenkt, dat 

juist de ouderen dikwijls staan voor een voltallig gezin. Niettemin be

perken zij zich tot de minder betrouwbare methoden van onthouding en/of 

coïtus interruptus.

Overigens: moge uit het voorgaande blijken, dat er bepaalde verschillen 

zijn tussen jong en oud, ze zijn toch beperkt en van een totaal uiteen

lopende opstelling in het conflict is dus beslist geen sprake.

De stad geldt van oudsher als een milieu van grotere vrijheid. Dit bo- 

treft zeker de grote agglomeraties, maar ook de kleinere steden begin

nen ondanks bepaalde provinciale trekken steeds meer te participeren in 

de "grote-stads-mentaliteit". Hiermee is geenszins gezegd, dat het plat

teland in alle opzichten zeer traditioneel zou reageren. Door de moder

ne communicatie- en vervoersmiddelen is het contact met de buitenwereld 

dermate toegenomen, dat heden ten dage een rigoreus conservatisme ook 

op het platteland eerder uitzondering dan regel is. Niettemin is een 

zekere achterstand van de dorpen in de ontwikkeling van nieuwe ideeën 

en gedragspatronen op veel terreinen onmiskenbaar en ditzelfde kan in 

het algemeen worden gezegd van de kleinere steden ten opzichte van de 

grotere agglomeraties.

17)
Een en ander weerspiegelt zich in tabel 3.16. . Vooral de inwoners 

van de dorpen met een nog overwegend agrarisch karakter veroordelen 

het gebruik van de pil (mannen: 32.procent, vrouwen: 2 8 procent) en de 

conventionele voorbehoedmiddelen (33 en 31 procent). Hetzelfde geldt
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Tatiel 3.16. OORDEEL EN GEBRUIK MET BETREKKING TOT HE KUNSTMATIGE METHO
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met betrekking tot de abortus provocatus, die bijna de helft nooit ge

oorloofd acht, en de sterilisatie (31 en 23 procent). Men legt op het 

agrarisch platteland meer dan elders de nadruk op de gevaren van voor

behoedmiddelen en minder op hun belang. Ook in de feitelijke huwelijks- 

praktijk is er sprake van een groter traditionalisme: de pil (16 pro

cent) en de "andere voorbehoedmiddelen" (23 procent) worden minder vaak, 

de coïtus interruptus (62 procent) juist meer frequent gepractiseerd.

Dit meer traditionele patroon gaat tenslotte gepaard met een relatief 

sterk gevoel van loyaliteit ten opzichte van de kerk: er is sprake van 

een relatief sterke nadruk op het gezag van de kerk in deze kwestie en 

relatief velen menen, dat de kerk haar richtlijnen moet handhaven (26 

en 28 procent).

Is er op het agrarisch platteland sprake van een meer behoudensgezind 

en aan de kerk getrouw patroon, het zou anderzijds onjuist zijn te be

weren, dat de grootste steden opvallen doof hun relatieve "progressi

viteit". Weliswaar blijkt, dat men in de grote steden een sterkere na

druk legt op het belang van voorbehoedmiddelen (71 en 62 procent), dat 

men daar in de eigen huwelijkspraktijk het meest frequent een mechanisch 

of chemisch voorbehoedmiddel (43 procent) en het minst frequent 

een onthoudingsmethode (36 procent) gebruikt, alsmede vaker dan elders 

het gezag van de kerk in deze kwestie afwijst (58 en 52 procent), maar 

ten opzichte van de kleinere steden en het verstedelijkt platteland zijn 

de verschillen toch beperkt. Soms zijn ze zelfs tegengesteld aan de 

verwachtingen, hetgeen met name voor de houding ten opzichte van de 

sterilisatie geldt. Zijn de katholieken in de grote steden nooit ech

te koplopers in het conflict geweest of is er op dit moment sprake van 

een vergaande nivellering, waarin slechts het agrarisch platteland is 

achtergebleven ?

Voorts enkele resultaten naar het opleidingsniveau van de ondervraagden, 

waarvoor naar tabel 3.17» wordt verwezen. In bepaalde opzichten brengt, 

zoals verwacht, een mindere opleiding een wat traditionelere opstelling 

met zich mee. Zo spreekt slechts 14procent van de mannen met tenminste middel

baar beroepsonderwi js en 4 procent v'an de vrouwen met tenminste voortgezet al

gemeen vormend onderwijs zich negatief uit over de pil tegen respectievelijk
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Tabel 3.17. OOREEEL EN' GEBRUIK MET BETREKKING TOT DE KUNSTMATIGE ME
THODEN EN HET GEZAG VAN DE KERKELIJKE LEER NAAR OPLEIDINGS
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"ongeoorloofd." m.b.t.
- coïtus interruptus
- pil
- "andere voorbehoed

middelen"

"sterke" nadruk b e 
lang voorbehoedmidde
len

29 38 47 37 36 30 41 34 39 35
28 25 22 14 23 22 20 4 4 18

27 26 26 26 26 27 23 15 36 25

gebruik in période van
het interview:
- onthoudingsmethode 37 48
- coïtus interruptus 57 55
- pil 23 22
- "andere voorbehoed

31 33
middelen"

sterilisatie "nooit" 
geoorloofd

abortus "nooit" ge
oorloofd

"zwakke" nadruk ker
kelijk gezag

"voor" handhaving van 
kerkelijke richtlijnen

(136)(2 0 1) ( 59) ( 102) (498)

47 58 . 72 73 ’ 59 

(260)(428) (124) (186) (998)

48 
42 
24

36

(179)(3 0 1) ( 96) (139) (715)

14 23 12 11 17

(129)(197) ( 59) (102) (487)

35 31 29 25 31

(130)(197) ( 58) (102) (487)

42 45 51 45 45

(250)(419) (118) (168) (955)

22 11 5 7 13

(136)(200) ( 59) (101) (496)

(24T)(157) ( 68) ( 28)(500)

41 56 65 75 51 

(476X317) (147) ( 57)(997)

48 45 45 44 48 51 45

35 50 54 47 43 44 50
28 23 22 23 23 33 23

35 33 31 36 37 21 33

(338)(226) (112) ( 39)(715)

16 16 11 11 15

(231)(148) ( 6 5) ( 28)(472)

35 27 22 25 30

(2 3 7)(154) ( 68) ( 28)(487)

37 49 54 35 43

(453)(306) (137) ( 52)(948)

24 15 3 4 17

(247)0 57) ( 68) 28)(500)
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23 en 18 procent in het totaal. Ook de nadruk: op het belang van voorbe

hoedmiddelen neemt - globaal gesproken - toe met het opleidingsniveau. 

Het oordeel over abortus valt in de lagere klassen negatiever uit. Men 

spreekt zich in deze kringen ook vaker uit voor een handhaving van de 

kerkelijke richtlijnen. Dit alles betekent geenszins, dat er zeer dui

delijke verschillen zouden zijn aan te wijzen in de feitelijke huwelijks- 

praktijk. Vermeldenswaard is slechts, dat de coïtus interruptus in de 

lagere opleidingsniveaus meer wordt gepractiseerd.

Opmerkelijk is overigens, dat ook het oordeel over de periodieke onthou

ding varieert met de opleiding. In de opleidingsklassen "lager onder- 

wijs" , "tenminste lager beroepsonderwijs" en "tenminste voortgezet 

algemeen vormend onderwijs" vindt respectievelijk 16, 6 en 2 procent 

van de mannen en 13, 10 en 2 procent van de vrouwen de kalendermethode 

ongeoorloofd; met betrekking tot de temperatuurmethode zijn deze cij

fers voor de mannen respectievelijk 18, 11 en 4 procent en voor de vrou

wen 11, 8 en 1 procent. Als men de periodieke onthouding afwijst gebeurt
19)

dit vaak om meer praktische redenen, met name haar onbetrouwbaarheid , 

Wellicht ligt hier een aanknopingspunt in die zin, dat mensen met meer 

opleiding duidelijker verschil zien tussen de morele beoordeling van 

een methode en haar practische bezwaren.

Zijn de ondervraagde katholieken uit de hogere opleidingsniveaus in 

bepaalde opzichten wat duidelijker in conflict met de leer, ze zijn er 

zich blijkbaar ook beter van bewust dan de lagere regionen. In feite 

beantwoordde minder dan 20 procent van de respondenten met "alleen l.o." 

de vraag naar de inhoud van de encycliek volledig juist, terwijl dit 

bij degenen met tenminste middelbaar onderwijs in rond 55 ^ 60 procent 

van de gevallen zo was (vergelijk tabel 3.18.). Deze tendens heeft, zo

als bij nadere analyse bleek, betrekking op alle gevraagde methoden,

dat wil zeggen voor alle methoden is de kennis, van het kerkelijk stand-
20)

punt in de lagere opleidingsniveaus geringer . Een en ander betekent 

bijvoorbeeld, dat bijnadrie kwart van de mannen en circa negen tiende 

deel van de vrouwen met "tenminste u.l.o." wist, dat ze wat 

betreft de pil een andere mening waren toegedaan als de encycliek, het

geen in de categorie "alleen l.o." voor slechts ongeveer de helft van

r
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de ondervraagde mannen en vrouwen gold. Bij de "andere voorbehoedmidde

len" gaat het om een verhouding van ruim 60 procent tegenover circa 40 

procent. Met betrekking tot de coïtus interruptus werd geen eenduidig 

resultaat gevonden*^.

3.18. DE INTERPRETATIE VAN DE KERKELIJKE LEER NAAR OPLEIDINGSNIVEAU
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0)
Ph 1 <D ö <D U 1

!E ö
EJ0

•H
O

&
-p -p

0
ö<H 0 fU)•rH 

Tl 0) -p 
rH D3 
rH *H

O
r̂ j
-P -P

s, ö  Ch <d
<D .p  
rH IQ 
rH -H

Qcd &  m 
<D -p -H S-P

a  'H O -P © &  m
© -P -H

3
■P

>  -r-3 VI) o ■P E Eh £ - f4 JE ë -p s

l a g e r  o n d e r w i j s 1 6 27 57 100 ( 134 ) 18 30 52 100 (2 4 5 )

uitgebreid lager be
roepsonderwijs

32 33 35 100 ( 2 01) 20 35 45 100 ( 1 5 7 )

uitgebreid algemeen 
vormend onderwijs 37 36 27 100 ( 59 ) 41 38 21 100 ( 68)

middelbaar beroepson
derwijs en hoger

60 26 14 100 ( 99) 53 36 11 100 ( 28)

Totaal 34 30 36 100 (4 9 3 ) 24 33 43 100 (4 9 8 )

In het voorgaande zijn een aantal verschillen geregistreerd, die zich 

tussen de diverse sociale categorie’én van de ondervraagden voordoen. Te

vens werd aandacht geschonken aan nog twee andere kenmerken der ondervraag

den: de confessionele structuur en de geografische ligging van de woongemeen- 

te. Daarbij werd verondersteld, dat een meer gemengde samenstelling en 

dus meer contact met niet-katholieken het conflict wellicht zou verscher

pen. Voorts werd aangenomen, dat in het westen van het land meer in

vloeden zouden werken om af te wijken van de leer dan elders.

Er is inderdaad sprake van enige samenhang tussen de katholiciteitsgraad 

van de woongemeente en de opstelling in het c o n f l i c t Zo leggen 

68 procent van de mannen en 60 procent van de vrouwen uit de gemeenten 

met minder dan veertig procent katholieken een "sterke" nadruk op het 

belang van voorbehoedmiddelen tegen 54 procent en 44 procent in de ge-
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meenten, die voor tenminste negen tiende deel uit katholieken bestaan; 

rond 50 procent van de mannen en vrouwen uit de eerste categorie legt 

een "zwakke" nadruk op het gezag van de Paus tegen rond 40 procent in 

het laatste type; vóór handhaving van de kerkelijke richtlijnen zijn 

respectievelijk 5 en 10 procent tegenover 20 en 26 procent; de 

pil wordt - volgens zeggen van éên van beiden - in 29 procent versus

19 procent van de huwelijken toegepast. Vraag is echter wel, in hoe

verre deze samenhangen verweven zijn met hiervoor reeds gesignaleerde 

tendenzen, met name die naar urbanisatiegraad. Een meer homogeen katho

liek milieu treft men immers vooral aan in de kleinere plaatsen (T^ =

.29).

Tenslotte: de tweede veronderstelling weerspiegelt zich niet in de cij- 
23)

fers . Er zijn geen aanwijzingen, dat men in het westen vaker zou af

wijken van de leer.

B e sluit

Alles bijeengenomen bevestigde dit hoofdstuk nog eens, dat de weer

stand tegen Humanae Vitae, hoewel niet iedereen dezelfde accenten legt, 

zeer verbreid is. Men handelt voorts in sommige kringen wat meer in over

eenstemming met de leer dan in andere, maar de verschillen zijn toch be

perkt. Van een totaal uiteenlopende oplossing in de onderscheidèn sociale 

categorie'ên is beslist geen sprake.

De weerstand zal, zo lijkt het, in de toekomst nog groter worden. Ten 

eerste zal de vooral onder de ouderen nog bestaande reserve ten opzich

te van de kunstmatige methoden door de leeftijdsverschuiving automatisch 

verdwijnen. Bovendien is het weinig aannemelijk, dat de verspreiding van 

het moderne geboortenregelingspatroon een halt kan worden toegeroepen: 

ook de meer "behoudende" categorie'ên - zoals het agrarische milieu en 

de oudere leeftijdscategorieën - zullen zich steeds meer aan de moderne 

opvattingen aanpassen. Verder is te bedenken, dat deze ontwikkeling van

uit de locale kerk weinig tegendruk ondervindt. Het hoge geboortenniveau 

van de katholieken en hun strikte gehoorzaamheid aan de leer in de eer

ste decennia van deze eeuw waren niet in het minst te danken - of zo men
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wil, te wijten - aan het rigorisme van de .Nederlandse clerus. Deze hou

ding had te meer invloed, omdat de priester in het minderheidskatholi- 

cisme gold als de man, die op alle terreinen deskundig was. Ook wat be

treft de sexuele moraal werd hij als het gezag hij uitstek beschouwd.

Nu staat de katholiek echter tegenover een kader, dat zeker geen radi-

kale standpunten verdedigt en dat hem zelfs in veel opzichten steunt.
24)

Ook onder de priesters kunnen velen zich niet verenigen met de leer 

en blijkens meerdere uitspraken is Humanae Vitae eveneens voor het Ne

derlands episcopaat een weinig overtuigend document. De steun, die de 

leer in het verleden kreeg van de lokale kerk, is dus weggevallen. Men 

moet de betekenis hiervan niet overschatten. Het is niet waarschijnlijk, 

dat een streng standpunt van de clerus de verbreiding van de kunstmati

ge anticonceptie zou kunnen stoppen, evenmin als de encycliek dit kan. 

Niettemin werkt dit soepeler geworden standpunt van de Nederlandse 

geestelijkheid een versnelde aanpassing van de katholieken aan het 

"buiten de kerk gegroeide" patroon in de hand.





HOOFDSTUK 4 GEZINSONTWERP, KINDERTAL EN GEBOORTENREGELING

De probleemstelling schetste de verspreiding van de contraceptiva als 

een direct gevolg van de toegenomen behoefte om zowel het aantal als 

het moment der zwangerschappen te regelen. In Humanae Vitae wordt deze 

noodzaak geenszins ontkend. Ook Paus Paulus wijst op het bevolkings

probleem en de ontwikkelingen in het moderne ouderschap (HV 2, 10).

Hij is ier zich dan ook terdege van bewust, dat het in praktijk bren

gen van zijn opvattingen ernstige toeleg en grote inspanning vergt.

(HV 20). Nochtans moeten deze problemen worden opgelost door zelfbe

heersing van het individu - dat wil zeggen door middel van onthouding - 

en door economische en politieke maatregelen. Daarnaast spoort hij de 

wetenschapsmensen aan, te zoeken naar methoden, die een meer nauwkeu

rige waarneming van het natuurlijke ritme mogelijk maken, zodat aan de 

periodieke onthouding een betrouwbare basis gegeven wordt. (HV 24).

Dit alles was voor velen aanleiding, de Paus te verwijten, dat hij de 

noodzaak tot gezinsplanning en de ernst van het bevolkingsvraagstuk on

derschat. Dat is niet verwonderlijk, en deze indruk vestigt Paus Paulus 

te meer, omdat hij voor deze thema's eigenlijk toch maar weinig ruimte 

in zijn encycliek reserveert.

Het is hier niet de plaats op deze discussie verder in te gaan. Wezen

lijk is veeleer, dat zowel de historische ontwikkeling als de huidige 

disputen twee polaire houdings- en gedragscomplexen onder de gehuwden 

suggereren. Aan de ene kant staan de voorstanders van de contraceptiva, 

die hun keuze rechtvaardigen door een verwijzing naar de noodzaak van 

geboortenregeling. Zij opteren voor het ideaal van het kleine gezin.

Zij gaan in hun gezinsopbouw relatief snel over tot geboortenbeperking 

en vaak maken zij daarbij gebruik van de meer betrouwbare contracepti

va. Aan de andere kant staan de tegenstanders van deze methoden. Zij 

vinden gezinsregeling in het algemeen minder belangrijk en willen ook 

voor zichzelf een groter gezin, zodat de noodzaak tot betrouwbare ge

boortenregeling in de eigen situatie minder gegeven is. Zij beginnen 

eerst met geboortenregeling als er reeds meer kinderen aanwezig zijn en
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beperken zich dan tot de periodieke onthouding, die voldoende soelaas 

"biedt om een al te grote gezinsaanwas te voorkomen.

Met deze hypothetische, polaire conflicttypen op de achtergrond wordt 

in dit hoofdstuk achtereenvolgens aandacht besteed aan: het aantal kin

deren waaraan men de voorkeur geeft (4.1.), de houding ten opzichte van 

geboortenbeperking (4.2.), het feitelijk kindertal en de eventuele over

schrijding van het desbetreffende ideaal ( 4 . 3 . ) ,  de in de verschillende 

gezinsfasen bestaande bezwaren tegen gezinsuitbreiding (4*4.), de fei

telijke toepassing van geboortenregeling (4.5*), en de verschillen in 

deze zaken tussen de diverse sociale categorieën ( 4 . 6 . ) .  Tenslotte wordt 

ingegaan op de samenhang tussen deze gegevens en de keuze, die men in

zake de kunstmatige anticonceptie maakt ( 4 . 7 . ) .

4.1. Het gewenste k indertal

De voorkeur voor een bepaalde gezinsgrootte kan op meerdere wijzen wor

den vastgesteld. Hierbij is het onderscheid tussen de zogenaamde ideale 

en de in feite gewenste gezinsgrootte van belang. De kinderwens onder 

hypothetische, ideale condities valt blijkens eerdere onderzoeken vaak 

hoger uit dan de concreet gewenste gezinsgrootte, die meer realistisch 

rekening houdt met die factoren - inkomen, gezondheid, woonruimte, op-

voedingsmogelijkheden -, die de verwerkelijking van het ideaal minder 
1)

verstandig doen zijn '. Het gaat hier om eenzelfde discrepantie tussen 

ideaal en werkelijkheid, die zich op zo vele levensterreinen manifesteert. 

Het is niet gemakkelijk de beide aspecten in een eenvoudige vraagstel

ling strikt te scheiden. De formulering in ons onderzoek lag hier er

gens tussen in: "Er bestaan nogal uiteenlopende meningen over het aantal 

kinderen dat men wenst. (Als U nog geen kinderen zou hebben en) U  zou 

helemaal zelf het aantal kunnen bepalen, hoeveel kinderen zou u  dan 

het liefst willen hebben ?"
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Tabel 4.1. HET GEWENSTE KINDERTAL 

Man Vrouw

geen kinderen 1 2

1 kind 3 2

1-2 kinderen - 1

2 kinderen 31 26

2-3 kinderen 8 7

3 kinderen 26 27

3-4 kinderen 4 5

4 kinderen 14 17

4-5 kinderen 1 2

5 en meer kinderen 7 8

weet niet 4 3

overige 1 -

Totaal 100

(996)

100

(993)

Blijkens tabel 4*1* is er geen sprake meer van de voorheen bestaande 

idealisering van het grote gezin. De meerderheid van de mannen en vrou

wen - 65 en 60 procent - kiest voor een gezin van 2 of 3 kinderen en 

slechts zeer weinigen opteren voor meer dan 4 kinderen. Sommigen (13 en

15 procent) noemen geen exact aantal, maar geven een benadering in ter

men van "één h twee", "twee S, drie" enz. Dit duidt er op, dat het hier 

voor menigeen - en men mag aannemen, dat dit ook geldt voor velen die 

wel exact waren - niet om een vaste richtlijn gaat, waarvan men onder 

geen beding afwijkt.

In gevallen, waarin geen exact aantal werd gegeven, is de kinderwens 

bij de verdere analyse naar boven afgerond, zodat in het hiernavolgende 

steeds over de "maximaal gewenste gezinsgrootte" gesproken wordt. In de 

enkele gevallen (mannen: 6; vrouwen: 4) waarin het verschil meer dan 1 

kind was, werd het gemiddeld aantal genomen.

Vooral onder de jongeren bestaat er een grote mate van consensus rond
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het 2 & 3 kindergezin (tabel 4.2.). Het is aannemelijk, dat de ouderen

de gewenste gezinsgrootte mede daarom hoger stellen, omdat zij feitelijk

een groter gezin hebben; zij rationaliseren achteraf de eigen gezinsop-
2 )

bouw . Anderzijds wijst echter de beperkte kinderwens van de jongeren 

ongetwijfeld op de belangrijke veranderingen, die zich in het gezinsont- 

werp hebben voorgedaan. Deze bestaan echter geenszins in de toename van 

de vrijwillige kinderloosheid, zoals sommigen beweren met een verwijzing 

naar motieven als de desillusies in het leven, de overbevolking, de 

scepsis ten aanzien van de eigen capaciteiten als opvoeder, financiële 

omstandigheden, carrièrebelangen, angst voor en weerzin tegen zwanger

schap en dergelijke. Bij de hier onderzochte groep van gehuwden blijkt 

hiervan niets. Ook onder de jongste echtparen komt het zelden voor, dat 

men kinderloosheid als ideaal ziet. De minimumgrootte van het gezin - 

het zij nog eens herhaald - wordt door welhaast iedereen op twee kinde

ren gesteld (zie tabel 4.1•)•

Tabel 4.2. HET (MAXIMAAL) GEWENST KINDERTAL NAAR LEEFTIJD

Man 0 1 2 3 4 5 en 
meer

geen
mening

T o ta a l

t/m 29 ja a r 1 3 36 42 13 3 2 100 (233)

30 t/m 39 ja a r 1 3 30 35 21 7 3 100 (375)

40 ja a r  en ouder 2 1 29 29 20 13 6 100 (388)

T o ta a l 1 3 31 34 18 9 4 100 (996)

Vrouw

t/m 29 jaar 1 3 27 44 18 5 2 100 (336)

30 t/m 39 jaar 1 2 29 29 25 11 3 100 (36 5)

40 ja a r  en ouder 2 1 26 29 23 14 5 100 (292)

Totaal 2 2 27 34 22 10 3 100 (993)

Man en vrouw zijn het meestal eens over de voor hen optimale gezinsop-

bouw (T = .6 7): 64 procent van de echtparen is volledig accoord over



de - maximaal - gewenste gezinsgrootte en bij slechts 9 procent is er 

een verschil van meer dan één kind te constateren.

4.2. Het “belang van geboortenbeperking

Is er - vooral onder de jongeren - geen sprake meer van de traditionele 

hoge waardfring van het grote gezin, hiermee gepaard gaat een duidelij

ke accentuering van de noodzaak bewust geboortenbeperking toe te passen. 

Het kind is niet meer een gave van God, die men altijd met vreugde moet 

begroeten. Het actief ingrijpen in de gezinsopbouw is ook onder de katho

lieken een aanvaarde zaak geworden. Om de houding ten aanzien van geboor- 

tenbeperking vast te stellen werd uit een zestal uitspraken door middel 

van een nonmonotone schaalanalyse een typologie geconstrueerd. Het uit

eindelijke resultaat van deze bewerking vindt men in tabel 4.3.^. 

Uiteraard hebben de categorieën in deze typologie een relatieve waarde 

en moet men terug naar de samenstellende uitspraken om iets te kunnen 

zeggen over de houding, die de katholieken in deze innemen. Wanneer men 

dat doet, dan blijkt, dat in ieder geval ruim een derde (categorie 1) 

zich zonder meer voor een beperking van de geboorten uitspreekt. Vele 

anderen stellen zich met wat meer reserve op; zij vinden bijvoorbeeld, 

dat de mogelijk goede dingen van geboortenbeperking niets afdoen aan het 

feit, dat het in het algemeen toch niet geoorloofd is en/of dat men zich 

daardoor eigenlijk toch min of meer onttrekt aan een door God opgelegde 

plicht. Nochtans zijn ook zij het er meestal over eens, dat geboortenbe

perking in de huidige omstandigheden "een teken van verstandig ouderschap 

is" en dat je wel vóór geboortenbeperking moet zijn. Een volstrekt nega

tief oordeel (vergelijk met name categorie 5) lijkt nauwelijks meer voor 

4)
te komen .

In de inleiding van dit hoofdstuk werd een samenhang tussen de gewenste 

gezinsomvang en de attitude ten aanzien van geboortenbeperking veronder

steld. Deze relatie is inderdaad, zoals men in tabel 4*3. kan zien, aan

wezig, maar toch minder sterk dan men wellicht zou verwachten. Men mag 

ook wel aannemen, dat het concrete gezinsideaal sterker bepaald wordt 

door de specifieke mogelijkheden en omstandigheden van de echtparen dan 

hun meer algemene ideeën over de zin en noodzaak van geboortenbeperking.



Tabel 4.3. DE NADRUK OP HET BELANG VAN GEBOORTENBEPERKING NAAR HET 
GEWENSTE KINDERTAL

Man

s
t
e
r
k
e

n
a
d
r
u
k M

cö ■3 
S n5 
® fl
5

T
o
t
a
a
l

2 3 4

0 -2 kinderen 38 25 19 13 5 100 (330)

3 kinderen 44 19 18 16 3 100 (32 8)

4 kinderen 38 23 13 14 12 100 (173)

5 en meer kinderen 28 22 16 20 14 100 ( 8 1)

geen mening 18 21 19 29 13 100 ( 3 8)

Totaal 38 23 17 15 7 100 (950)

Vrouw

0 -2  kinderen 37 23 22 16 2 100 (2 9 1 )

3 kinderen 41 25 22 10 2 100 (3 2 3 )

4  kinderen 34 26 19 14 7 100 (2 1 0 )

5 en meer kinderen 29 15 25 21 10 100 ( 89 )

geen mening 41 10 21 14 14 100 ( 29)

Totaal 37 23 22 14 4 100 (9 4 2 )

4.3. Feitelijk en gewenst kindertal

De wensen met betrekking tot het kindertal zijn geenszins determi

nerend voor de feitelijke gezinsvorming. Ten eerste zijn er een groot 

aantal "onvrijwillige" omstandigheden, die voor de realisering van het 

gezinsontwerp van belang zijn, zoals het al of niet slagen van de con

traceptie, de onvrijwillige onvruchtbaarheid, pre- en postnatale sterf

te enz. Ten tweede is de motivatie vóór of tegen een gezinsuitbreiding 

niet altijd uit de gewenste gezinsgrootte af te leiden. Het gaat hier 

om een voorkeur, waarvan het echtpaar om velerlei redenen zowel "naar 

boven" als "naar beneden" kan afwijken. Niettemin blijft natuurlijk 

staan, dat de ideaal gewenste gezinsgrootte een flexibele richtsnoer 

is, dat in de feitelijke gezinsopbouw een belangrijke rol speelt.
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Tabel 4.4. HE VERHOUDING VAN HEfT GEWENST EN FEITELIJK KINDERTAL NAAR
GEZINSGROOTTE
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geen kinderen - 5 89 6 100 (126)

1 kind - 9 89 2 100 (209)

2 kinderen 1 51 46 2 100 (259)

3 kinderen 11 57 28 4 100 (202)

4 .kinderen 32 49 15 4 100 ( 96)

5 kinderen en meer 66 22 - 12 100 (103)

Totaal 13 34 49 4 100 (995)

Vrouw

geen kinderen - 4 92 4 100 (125)

1 kind 1 8 90 1 100 (209)

2 kinderen 2 45 51 2 100 (259)

3 kinderen 11 53 33 3 100 (202)

4 kinderen 25 57 14 4 100 ( 96)

5 kinderen en meer 62 26 2 10 100 (102)

Totaal 12 33 52 3 100 (993)

Van de onderzochte echtparen heeft 13 procent nog geen kinderen, 21 

procent één kind, 26 procent twee kinderen, 20 procent drie kinderen 

en 20 procent zelfs vier of meer. Dit betekent, dat een derde van de 

ondervraagde mannen en vrouwen de gewenste gezinsgrootte heeft bereikt; 

ruim 10 procent heeft deze overschreden. Deze cijfers spreken duidelij

ker, wanneer men het feitelijk aanwezige kindertal in aanmerking neemt. 

(Tabel 4.4.). Bijna alle kinderloze echtparen en gehuwden met één kind 

hebben de gewenste gezinsopbouw (nog) niet gerealiseerd. Bij twee en
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drie kinderen is het aantal gehuwden, dat een kleiner kindertal heeft 

dan gewenst, aanmerkelijk gedaald. Verreweg de meesten van hen, die vier 

kinderen hebben, en allen met vijf of meer kinderen, koesteren in deze 

geen verlangens meer, integendeel, men heeft voor rond 30 procent res

pectievelijk meer dan 60 procent het ideaal zelfs overschreden.

Tabel 4 .5 . DE VERHOUDING VAN HET GEWENST EN FEITELIJK KINDERTAL NAAR 
HUWELIJKSDUUR PER 1 MAART 1969
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huweli jksduur 
maximaal 5 jaar

1 12 84 3 100 (285)

6-10 jaar 5 41 50 4 100 (225)

111-15 jaar 15 50 31 4 100 (222)

t enmin st e 16 jaar 30 40 24 6 100 (2 53)

Totaal 13 34 49 4 100 (985)

Vrouw

huwelijksduur 
maximaal 5 jaar

1 8 88 3 100 (286)

6-10 jaar 6 40 52 2 100 (224)

11-15 jaar 14 44 38 4 100 (2 2 1)

tenminste 16 jaar 28 44 24 4 100 (2 53)

Totaal 12 33 52 3 100 (984)

Natuurlijk komen overschrijdingen vooral voor bij oudere, reeds langer 

gehuwde echtparen. Volgens tabel 4«5* hebben slechts zeer weinigen in 

de eerste 5 huwelijksjaren de uiteindelijk gewénste gezinsgrootte be

reikt. Is men langer dan 10 jaar getrouwd, dan is meestal de ideale ge-
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zinsopbouw voltooid. Is men meer dan 15 jaar gehuwd, dan heeft ruim een 

kwart de maximale kinderwens overschreden. Het spreekt voor zich, dat 

men deze resultaten niet zonder meer voor de toekomst mag extrapoleren.

Te verwachten is, dat de jongeren er beter in zullen slagen hun gezins- 

ontwerp te realiseren dan de ouderen. De precondities voor een perfecte 

geboortenbeperking zijn in de h u id ig e  tijd nu eenmaal gunstiger dan vroe

ger, toen gezinsplanning voor velen nog een ongunstige klank had en de 

middelen minder binnen het bereik lagen. Of en in hoeverre deze veron

derstelling juist is, laat zich echter pas met zekerheid vaststellen als 

ook de jongere echtparen hun gezinsopbouw hebben voltooid.

4.4. De bezwaren tegen gezinsuitbreiding-^

Hoe staan de echtparen nu tegenover de geboorte van een kind c.q. in hoe

verre betekent een kind een extra belasting en is men gemotiveerd een zwan

gerschap te voorkomen ? Door de interviewer werden in dit verband aan de 

vrouw enkele mogelijke bezwaren van een volgende zwangerschap voorgehou

den. De concrete punten vindt men terug in tabel 4.6. Blijkens de antwoor

den zien kinderloze gezinnen meestal geen enkel probleem (59 procent). 

Reeds met de komst van het eerste kind en daarna het tweede daalt dit 

aantal zeer sterk (tot rond 14 procent).

De bezwaren zijn van uiteenlopende aard. Vermeld worden medische bezwa

ren tegen zwangerschap en bevalling, materiële overwegingen zoals te

kort aan woonruimte en financiën, weerstanden tegen een grotere belas

ting voor het echtpaar - men zou te weinig tijd voor zichzelf overhouden 

of het niet meer aan kunnen - alsmede negatieve gevolgen voor de opvoe

ding van de reeds aanwezige kinderen. De bezwaren worden hoofdzakelijk 

ontleend aan de micro-sfeer van het eigen huwelijk en gezin. Het bevol

kingsvraagstuk is als motief bij de gezinsplanning van ondergeschikte be

tekenis (9 procent). Hiermee is echter geenszins beweerd, dat de bevol

kingsontwikkeling geen invloed zou uitoefenen. Zoals eerder gezegd, is 

deze factor echter vooral indirect van belang, onder andere voor zover hij 

op algemeen maatschappelijk niveau de vorming van het kleine gezin legi

timeert .
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Hoewel de tendenzen in tabel 4-6. niet volstrekt regelmatig zijn, spe

len de verschillende "bezwaren in het algemeen sterker naarmate het ge

zin groter is. Dat onder andere de 'bezwaren van medische aard niet 

rechtlijnig toenemen met de gezinsgrootte, verwondert niet. Vaak zullen, 

als er in dit opzicht problemen zijn, deze zich tijdens de eerste zwan

gerschap reeds openbaren. Dit bezwaar wordt dan ook door d.e vrouwen met 

één kind even vaak genoemd als bij degenen met meer kinderen en heeft 

men nog geen kinderen dan beduidend minder frequent.

Tabel 4.6. DE BEZWAREN VAN DE VROUW TEGEN GEZINSUITBREIDING NAAR KIN
DERTAL
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geen kinderen 8 11 8 7 2 4 3 - 5 59 ( 120 )

1 kind 24 12 16 9 7 3 1 10 8 38 ( 205)

2 kinderen 21 20 17 24 16 10 4 27 10 22 ( 248)

3 kinderen 27 19 21 17 17 11 5 39 10 15 (195)
4 kinderen 30 29 23 24 23 14 5 40 6 8 ( 97)
5 en meer 27 30 33 23 26 14 4 47 11 17 ( 100)

Tot aal 23 19 19 17 14 9 4 26 9 27 (965)

4-5* feitelijke_geboortenregeling

Het grote gezin wordt niet meer verheerlijkt, het kleine gezin met 2 S, 3 

kinderen is - vooral onder de jongeren - het ideale model geworden. Het 

bewustzijn is gegroeid, dat in de huidige tijd gezinsplanning een norma

le en goede zaak is. Hierbij gaat het niet alleen om een principiële in

stemming, ook feitelijk hebben de katholieken in de eigen huwelijksprak- 

tijk de geboortenregeling aanvaard. Slechts 27 procent van dé echtparen 

paste geengeboortenbeperking toe. Dit spreekt te meer, wanneer men bedenkt
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dat bij een aantal personen geboortenregeling niet zinvol was vanwege 

(waarschijnlijke) onvruchtbaarheid (10 procent) of een bestaande zwan

gerschap (5 procent). Sluit men deze categorie'ên uit, dan paste 82 pro

cent geboortenregeling toe. Let men op de totale huwelijks duur, dan blijkt 

85 procent van alle ondervraagde echtparen "ooit" aan geboortenregeling 

te hebben gedaan^.

Natuurlijk speelt in deze de aantalsplanning een belangrijke rol: het 

aandeel van de echtparen, die geboortenregeling toepassen, stijgt als 

men het gewenste kindertal heeft bereikt. Daarnaast is echter de sprei

ding van de geboorten een wezenlijke factor getuige het feit, dat meer

dan 60 procent van de mannen en vrouwen, die de gewenste gezinsgrootte
7)

nog niet realiseerden, toch geboortenregeling toepasten • Een en ander 

betekent, dat van de kinderloze echtparen rond een derde deel de ge

boorten regelt; bij de echtparen met één kind is dat aantal reeds ver

dubbeld, en bij de echtparen met twee of meer kinderen stijgt het zelfs 

tot rond 80 procent (tabel 4 -T •)•

Tabel 4 .7 . DE TOEPASSING VAN GEBOORTENBEPERKING TEN TIJDE VAN HE?T IN
TERVIEW NAAR KINDERTAL

ja neen Totaal

0 kinderen 32 68 100 (1 2 7)

1 kind 70 30 100 (209)

2 kinderen 84 16 100 (259)

3 kinderen 79 21 100 (202)

4 kinderen 77 23 100 ( 9 7)

5 en meer 82 18 100 (10 5)

Totaal 73 27 100 (999)

Vooral de jongeren beginnen vaak zeer vroeg met geboortenregelende me

thoden. Dit blijkt uit de antwoorden van man en vrouw op een aan beiden 

gestelde vraag. De resultaten daarvan zijn weergegeven in tabel 4*8.

Man en vrouw zijn het niet altijd eens over het moment, waarop zij ge-
81

boortenregeling zijn gaan toepassen . Niettemin is duidelijk de ver

schuiving te zien in het tijdstip, waarop ouderen en jongeren met ge
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zinsplanning zijn begonnen. Ving in de oudste leeftijdsgroep rond 40 pro

cent pas na het tweede kind hiermee aan, onder de jongste echtparen be

gon 39 procent vóór het eerste kind en 34 procent tenminste direct daar

na. Het behoeft weinig betoog, dat deze vervroegde aanvang van de ge-

boortenregeling samenhangt met de meer beperkte gezinsomvang, die de
9)jongeren voor ogen staat . Bit lijkt echter niet de enige reden. Ook 

een toenemend accent op de noodzaak van een goede geboortenspreiding 

speelt hierin ongetwijfeld een rol.

Tabel 4.8. HET AANTAL KINDEREN "TOEN MEN VOOR DE EERSTE MAAL GEBOORTEN- 
RE GEL ING TOEPASTE" NAAR LEEFTIJD VAN DE VROUW

1
<D

'J
O Ïtf)
£ 5  8
© uttö © © 

- P  ' d
•p ©  ra 0
• H  CÖ *H 
O C Ph M
o  © ©
Ö -P tiD O

ö Ö
© ©
Fh Ü U
© © © Fh

rd ©
ö Ö © ö © ©

•H 'd •H •H e 1—1
M M ö •H cö

■H •H Ph

7
CM

I
M rn

1
© ©

>
-P
O

0 t - CM C\J rn O &H

t/m 24 jaar 20 39 12 22 2 5 - - - 100 (1 1 8 )

25 "t/m 29 jaar 12 37 12 14 8 11 3 - 3 100 (2 1 6 )

30 t/m 39  j a a r 12 13 7 13 8 14 10 10 13 100 ( 3 59 )

40 jaar en ouder 21 10 5 9 4 10 11 19 11 100 (2 9 0 )

Totaal 16 21 8 13 6 11 8 9 8 100 (9 8 3 )

4.6. Enkele sociale verschillen

Het verschijnsel van de geboortendaling doet zich historisch het sterkst 

voor in de steden. Van Heek zegt hierover: "Wat de Nederlandse verhou

dingen betreft, in de 10 jaren voorafgaand aan de tweede wereldoorlog 

lagen de geb’oortecijfers in de Nederlandse gemeenten boven 100.000 in

woners ca. 20 S, 25 procent beneden het Rijksgemiddelde. Hoewel zich tij

dens de jaren van het hoge na-oorlogse geboorteniveau in dit opzicht 

even merkwaardige verschuivingen hebben voorgedaan, waren in 1949 cij

fers in de grote steden wederom aanmerkelijk lager dan het Rijksgemiddelde (+15 
10 )

S. 20 procent)" . Het past dus in het algemene beeld, dat de katholie

ken op het agrarisch platteland een zekere achterstand hebben. Zij
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- vooral de mannen - onderkennen minder het belang van geboortenbeper

king dan de inwoners van de meer geürbaniseerde gemeenten, zij passen 

wat minder frequent geboortenregeling toe en als zij dat doen gaan zij 

daartoe op een later tijdstip over (tabel 4-9* en bijlage 6, ta

bel 4.6.). Het meest duidelijk spreekt het verschil uit de gewenste en 

feitelijke gezinsgrootte: circa 45 procent van de mannen en vrouwen uit 

de agrarische dorpen (tegen + 30 procent in het totaal) vindt een gezin 

van 4 of meer kinderen ideaal en ruim 30 procent (tegen 20 procent in 

geheel Nederland) heeft in feite een zo groot gezin (tabel 4-9-)•

Dit betekent echter niet, dat progressiviteit op dit punt rechtlijnig 

samenhangt met de verstedelijking van het woonmilieu en dat de aanvaar

ding van de geboortenbeperking in de grootste steden het hoogst is. Er 

zijn aanwijzingen, dat vooral in de steden met meer dan 100.000 inwoners 

vroeg met geboortenregeling wordt begonnen (55 procent "na het 1e kind" 

tegen 42 procent in het totaal) en dat gezinnen van vier of meer kinde

ren vooral daar weinig meer voorkomen (12 procent tegen 20 procent in 

het totaal). Voor het overige zijn er echter geen systematische ver

schillen met de kleinere steden en het verstedelijkt platteland te 
11)

ontdekken . Sprekend over het conflict inzake de contraceptiva, werd 

reeds in het voorgaande hoofdstuk geconcludeerd, dat de katholieken in 

de grote stedelijke centra geenszins zo ver vóór zijn als men weleens ver

onderstelt. Ook hier blijkt weer, dat de kleinere plaatsen veel van hun 

achterstand hebben ingehaald.

Tabel 4-9. DE BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN MET BETREKKING TOT DE GEGEVENS 
ROND GEZIN EDI GEBOORTENREGELING NAAR URBANISATIEGRAAD
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door man gewenst kindertal 2 of minder 21 36 41 37 35

4 of meer 43 23 24 22 27

door vrouw gewenst kindertal: 2 of minder 17 31 41 32 31

4 of meer 46 27 27 31 32

feitelijk kindertal : 2 of minder 48 61 62 64 60

4 of meer 32 20 18 12 20

aantal kinderen bij aanvang 1 of minder 32 39 45 55 41

van geboortenregeling :
2 of meer 35 30 26 23 28

(212) (264) (285) (239)(1000)
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De samenhang tussen vruchtbaarheid en sociaal-economische status heeft 

reeds in menig binnen- en buitenlands onderzoek uitvoerig aandacht ver

kregen. De voornaamste conclusie is. dat een vergaande nivellering tus-
12)

sen de sociale strata heeft plaatsgevonden . Van demografische zijde

wordt steeds meer de vraag gesteld of wij ons in een overgangssituatie

bevinden, waarin de oorspronkelijk negatieve correlatie tussen sociale

stratificatie en kindertal plaats gaat maken voor een positieve samen-
13 )

hang Als de lagere strata erin zouden slagen meer effectief hun ge

boorten te regelen dan tot nu toe, lijkt een dergelijke ontwikkeling 

inderdaad niet onwaarschijnlijk. Het zijn immers vooral de hogere so

ciale lagen, die zich een groter gezin kunnen permitteren. Het is boven

dien bij herhaling onder andere in Nederlands onderzoek reeds gebleken, 

dat de kinderwens bij de hoogste beroeps- en opleidingsniveaus het 

meest omvangrijk i s ^ ^ .

Het is echter nog niet zover. Zelfs in onze tijd past de gezinsplan

ning gemakkelijker in de denkwereld en het leefpatroon van de hogere 

sociale strata dan in die van-de lagere. Een goede geboortenregeling 

vraagt onder andere een actief ingrijpende, rationele instelling ten

opzichte van de sexualiteit en de gezinsopbouw, die vooral in de lagere
15 )

milieus vaak ontbreekt of in ieder geval onvoldoende aanwezig is .

Bovendien is ook heden ten dage een achterstand in de voorlichting bij
16 ")

deze groep onmiskenbaar . Het is niet verwonderlijk, dat vooral in 

deze kringen het onvermogen om de eigen vruchtbaarheid onder controle 

te houden vaak groot is.

Wat leert nu het voorliggende onderzoek ? Volgens verwachting stijgt

- globaal gesproken - het gewenste kindertal met het beroeps- en edu- 

catieniveau. Rond de helft van de mannen en vrouwen uit het ongeschool

de arbeidersmilieu geeft bijvoorbeeld de voorkeur aan een tweekinder-

gezin, wat in de categorie van de hogere beroepsbeoefenaren en de mid-
1 1 )

delbare employé's veel minder vaak voorkomt (20 h 25 procent) u . Men 

kan zelf in tabel 4-10. de duidelijke verschillen tussen de opleidings

niveaus zien. In deze verschillen speelt de financiële draagkracht on

getwijfeld mee. Dit laat zich ten eerste afleiden uit de samenhang tus-
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Tabel 4.10. DE BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN MET BETREKKING TOT DE GEGE
VENS ROND GEZIN EN GEBOORTENREGELING NAAR OPLEIDINGSNIVEAU
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2 of minder 45 44 34 34 23 35 38 32 30 22 12 31
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feitelijk kinder
tal:
' 2 of minder 51 67 57 64 63 60 45 71 66 61 72 60

4 of meer 27 18 20 16 19 20 33 13 14 15 18 20

"sterke" nadruk 
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(158) (102) (428)(124)(186)(998)(324) (152) (3.17)047) (57)(997)

sen inkomen en gewenst kindertal: de lagere inkomensgroepen willen min-<D\ '
der kinderen (T̂  = . 1 1 en .1 3) t en ten tweede uit de wat sterkere
nadruk die de lagere opleidings- en beroepsgroepen op het financiële

19)aspect leggen als motief yoor hun voorkeur
Deze geringere kinderwens resulteert echter - eveneens volgens verwach
ting - niet in een meer gerichte gezinsplanning. Voor zover er sprake is 
van verschillen wijzen deze juist in tegenovergestelde richting. Het 
zijn vooral de allerhoogste maatschappelijke niveaus - de hogere beroe
pen en middelbare employé's die wat vaker dan de anderen geboorten
regeling hebben toegepast (rond $0 procent). De lagere opleidingsniveaus 
beginnen later dan algemeen met gezinsplanning. Een groot gezin van 
vier of meer kinderen komt het meest voor in de laagste opleidingscate- 
gorie met alleen l.o. (respectievelijk 27 en 33 procent tegen
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20 procent in het totaal); in deze categorie wordt ook het meest fre
quent (20 en 29 procent tegen rond 10 procent in de overige categorieën)

20)de ideale gezinsgrootte overschreden '. Dat in de lagere maatschappelij
ke regionen de gezinsplanning minder adequaat verloopt, wordt echter voor
al gesteund door het feit, dat de attitude ten opzichte van geboor- 
tenbeperking zeer duidelijk naar sociale laag varieert. Naarmate men 
meer opleiding genoten heeft, legt men een sterkere nadruk op het belang 
van geboortenbeperking (zie tabel 4.10.), en het zijn met name de mili
eus van de "vrije en hogere beroepsbeoefenaren" en de "middelbare em- 
ploye’s",die de noodzaak daarvan inzien.

Vermeldenswaard is voorts, dat de kinderwens in het zuiden relatief het 
laagst is: 41 procent van de mannen en 39 procent van de vrouwen in 
EFoord-Brabant en Limburg geeft de voorkeur aan een maximale gezinsgroot
te van twee kinderen tegen respectievelijk circa 30 en 25 pro-

21)cent m  de rest van ons land . Dit betekent echter niet, dat het fei
telijk aantal kinderen daar minder zou zijn dan normaal, dat men in de
ze provincies een sterkere nadruk zou leggen op de geboortenregeling
- dit geldt eerder voor de ondervraagden uit het westen - of dat men

22)meer frequent geboortenbeperking zou toepassen .
Ongetwijfeld verweven met het voorgaande bleek tenslotte, dat men in de homo- 
geen-katholieke plaatsen met meer dan 90 procent katholieken de voorkeur geeft 
aan een wat geringer kindertal dan met name in de gemeenten met minder dan 
veertig procent katholieken. Dit betekent echter weer niet, dat men in 
de homogeen-katholieke plaatsen meer gericht zou zijn op gezinsplanning.
Er blijken geen verschillen wat betreft het feitelijk kindertal of de 
feitelijke toepassing van geboortenregeling, terwijl men in de homogeen- 
katholieke plaatsen zelfs een geringere nadruk legt op het belang van

23 )geboortenregeling ("sterke nadruk": 55 procent tegen bijna "JO procent)

4.7. Geboortenregelingsmentaliteit, gezinsontwerp, gezinsfase en de 
contraceptiva

Tenslotte dan de belangrijkste vraag van dit hoofdstuk: wat is het ver
band van de tot nog toe beschreven momenten met de houding tegenover
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en het gebruik van anticonceptiva. Hypothetisch werd in de inleiding 
naar voren gebracht, dat de keuze die een katholiek voor of tegen de 
normen van Humanae Vitae maakt, samengaat met en uitdrukking is van 
zijn visie op het vraagstuk van de gezinsplanning. Vooral als men de 
noodzaak van gezinsplanning zowel in het algemeen als in de eigen situatie 
inziet, is te verwachten, dat men - zowel in zijn houding als in zijn 
praktijk - kiest voor de weliswaar door de kerk verboden, maar ander
zijds meest effectieve methoden. Katholieken, die een sterkere nadruk i
leggen op het belang van geboortenregeling, die voor zichzelf een be
perkt kindertal voor ogen hebben en die daarom vroegtijdig met geboor- 
tenbeperking begonnen zijn, zullen vaker contraceptiva gebruiken of 
daar althans positief tegenover staan dan de katholieken, die een meer 
ambivalente houding ten opzichte van geboortenbeperking innemen, die nog 
vasthouden aan een meer traditioneel gezinsontwerp en die daarom eerst 
later in de gezinsopbouw met geboortenregeling zijn gestart.
In tabel 4.11 • zijn de betreffende correlatiecoëffici'énten T^ weergege
ven. De samenhangen duiden voor zover zij aanwezig zijn, inderdaad in 
de verwachte richting. De katholieken, die geboortenbeperking belang
rijk vinden, staan ook vaker positief ten opzichte van de pil, de "ande
re voorbehoedmiddelen" en de abortus provocatus; zij hechten minder be
lang aan de gevaren van de contraceptiva en de pil wordt door hen rela
tief frequent in de eigen huwelijkspraktijk gehanteerd. Het oordeel over 
de "andere voorbehoedmiddelen", de bezwaren tegen abortus, de vrees voor 
de gevaren van voorbehoedmiddelen - met name bij de mannen - en het ge
bruik van een "ander voorbehoedmiddel" in de eigen huwelijkspraktijk, 
variëren met de ideaal gewenste gezinsgrootte. Tenslotte: is men vroeg 
in de gezinsopbouw met geboortenregeling begonnen, dan denkt men meer 
positief over de "andere voorbehoedmiddelen", - althans wat betreft de 
mannen - de sterilisatie en de abortus en men ziet minder gevaren in 
het gebruik van de contraceptiva. Het conflict met de kerk spitst zich 
dus vooral toe in die kringen, waar men het verst afstaat van het tra
ditionele gezinsideaal en overtuigd is van de noodzaak van geboortenbe
perking. De enige uitzondering geldt weer de coïtus interruptus, die 
juist wat vaker wordt gebruikt als men geboortenbeperking minder belang
rijk vindt (vergelijk tabel 4.11.).
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Tabel 4.11. DE CORRELATIE-COEFFICIENTEN T, VAN DE SAMENHANG TUSSEN HET 
OORDEEL OVER GEBOORTENBEPERKING, HET GEWENSTE KINDEHTAL EN 
HET AANTAL KINDEHEN BIJ AANVANG VAN GEBOORTENBEPERKING ENER
ZIJDS EN HET OORDEEL OVER EN GEBRUIK VAN DE KUNSTMATIGE 
METHODEN ANDERZIJDS
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Geoorloofdheid (positief- 
negatief) :

coïtus interruptus .08 .09 .10 .01 .10 .06

pil .28 .09 .04 .22 .01 .08

"andere voorbehoedmiddelen" .20 .21 .16 .14 .10 .10

sterilisatie .06 O 00 .13 .02 .04 .03
abortus .16 .17 .13 .13 .1 1 .17

De nadruk op het belang
respectievelijk de gevaren .33 .14 .18 .27 .05 .11
van voorbehoedmiddelen

Gebruik ten tijde van inter
view^' (volgens beiden-geen 
van beiden):
onthoudingsmethoden -.10 -.15 -.022^ -.01 -.12 *25)
coïtus interruptus -.12 -.00 .00 -.08 -.04 X

pil .16 .02 .01 .11 .02 X

"andere voorbehoedmiddelen" .06 .12 .05 .03 .09 X

Nochtans behoeft het voorgaande nadere nuancering. Voor zover er samen
hangen zijn, wijzen ze in de verwachte richting, maar van de andere kant 
zijn ze vaak niet sterk en worden bovendien niet alle gepostuleerde re
laties in het materiaal teruggevonden. Men kan dus niet zonder meer spre
ken van een eenzinnig continuum met aan de ene pool de katholiek, die 
vertrouwd is met de idee van gezinsplanning en een klein gezin en die 
daarom in het huidige conflict in alle opzichten tegen Rome kiest, en
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aan de andere pool de katholiek, die "bepaalde weerstanden heeft ten 
aanzien van geboosrtenregeling en die daarom in de lijn van Humanae Vitae 
alle vormen van kunstmatige anticonceptie met argwaan beziet. Getuige 
het ontbreken van vele samenhangen in tabel 4*11f en de geringe hoogte 
van de andere doet een dergelijke voorstelling van zaken beslist geen 
recht aan de complexiteit van de werkelijkheid.

De hiervoor onderzochte houdings- en gedragscomplexen laten slechts 
één kant van de medaille zien. Het ligt voor de hand te veronderstellen, 
dat - verweven met deze meer algemene syndromen - de keuze van de ka
tholiek in het conflict met Rome tevens afhankelijk is van de reële ge
zinssituatie, waarin hij staat. Men moet de behoefte aan een betrouwba
re gezinsplanning in het jonge gezin met bijvoorbeeld beperkte finan
ciële’ middelen, weinig woonruimte enz. natuurlijk niet onderschatten, 
maar men kan toch aannemen, dat de gemotiveerdheid verdere zwangerschap
pen te voorkomen in het algemeen toeneemt, naarmate het gezin groeit 
c.q. als de totaal gewenste gezinsomvang is bereikt of zelfs overschre
den. Nu hoeft dit beslist niet altijd te resulteren in de aanwending 
van een meer effectieve techniek. Meerdere onderzoekingen tonen aan, 
dat de effectiviteit van de geboortenregeling weliswaar toeneemt met het 
aantal kinderen dat men al heeft, maar dat dit zeker niet alleen gelegen 
is in een verandering van de methode, maar tevens in een verhoogde con
traceptieve waakzaamheid c.q. een heter gebruik van de gehanteerde metho- 
de Men laat zich ook in latere gezinsfasen bij de keuze van de me
thode vaak door andere motieven leiden als de betrouwbaarheid. Hieraan 
zij bovendien toegevoegd, dat men lang niet altijd voldoende op de hoog
te is, zodat men niet zelden - in de overtuiging een effectieve methode 
gekozen te hebben - een onbetrouwbaar middel practiseert. Niettemin 
lijkt het alleszins plausibel, dat menig katholiek echtpaar in de be
ginfase van. de gezinsopbouw de kerkelijke richtlijnen nog wel zal op
volgen, maar later toch - wellicht zelfs niet geheel con amore - zal 
overgaan tot een meer effectieve contraceptieve vorm.
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Tabel 4-12. DE TOEGEPASTE METHODE (DOOR ÉÉN VAN BEIDEN GENOEMD) NAAR
DE VERHOUDING TUSSEN HET FEITELIJKE EN GEWENSTE AANTAL KIN
DEREN VOOR ERIE LEEFTIJDSCATEGORIEËN VAN DE VROUW
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leeftijd vrouw 
t/m 29 jaar

onthouding X 25 42 X 29 40
c.i. X 32 44 X 35 43
pil X 27 32 X 31 31
"andere voorbe
hoedmiddelen" X 57 36 X 52 38

X (56) (165) X (52) (170)

30 t/m 39 jaar 

onthouding 24 43 59 29 38 61
c.i. 43 50 51 43 53 48
pil 41 20 21 40 19 22
"andere voorbe
hoedmiddelen" 43 30 29 40 32 29

(37) (138) (106) (35) (132) (113)
40 t/m 49 jaar 

onthouding 54 46 51 52 52 42
c.i. 59 62 57 62 61 55
pil 16 15 26 14 20 16
"andere voorbe
hoedmiddelen" 32 26 20 34 24 21

(63) (84) (35) (58) (90) (38)

In hoofdstuk 3 bleken vooral de ouderen vast te houden aan de traditio
nele patronen van geboortenregeling door middel van onthouding en coïtus 
interruptus, ondanks het feit, dat juist zij dikwijls staan voor een
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voltallig gezin. Om de relatie tussen de gezinsfase en de gehanteerde 
methode zuiver te stellen, wordt deze dan ook in tabel 4.12. bekeken 
voor drie leeftijdsklassen van de vrouw afzonderlijk, namelijk de cate
gorieën "t/m 29 jaar", "30 t/m 39 jaar" en "40 t/m 49 jaar". Dit leidt 
op "bepaalde plaatsen in de tabel tot kleine aantallen, zodat voorzich
tigheid hij de interpretatie van de weergegeven percentages geboden is. 
Niettemin kan het volgende worden geconcludeerd. Afgezien van de oudste 
categorie van echtparen, wordt de onthouding door de zogenaamde "aantal- 
planners" minder gebruikt dan door de "spreiding-planners": in de klasse 
"vrouw t/m 29 jaar" 'passen bijvoorbeeld 25 procent van de mannen en 29 
procent van de vrouwen, die de kinderwens reeds realiseerden, onthouding 
toe tegen rond 40 procent van degenen, wier feitelijk kindertal kleiner 
is dan het gewenste. Uitgaande van degenen, die meer kinderen hebben daw 
ze eigenlijk ideaal achten is het verschil zelfs aanzienlijk groter 
(zie de categorie 30 t/m 39 jaar: circa 30 5. 35 procent). Althans onder 
de jongeren, lijkt ook de coïtus interruptus wat minder te worden ge
bruikt, als het echtpaar geen gezinsuitbreiding meer wenst; 32 procent 
van de mannen en 35 procent van de vrouwen met een "voltooid" gezin in 
de categorie "t/m 29 jaar" past coïtus interruptus toe tegen bijna 45 
procent van de "spreiding-planners". Er is daarentegen in alle onder
scheiden leeftijdsklassen sprake van een toenemend gebruik van de "ande
re voorbehoedmiddelen" als men de ideale gezinsgrootte heeft bereikt of 
in ieder geval als men dit ideaal heeft overschreden. Rond 55 procent 
van de ondervraagden in de klasse "vrouw t/m 29 jaar", die zoveel kin
deren hebben als ze ideaal vinden, en circa 40 procent en ruim 30 pro
cent van de mannen en vrouwen in de oudere categorieën, die meer kinde
ren hebben dan ze zouden wensen, trachten een nieuwe zwangerschap te 
voorkomen door het gebruik van de "andere voorbehoedmiddelen" tegen res
pectievelijk minder dan 40 procent, rond 30 procent en 20 procent van 
degenen, wier gezin (nog) kleiner is dan wat ze zich daarvan voorstel
len. Het is onder andere gezien de resultaten van het onderzoek "Gezin-pQ \
nen in groei" opmerkelijk, dat de toename van het pilgebruik in de 
latere gezinsfasen minder duidelijk naar voren komt. Het is niet zo - 
ook onder de jongeren niet dat zij die de gewenste gezinsgrootte gerealiseerd 
hebben, vaker de pil practiseren dan degenen die nog niet aan dit ideaal
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toe zijn. Wel wordt de pil in de categorie 30 t/m 39 jaar door relatief 
velen gehanteerd (rond 40 procent), die reeds meer kinderen hebben dan 
ze ideaal vinden. Onder de jongste categorie van echtparen komen "over
schrijdingen" nog nauwelijks voor. Zullen ook zij de pil vaker gaan ge
bruiken, als er voor hen verschil ontstaat tussen het gewenste en feite
lijke kindertal ?
Hoe het ook zij, het voorgaande rechtvaardigt de conclusie, dat de re'éle 
gezinssituatie één van de factoren is, die de keuze van de methode van 
geboortenregeling beïnvloeden. Conform de hypothese zijn er tekenen, dat 
de "natuurlijke" methoden - met name de onthouding, maar ook de coïtus 
interruptus - in het begin van de gezinsopbouw nogal eens worden gehan
teerd en later vervangen door de meer effectieve contraceptiva.
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Tot voor kort warende taboes rond sexualiteit en anticonceptie algemene 
verschijnselen. Vooral echter in katholieke krin>g was de kruistocht voor 
de goede zeden fel en was dientengevolge 'de voorlichting gebrekkig. Het 
lijkt geenszins overdreven te spreken van een "protectionistisch" kli
maat, waarmee de Nederlandse kerk de katholieke moraal - overigens niet 
alleen op sexueel gebied - trachtte veilig te stellen. Contacten met 
andersdenkenden ter advisering en voorlichting werden afgekeurd. Boeken 
over huwelijk en sexualiteit moesten voorzien zijn van een kerkelijk 
"imprimatur". Katholieke filmkeuring en verzuiling van de nieuwsmedia 
werkten als selectiemechanisme ten behoeve van moreel aanvaardbare in
formatie. In de lijn van het kerkelijke standpunt weigerden katholieke 
artsen contraceptiva voor te schrijven of pati'énten, die ze nodig had
den, door te verwijzen. De katholieke bureaus voor huwelijksvoorlich
ting - aanvankelijk opgericht als tegenhanger van de N.V.S.H. - concen
treerden zich weldra op de relatiestoomissen in het huwelijk, hiermee 
het probleem van de contraceptie omzeilend. Tenslotte had de priester 
in dit voorlichtingspatroon een wezenlijke plaats: zowel individueel - 
in en buiten de biecht - als in preken, discussiegroepen, verloofden- 
en gehuwdencursussen en, niet te vergeten, inde godsdienstlessen op de 
scholen leerde hij de christelijke moraal. Tekenend voor deze periode 
is de uitspraak, die het Nederlands Episcopaat nog in het mandement van 
1954 deed: "Een christen wendt zich tot de kerk als het erom gaat de 
normen van zijn zedelijk gedrag te leren kennen en hij zoekt ook zijn
sexuele voorlichting bij personen en instellingen, bij wie geloof en

1)moraal veilig zijn"
Het zou onjuist zijn te beweren, dat deze sfeer door eenzijdig kerke
lijke richtlijnen ontstond en gehandhaafd werd. De motivatie om dit 
"protectionisme" te doorbreken was ook bij de leken minimaal. Volgens 
de theorie van de cognitieve dissonantie zoekt men in het algemeen naar 
informatie, die consonant is met - dat wil zeggen die bruikbaar is in 
het kader van - de reeds bestaande verwachtingen en waardencomplexen, 
en men zoekt deze informatie via de kanalen waarvan men verwacht, dat

HOOFDSTUK 5 KEBNIS EU VOORLICHTING



zij consonante kennis opleveren '. Geheel in de lijn van deze "theorie 
was de belangstelling voor een ruimere voorlichting tijdens het emanci- 
patie-katholicisme gering en ging men af op wat de kerkelijke autori
teiten leerden. Men was het met hen eens, dat te veel weten voor de 
"leek" gevaarlijk was. Hij zou maar al te gemakkelijk in de verleiding 
kunnen komen deze kennis in de praktijk te brengen. Zo ondersteunde 
de houding van de katholieken zelf een voorlichtingspatroon, dat op 
zijn beurt deze houding bekrachtigde.
De situatie is inmiddels radicaal gewijzigd. Grijpen we nog even terug 
op de theorie van de cognitieve dissonantie: niet altijd gelukt het een 
bepaalde evidentie te ontlopen en men past dan zijn opvattingen aan. Er 
is sprake van een reductie van bestaande vooroordelen en weerstan
den, men krijgt een andere kijk op de zaak^. Iets dergelijks heeft zich 
in het recente verleden in katholieke kring voorgedaan. De zich in eer
ste instantie buiten de kerk voltrekkende ontwikkeling rond de gezins
planning en de daaraan gekoppelde stroom van technische en opiniërende 
informatie confronteerden de katholieken met een evidentie waaraan zij, 
ondanks aanvankelijke weerstanden, moeilijk konden voorbijgaan. Ook de 
katholieken stonden onder de voortdurende druk naar een meer beperkte 
gezinsomvang en naar het gebruik van effectieve anticonceptionele middelen. 
Deze druk kon in onze tijd effectief worden en de katholieken ertoe be
wegen zich aan te passen, omdat de oorspronkelijke barrière gelegen in 
het minderheidskatholicisme is weggevallen. Bij de' leken ontstond een 
behoefte aan meer en meer zakelijke informatie. De kerk heeft onder druk 
van de gewijzigde omstandigheden haar protectionistische mentaliteit
- zoals overigens ook op vele andere terreinen - laten varen, en de 
priester is in deze ontwikkeling steeds meer op de achtergrond geraakt. 
Zijn taak was belangrijk in de tijd, waarin de morele discussie op de 
voorgrond stond. Artsen, N.V.S.H., psychologen enz. zullen echter be
ter dan hij de zakelijk-deskundige hulp kunnen geven, die men heden 
ten dage vraagt.

De veronderstelling ligt voor de hand, dat wat voor de historische ont
wikkeling in zijn algemeenheid opgaat, ook bij de katholieken afzonder-

2)
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lijk is 'terug te vinden. Het lijkt daarom een eerste redelijke hypothese, 
dat er een samenhang bestaat tussen enerzijds de houding ten aanzien 
van geboortenbeperking in het algemeen en de kunstmatige anticonceptie 
in het bizonder en anderzijds de mate, waarin men op dit terrein geïn
formeerd is. Als men zich positief instelt, zal men meer behoefte heb
ben aan informatie dan wanneer men een afwijzende houding inneemt, omdat 
men die kennis dan toch niet kan of wil gebruiken. Omgekeerd leidt in
formatie dikwijls tot de reductie va» min of meer onberedeneerde weer
standen; een "gemakkelijker" oordeel over geboortenregeling en de mid
delen kan het resultaat zijn van een uitgebreidere voorlichting.
De tweede veronderstelling is, dat er een samenhang bestaat tussen de 
houding met betrekking tot de kunstmatige anticonceptie en de plaats, 
die de priester inneemt in de voorlichting. Te verwachten is, dat voor
al in meer behoudende kringen nog de behoefte bestaat aan de steun en 
begeleiding van de zielzorger. De Nederlandse priester is weliswaar 
niet meer de man, die in volstrekte loyaliteit aan Rome de officiële 
richtlijnen overdraagt. Niettemin is hij als ambtsdrager van de kerk 
natuurlijk degene gebleven, die in de katholieke wereld bij uitstek 
op de hoogte is van het Romeinse standpunt en vooral van hem wordt ver
wacht, dat hij de katholiek in gewetensproblemen rond Humanae Vitae te 
hulp zal kunnen komen.
Deze beide hypothesen vormen het uitgangspunt van dit hoofdstuk. Ach
tereenvolgens zullen hierin de volgende vragen beantwoord worden. Wat 
weten de gehuwde katholieken van de bestaande middelen en hoe beoordelen 
zij de voorlichting (5.1 .) ? Door wie zijn ze voorgelicht, welke perso
nen en instanties zouden dat moeten doen, en hebben ze zich voor wat 
betreft de eigen huwelijkspraktijk door iemand laten adviseren (5.2.) ? 
Tenslottte: is er sprake van een samenhang van de - gezochte en verkre
gen - voorlichting met de houding ten opzichte van geboortenregeling en 
kunstmatige anticonceptie (5-3.) ?

Het materiaal van dit onderzoek werd verzameld in het voorjaar van 19̂ 9 
en men moet daarom rekening houden met een zekere veroudering van de ge
gevens. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor dit hoofdstuk, maar moet
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hier toch wel bizonder onderstreept worden. Op geen enkel punt immers 
is de laatste tijd zoveel verandering gekomen als op het vlak van de 
voorlichting. Overigens is het terrein van de voorlichting zo breed, 
dat de gegevens in een onderzoek, dat niet speciaal op dit thema gericht 
is, noodzakelijkerwijs zeer globaal en summier moeten zijn. De resulta
ten van dit hoofdstuk zijn dan ook meer illustratief dan uitputtend. 
Niettemin roept het materiaal een. beeld op van het recente verleden, 
dat de lezer niet onthouden zij.

5.1. De kennis: feiten en evaluatie

Tabel 5.1. DE METHODEN, WAARVAN MEN "ONGEVEER WEET WAT HET IS" NAAR 
GESLACHT (PERCENTAGES)

kalendermethode 88 85

t emp eratuurmetho de 68 65
totale onthouding 88 79
coïtus interruptus 92 88

pil 89 88

condoom 89 83
ring 70 58

intra-uterinemiddel 56 45
pasta 50 40
spoeling 50 39
schuimtabletten 38 31
Totaal (499) (501)

Om vast te stellen in hoeverre de anticonceptionele methoden en middelen 
bekend zijn, werden zij voorgegeven met de vraag: "Van welke methoden 
weet U ongeveer wat het is ?". De antwoorden moet men met voorzichtig
heid interpreteren. De formulering "ongeveer weten wat het is" zal 
niet door iedereen op dezelfde wijze zijn opgevat. De een zegt al "ja" 
als hij er van gehoord heeft, en de ander reageert - meer conform de
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vraagstelling - pas positief als hij tenminste de principes van een 
methode kent. -
Hoe het ook zij, duidelijk is ten eerste, dat de meest gebruikte me
thoden ook een grote mate van bekendheid genieten: 83 S. 92 procent van 
de ondervraagden antwoordde positief wat betreft de periodieke onthou
ding volgens de kalendermethode, de coïtus interruptus, de pil en het 
condoom. Het intra-uterinemiddel, de pasta, de spoeling en het schuim- 
tablet zijn het minst bekend (tabel 5-1 0 ^ *
Ten tweede, de informatie is nog geenszins compleet. De totaaltelling

5)van de bekende methoden in tabel 5*2. laat dit goed zien. Een vijfde 
deel van de mannen en een derde deel van de vrouwen moest zelfs bij 
meer dan de helft van de genoemde methoden verstek laten gaan. Nu kan 
men natuurlijk zeggen, dat het gebrek, aan kennis meestal de minst ge
bruikelijke methoden betreft, en dus niet half zo erg is als het lijkt. 
Het antwoord daarop is, dat de incomplete informatie niet altijd de 
minder gebruikelijke methoden betreft, dat kennis van een zo breed moge
lijk scala van middelen voorwaarde is voor een gefundeerde keuze, en 
last but not least, dat in het onderzoek slechts de summiere bekendheid 
met de methoden gepeild werd. Zou ook naar de betrouwbaarheid, schade
lijke bijwerkingen, verkrijgbaarheid enz. gevraagd zijn, dan ,zou onge
twijfeld het tekort aan informatie in zijn volle omvang naar voren zijn 
gekomen. Illustratief is in dit verband het feit, dat 28 S. 39 procent 
van de mannen en vrouwen onder andere onthouding en/of coïtus interrup
tus toepast, omdat deze methoden het meest betrouwbaar zouden zijn^.

Tabel 5*2. HET TOTAAL AANTAL BEKENDE METHODEN NAAR GESLACHT

? 1r\ Ir— o\ T
'ëöctf
■P

0 vo 00 T— Eh
man 9 12 18 25 36 100 (499)
vrouw 15 17 22 20 26 100 (501)
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Dit tekort wordt niet door iedereen als zodanig ervaren. Op de vraag 
"Zou u hierover graag meer willen weten of vindt u, dat u voldoende 
ingelioht "bent ?" antwoordde slechts 19 procent van de mannen en vrou
wen meer voorlichting te wensen, en dat waren lang niet altijd de minst 
geïnformeerden. Daartegenover vond maar liefst drie kwart van de mannen 
en twee derde van de vrouwen, die minder dan de helft van de voorgege
ven methoden kenden, de eigen kennis toch voldoende (tabel 5*3.)• Blijk
baar moeten velen "van buitenaf" attent gemaakt worden op de lacunes in 
de eigen kennis. Dit feit accentueert nog eens de noodzaak van een ac
tief voorlichtingsbeleid van de terzake bevoegde en verantwoordelijke 
instanties.

Tabel 5.3. DE BEHOEFTE AAN INFORMATIE OVER GEBOORTENREGELING NAAR HET 
AANTAL BEKENDE METHODEN
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0-5 methoden 22 6 72 100 (103)
6-9 methoden 25 1 74 100 (2 15)
10 -11 methoden 9 1 90 100 (178)

Totaal 19 2 79 100 (496)

Vrouw
0 -5 methoden 29 6 65 100 (163)
6-9 methoden 20 3 77 100 (205)
10 -11 methoden 7 3 90 100 (13 2)

Totaal 19 4 77 100 (500)

Vooral onder de oudere echtparen werd een gebrekkige kennis verwacht. 
Dit is evenwel niet het geval (T^ = .01; T^ = .05). Wél zijn de jonge
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ren meer vroegtijdig ingelicht. Bit "blijkt uit d,e antwoorden op de 
vraag: "Was ü er vóór Uw huwelijk van op de hoogte, dat het mogelijk 
is de geboorten te regelen ?". Trad van de mannen en vrouwen, die op 
het tijdstip van het interview minstens 5 jaar gehuwd waren, maar 
liefst 31 en 51 procent volledig onvoorbereid in het huwelijk, bij de 
huwelijkssluitingen in de laatste twee jaar betrof dit 8 en 15 pro
cent. Toch was ook de informatie van de jongstgehuwden nog geenszins 
ideaal. Het blijft staan, dat ook zij dus menigmaal van niets wisten en, 
voorzover zij wèl op de hoogte waren, beoordeelden zij de voorlichting 
niet altijd als voldoende (respectievelijk 14 en 6 procent, vergelijk 
tabel 5*4*)• Een en ander betekent bovendien geenszins, dat de overi
gen (rond drie kwart) volledig op de hoogte zouden zijn gebracht van de

7)mogelijkheden van geboortenregeling .

Tabel 5.4. DE VOORLICHTING OVER GEBOORTENREGELING VÓÓR,HET HUWELIJK 
EK HET OORDEEL DAAROVER NAAR HUWELIJKSDUUR0'
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minder dan 2 jaar 78 14 8 100 ( 58)
2 t/m 4 jaar 59 28 13 100 ( 92)
5 t/m 14 jaar 42 29 29 100 (213)
15 jaar en langer 40 26 34 100 (133)

Totaal 49 26 25 100 (496)

Vrouw

minder dan 2 jaar 79 6 15 100 ( 53)

2 t/m 4 jaar 54 26 20 100 ( 85)

5 t/m 14 jaar 31 25 44 100 (237)
15 jaar en langer 18 15 67 100 ( 124)

Totaal 37 21 42 100 (499)
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Straver constateerde in "Sex in Nederland" reeds, dat de lagere wel
standsklasse een geringere kennis met 'betrekking tot allerlei aspecten 
van de sexualiteit bezit. Er wordt thuis ook minder over gesproken. Te
genover deze geringere kennis staan een sterker besef van de gebrekkige

9)informatie en een behoefte aan meer voorlichting . Hij wijt deze ge
ringere kennis vooral aan het lagere opleidingsniveau, waardoor de be- 
treffenden in geringere mate deel hebben aan het nieuwe cultuurpatroon 
en minder op de hoogte zijn van wat gemeengoed begint te worden. De cij
fers uit dit onderzoek onder de katholieken vertonen dezelfde tendens. 
Naarmate men meer opleiding heeft, is het aantal bekende methoden gro
ter en is men vaker vóór het huwelijk voorgelicht over geboortenrege
ling. In de lagere opleidingscategorieën leeft de wens naar meer infor
matie dan ook sterker, en men heeft in deze kringen tevens meer bezwa
ren over de voorlichting vóór de huwelijkssluiting. Een en ander kan 
men zelf constateren in tabel 5*5*» waaraan verder weinig is toe te voe
gen.

Tabel 5.5. KENNIS EN VOORLICHTING NAAR OPLEIDINGSNIVEAU

Man Vrouw
>

§ §+ ó vi °
1—1 ó O O h 1—1 

i -p
1—1 0 O Ö fn • O

1—1
i+3O ïj) £ 1—t P 8) 0 ii & 1—1 &  ÖD

i-5 > i—1 2 a ü 0Eh rH > 1—1 e a OEH
meeste methoden 
onbekend 30 23 19 5 21 38 37 8 14 32

zou meer willen weten 22 23 12 13 19 21 22 15 7 19
niet voorgelicht vóór 
huweli jkssluit ing 36 26 19 12 25 54 36 22 14 42

onvoldoende ingelicht 
vóór huwelijkssluiting 51 46 39 42 46 65 53 40 30 56

(136) (201)( 59) (102) (498) (247) (157)( 68) ( 28) (500)

Het onderzoek suggereert verder, dat de voorlichting vooral in de kleine
re gemeenten te wensen overlaat. Voor liefst 34 procent van de mannen en
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-8 procent van de vrouwen op het agrarische platteland waren de meeste 
oorgegeven methoden onbekend, hetgeen in de steden met meer dan 
00.000 inwoners voor slechts 11 procent en 20 procent van de onder
vraagden gold. Op het agrarisch platteland kwam het het vaakst voor,
Lat men bij huwelijkssluiting niet op de hoogte, was van de mogelijk
heid van geboortenregeling. Tenslotte: vooral de vrouwen op het - agra- 
■ische en verstedelijkte - platteland zouden meer willen weten over ge- 
>oortenregeling en vinden, dat zij vóór de huwelijkssluiting onvoldoen- 
Le zijn voorgelicht; merkwaardigerwijs ontbreken deze tendenzen bij de 
ïannen (vergelijk tabel 5*6.).

.'abel 5.6. KENNIS EN VOORLICHTING NAAR URBANISATIEGRAAD
Man
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34 19 21 11 21 48 31 32 20 , 32

23 16 18 19 19 24 26 17 12 19

33 24 25 18 25 50 45 39 37 42

48 47 42 46 46 64 62 51 50 56

08) (138) (139) (114) (499) (104) (126) (146) (125)(501

ren dele ongetwijfeld verweven met de hiervoor beschreven samenhangen 
naar urbanisatiegraad, bleken met name bij de vrouwen ook enkele correla
ties naar katholiciteit en regio van de woongemeente. Zo kende 38 pro
cent van de vrouwen uit de homogeen-katholieke plaatsen met tenminste 
90 procent katholieken minder dan de helft van de voorgegeven methoden 
en 51 procent was niet voorgelicht vóór de huwelijkssluiting tegenover
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respectievelijk 23 procent en 32 procent in de gemeenten met minder dan
10)40 procent katholieken . De vrouwen uit het westen waren voorts wat 

heter op de hoogte van de methoden (75 procent "meeste methoden bekend" 
tegen 68 procent in het totaal) en ook vaker voorgelicht vóór de huwe
lijkssluiting (67 procent tegen 58 procent in het totaal) dan de vrou-

11)wen uit de rest van ons land .

Een van de meest interessante resultaten betreft de geringere kennis 
van de vrouwen: 32 procent tegen 21 procent van de mannen kent minder 
dan de helft van de voorgegeven methoden. Men kan zelf in tabel 5»1* 
constateren, dat dit welhaast voor alle methoden - ofschoon niet altijd 
statistisch significant - opgaat. Duidelijke uitzondering is slechts 
de pil. Uit tabel 5*4. blijkt voorts, dat vooral de vrouwen vaak onvoor
bereid het huwelijk zijn ingegaan. In paragraaf 5*3., waar de voorlich- 
tingskanalen ter sprake komen, zullen nog meer aanwijzingen voor deze 
geringere kennis en voorbereiding bij de vrouwen worden gevonden.
Het gaat hier niet om een fenomeen uit het verleden, ook onder de jonge
re generatie is dit verschil nog actueel. Zeer zeker lopen de vrouwen 
hun achterstand in bepaalde opzichten in. Ook de meisjes worden tegen
woordig vóór hun huwelijk meestal wel voorgelicht, en de voorheen be
staande verschillen met de jongens op dit punt zijn dus aan het ver
dwijnen (vergelijk tabel 5*4*)* Van een volledige nivellering is echter 
nog geen sprake, getuige onder andere het feit, dat ook de jongere
vrouwen - evenals de oudere - minder methoden kennen dan de mannen uit

12)dezelfde leeftijdsgroep Deze relatieve achterstand van de vrouwen 
is ongetwijfeld ten dele te wijten aan hun mindere opleiding, die, zo
als we zagen, met een gebrekkigere informatie samengaat. Dat verklaart 
echter niet alles. Tabel 5*5» suggereert, dat - uitgaande van een ge
lijke opleiding - in de hogere niveaus, met name u.l.o. en hoger, het 
kennisverschil te verwaarlozen is, maar dat het op lager niveau blijft 
bestaan. Daar waar de kennis in het algemeen gebrekkig is, zijn de vrou
wen het minst geïnformeerd.
De gegevens zijn helaas te summier om uitsluitsel te geven over de vraag, 
in welke mate en op welke punten precies de vrouwen qua kennis achter-
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"blijven bij de mannen. Feit is nochtans, dat zij die toch het meest 
hij de gevolgen van een zwangerschap betrokken zijn, het minst van 
geboortenregeling afweten.

5.2. De voorlichting over geboortenbeperking

Voorlichting kan de mensen via zeer verschillende kanalen bereiken. Boe
ken en tijdschriften, het ouderlijk gezin, de geestelijkheid, artsen, 
radio en T.V., de huwelijkspartner, het werk, de school, de vrienden-en 
kennissenkring, voorlichtingsbureaus zoals die van de Rutgersstichting 
en de P.S.V. Cf., de wijkverpleging kunnen hierin een bijdrage leveren, 
en deze opsomming is geenszins uitputtend. Met iedereen maakt in de
zelfde mate van deze kanalen gebruik en ook zal niet iedereen de voor
lichtingstaak van al deze instanties erkennen. Men hoeft slechts te 
denken aan de vaak heftige discussies, die de voorlichting op de scho
len - met name in het basisonderwijs - oproept, en men heeft een type
rend voorbeeld van de uiteenlopende opvattingen, die er op dit punt 
bestaan.
Bovendien bezitten niet al deze kanalen in de voorlichting dezelfde 
betekenis. Sommige zoals het ouderlijk gezin, de publiciteitsmedia 
en boeken brengen vooral of uitsluitend algemene kennis en ideeën over, 
andere zoals huisartsen en voorlichtingsbureaus vervullen een consulta
tieve taak gericht op de oplossing van concrete problemen. Kortom, het 
totaal van de voorlichting is zo complex, dat men met enkele vragen 
slechts het topje van een ijsberg blootlegt. Met niet meer pretentie 
stelden wij een viertal vragen rond zowel de verwachtingen (wie moeten 
de voorlichting en consultatie verzorgen ?) als de feiten (door wie is 
men voorgelicht ?). De formuleringen luidden:
- "Welke van de volgende instanties moeten de voorlichting over geboor
tenregeling verzorgen ?". Als antwoordcategorie'én werden voorgegeven: 
geestelijken, artsen, radio en T.V. of pers, ouders en het onderwijs.

- "Wie van de volgende personen heeft U hierover vóór of tijdens Uw 
huwelijk voorgelicht ?". Voorgegeven werden: vader, moeder, broer of 
zus, andere familieleden, geestelijke, arts, vrienden, echtgeno(o)t(e),
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onderwijzer of leraar, collega's en boeken.
- "Wanneer iemand zit met een moeilijkheid op sexueel gebied zou u hem 
of haar dan aanraden naar een priester te gaan of vindt u dat pries
ters daarover niet kunnen oordelen ?"

- en tenslotte: "Heeft u of uw vrouw/man weleens met een van de volgen
de personen over deze zaken gepraat om advies in te winnen ?". Expli
ciet genoemd werden: ouders, broer/zus, geestelijke, arts, wijkver-

13)pleegster en vrienden en kennissen '.
/ 14)De belangrijkste cijfers zijn weergegeven in tabel 5*7* V m 5*10. .

Tabel 5.7. DE OPVATTING OVER DE VOORLICHTINGSTAAK INZAKE GEBOORTENRE
GELING VAN EEN AANTAL INSTANTIES NAAR GESLACHT
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mannen 28 66 24 80 51 4 - (495)
vrouwen 22 61 15 77 42 2 1 (496)

Het is niet verwonderlijk, dat de voorlichting over geboortenregeling 
op de eerste plaats wordt gezien als een taak van de oudere (80 
en 77 procent reageerde instemmend, vergelijk tabel 5*7»); opmerke
lijk is veeleer, dat ook in onze tijd deze opvatting niet door ieder
een wordt gedeeld. De redenen daarvan kan men natuurlijk slechts raden. 
Wellicht hebben sommigen er veel moeite mee en schuiven deze taak 
af op andere instanties, en misschien vinden anderen dat ze te weinig 
kennis van zaken hebben om hun kinderen voor te lichten. Dit zijn ech
ter slechts speculaties, die nader onderzocht zouden moeten worden.
Bij de ondervraagde echtparen zelf speelde het ouderlijk gezin maar een 
zeer beperkte rol. Weliswaar hebben de ouders - met name de moeder - 
voor de vrouwen aan betekenis gewonnen, maar bij de jongste groep van 
mannen is in dit opzicht slechts weinig verandering te bespeuren. Zelfs
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de vrouwen, die ten tijde van het interview nog geen 25 jaar waren - 
dit is de groep die het meest gunstig afsteekt -, werden meestal niet 
door de ouders voorgelicht over de mogelijkheden van geboortenregeling 
(58 procent) ! Vergelijk bijlage 6, tabel B 5.7.

Tabel 5.8. DE PERSONEN DOOR WIE MEN VÓÓR OP TIJDENS HET HUWELIJK IS 
VOORGELICHT OVER GEBOORTENREGELING NAAR L E E F T I J D 15)
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jonger dan 30 jaar 9 21 8 "5 37 27 32 21 21 17 72 8 2 (114)
30 t/m 39 jaar 11 15 6 3 31 23 32 13 13 21 55 15 4 (179)
40 jaar en ouder 7 13 4 3 31 22 30 10 3 16 55 12 10 (201)

Totaal 9 15 5 3 32 24 31 14 11 18 59 12 6 (494)

Vrouw

jonger dan 25 jaar 16 41 8 2 7 13 16 61 10 13 46 2 2 ( 61)
26 t/m 29 jaar 12 31 4 4 20 28 15 44 12 10 55 1 1 (115)
30 t/m 39 jaar 4 23 8 4 19 18 19 48 8 6 43 7 5 (178)
40 t/m 49 jaar 3 12 6 1 26 16 12 33 3 3 34 5 14 (147)
Totaal 7 24 7 3 20 19 14 44 8 7 43 4 6 (501)

Het is overigens een misverstand, dat bij de voorlichting in het ouder
lijk gezin de moeder de meisjes en de vader de jongens zou informeren. 
Als men door de ouders werd voorgelicht, dan gebeurde dat - ook als het 
jongens betrof - meestal door de moeder. De onderzochte echtparen werden
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ofwel door de moeder ofwel door de ouders tesamen maar vrijwel nooit 
door de vader alleen voorgelicht . Een en ander lijkt verweven met 
de algemene rolverdeling van man en vrouw in het gezin. De vrouw heeft 
vaak meer contact met de kinderen dan de man, die zijn besognes bui
tenshuis heeft en die, ondanks de moderne ontwikkelingen, dikwijls toch 
nog de gezagsfiguur vertegenwoordigt. Een gesprek over deze zaken lijkt 
dan ook gemakkelijker tot stand te komen met de moeder dan met de va
der.

Naast de ouders worden door velen de artsen als voorlichtingsinstantie 
voor de geboortenregeling gezien (rond twee derde, vergelijk tabel 5*7-). 
Dat ook hier niet iedereen positief reageerde, komt - naar ons lijkt - 
vooral door het onderscheid tussen "voorlichting", dat wil zeggen meer 
algemene kennisoverdracht, en "consultatie", dat wil zeggen de advise
ring met betrekking tot concrete problemen. Hoewel deze aspecten in de re
aliteit natuurlijk niet strikt te scheiden zijn, verwees de vraagstel
ling hoofdzakelijk naar het eerste en behoort het laatste vooral tot de 
taak van de artsen. Van de onderzochte echtparen heeft bijna twee vijf
de weleens een arts geraadpleegd, waarmee hij veruit de meest geconsul
teerde instantie is (tabel 5*9*)5 slechts 24 procent van de mannen en
19 procent van de vrouwen zegt echter door hem te zijn voorgelicht, het
geen in verhouding tot de andere mogelijkheden geenszins een exceptio
neel aantal is (tabel 5*8.).

De huidige discussie rond de voorlichting op de scholen spreekt zeer 
duidelijk uit de fifty-fiftyverhouding van degenen, die dit wel en niet 
tot het onderwijspakket menen te moeten rekenen. Voor de ondervraagde 
echtparen zelf speelde de school natuurlijk nog geen rol van betekenis 
(rond 10 procent "door onderwijzer of leraar voorgelicht"). Wel wordt 
de invloed van het onderwijs in de jongere leeftijdsgroepen duidelij
ker. Vooral bij de mannen is dit het geval (tabel 5.8.), hetgeen sug
gereert, dat de voorlichting over geboortenregeling op de jongensscho
len makkelijker ingang heeft gevonden dan op de meisjesscholen.
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Tabel 5 .9. DE WELEENS OVER GEBOORTENREGELING CERAA1PLEEGDE INHTAN-
TIES NAAR OPLEIDINGSNIVEAU
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l.o. (+ ev. v.g.l.o,.) 5 8 9 28 1 13 1 58 (134)
l.b.o. 4 7 16 31 1 14 1 43 (200)
u.l.o. en hoger 5 7 16 53 1 16 1 34 (159)

Totaal 4 7 14 37 1 14 1 48 (493)

Vrouw

l.o. (+ ev. v.g.l.o. ) 5 7 9 32 2 7 - 55 (244)
l.b.o. 7 8 11 39 4 11 1 48 (157)
u.l.o. en hoger 4 5 13 51 1 16 - 42 ( 93)

Totaal 5 7 10 38 2 10 - 51 (494)

Duidelijk is, dat de mannen zich - buiten het ouderlijk gezin om - 
überhaupt beter hebben kunnen oriënteren. Zij noemen boeken (+ 16 procent), 
een geestelijke (+12 procent), vrienden of kennissen (+ 17 procent) 
en collega's (+ 11 procent) vaker als voorlichtingsbron dan de vrou
wen. Dit verschijnsel is niet iets uit het verre verleden, men kan 
zelf in tabel 5*8. constateren, dat het onder de jongeren nog actueel 
is. Gevolg is, dat veel vrouwen voor haar informatie - deels - afhanke
lijk waren van de eigen man (43 procent); het omgekeerde komt veel 
minder vaak voor (14 procent). Een dergelijke uitwisseling van in
formatie was overigens vooral het geval bij de jongere echtparen.
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Onze samenleving kent - "blijkens tabel 5*8. - een groot aantal meer en
minder belangrijke kanalen, waarlangs de voorlichting over geboortenre—
geling kan plaatsvinden. Een bizonder belangrijke bron is echter het
lezen (59 en 43 procent). Vooral de hogere opleidingsniveaus (tenminste

17)U.I.O.: 75 en 65 procent) en — hoewel "bij de vrouwen minder duide
lijk - de jongere leeftijdscategorieën (jonger dan 30 jaar: 72 en 52 
procent) ontlenen hun kennis mede aan boeken en dergelijke. Deze cij
fers accentueren nog e_ens het belang van goede voorlichtingslectuur.

De publiciteitsmedia hebben de laatste jaren veel aandacht besteed aan 
de geboortenregeling. Helaas weten wij niets van het effect van deze 
voorlichting. In 1969 - het jaar waarin de interviews plaatsvonden - 
kwam een dergelijke "open" voorlichting immers nog maar zelden voor. 
Door weinigen werd dan ook aan radio, T.V. en pers een taak op dit ge
bied toegedacht (rond een kwart, tabel 5*7.)• Mogelijk is dit een 
punt ten aanzien waarvan zich de meningen juist in de laatste 
vier jaar aanmerkelijk veranderd hebben.

Een aspect van de huidige situatie is ongetwijfeld, dat de geboortenre
geling zich grotendeels onttrekt aan de begeleiding van deskundigen. 
Rond de helft van de echtparen had nog nooit bij iemand om advies ge
vraagd; een arts werd slechts door ruim een derde geconsulteerd. Para
doxaal is weer, dat het zeker niet de meest ge'informeerden zijn, die

1 8 ̂zich aan een deskundige begeleiding onttrekken . Vooral de kwetsbare 
groep van de lagere opleidingsniveaus probeert vaak zelf de weg te 
vinden. Vergelijk tabel 5*9*

Tabel 5.10. ANTWOORDEN OP DE VRAAG "ZOU U IEMAND MET MOEILIJKHEDEN OP 
SEXUEEL GEBIED AANRADEN NAAR EEN PRIESTER TE GAAN"
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vrouwen 11 18 55 16 100 (50 1)
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De bizondere interesse ging tenslotte uit naar de pastor. De priester 
van het vroegere minderheidskatholicisme had - evenals in vele andere 
zaken - een belangrijke stem in het huwelijks- en gezinsleven van de 
katholieken. Zij die van de kerkelijke normen afweken, moesten er reke
ning mee houden door hem te worden gekapitteld en - in het uiterste 
geval - van de sacramenten te worden uitgesloten. Zoals in de inleiding 
van dit hoofdstuk gesuggereerd werd, is de zielzorger echter steeds 
meer op de achtergrond geraakt. Door rond een kwart van de ondervraag
den wordt aan de priester een taak in de voorlichting over geboorten
beperking toegedacht, waarmee hij dus tot één van de minder belangrijke 
voorlichtingsinstanties bestempeld wordt (tabel 5*7*)- Niettemin speel
de hij in de feitelijke voorlichting, zelfs voor de jongste groep onder
vraagde mannen (voor het merendeel 25 - 30 jaar), nog een belangrijke 
rol (37 procent) en hij vervulde voor hen vaker een functie dan de 
ouders of de arts (tabel 5-8.). Ondertussen schijnt zijn betekenis voor 
de jongere leeftijdscategorieën toch snel af te nemen; dit proces is 
bij de jongste vrouwen (jonger dan 25 jaar) reeds zichtbaar: slechts 
7 procent van hen werd door een priester voorgelicht. Voor een minder
heid (rond een achtste deel) heeft de pastor nog zoveel gezag, dat men 
iemand met sexuele problemen naar hem zou verwijzen; veel vaker (rond 
de helft !) vindt men echter, dat hij over deze zaken niet kan oordelen 
(tabel 5.10.), een idee, dat vooral weer leeft onder de jongeren 
(T-̂ = .12 en .15)- Tenslotte heeft nauwelijks meer dan 10 procent zich 
in verband met de geboortenregeling in het eigen gezin ooit tot een 
priester om raad gewend (tabel 5« 9-)•
Mogelijk ten overvloede zij hier overigens nog eens uitdrukkelijk gesteld, 
dat de Nederlandse zielzorg zich aan deze ontwikkeling heeft aangepast, 
voor zover zij er zelf niet aan heeft meegeholpen. Van de klerikale 
zelfverzekerdheid uit het minderheidskatholicisme is zeker geen sprake 
meer. Blijkens het onderzoek onder de zielzorgers ziet bijvoorbeeld nog 
geen tiende deel het als zijn taak advies te geven voor de keuze van de 
concrete geboortenregelingsmethoden. Slechts een derde meent de vereis
te deskundigheid te hebben. Rond 90 procent vindt, dat het eigen geweten 
van de gelovigen de laatste norm is. Dit geldt ook voor de meerderheid 
van die priesters, die in de lijn van Rome tegen kunstmatige anticonceptie
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zijn , Be spanningen bestaan - het zij nog eens gezegd - in hoofdzaak 
niet zozeer binnen de locale kerk, als wel tussen de Nederlandse kerk
provincie en Rome.

5.3. De voorlichting en het conflict

In de historische schets, die dit hoofdstuk inleidde, werden de veran
derde voorlichtingspatronen in katholieke kring in verband gebracht 
met de toegenomen acceptatie van geboortenregeling en kunstmatige anti
conceptie. Twee hypothesen werden daaruit afgeleid. De eerste is: men 
is beter geïnformeerd, naarmate men zich positiever opstelt ten aanzien 
van de gezinsplanning in het algemeen en de contraceptiva in het bi- 
zonder. Deze samenhang lijkt te ontstaan uit een tweerichtingsproces.
Iemand zal meestal minder geïnteresseerd zijn in informatie, als hij er 
toch niets mee wil of kan doen; en omgekeerd, een gebrek aan kennis is 
niet zelden de oorzaak van onberedeneerde vooroordelen en weerstanden.
De tweede hypothese luidt: vooral onder de aan Paus Paulus loyale katho
lieken is de zielzorg nog een kanaal van voorlichting en consultatie.
Vooral onder hen zal behoefte bestaan aan steun en begeleiding door een 
priester, die krachtens zijn ambt daarvoor bij uitstek is aangewezen.

Tabel 5.11. DE COËFFICIËNTEN Tb VAN DE SAMENHANG TUSSEN HET TOTAAL VAN 
DE BEKENDE METHODEN (WEINIG-ALLE) ENERZIJDS EU DE HOUDING 
TEN OPZICHTE VAN GEBOORTENREGELING, HET GEWENST KINDERTAL, HEI 
AANTAL KINDEREN BIJ AANVANG GEBOORTENREGELING, HM1 GEZAG 
VAN HUMANAE VITAE ALSMEDE DE HOUDING MET BETREKKING TOT DE 
KUNSTMATIGE ANTICONCEPTIE ANDERZIJDSl8)

19)

MAN VROUW
de nadruk op het belang van geboor- 
tenbeperking (zwak-sterk) .12 • 09
gewenst kindertal (veel-weinig) .11 -.00
aantal kinderen bij aanvang van ge- 
boortehregeling (veel-weinig) .10 .12

de nadruk op het gezag van de Paus 
(sterk-zwak) •15 .10

de geoorloofdheid (neen-ja) van:
- coïtus interruptus -.01 .05
- pil .14 .23
- "andere voorbehoedmiddelen" • 19 .26
de nadruk op de gevaren respectievelijk 
het belang van voorbehoedmiddelen .20 .24
geoorloofdheid sterilisatie (nooit-altijd) .12 .12
geoorloofdheid abortus(nooit-altijd) .16 .17
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Het antwoord ten aanzien van de eerste hypothese kan kort zijn. De co'éf- 
fici'ênten in tabel $.1 1 ., suggereren inderdaad een zekere relatie tussen 
kennis en oordeel op het terrein van de geboortenregeling. Expliciet ver
melding verdienen de volgende gegevens. Slechts 50 procent van de mannen 
en 26 procent van de vrouwen, die de pil immoreel vinden, kent acht of 
meer van de gevraagde methoden tegen 66 procent en 52 procent van de an
deren. Voor de "andere voorbehoedmiddelen" zijn deze percentages respec
tievelijk 54 en 31 tegen 71 en 59- Tenslotte: 69 procent van de mannen 
en 56 procent van de vrouwen, die een "sterke" nadruk leggen op het,, be
lang van voorbehoedmiddelen kan minstens acht methoden plaatsen tegen 
slechts 50 procent en 25 procent van degenen, die juist de gevaren accen
tueren. Zoals men echter in de tabel kan constateren, zijn de gevonden samen
hangen in het algemeen niet sterk. Hoewel de hypothese dus wel juist 
lijkt te zijn, heeft zij toch slechts een beperkte geldingskracht. Als 
indicatie van de geïnformeerdheid over en de vertrouwdheid met het vraag
stuk van de anticonceptie beschikken we overigens slechts over een zeer 
globale maatstaf, namelijk het aantal bekende methoden. Het is natuur
lijk mogelijk, dat de verbanden in de realiteit meer geprononceerd blijken, 
als men dieper op de materie ingaat.
Vermeldenswaard is tenslotte, dat een ruimere geïnformeerdheid niet ge
relateerd is aan het oordeel over coïtus interruptus.

De tweede hypothese betreft de taak van de priester in de voorlichting.
In tabel 5*12. zijn tal van aanwijzingen te vinden, dat de aan Rome loy
ale katholiek ook vasthoudt aan de voorlichtingstaak van de zielzorger.
Het meest duidelijk - en significant op 5 procent niveau - zijn de vol
gende samenhangen. Vooral de katholieken met een "sterke" gezagsopvatting 
en een "zwakke" nadruk op het belang van de voorbehoedmiddelen willen 
de clerus bij de voorlichting betrekken. Deze zelfde categorieën alsmede 
degenen, die een negatief moreel oordeel uitspreksn over de pil en "an
dere voorbehoedmiddelen” en.zij, die de abortus en sterilisatie onder 
alle omstandigheden afwijzen, zouden - volgens eigen zeggen - bij sexuele 
problemen nogal eens aanraden naar een priester te gaan. Van de andere 
kant echter wordt de priester zelfs door de "behoudensgezinde" katholie
ken vaak buiten spel gezet. Ook bij de katholieken met een "sterke" ge-
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zagsopvatting ziet 'bijvoorbeeld, slechts een minderheid de voorlichting 
als één van zijn taken en zijn velen van mening, dat de zielzorger in
zake sexuele problemen niet oordeelsbevoegd is (32 procent), laat staan, 
dat men in zo'n geval naar hem zou verwijzen (31 procent). Het moge 
voorts waar zijn dat de aan Rome trouwe katholiek vaker de voorlichtings
taak vaii de clerus erkent dan de tegenstander van Humanae Vitae, feite
lijk is de plaats van de priester in de voorlichting van de eerste cate
gorie nauwelijks groter dan bij de laatste (tabel 5*12.). Ook de meer 
"behoudensgezinde" katholiek oriënteert zich in het bestaande conflict 
meestal zonder de tussenkomst van het individuele pastoraat.

Tabel 5.12. VOORLICHTING EN ADVISERING DOOR EEN PRIESTER NAAR DE KEU
ZE IN HET CONFLICT
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gezagsopvatt ing:
zwak (1 -2) 17 6 64 23 10 (429)
sterk (4-5) 38 31 32 29 14 (1 5 1)
geoorloofdheid:
- coïtus inter- ja 22 11 54 23 11 (580)
ruptus neen 27 15 51 31 15 (351)

- pil ja 23 9 55 25 13 (731)
neen 31 24 48 28 12 (203)

- "andere voorbe- ja 21 8 56 22 10 (595)
hoedmiddelen" neen 31 21 47 34 18 (250)

nadruk belang voorbe
hoedmiddelen 
sterk (6-8) 20 9 5 6 25 11 (575)
zwak (1-3) 38 23 44 33 18 (166)

oordeel abortus: 
bij tenminste psycho
sociale indicatie 19 8 60 20 9 (174)
nooit 27 20 49 28 15 (298)
oordeel sterilisatie: 
bij tenminste psycho
sociale indicatie 21 9 57 21 10 (187)
nooit 30 22 46 31 17 (152)
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Op de achtergrond van het conflict staat een verschillende beleving van 
huwelijk en sexualiteit. De moderne westerse samenleving ziet de liefde 
tussen man en vrouw als het fundament van het huwelijk en de sexuali
teit als de uitdrukking bij uitstek van de liefdesverhouding. De voort
planting is daarmee geenszins uitgesloten; integendeel, het kind is de 
vrucht en de vlees geworden expressie van de man-vrouw-relatie. Van de 
andere kant ligt het echter voor de hand, dat in deze zienswijze de 
waarde van een niet door externe factoren geremde sexuele omgang wordt 
benadrukt en daarmee het gebruik van contraceptiva.
Deze ontwikkeling in het denken is aan Paus Paulus beslist niet voorbij
gegaan, maar hij kan er zich ook niet zonder meer bij aansluiten. Huma
nae Vitae staat als het ware op de drempel tussen de oude voortplant ings- 
moraal en de nieuwe liefdesidee. Dat is met name op twee punten te mer
ken. Humanae Vitae kent ten eerste aan de liefde niet - zoals het strikte perso
nalisme - het primaat toe boven de voortplanting, maar formuleert een 
evenwichtstheorie: zowel liefde als voortplanting zijn eigenstandige 
componenten van de sexuele eenwording, maar hun eigenstandigheid is in 
zoverre beperkt, dat zij onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld zijn en 
niet eigenmachtig door de mens gescheiden mogen worden. Ten tweede: hoe
wel de encycliek de huwelijksliefde schetst als "een volop menselijke 
liefde, dat wil zeggen een liefde die tegelijk zinnelijk en geestelijk 
is" (HV 9)» doen de nadruk op het driftmatig karakter van dë sexuali
teit en de vermaningen tot ascese aan de gehuwden eerder denken aan het 
traditioneel-christelijke taboe rond de sexualiteit dan aan een moderne, 
vanzelfsprekende aanvaarding van de lichamelijkheid. Deze uiteenlopende 
gedachtenwerelden van Paus Paulus en zijn critici wijzen de weg naar de 
twee thema's van dit hoofdstuk.
De eerste hypothese - behandeld in paragraaf 6.1. - is: de katholieken,
die zich evenals Paus Paulus tegen de contraceptiva verzetten, beleven 
ook de huwelijksomgang meer conform Humanae Vitae dan degenen, die de 
veroordeling van de kunstmatige anticonceptie critiseren. De voorstan
ders van de contraceptiva zien de coïtus met andere woorden 
vaker en meer uitdrukkelijk als een liohamelijk-geestelijk samenzijn dan

HOOFDSTUK 6 DE ECHTELIJKE COÏTUS
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de tegenstanders; voor de eersten zijn de intrinsieke waarden van lief
de en sexueel genot belangrijkere elementen dan voor de laatsten, die de 
mogelijkheid van een zwangerschap meer aanspreekt. Hiermee verweven is 
te verwachten, dat de aanhangers van Paus Paulus' leer tevens geneigd 
zijn de huwelijksrelatie te "desexualiseren" in tegenstelling tot de cri
tici, die de contraceptiva mede goedkeuren vanwege het belang, dat zij 
hechten aan een bevredigende sexuele relatie voor de instandhouding van 
hun huwelijk.
Ten tweede: in de discussie rond de kunstmatige anticonceptie spelen de 
(vermeende) effecten ervan op de - sexuele - relatie tussen de gehuwden 
een belangrijke rol. Ten dele gaat het hier ongetwijfeld om reële argu
menten, maar vaak is er evenzeer sprake van eenzijdige overtrekkingen, 
die passen in de eigen houding "pro" of "contra" een bepaald middel. 
Sommigen, zoals Paus Paulus, beklemtonen de gevaren van de contraceptiva 
en de voordelen van de zelfbeheersing verbonden aan de periodieke ont
houding. Anderen pleiten juist voor - bepaalde - kunstmatige methoden 
vanwege onder andere hun betrouwbaarheid en omdat ze beter zouden pas
sen in de huidige huwelijkspraktijk. Voor zover hierover onderzoek is 
gedaan blijkt dat, ofschoon bepaalde methoden (met name de pil) nogal 
eens een positiever waardering krijgen bij degenen die ze practiseren
dan andere (met name de coïtus interruptus), generaliserende en extreme

1)uitspraken de werkelijkheid toch geweld aandoen . Alle methoden hebben 
hun voor- en nadelen; niet voor iedereen en onder alle omstandigheden 
wegen deze even zwaar en er is dan ook sprake van een grote variëteit 
in de gemaakte keuzen. Bit is het uitgangspunt van paragraaf 6.2., die 
gewijd is aan de sexuele aanpassing van de onderzochte echtparen en hun 
tevredenheid met de gehanteerde methode.

De gegevens- van dit hoofdstuk hebben overigens betrekking op de echte
lijke coïtus. Het spreekt voor zich, dat men daarin veel elementen te
rugvindt van de meer algemene beleving van de huwelijkssexualiteit bij 
de betrokkenen. Nochtans kan de coïtus daarmee niet identiek worden ge
steld; de sexuele verhouding van een echtpaar kent een veel breder scala 
van uitingen dan alleen de coïtus. Omdat wij vooral geïnteresseerd zijn 
in de beleving en toepassing van de geboortenregelende methoden, ligt
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het echter wel voor de hand, dat wij ons daartoe beperkt hebben.

6.1. De zin van_de_coïtus

Uitgaande van de drie doeleinden van het echtelijk samenzijn - liefde, 
bevrediging en het kind - werd de echtparen een schriftelijke batterij 
van uitspraken voorgelegd. Uit hun reacties bleek op de eerste plaats, 
dat de liefdesrelatie voor welhaast iedereen het essentiële moment is.
Men wil in de coïtus "de liefde voor elkaar op een speciale manier be
leven" (circa 90 procent "eens") en ziet het als een "hoogtepunt in de 
liefde voor elkaar" (circa 75 procent "eens"). Voor zover er dus sprake 
is van een verschillende waardering van het relationele gaat het meer 
om accentverschillen dan om werkelijke tegenstellingen. De liefde moet 
zich - naar de opvattingen van de ondervraagden - op sexuele wijze kunnen uiten
en het geslachtsverkeer vindt - omgekeerd - zijn legitieme grond in de

2)liefdesverhouding .
Wat nu de accentverschillen betreft, kon uit de samenhangen tussen de 
antwoorden op de uitspraken een houdingsschaal geconstrueerd worden, waar
op aan de ene kant de katholieken staan, die het voorplantingsaspect 
sterker benadrukken, en aan de andere kant degenen, die de sexualiteit 
meer primair stellen. Deze schaal is in tabel 6.1. weergegeven"^.

Tabel 6.1. DE ZINGEVING MET BETREKKING TOT DE COÏTUS VANUIT DE DOEL
EINDEN: LICHAMELIJKE BEVREDIGING, LIEFDE EN VOORTPLANTING

Man Vrouw

vooral zinnelijk 8 4
zinnelijk-affectief 24 14Fintegraal 8 5
tussen- 4 
typen vooral affectief 21 33

^relatief indifferent 11 17
procreatief-affectief 20 21
vooral procreatief 8 6

Totaal 100
(977)

100
(994)
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Aan de beide uiteinden van de schaal staan de "vooral zinïielijk" en 
"vooral procreatief" georiënteerde respondenten. De eersten spreekt de 
mogelijkheid kinderen te krijgen minder aan en voor de laatsten is de 
sexuele bevrediging minder belangrijk. Het "zinneli jk-affectieve" en 
"procreatief-affectieve" type verschillen hiervan (slechts) in zoverre, 
dat zij de coïtus duidelijker als een liefdesact zeggen te beleven. 
Daartussenin staan drie typen, die op de lijn "bevrediging - voortplan
ting" geen duidelijke voorkeur uitspreken: namelijk het "integrale" type, 
dat de liefde, het kind èn de sex als kernfuncties ziet; het "vooral af
fectieve" type, dat een meer exclusief psychisch-emotionele betekenis aan 
de geslachtsomgang hecht en tenslotte het "relatief indifferente" type, 
dat een in alle opzichten betrekkelijk zwakke betrokkenheid bij de coïtus 
verwoordt.
Tenslotte: in de lijn van de christelijke traditie is Paus Paulus vooral 
beducht voor het driftleven van de man, dat hem maar al te gemakkelijk 
verleidt tot een streven naar egoïstische bevrediging. Inderdaad beleven 
de mannen de coïtus meer lichamelijk dan de vrouwen: 40 procent van hen 
tegenover 23 procent van de vrouwen legt daar sterk de nadruk op (zie de 
eerste drie categorieën van de tabel). Het is echter beslist niet zo, dat 
de "pure sex" bij hen vaak op de voorgrond staat. Het gaat hier vooral 
om een sterker accent op de lichamelijke kant, die zijn inspiratiebron 
en legitimatie mede vindt in de affectieve relatie met de vrouw (verge
lijk met name het "zinnelijk-affectieve" en "integrale" type). De vrees 
van Paus Paulus is dan ook - althans binnen de Nederlandse verhoudingen - 
op zijn minst gezegd overdreven. Het probleem lijkt eerder, dat de his
torische taboesfeer tot op heden niet zelden bij de vrouw een vanzelf
sprekende lustbeleving in de weg staat. In de volgende paragraaf wordt 
hierop nog eens teruggekomen, maar de meer exclusief "affectieve" en 
"relatief-indifferente" houding van de vrouwen ten opzichte van de coïtus 
(50 procent tegen 32 procent van de mannen) is hiervoor reeds een eerste 
indicatie.

Een zestal uitspraken waren de basis voor een tweede attitude-schaal, 
te omschrijven als "de nadruk op het belang van de sexualiteit voor het
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Tabel 6.2.. DE NA DRUK OP HET BELANG VAN DE SEXUALITEIT NAAR DE "DRIE
DOELEINDEN" TYPOLOGIE

Man

M  ÖD 'ft<D -p
-p  cö m s ï •POEH

vooral zinnelijk 41 39 20 100 ( 80) 40 39 21 100 ( 43)
zinnelijk-affectief 44 44 12 100 (231) 35 48 17 100 (133)
integraal 31 50 19 100 ( 75) 36 48 16 100 ( 50)
vooral affectief 29 46 25 100 (208) 25 47 28 100 (328)
relatief indifferent 13 38 49 100 (107) 11 39 50 100 (165)
procreat ief-affect ief 23 44 33 100 (194) 20 53 27 100 (2 12)
vooral procreatief 7 50 43 100 ( 82) 10 41 49 100 .( 63)

Totaal 29 44 27 100 (977) 23 47 30 100 (994)

Vrouw

boMPh 'H 
cd -p

-p  cö 6 S -POEH

huwelijk"^. De sexuele omgang is zeker niet de enige factor, die op het 
al of niet slagen van een huwelijk van invloed is. Ook andere aspecten 
zoals het geestelijk contact, de kameraadschap, de wederzijdse ondersteu
ning, het onderlinge vertrouwen, de wederzijdse waardering enz. spelen 
daarbij een belangrijke - zo niet meer importante - rol. Niettemin is 
ook de sexuele relatie een aspect, dat zowel een bron van vreugde als de 
oorzaak van veel onvrede kan zijn. Dit ie ook de mening van de ondervraag
de echtparen. Hoewel zij meestal niet zo ver gaan te beweren, dat "als 
de geslachtsgemeenschap niet goed verloopt er alle kans is dat het huwe
lijk stuk gaat" (rond een derde deel "eens"), beschouwt vrijwel iedereen 
een goede sexuele verhouding als "een belangrijke grondslag voor het hu
welijk" (negen tiende)-^. Met name het "vooral zinnelijk", het "zinnelijk- 
affectieve" en - bij de mannen "overigens minder duidelijk - het "integra
le" type hechten veel waarde aan een goede sexuele verhouding. In minde
re mate geldt dat voor het "vooral affectieve" en "procreatief-affectie- 
ve" type en het minst voor de "vooral procreatieve" en "relatief indif
ferente" categorie ( vergelijk tabel 6.2.). Legt men met andere woorden
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de nadruk op de "intrinsieke" functies van de psychisch-emotionele gra
tificatie en/of de lichamelijke lustbeleving - en vooral de laatste - 
dan acht men de cultivering van het geslachtelijke noodzakelijk en an
ders een uitholling van de huwelijksrelatie niet denkbeeldig. Stelt men 
echter de sexualiteit primair in dienst van de voortplanting of is men 
er in generlei opzicht sterk bij betrokken, dan acht men het al of niet 
slagen van de lichamelijke intimiteit van minder belang en treden blijk
baar andere aspecten - van geestelijke of materiële aard - meer op de 
voorgrond.

In hoofdstuk 4 bleek, dat de hogere opleidingsniveaus meer belang hech
ten aan een goede geboortenregeling dan de lagere. Het ligt in dezelfde 
lijn, dat zij tevens de voortplantingsfunctie minder en de lustfunctie 
meer uitdrukkelijk accentueren. Deze veronderstelling wordt door de uit
komsten van het onderzoekbevestigd: in de opleidingsklassen "u.l.o. en 
hoger" behoren 46 procent van de mannen en 34 procent van de vrouwen tot 
het zinnelijk(-affectieve) type tegenover 32 procent en 18 procent in 
het totaal. Slechts 14 en 13 procent behoren tot het procreatief(-affec
tieve) type tegen totaal respectievelijk 28 procent en 27 procent^. 
Tevens zij er aan herinnerd, dat progressiviteit in geboortenregelings- 
zaken weliswaar niet rechtlijnig samenhangt met de verstedelijking van 
het woonmilieu, maar dat toch vooral op het agrarisch platteland een ach
terstand in deze bestaat (vergelijk hoofdstuk 4)* In overeenstemming 
hiermee leggen vooral de ondervraagden uit dit laatste milieu de nadruk 
op de voortplantingsfunctie: rond de helft van hen behoort tot het "voor
al procreatief", het "procreatief-affectief" en het "integrale" type 
tegenover een derde van het totaal aantal geïnterviewden. De voortplan- 
tingsidee lijkt het minst aan te spreken in de steden met meer 
dan 100.000 inwoners (respectievelijk 27 procent en 22 procent). Ook
wat dit betreft vallen de katholieken in de grote agglomeraties echter

7)geenszins op door een bizonder vooruitstrevende mentaliteit .

De uitgangshypothese van deze paragraaf was, dat het conflict rond de 
contraceptie zl'ch zou toespitsen in die kringen, waar men een sterke en 
meer exclusieve waarde toekent aan de intrinsieke functies van de sexu-
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aliteit - o.q. de psychische en lichamelijke eenwording - los van de 
voortplanting, en waar men mede daardoor een bizonder belang hecht aan 
de sexuele relatie voor het welslagen van het huwelijk. De in het mate
riaal gevonden samenhangen ondersteunen in menig opzicht deze veronder
stelling.

Tabel 6.3. HET CONFLICT EN EE "DRIE-BOELEINBEN"-TYPOLOGIE
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ongeoorloofd8 ).

- coïtus interruptus 27 28 38 37 36 38 38 35
- pil 10 15 19 17 20 30 32 20
- "andere voorbehoedmiddelen" 24 18 20 23 23 35 36 25

sterke nadruk op het belang 
van voorbehoedmiddelen (man)

sterke nadruk op het belang 
van voorbehoedmiddelen (vrouw)

8)abortus nooit geoorloofd

zwakke nadruk op het gezag 
van de Paus inzake geboorten
regeling (man)

zwakke nadruk op het gezag 
van de Paus inzake geboorten
regeling (vrouw)

(59)0 85) (69)(265 (133 ) 0  93) (73X  977)

76 74 59 66 50 43 38 59
(8o)(231) (75)(208)(107)(194) (82 X  977)

72 68 42 58 44 37 37 51
(43)(133) (50) (328) (165X 2 12) (63)(994)

23 26 43 27 23 38 44 31
(57)(183) (68)(262)(128)(183) (73)(954)

49 55 34 52 44 34 30 44

(75)(223) (74)(196)( 95)(191) (80)(934)

60 57 36 49 46 25 34 43
(42)(124) (50)(307)(1 5 1)(208) (63)(945)

Wat betreft de "drie-doeleind.en"-typologie blijkt uit tabel 6.3., dat de 
weerstand tegen de coïtus interruptus het minst sterk is bij het "zinne
lijk" respectievelijk het "zinnelijk-affectieve" type, terwijl vooral
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het "procreatief" respectievelijk het "procreatief-affectieve" type dik
wijls tegenstander is van de pil en "andere voorbehoedmiddelen". Dit 
laatste type is voorts meer beducht voor de gevaren van voorbehoedmidde
len dan de "zinneli jk(-affectief)" georiënteerde katholieken, die juist 
het belang van de contraceptiva onderschrijven. Verder is een radicale 
afwijzing van de abortus verweven met een "sterke" nadruk op de voort
planting als doel van de geslachtsomgang (vergelijk het "vooral procre- 
atieve", het "procreatief-affectieve" en het "integrale" type). Tenslot
te: deze "sterke" nadruk op de voortplanting gaat samen met een duide
lijkere erkenning van het gezag van Humanae Vitae, dit in tegenstelling 
tot die respondenten, die vooral de liefde en/of de lichamelijkheid cen
traal stellen (vergelijk het "vooral zinnelijke", het "zinnelijk-affectieve" 
en het "vooral affectieve" type).
Zoals men in tabel 6.4. kan constateren, zijn de samenhangen wat betreft 
"het belang van de sexualiteit" in het algemeen niet sterk. Zij wijzen 
echter - voorzover aanwezig - eveneens in de richting van de hypothese. 
Vooral de correlaties met het oordeel over het belang respectievelijk 
de gevaren van voorbehoedmiddelen (T, = .23 en T^ = .19) en - bij de 
mannen - het oordeel over de pil, de abortus en het gezag van Humanae 
Vitae zijn vermeldenswaard.

Tabel 6.4. HET CONFLICT EN "HET BELANG VAN DE SEXUALITEIT" (STERKE- 
ZWAKKE NADRUK); DE CORRELATIECOËFFICi'ÊNTEN T^

lan Vrouw

geoorloofdheid (ja-neen):
- coïtus interruptus
- pil
- "andere voorbehoedmiddelen"

.06

.14

.08

-.04
.07
.1 1

het oordeel ("altijd-nooit" geoorloofd) over:
- sterilisatie
- abortus

. 1 1

.15
.06
.05

de nadruk op het belang respectievelijk de ge
varen van voorbehoedmiddelen .23 • 19
de nadruk op het gezag van de Paus inzake ge- 
boortenregeling (sterk-zwak) .14 .10

Het conflict spitst zich dus inderdaad - althans op bepaalde punten - 
wat scherper toe in die kringen, waar men de sexualiteit op "modernere" 
wijze beleeft. Van de andere kant echter ligt in de verschillende zin
geving van de coïtus toch slechts een zeer partiële verklaring van de 
situatie. Zowel onder de voor- als tegenstanders van de kunstmatige an
ticonceptie vindt menmensen, die voor zichzelf het kind, de liefde en/of 
de lichamelijkheid meer of minder centraal stellen en die aan het slagen
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van de sexuele omgang meer of minder belang hechten. Dit blijkt ook uit 
de fèitelijke keuze der geboortenregelingsmethoden (vergelijk tabel 6.5.). 
Ons beperkend tot de correlatiecoëfficiënten groter of gelijk aan .10  

kunnen wij zeggen, dat een grotere nadruk op de sexualiteit samengaat 
met een wat minder frequent gebruik van de coïtus interruptus alsmede 
een wat frequentere toepassing van de pil en - voor wat betreft de vrou
wen - de "andere voorbehoedmiddelen". De verschillen zijn echter gering.

Tabel 6.5. HE TOEGEPASTE METHODEN EN DE BELEVING VAN DE SEXUALITEIT;
DE COEHELATIECOÊPPICIÊNTEN T,b
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de zin van de coïtus (sterke-zwakke 
nadruk):
- genot .04 .03 .02 -.0 0

- liefde -.04 - .0 1 -.0 1 .06

- voortplanting .06 .06 -.06 -.04
het belang van de sexualiteit 
(sterke-zwakke nadruk) -.06 - . 1 1 • 13 .07

Vrouw

de zin van de coïtus:
- genot - .0 2 -.03 .05 .02

- liefde - .0 2 -.0 1 .02 .04
- voortplanting .00 .08 -.09 - . 0 1

het belang van de sexualiteit -.07 - . 1 2 . 1 0 . 1 0

In het interviewprogram kon de sexualiteitsbeleving natuurlijk slechts 
oppervlakking geregistreerd worden en men kan terecht de vraag stellen, 
of "diepte-interviews" de tegenstellingen tussen voor- en tegenstanders 
niet duidelijker naar voren hadden gebracht. Wellicht doet zich hier 
hetzelfde verschijnsel voor als bij Humanae Vitae: op het eerste gezicht 
vindt men in de encycliek vele trekken van het moderne personalisme,
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en pas bij een grondigere bestudering komen de accentverschuivingen aan 
het licht - met name de "evenwichtstheorie" met betrekking tot liefde en 
voortplanting, de traditionele "lustangst" en de neiging tot "des.exuali- 
sering" van de huwelijksrelatie waardoor de encycliek toch wezenlijk 
verschilt van het personalisme in strikte zin.

6.2. De coïtus en de contraceptiva

De burgerlijke eerbaarheid werd in sterkere mate opgedrongen aan de vrouw 
dan aan de man. Vooral van de vrouw werd verwacht dat zij haar hartstocht 
kon beheersen en dat ze in kleding, opmaak en omgangsvormen de "prikke
ling der zinnen" zou voorkomen. Sexuele terughoudendheid was synoniem 
met vrouwelijke deugdzaamheid, fatsoen en fijngevoeligheid. Ging er iets 
mis - bijvoorbeeld bij een voorechtelijke zwangerschap -, dan kreeg voor
al zij de schuld. De moreel hoogstaande vrouw zag het sexuele verkeer 
als een plicht tegenover haar man en als een noodzaak in verband met de 
procreatie maar "van vrouwen werd niet verwacht, dat ze sexueel genot er
voeren en als dat toch zo was, leidde dat vaak tot achterdocht bij de

9)man en schuldgevoelens bij de vrouw" zoals Bell het treffend uitdrukt • 
Het "Rijke Roomsche Leven" sloot bij dit ideaal aan en versterkte het be
duidend. Werd de genitaal-sexuele beleving veelal nog wel bij de man er
kend, van de vrouw werd verondersteld, dat zi j een asexueel wezen was. De 
ideale reinheid was de onthouding, gesymboliseerd in de ongehuwde maagd. 
Het huwelijk was voor het meisje haar bruidsoffer, dat zij bracht ter- 
wille van de zegen van het moederschap. Zo verschuift de reinheidsidee 
van de zuivere maagdnaar de zuivere moeder. Deze gedachtengang werd overi
gens doorkruist door de vroegchristelijke opvatting, dat de vrouw - in 
de lijn van Eva's zonde - de bron is van alle kwaad. Zij is van nature 
de verleidster, maar kan - in navolging van de Moeder Maagd Maria - ge
louterd worden door haar persoonlijke verdiensten zoals haar trouw, 
zorgzaamheid en kuisheid11̂ .
De repressie van de sexuele rechten van de vrouw behoort voor een goed 
deel tot het verleden. Niemand zal nu nog warm lopen voor het ideaal van 
de sexloze moeder. Integendeel, in het moderne huwelijk vraagt de vrouw 
om een persoonlijke sexuele bevrediging en voelt de man zich niet op zijn
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gemak, als hij er niet in slaagt haar die te geven. Dat niettemin de 
sexuele verhoudingen ook in onze tijd nog voor een belangrijk stuk be
paald worden door de traditionele dubbele standaard, lijkt buiten kijf.
In vele onderzoekingen worden verschillen in Bexuele verlangens, bevre
diging en activiteit tussen man en vrouw vastgesteld. Het is mogelijk, 
dat daarin mede lichamelijke voorwaarden een rol spelen, speciaal van 
de kant van de hormonenhuishouding. Veel is echter ongetwijfeld de na
werking van een cultureel klimaat, waarin de sexuele behoeften en moge-

11)lijkheden van de vrouw steeds zijn verwaarloosd '.
Het voorgaande moge' volstaan als inleiding tot enkele opmerkingen rond 
de aard van de huwelijksgemeenschap bij de onderzochte echtparen: met na
me de psychische instelling ten opzichte van de coïtus bij man en vrouw, 
het voorkomen en de aard van het orgasme bij de vrouw tijdens de coïtus, 
de frequentie van de coïtus en de tevredenheid daarover, de onderlinge 
aanpassing in de behoefte aan sexueel verkeer, de initiatiefverdeling
en de daarin eventueel gewenste verandering en - tenslotte - het voorko- 

12 ')men van weigeringen '. Wij zijn ons ervan bewust, dat onze gegevens 
niet in alle finesses het sexuele leven van de echtparen beschrijven. 
Nochtans gaat het hier om een aantal kemaspecten van de sexuele omgang. 
Het is dan ook niet toevallig, dat eerdere onderzoekers zoals Terman, 
Burgess en Wallin, Rainwater en Timmermans - gegeven de beperkte moge
lijkheden vaii het survey - dezelfde of gelijksoortige vragen aan de or
de stel den .

In het verleden heeft er nogal wat misverBtand bestaan over de sexuele 
reactiviteit van de vrouw. Onder andere de sexuele hervormingsbeweging 
in Nederland heeft in de jaren na de eerste wereldoorlog met kracht naar 
voren gebracht, dat een optimaal geslachtsleven een orgastische reactie 
van de vrouw veronderstelt. Men nam daarbij het mannelijk orgasme als 
criterium. Inmiddels is wel vast komen te staan, dat het orgasme bij de 
vrouw zeer verschillende vormen kan aannemen. Westerman Holstijn bijvoor- 
beeldbeschri jft uitvoerig, dat ernaast het mannelijke "climax-orgasme" met 
zijn betrekkelijk kortstondige en hevige ontlading van de sexuele gevoe
lens bij de vrouw ook sprake kan zijn van een meer diffuse beleving, 
die even goed orgasme genoemd kan worden. Dit vrouwelijke orgasme is
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m in der hevig en minder strikt genitaal beperkt, het gaat gepaard met een 
intens gevoel van algemeen lichamelijk en pBychisch welbehagen. Hij ver
wijst in dit verband naar het door Masters en Johnson onderscheiden "or-

14)gasme-plateau", dat aan de eventuele climax voorafgaat . Wij hebben 
getracht dit onderscheid tot uitdrukking te brengen door de volgende 
vraagstelling: "De mate waarin een vrouw bij de samenleving orgasme 
(lichamelijke bevrediging) heeft kan zeer veel verschillen. De bevredi
ging kan zeer hevig zijn of niet zo intens. Soms duurt dit gevoel kort, 
soms lang. Een aantal vrouwen ervaart dit bevredigende gevoel in het ge
heel niet. Hebt U weleens bevrediging bij de gemeenschap ?". En zo ja: 
"Is dat dan bij U een gevoel met een tamelijk kort maar zeer hevig hoog
tepunt of ervaart U het wel als prettig, maar niet zo intens ?".
Bij de meerderheid der ondervraagde vrouwen was er sprake van een regel
matige ervaring van een orgasme op een of andere wijze: 61 procent rea
geerde met "altijd" of "vaak". Anderzijds is ook het veelvuldige ontbre-

Tabel 6.6. DE AARD VAN HET ORGASME BIJ DE VROUW NAAR DE FREQUENTIE
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altijd 60 27 8 5 - 100 (199) 23
vaak 35 42 21 2 - 100 (353) 38
soms 24 32 40 4 - 100 (275) 30
praktisch nooit 21 16 47 16 - 100 (.43) 5
nooit - - - - 100 100 ( 43) 4

Totaal 35 32 24 4 5 100 (913) 100
(971)
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ken daarvan geenszins een ongewoon verschijnsel: 39 procent antwoordde
15)"soms" of "(practisch) nooit" Voor zover er van een orgasme sprake 

is, is dit in een aantal gevallen overwegend een climax-orgasme, voor 
anderen een meer diffuse bevrediging en voor velen ook "soms het een, 
soms het ander": respectievelijk 35» 24 en 32 procent. Interessant is, 
dat de aard van de orgastische beleving sterk verweven is met de frequen
tie van voorkomen: hoe vaker de vrouw een orgasme heeft des te intenser 
is de ervaring (vergelijk tabel 6.6.). Het gaat hier ongetwijfeld om 
twee verweven effecten van het verschillend sexueel reactievermogen van 
de ene vrouw ten opzichte van de andere. Vanzelfsprekend moet men daar
bij overigens niet alleen denken aan verschillen als gevolg van licha
melijke voorwaarden, maar ook - en vooral - aan verschillen verweven met 
de psychische instelling ten opzichte van de sexualiteit en met de bele
ving van de specifieke sexuele relatie met de huwelijkspartner.

De mindere belangstelling van de vrouw op sexueel gebied blijkt onder 
andere uit haar reacties op de vraag: "Hoe staat u tegenover de gemeen
schap". Slechts 54 procent van de vrouwen tegen 85 procent van de mannen 
vindt de coïtus "meestal fijn". Dit betekent beslist niet, dat de vrou
wen de gemeenschap "onverschillig" of "met tegenzin" ondergaan (5 pro-

Tabel 6.7. DE INSTELLING TEN OPZICHTE VAN DE COÏTUS BIJ DE VROUW (IN
VERGELIJKING TOT IE MAN) NAAR DE FREQUENTIE VAN HAAR ORGASME
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altijd 72 27 1 100 (2 13)
vaak 66 31 2 1 100 (359)
soms 33 59 5 3 100 (282)
practisch nooit 21 54 17 8 100 ( 48)
nooit 17 61 7 15 100 ( 4 1)
Totaal (vrouw) 54 41 3 2 100 (943)
Totaal (man) 85 13 2 100 (968)
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cent), maar wel dat haar instelling blijkbaar sterk afhangt van het con
crete moment, de wijze waarop, de specifieke omstandigheden enz. (41 pro
cent "hangt er vanaf")- Met de psychische instelling hangt vanzelfspre
kend samen, of zij al of niet tot een orgasme komt (vergelijk tabel 6.7.). 
Van de andere kant is het vrouwelijk orgasme geenszins het enige crite
rium voor haar psychische beleving. Vooral voor haar - althans in onze 
cultuur meer dan voor de man - speelt ook de emotionele sfeer een wezen
lijke rol. Een frequent orgasme is dan ook geenszins een noodzakelijke, 
noch een voldoende conditie voor een positieve waardering. Tabel 6.7* 
bevestigt dit nog eens. Het uitblijven van een orgasme ("practisch nooit" 
of "nooit") impliceert niet zonder meer een "onverJShillige" 
of "afwijzende" attitude ("meestal fijn" + "hangt er vanaf": rond drie 
kwart), terwijl veel vrouwen, ondanks een frequent orgasme ("altijd" of 
"vaak"), toch psychisch niet zonder meer positief reageren ("hangt er 
vanaf": + 30 procent).

Tabel 6.8. DE INITIATIEFVERDELING VOLGENS MAN EM VROUW
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man 8 17 23 50 2 100 (959)
vrouw 6 12 29 50 3 100 (965)

Niet alleen met betrekking tot de interesse, maar ook ten aanzien van 
het initiatief is sex nog steeds een activiteit, waarbij de man centraal 
staat. Het is natuurlijk niet altijd duidelijk wat precies moet worden 
verstaan onder "initiatief". Le Moal zegt in dit verband: "Wat voor de 
vrouw misschien slechts een opwelling van tederheid is, kan door haar 
echtgenoot als een "initiatief" worden geïnterpreteerd en, omgekeerd, 
als de vrouw een lichamelijk verlangen tot uiting brengt kan de man
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dit slechts opvatten als een gevoelsontlading" .: Man en vrouw hanteren 
met andere woorden ieder een min of meer eigen interpretatie van de ac
tuele situatie. Op de door ons aan heiden gestelde vraag: "Hoe vaak
gaat het initiatief van U uit en hoe vaak van de ander ?", waren de ant-

17)woorden dan ook niet altijd eensluidend . Het is niettemin duidelijk, 
dat de vrouw zich slechts zeer sporadisch als de voornaamste initiatief
neemster opwerpt. In veel huwelijken moet de man meestal de eerste stap 
zetten en niet zelden vrijwel uitsluitend, aldus zeggen 25 procent van 
de mannen en 18 procent van de vrouwen (tabel 6.8.).

Tabel 6.9. DE FREQUENTIE VAN DE ONTVANGEN WEIGEERINGEEN NAAR DE INITIA- 
TIEFVERDELINGr
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volgens beiden
man altijd of meestal 2 66 32 100 (300) - 11 89 100 (292)

soms man, soms vrouw - 
man meestal - 49 51 100 (779) 1 16 83 100 (179)

volgens beiden 
soms man, soms vrouw 1 42 57 100 (325) 1 28 71 100 (320)

soms man, soms vrouw - 
vrouw vaker - 45 55 100 ( 29) 4 48 48 100 ( 29)

Totaal 1 52 47 100 (970)18 1̂ 19 80 100 (954)

De meer actieve opstelling van de man heeft tot gevolg, dat vooral hij 
de weigeringen incasseren moet. Evenals het begrip "initiatief" is ook 
de term "weigeren" voor meerdere interpretaties vatbaar. Wat de één als 
weigering ziet, is voor de ander slechts een teken van mindere geïnteres
seerdheid. Nochtans, situaties die "als weigering worden ervaren" komen 
in de meeste huwelijken weleens voor: in 61 procent van de onderzochte 
huwelijken zeggen maa en/of vrouw, dat de ander "weleens weigert als men 
zelf graag wil", en hoewel dit menigmaal aan de man moet worden toege-
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schreven (20 procent), is het normaliter toch de vrouw die een initiatief 
van haar man afwijst (53 procent). Zelfs in die huwelijken, waarin de 
initiatiefverdeling volgens beiden ongeveer gelijk ligt ("soms man, soms 
vrouw"), zegt de man vaker een weigering van zijn vrouw te ontvangen dan 
omgekeerd (respectievelijk 43 procent en 29 procent, tabel 6.9» )• Dit 
zou er wel eens op kunnen duiden, dat ook bij deze echtparen het initia
tief meer aan de kant van de man ligt dan zij zelf (willen) toegeven .

Tabel 6.10. DE INITIATIEFVERDELING! NAAR DE INSTELLING TEN OPZICHTE VAN 
DE COÏTUS EN HET VOORKOMEN VAN ORGASME BIJ DE VROUW
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instelling:
meestal fijn
hangt er vanaf
meestal onverschillig 
of tegenzin

Totaal

26
43
78

36

25
18

10

22

46
34
10

39

3
5
2

3

100 (445) 
100 (336)

100 ( 50) 

100 (8 31)

orgasme:
altijd of vaak 32 23 42 3 100 (5 1 1)
soms 41 19 36 4 100 (246)
(practisch) nooit 57 15 24 4 100 ( 74)
Totaal 36 22 39 3 100 (8 31)

De lezer zal wellicht stellen, dat dit verschil in de initiatiefverhou- 
ding logisch voortvloeit uit de mindere interesse van de vrouw. Ten dele 
is dat natuurlijk juist. Vooral in die huwelijken, waarin de coïtus voor 
de vrouw - zowel psychisch als lichamelijk - weinig betekent, overheerst 
het mannelijke initiatief (vergelijk tabel 6.10.). Toch is daarmee de 
meer passieve opstelling van de vrouw geenszins verklaard. Het gaat hier 
om meer dan een individuele instelling, namelijk om de restanten van een 
gedragscode, die de vrouw ongeacht haar behoefte steeds een afwachtende
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rol voorschreef* In onze door de man beheerste samenleving werd van de 
vrouw verwacht, dat zij haar sexuele impulsen onder controle had, totdat 
de man contact zocht: sexuele initiatiefname van haar kant werd al gauw 
als opdringerig en onvrouwelijk gewaardeerd. In de laatste jaren is er 
veel veranderd, maar deze gedragscode is nog niet uit de wereld. In dit 
licht is te begrijpen, dat ook wanneer de vrouw de coïtus positief en 
orgastisch beleeft zij niettemin vaak betrekkelijk weinig initiatief ont-
-i .*19)plooit

Tabel 6.11. HE FREQUENTIE NAAR BE INSTELLING TEN OPZICHTE VAN BE COÏTUS 
EN HET VOORKOMEN VAN ORGASME BIJ DE VROUW

instelling:
meestal fijn 28 42 30 100 (409)
hangt er vanaf 40 42 18 100 (304)
meestal onverschillig of 
tegenzin 61 30 9 100 ( 44)

Totaal 34 42 24 100 (757)

orgasme:
altijd of vaak 26 43 31 100 (465)
soms 42 44 14 100 (228)
(practisch) nooit 62 26 12 100 ( 66)

Totaal 34 42 24 100 (759)

Het is uitermate moeilijk - zo niet onmogelijk - door een surveyde 
exacte fre<iuentie van de coïtus te achterhalen. Rainwater constateerde 
reeds: "De meeste mensen stellen, dat de frequentie van de coïtus aan-
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zienlijk varieert en ze verzetten zich vaak een antwoord te geven door
te zeggen "we hebben geen schema, we doen het als we er zin in hebben" . 
We hoeven ons dan ook geen illusies te maken: ons onderzoek levert 
slechts een globale schatting op van de reële frequenties. Een verge
lijking van de reacties van man en vrouw gaf zelfs bij 20 procent van 
de echtparen zodanig afwijkende antwoorden te zien, dat wij daaraan in 
het geheel geen conclusie meenden te mogen verbinden. Exclusief deze 
echtparen had rond 7 procent maximaal één keer per maand, 27 procent 
maximaal eens per week, 42 procent één è, twee keer per week en 24 pro
cent minstens tweemaal per week gemeenschap.
Evenals de initiatiefverdeling hangt de frequentie samen met de sexuele 
reactiviteit van de vrouw. Komt zij weinig of nooit tot een orgasme en 
staat zij min of meer onverschillig ten opzichte van de omgang of ver
vult deze haar zelfs met afkeer, dan is er ook vaak sprake van een re
latief lage coïtusfrequentie (vergelijk tabel 6.11.). Onder andere Ra-

21)boch meldt wat dit betreft dezelfde resultaten

De geringere sexuele interesse van de vrouw en haar - daarmee ten dele 
verweven - passieve opstelling zijn niet zelden aanleiding tot min of 
meer ernstige aanpassingsproblemen. Dit kan geïllustreerd worden aan 
de hand van enkele gegevens rond de tevredenheid met eikaars behoefte 
aan sexuele omgang, de satisfactie met de initiatiefverdeling en de 
opvattingen over de coïtusfrequentie.
In liefst 34 procent van de onderzochte huwelijken zou de man de be
hoefte van zijn vrouw graag sterker willen en/of de vrouw het verlangen

22)van haar man minder sterk '. Vooral de mannen zijn dikwijls niet ge
lukkig met de situatie: 30 procent zou een sterker verlangen bij de 
vrouw willen zien en 9 procent van de vrouwen wenst haar partner minder 
vurig. De moeilijkheden als gevolg van de geringere interesse van de 
vrouw spelen natuurlijk vooral in die huwelijken, waar zij weinig psychi
sche en lichamelijke bevrediging in de coïtus vindt en mede daardoor het 
initiatief aan de man overlaat. Is de initiatiefverdeling - naar zeggen

20)
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van man en vrouw - ongeveer gelijk dan willen nog maar weinig mannen de 
behoeften van hun vrouw graag sterker (namelijk 9 procent). Tabel 6.12. 
spreekt voor zich.

2 3 )In samenhang met de wens naar een sterker verlangen bij de vrouw is
ook het gebrek aan initiatief van haar kant veel mannen, een steen des
aanstoots: 38 procent zou willen, dat zij meer initiatief ontplooide,
hetgeen met name geldt voor die huwelijken, waar de man overwegend of
bijna uitsluitend de eerste stap moet zetten (73 procent volgens tabel
6.13.)* Ook op dit punt hebben de mannen meer moeilijkheden dan de vrou-

2.A)wen (juist goed zo: 62 procent en 85 procent) .
Tenslotte: het is geen ongewoon verschijnsel, dat de feitelijke coïtusfrequentie

2 5  1afwijkt van het ideaal. Voor zover een antwoord van beiden bekend is , 
zou in 37 procent van de onderzochte huwelijken tenminste één van beide 
partners daarin graag verandering zien, en dat is niet altijd de man.
Bell merkt op dat "voor de vrouw de eisen, die de kinderen en huishoude
lijke verplichtingen haar stellen, en voor de man het werk en maatschap
pelijke besognes de seimele activiteit fysiek of psychisch kunnen ver- 

26)minderen" . Vooral in die huwelijken, waar men weinig tot een coïtus
komt, zijn dan ook niet zelden beiden min of meer onbevredigd (totaal:
6 procent), of is het juist de vrouw, die vaker gemeenschap zou willen
(eveneens 6 procent). Niettemin is de discrepantie tussen het wenselijke
en feitelijke toch vooral gelegen in de geringere interesse van de
vrouw met als gevolg een onbevredigdheid hij de man (19 procent). Ook dit
laatste doet zich overigens met name voor in de huwelijken met een lage
coïtusfrequentie. Men vergelijke voor dit alles tabel 6.14.
Het behoefteverschil en de initiatiefverdeling zijn dus vaak een - meer
of minder ernstig- struikelblok in de opbouw van een harmonieuze Bexuele
verhouding. Hieraan kan worden toegevoegd, dat de onderlinge aanpassing
voor de mannen blijkbaar moeilijker is dan voor de vrouwen. Onder andere 

27)Burgess en Wallin signaleerden dit reeds eerder en schreven het onder 
meer toe aan de grotere plooibaarheid van de vrouw, die haar in de westerse 
cultuur - niet het minst op serueel gebied - steeds is opgedrongen. Af
gezien daarvan is de aanpassing voor de vrouw wellicht ook gemakkelijker 
dan voor de man: --oververzadiging is misschien gemakkeli jker te dragen 
dan cnbevredigdheid en passiviteit een gemakkeli jker e rol dan initiatief.



-152-

Vooral in ons huwelijkstype, dat uitgaat van de gelijkwaardigheid van 
man en vrouw, zou dit weleens waar kunnen zijn. Waren immers tot voor 
kort de sexuele gevoelens van de vrouw van minder belang - ja zelfs on
eerzaam - heden ten dage is een positieve reactie van haar kant juist de 
toetssteen voor een geslaagde sexuele verhouding. Niet zelden zal de man 
dan ook moeten afzien van een bevrediging van de eigen behoefte, wanneer 
de vrouw geen interesse heeft. Menigmaal ook zal hij zich als de actieve 
partner schuldig voelen, omdat hij het ideaal van de gemeenschappelijke 
sexuele bevrediging in het eigen huwelijk niet kan waarmaken. Mede van
uit dit perspectief is het niet zo verwonderlijk, dat de onderlinge aan
passing vooral voor de mannen nogal eens problemen oproept.

Tabel 6.12. DE GEWENSTE VERANDERING IN ELKAARS BEHOEFTE NAAR DE INSTEL
LING VAN DE VROUW TEN OPZICHTE VAN DE COÏTUS, DE FREQUEN
TIE VAN HAAR ORGASME EN DE INITIATIEFVERDELING
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6 3 (504)
4 15 (382)

6 27 ( 52)

5 9 (938)

5 5 (578)
6 15 (279)
7 16 ( 86)
5 9 (943)

instelling:
meestal fijn
hangt er vanaf
meestal onverschillig 
of tegenzin
Totaal

orgasme: 
altijd of vaak 
soms
(practisch) nooit 
Totaal

initiatief:
man altijd of meestal 51 2 (299) 1 16 (299)
soms man, soms vrouw
man meestal 28 2 (177) 3 5 (178)

soms man, soms vrouw 9 2 (324) 9 4 (317)
soms man, soms vrouw- 
vrouw vaker 3 11 ( 27) 33 - (317)
Totaal 29 2 (962)28) 5 9 (959)n28)
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Tabel 6.13. ■ DE DOOR DE MAN GEWENSTE VERANDERING IN HET INITIATIEF VAN 
DE VROUW NAAR HE FEITELIJKE INITIATIEFVERDELING
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man altijd - meestal 73 - (205)
man meestal 57 1 ( 95)
soms man, soms vrouw-man meestal 29 1 (179)
soms man, soms vrouw 14 1 (322)
soms man, soms vrouw-vrouw vaker - 16 ( 25)

Totaal 37 1 (963)28)

Tabel 6.14. DE COÏTUSFREQUENTIE PER MAAND EN DE TEVREDENHEID DAARMEE
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maximaal 3 keer 26 24 12 29 9 100 ( 78)
2-5 keer 6 23 7 57 7 100 (167)
4-9 keer 5 19 5 66 5 100 (299)
8 keer en meer 1 12 4 76 7 100 (17 3)
Totaal 6 19 6 63 6 100 (916)28)

Zonder daar al te diep op in te kunnen gaan, dienen nog enkele relevan
te nuanceringen in het geschetste algemene beeld te worden aangebracht. 
Reeds menig onderzoek heeft aangetoond, dat de coïtusfrequentie daalt 
met de toename van de leeftijd. Gewenning, verzadiging en een fysiek ou-



-154-

der worden - volgens Kinsey vooral van de kant van de man - kunnen 
hiervoor verantwoordelijk worden gesteld2"̂ . Ook dit onderzoek beves
tigt deze negatieve samenhang: 21 procent van de echtparen in de cate
gorie "vrouw jonger dan 30 jaar" heeft maximaal eens per week gemeen
schap en 38 procent minstens twee keer; bij de klasse "30 t/m 39 jaar" 
zijn deze percentages respectievelijk 36 procent en 20 procent; en in
de leeftijdsgroep "boven de 40 jaar" 48 procent en 13 procent (vergelijk 
tabel 6.15. )30\

Tabel 6.15. DE COÏTUSFREQUENTIE PEE MAAND NAAR DE LEEFTIJD VAN DE VROUW
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t/m 29 jaar 3 2 7 9 33 8 38 100 (254)
30 t/m 39 jaar 6 5 16 9 35 9 20 100 (294)
40 t/m 49 jaar 13 4 17 14 33 6 13 100 (233)
Totaal 7 4 13 10 34 8 24 100 (78 1)

Ten tweede: weigeringen komen vooral voor onder de jongere echtparen. 
Respectievelijk 62, 55 en 46 procent van de mannen "jonger dan 30 jaar", 
"30-39 jaar" en "40 jaar en ouder" zegt dat de vrouw weleens een door 
hen genomen initiatief afwijst. De overeenkomstige percentages voor de 
vrouwen zijn 25 procent, 18 procent en 16 procent. Dit hangt ongetwijfeld 
deels samen met het feit, dat de aanpassing op sexueel gebied tijd en 
ervaring vergt. Van de andere kant neemt natuurlijk ook de kans op wei
geringen af naarmate de interesse met de jaren verflauwt en dus minder 
initiatieven worden genomen.

Voorts illustreert tabel 6.16., dat de jongere vrouwen wat vaker het ini
tiatief in eigen hand nemen dan de oudere. De jongeren dan 30 jaar vin
den bovendien een meer frequente psychische voldoening in de coïtus. De
ze - overigens betrekkelijk geringe - verschillen zouden gevolg kunnen 
zijn van eerder genoemde factoren als gewenning en verzadiging naarmate
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Tabel 6.16. DE INSTELLING VAN DE VROUW TEN OPZICHTE VAN DE COÏTUS EN 
DE INITIATIEFVEREELING NAAR HAAR LEEFTIJD

Uc CD■o > Ch■H o
Ch O
«H 1—1•H ■HCÖ cöi—1■P -pi—1Ö01 CQ•H (DCD <D XJ<1) CD ü CDs 0 CQ-P

m m I® 0 m© o <Da Q <d
Ch  - S 5

°  5  <H 13H -d § a ° 2 d
cö - n  g  £  >  rote -ri B $ ro+? -H iH 0 O rH
O H  dj O pH CÖ PÏÖ -P CQ > +3 EH

t/m 29 jaar 60 6 (328) 29 50 (289)
30 t/m 39 jaar 50 5 (353) 40 39 (306)
40 jaar en ouder 48 6 (288) 39 39 (260)

Totaal 53 6 (969) 36 42 (855)

de vrouw ouder wordt en langer getrouwd is. Van de andere kant is het 
sinds Kinsey een min of meer algemeen aanvaarde opvatting, dat de inte
resse van de man in zijn jonge jaren het sterkst is en afneemt naarmate 
hij ouder wordt. Het sexueel reactievermogen van de vrouw ontwikkelt 
zich minder snel, maar haar interesse blijft lange tijd constant. Kinsey31)spreekt hier over een ouderdom van 50 & 60 jaar . Op grond van deze 
overweging lijkt het dan ook juister het resultaat in tabel 6.15- "toe 
te schrijven aan een duidelijker realisering van het nieuwe ideaal van 
een gelijkwaardige sexuele verhouding door de jongere generatie, waar
de ouderen toch nog vaker vastzitten aan het traditionele androcentrische
patroon. Een en ander resulteert overigens in de door ons onderzochte

32)groep niet in een frequenter orgasme bij de jongere vrouwen

Tenslotte: het is niet nieuw te constateren, dat de sexuele interesse
- vooral van de vrouw - varieert naar opleidingsniveau en sociale klasse. 
Zo ontdekte bijvoorbeeld Rainwater, dat vrouwen uit de "middle" en "up
per lower-class" meer bevrediging vinden in de sexuele relaties dan die 
uit de "lower lower-class", en voor de mannen vindt hij een gelijksoor
tig patroon, zij het binnen engere grenzen^^. Kinsey^^ en Raboch^"^ 
toonden een positieve samenhang aan tussen het ontwikkelingsniveau van 
de vrouw en de frequentie van haar orgasme. In Nederland werd de relatie
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tussen opleiding en sexuele bevrediging - hoewel niet geheel eenzinnig - 
bevestigd door een secundaire analyse van Koomen en de Niet op het SIN- 
materiaal^^. Als verklaring wordt wel aangevoerd, dat de moderne egali
taire partnerhouding vooral in de hogere regionen ingang heeft gevonden.
Met name Rainwater geeft enige evidentie, dat de segregatie in rolrela-
ties, die vooral in de lagere klassen de huwelijksverhouding vaak beheerst,

37)van belang is voor de sexuele relatie . Een andere achtergrond lijkt, 
dat bij de hoger ontwikkelde groepen de norm van de vanzelfsprekende lust
beleving gemakkelijker ingang vindt dan bij de lagere groepen, bij wie 
"waarschijnlijk een grotere onzekerheid bestaat ten opzichte van de hui-■jO \
dige veranderingen in opvattingen en moraal"
Hoe het ook zij, tabel 6.17. laat zien, dat de mannen en vrouwen met 
weinig opleiding het minst genoegen in de sexuele omgang vinden. Dit 
geldt vooral voor wat betreft de psychische instelling. Veel minder dui
delijk is de samenhang met betrekking tot het orgasme van de vrouw.

Tabel 6.17. HET ORGASME VAN DE VROUW EN DE INSTELLING VAN MAN EU VROUW 
TEN OPZICHTE VAN DE COÏTUS NAAR OPLEIDING
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lager onderwijs 
(+ v.g.l.o.) 57 (463) 46 (463) 75 (245)
lager beroepsonderwijs 62 (307) 54 (304) 86 (418)
uitgebreid lager alge
meen vormend onderwijs 70 (142) 68 (145) 89 (121)

middelbaar beroepson
derwijs en hoger 64 ( 56) 67 ( 54) 93 (182)

Totaal 61 (968) 53 (966) 85 (966)

De voorgaande analyse moge volstaan als achtergrond voor de Toeantwoor- 
ding van de tweede vraag, die in de inleiding gesteld werd: hoe func-
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tioneren de methoden in de concrete huwelijkspraktijk ? Bevallen be
paalde middelen heter dan andere en in hoeverre werkt dit door in de 
totale sexuele verhouding ?
Bevalt een methode werkelijk niet, dan zoekt men vaak natuurlijk al 
snel naar een ander middel, dat heter voldoet. Echte ontevredenheid is 
dientengevolge min of meer een uitzondering, welke methode men ook han-

Tabel 6.18. BE TEVREDENHEID MET DE GEHANTEERDE METHODE NAAR HET FEITE
LIJKE GEBRUIK (DOOR EEN VAtT BEIDEN GENOEMD)
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onthoudingsmethode 21 46 24 9 100 ( 94)
onthoudingsmethode + coïtus 
interruptus 11 45 28 16 100 (140)

coïtus interruptus 20 42 26 12 100 ( 99)
pil 51 38 10 1 100 (116)
"andere voorbehoedmiddelen" 25 48 22 5 100 ( 92)
overige 16 52 23 9 100 (159)

Totaal 23 46 22 9 100 (700)

Vrouw
onthoudingsmethode 14 59 17 10 100 ( 92)
onthoudingsmethode + coïtus 
interruptus 14 41 31 14 100 (140)

coïtus interruptus 26 43 18 13 100 ( 97)
pil 52 35 9 4 100 (1 1 3)
"andere voorbehoedmiddelen" 22 53 22 3 100 ( 9 1)
overige 20 49 22 9 100 (154)

Totaal 24 46 21 9 100 (687)
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teert (maximaal 10 S, 15 procent). Dit geldt ook voor de onthouding en 
de coïtus interruptus, die blijkbaar door de gebruikers als minder frus
trerend worden ervaren dan men in progressieve kring weleens aanneemt. 
Ongetwijfeld hangt dit overigens niet alleen samen met de objectieve 
kwaliteit van deze technieken, maar ook met de moraal, die men hanteert. 
Sluit men andere methoden bij voorbaat op grond van ethische motieven 
uit, dan zal men gemakkelijker vrede hebben met bijvoorbeeld de mindere 
betrouwbaarheid en het storend karakter van methoden, zoals de periodie
ke onthouding en de coïtus interruptus. Het meest tevreden zijn echter 
de pilgebruikers, zoals ook Bekkering en Moors vaststelden'^. Ruim 85 pro
cent van de mannen en vrouwen is over de pil "tevreden" tot " zeer tevreden". 
Minder goed voldoen de andere methoden, hetgeen-voor zover wij de tech
nieken in verband met hun frequentie van voorkomen onderscheiden hebben - 
met name geldt voor de combinatie van onthouding en coïtus interruptus 
(slechts 56 procent en 55 procent "tevreden"). Men vergelijke voor dit 
alles tabel 6.18.

Dit suggereert, dat - gegeven de noodzaak van geboortenregeling - de pil 
weleens het beste uitgangspunt zou kunnen zijn voor een bevredigende sexu
ele verhouding. Deze veronderstelling lijkt te meer legitiem, omdat er 
bij de onderzochte echtparen in meerdere opzichten een relatie bestaat 
tussen de sexuele omgang enerzijds en de tevredenheid over de toegepaste 
anticonceptionele techniek anderzijds. Uit de correlatiecoëfficiënten in 
tabel 6.19. blijkt, dat de vrouw wat minder vaak tot een orgasme komt 
als zij minder tevreden is over de methode (T = .1 2), en voorts, dat in 
deze gevallen ook de coïtusfrequentie lager is dan normaal (T^ = .15)*
De bij de mannen gevonden samenhangen sluiten hierop aan: vooral de met 
de methoden minder tevreden mannen zouden graag een wat sterkere sexuele 
behoefte van hun vrouw (T̂  = .14), een meer uitgesproken initiatiefname 
van haar kant (T^ = .14) en een hogere coïtusfrequentie (T = .16) wil
len. Een en ander duidt er dus op, dat minder goede technieken voor de 
vrouw vooral die zijn, welke haar bevrediging in de coïtus verminderen, 
en voor de man die, welke leiden tot een te geringe belangstelling bij 
de vrouw en - mede daardoor - een mindere geslachtsomgangdan waaraan hij
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behoefte heeft. Anders gezegd: het in een huwelijk nogal eens voorkomen
de probleem van een in verhouding tot de man te geringe interesse bij de vrouw 
kan worden toegespitst door de dissatisfactie met de gehanteerde methode. Van 
de andere kamt is dit natuurlijk een te eenzijdige uitleg van de gevonden samen
hangen. Het is ook mogelijk en zelfs zeer waarschijnlijk, dat zij me
de verklaard moeten worden uit het feit, dat de (dis)satisfactie met de 
sexuele omgang het oordeel over de contraceptieve techniek kleurt. Niet 
zelden zal men de schuld van een minder goede sexuele relatie schuiven 
op de methode, waar de oorzaak eigenlijk elders moet worden gezocht. Voor
dat het tegendeel bewezen is, lijkt het de juiste weg beide richtingen 
in de verklaring van deze samenhangen te accepteren. 1

Tabel 6.19. HE CORRELATIECO'ÈF'FICfËNTEN Tfc VAN DE SAMENHANG TUSSEN DE 
KENMERKEN VAN DE SEXUELE OMGANG EN DE TEVREDENHEID MET. DE 
METHODE (ONTEVREDEN-TEVREIEN)

0
§ s
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de instelling (meestal tegenzin-meestal fijn) - . 0 2 .00
orgasme bij de vrouw (nooit-altijd) X .12
initiatiefverdeling (altijd man-vrouw vaker) .0 9 .01
frequentie van "ontvangen" weigeringen
(dikwijls-nooit) .03 -.01

gewenste verandering in eikaars verlangen 
(sterker-minder sterk) • 14 .00

gewenste verandering in initiatiefverdeling 
(ander meer-ander minder) .14 X

de coïtusfrequentie (weinig-vaak) .07 • 15
gewenste verandering in de coïtusfrequentie 
(vaker-minder vaak) .16 .04

Hoe is nu de relatie tussen de gepractiseerde geboortenregelingsmethoden 
en de aard van de coïtus ? De volgende verbanden zijn hier het vermelden 
waard. Het gebruik van onthouding gaat gepaard met een relatief wat gerin
gere coïtusfrequentie. Men veronderstelt nogal eens, dat de "achterstand" 
opgelopen in de onthoudingsperiode op andere tijden wordt ingehaald. Dit 
lijkt echter hoogstens ten dele waar: 74 procent van degenen, die e:en an-
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dere methode hanteerden, gaf als gemiddelde coïtusfrequentie "minimaal
4 keer per maand" op tegen slechts 61 procent van de echtparen, die -
naar zeggen van één van heiden - op enigerlei wijze onthouding practi- 

40)seerden .De toepassing van deze methode gaat dan ook - met name hij 
de mannen - wat vaker samen met gevoelens van onbevredigdheid: respec
tievelijk 33 procent van de mannen, die zelf zeiden onthouding te prac-
tiseren of wier vrouwen deze methode vermeldden, zou graag vaker gemeen-

41)schap willen tegen 23 procent van de overigen .
Algemeen wordt aangenomen, dat de coïtus interruptus vooral voor de 
vrouw storend is. De onderbreking vóór het hoogtepunt en de angst voor 
een zwangerschap als gevolg van een eventueel niet tijdig terugtrekken 
van de man zou zelfs leiden tot storingen in het vrouwelijk orgasme. In
derdaad bleek, dat zowel de psychische bevrediging van deze vrouwen in 
de coïtus als de frequentie van hun orgasme wat minder is dan van degenen, 
die een andere methode praotiseren: respectievelijk 47 procent van de 
vrouwen, die naar eigen zeggen of volgens de man coïtus interruptus toe
passen, vindt de gemeenschap, "meestal fijn" tegen 60 procent van de an
deren, respectievelijk 58 procent en 68 procent komt "altijd" of "vaak"

42)tot een orgasme . In hoeverre de mindere lustbeleving van de vrouw een 
direct gevolg is van het gebruik van coïtus interruptus, blijft overi
gens natuurlijk een open vraag. Het is even goed mogelijk, dat een min
der positieve instelling van de vrouw nogal eens leidt tot een methode 
zoals coïtus interruptus in plaats van bijvoorbeeld de pil, waarvoor van 
haar kant een duidelijker in zet wordt gevraagd.
Aandacht verdient tenslotte, dat het gebruik van de pil en de "andere 
voorbehoedmiddelen" samengaat met een relatief hoge coïtusfrequentie:- 
35 procent van de echtparen, waarvan man fen vrouw zeiden een andere me
thode te gebruiken, had ten hoogste 5 maal per maand gemeenschap tegen
20 procent van die, waarvan één van beiden zei, dat de vrouw de pil 
practiseerde; voor het al of niet gebruiken van de "andere voorbehoed
middelen." zijn deze percentages respectievelijk 35 procent en 24 pro
cent. Alweer stelt zich de vraag of de pil en "andere voorbehoedmiddelen" 
tot een hogere coïtusfrequentie leiden, of - omgekeerd - juist ëen ho
gere coïtusfrequentie aanleiding geeft tot de keuze van dergelijke me
thoden, of dat het hier gaat om een min of meer toevallige samenloop, van
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omstandigheden. Wij moeten het antwoord schuldig blijven^'*.
Alles bijeengenomen is één ding in ieder geval duidelijk geworden. De 
samenhangen tussen de gehanteerde geboortenregelingsmethoden en de coï— 
tusbeleving van het echtpaar zijn, voor zover de gegevens reiken, be
perkt. Generaliserende en extreme uitspraken over de negatieve conse
quenties van sommige methoden en de voordelen van andere worden in dit 
onderzoek niet bevestigd. Er blijft natuurlijk wel staan, dat de gegevens 
uit deze studie slechts een betrekkelijk oppervlakkig karakter dragen. 
Meer diepgaande gesprekken zouden, de keuzemotieven voor en de (erva
ren) voor- en nadelen van bepaalde technieken, die bij de individuele 
echtparen spelen, duidelijker aan het licht kunnen brengen.
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HOOFDSTUK 7 VOOR- EN BUITENECHTELIJKE COÏTUS EN MASTURBATIE B IJ GEHUW

DEN

In de probleemstelling kwam naar voren, dat de binnenkerkelijke spannin

gen rond de sexualiteit zich niet bèperken tot de contraceptie, maar ook 

de aan de huwelijksomgang alternatieve belevingswijzen betreffen.

Het huwelijk is in onze samenleving het regulerend instituut van de sexua

lite it . Alternatieve gedragswijzen zoals buitenechtelijk en voorechtelijk 

verkeer, zelfbevrediging, concubinaat-, partnerruil, homofilie, enz. worden in 

het algemeen slechts geaccepteerd als een voorbereiding op het huwelijk, als een 

vorm van onvolwassen of gestoord gedrag of tenminste als minder ideaal dan dê hu

welijksomgang. Niettemin worden sexualiteit en huwelijksgemeenschap in 

onze dagen minder streng aan elkaar gekoppeld. Afwijkingen van het ideaal 

worden gemakkelijker getolereerd en vaker en meer openlijk gepractiseerd.

De waardering van deze ontwikkeling is zeer verschillend. Sommigen betreu

ren de toegenomen vrijheid als een hypersexuele fixatie van de moderne 

westerse mens, anderen juichen de veranderingen juist toe als een bevrij- 

ding uit de burgerlijke antisexuele preutsheid. Dat de katholieke moraal 

overhelt naar het eerste standpunt, behoeft weinig betoog. Paus Paulus 

handhaaft de strikte scheidslijn tussen de huwelijksgemeenschap en alle 

andere sexuele gedragingen. De eenwording is voor hem het "geschenk van 

de huwelijksliefde" (HV 13) en daarbuiten in strijd met "Gods scheppings

plan". De grotere vrijheid van sexueel gedrag in en buiten het huwelijk 

heeft nog niet tot zulke scherpe controversen geleid als het vraag

stuk van de contraceptie. In de probleemstelling werd verondersteld, dat 

dit wellicht komt, omdat het westerse c .q . christelijke ideaal van de 

huwelijkssexualiteit, ondanks alle veranderingen, niet wezenlijk wordt 

aangevochten. Toch ligt hier natuurlijk - mede gezien de ethisch zeer 

strakke houding van Rome - conflictstof voor de toekomst.

Om ook op dit punt iets te kunnen zeggen,, werd aandacht geschonken aan 

de voorechtelijke coïtus, de zelfbevrediging bij gehuwden en het buiten

echtelijk verkeer. Deze gedragingen hebben min of meer rechtstreeks te 

maken met het geslachtsleven van de onderzochte echtparen als zodanig.
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Daarbij wordt van de hypothese uitgegaan, dat de voorstanders van de con

traceptiva gemakkelijker staan ten opzichte van deze praktijken dan de 

aan Humanae Vitae loyale katholieken. Er wordt dus verondersteld, dat er 

een complex bestaat, waarin zowel het oordeel over de aangeduide gedrags

vormen als dat over de kunstmatige geboortenregeling is opgenomen. Deze 

veronderstelling berust, zoals in hoofdstuk 2 al gesteld, op drie argu

menten. Ten eerste: zowel de aanvaarding van de contraceptiva als de 

meer vrije beleving van de sexualiteit in en buiten het huwelijk zijn 

terug te voeren op een gewijzigde sexualiteitsbeleving, de groeiende 

waardering. vo,or de lichamelijkheid en de ontkoppeling van sexualiteit en 

voortplanting. Ten tweede: wanneer men zich weinig gelegen laat liggen 

aan de kerk inzake het vraagstuk van de contraceptie, dan doet men dat 

ook bij andere kerkelijke leerstellingen "in  sexualibus". Tenslotte: éen 

"moderne" opstelling wat betreft de kunstmatige anticonceptie, is vooral 

te verwachten bij diegenen, die ook "veranderingsgezind" zijn wat betreft 

de aanvaarding van patronen, die tot voor kort strijdig met de huwelijks

band gewaardeerd werden.

Onze hypothese lijkt dus vanuit verschillende invalshoeken plausibel.

Wat echter in theorie voor zich spreekt behoeft empirisch nog lang niet 

altijd  waar te zijn . Na een afzonderlijke behandeling van het vóór- en 

buitenechtelijk verkeer en de zelfbevrediging in de paragrafen 7 * 1 .—7•3-T 

zal de relatie daarvan met de kunstmatige anticonceptie dan ook het ex

pliciete onderwerp van behandeling zijn in paragraaf 7.4-

7 .1 .  Voorechtelijke_coïtus

Recente onderzoekingen wijzen u it , dat er sprake is van een toenemende 

toegeeflijkheid ten aanzien van de voorechtelijke omgang. Dit betekent 

echter geenszins een vrijbrief voor ongelimiteerde, promiscue sexuele 

contacten, zoals weleens wordt beweerd. Hoe ver men gaat, is in belang

rijke mate afhankelijk van de aard van de verhouding. Zo komt Kooy in 

het SIN-onderzoek tot de conclusie, dat "de seksuele vrijheid nauw ver

bonden werd met de affectlviteitsgraad van de relatie. Een coïtus werd 

door de grote meerderheid van de respondenten niet volledig of in het 

geheel niet aanvaardbaar geacht, wanneer het trouwperspectief niet aaji-
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Tabel 7 . 1 . HET PERCENTAGE ANTWOORDEN "(STERK) E M S " OP DE UIT SPRAKEN 

IN DE TYPOLOGIE "TOLERANTIE T M  OPZICHTE VAN DE VOORECHTE

LIJKE COÏTUS"

-p

S
t s

i 
fn 
0) 

■I— 1

Man

0)1— 1
O

-P

1

V

2 3 4 5 6

O
•¥>

■H

7

rH
CÖ
CÖ

-H
O

&

Als je van' elkaar houdt, is

gemeenschap voor het huwelijk 

geen bezwaar

100 100 90 61 ■ 24 4 66

Het is geen bezwaar als meisjes

geen maagd meer zijn , wanneer ze 

trouwen

98 94 60 29 9 4 50

Het is maar goed, dat de katho

lieke kerk geslachtsgemeenschap 

voor het huwelijk verbiedt

8 24 62 93 100 29

Het is een normale zaak, als 

verloofden sexuele omgang hebben
100 96 60 .32 15 1 - 51

Door sexuele omgang voor het -hu

welijk loop je op de dingen voor

uit en dat neemt veel moois van 

het huwelijk weg

3 16 51 82 97 100 39

(Totaal 5 25 24 17 14 11 4 100)

Vrouw

Als je van elkaar houdt, is
gemeenschap voor het huwelijk 100 100 92 59 20 2 - 55
geen bezwaar

Het is geen bezwaar als meisjes

geen maagd meer zijn , wanneer ze 100 91 58 28 8 3 - 39

trouwen

Het is maar goed, dat de katho

lieke kerk geslachtsgemeenschap - - 15 28 56 96 95 39 
voor het huwelijk verbiedt

Het is een normale zaak, als ver- 10Q 27 10 1 - 43
loofden sexuele omgang hebben

Door sexuele omgang voor het hu

welijk loop je op de dingen voor- - 3 21 58 94 98 98 54 

uit en dat neemt veel moois van 

het huwelijk weg

(Totaal 2 19 20 20 17 18 4 100)
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wezig w a s " ^ .

In dit onderzoek werden de respondenten v ijf  uitspraken voorgelegd, die 

werden gebruikt om een schaal te construeren voor "de tolerantie ten aan

zien van de voorechtelijke coïtus". Deze schaal is weergegeven in tabel

7 .1 . ,  tesamen met de percentages "eens" op de uitspraken in de afzonder-
2)

lijke intensiteitsklassen ' .

Het ideaal van de voorechtelijke onthouding blijkt nog niet verdwenen.

Met name de mannen en vrouwen in de intensiteitsklassen 5~7» maar ook 

velen in de categorie 4 zijn van mening, dat de sexuele omgang vóór het 

huwelijk op de dingen vooruitloopt en veel moois uit het huwelijk weg

neemt, en zij vinden, dat het maar goed is , dat de kerk geslachtsgemeen

schap vóór het huwelijk verbiedt. Van de andere kant evenwel slaat de 

balans door naar een meer verdraagzame attitude, mits er sprake is van 

een stabiele affectieve relatie . De meesten, met name in de intensiteits

klassen 1-3, vinden de voorechtelijke coïtus geen bezwaar "a ls  je van el

kaar houdt" en velen zien het voor verloofden zelfs als "een normale 

zaak".

Als men fe itelijk  geslachtsgemeenschap heeft gehad vóór het huwelijk, 

betreft dit meestal de eigen huwelijkspartner. Dit is - volgens zeggen 

van tenminste één van beiden - bij ruim de helft van de echtparen het 

geval geweest. Vooral voor de vrouwen is een vaste relatie c .q . een dui

delijk  trouwperspectief blijkbaar een belangrijke conditie om zo ver te 

gaan: bijna een kwart van de mannen en nog geen tiende deel van de vrou

wen hadden naar eigen zeggen voorechtelijke omgang met een ander dan de 

huidige huwelijkspartner (vergelijk tabel 7 « 3 .) .  Hierbij zij overigens 

aangetekend, dat ook het sexueel contact in deze gevallen menigmaal zal 

zijn geweest met iemand, .waarmee men dacht te zullen trouwen. De resul

taten in tabel 7-1• bevestigen, dat de mannen wat gemakkelijker over het 

voorechtelijk verkeer denken dan de vrouwen (cat. 1-3: 54 procent en 41 

procent). Een en ander is geheel in overeenstemming met de resultaten 

uit eerder onderzoek^. Het betreft hier ongetwijfeld een restant van 

de zogenaamde "dubbele morele standaard", die aan de vrouw minder v r ij

heid toestaat dan aan de man.
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Er is overigens veel voor te zeggen om de bovenstaande cijfers met be

trekking tot de "fe ite n ", vooral waar het gaat om de coïtus "met een 

ander dan de eigen huwelijkspartner", als een minimale grens te inter

preteren. Zeker in katholieke kring behoort het taboe rond de voorech

telijke sexualiteit nog geenszins tot het verleden en het is dan ook 

zeer goed mogelijk, dat de ondervraagden vaker sexuele omgang hadden 

dan zij toegaven. Of en in hoeverre "gerapporteerd" en "fe ite lijk " ge

drag van elkaar afwijken is natuurlijk een vraag, waarover verder wei

nig kan worden gezégd.

Tabel 7 .2 .  DE HOUDING TEN AANZIEN VAN VOORECHTELIJKE COÏTUS NAAR HET 

FEITELIJK VOORKOMEN

Man

"met

m
ö
CD
tio

ï s
t S
-H 

CÖ O

elkaar"

CQ

S

rH

<D
o

"met

•O

ander"

£
<D
<D

tolerant ( 1 - 2 ) 51 13 55 22

3 32 16 25 24

4 13 19 12 19
1

5 3 23 6 16

intolerant (6-7) 1 29 2 19

Totaal 100 100 100 100

(421) ( 4 6 6 ) (219)(753)

Vrouw

tolerant ( 1 - 2 ) 40 5 41 20

3 33 9 24 20

4 2 0 17 19 20

5 4 29 7 17

intolerant (6-7) 3 40 9 23

Totaal 100 100 100 100

(421) ( 466) ( 70) ( 899)
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De samenhang 'tussen "norm" en "fe it "  in tabel 1 .2 .  wekt geen verbazing.

Is men tegen geslachtsgemeenschap vóór het huwelijk, dan heeft men zich 

daaraan natuurlijk ook zelf proberen te houden. Is het leven toch ster

ker geweest dan de leer, dan zal men niet zelden achteraf de ideeën 

aangepast hebben aan de nu eenmaal gegeven realiteit. En handhaafde men, 

ondanks een of meerdere "misstappen", toch zijn afkeuring ten aanzien 

van de voorechtelijke coïtus, dan zal men in een interview maar al te 

gemakkelijk "neen" zeggen, waar "ja "  de waarheid is . De principiële 

voorstanders van de voorechtelijke onthouding1 (z ie  de categorieën 5“7 ) 

moeten dan ook niet gezocht worden onder hen, die toegaven geslachtsver

keer te hebben gehad, maar onder degenen, die dat ontkenden. Van de an

dere kant achten ook onder de laatsten velen - vooropgesteld, dat een 

paar van elkaar houdt - de voorechtelijke coïtus op zijn minst gezegd 

begrijpelijk  (zie  categorie 1-3 en ook wel categorie 4)* Dit geldt met 

name voor de mannen.

Resten nog enkele opmerkingen over de verschillen naar sociale categorieën. 

Dat de verschuiving van de normen in katholieke kring bizonder snel 

gaat, illustreert tabel 7*3. De jongeren oordelen veel gemakkelijker over 

de voorechtelijke coïtus en zij zijn er ook vaker toe overgegaan dan de 

ouderen. Daarbij gaat het niet om een toename van de promiscue contacten 

en experimenten, die vooruitlopen op de keuze van de huwelijkspartner.

Er is noch b ij de mannen noch bij de vrouwen een stijging waar te nemen 

van het aantal voorechtelijk "ervarenen" door een coïtus met anderen als 

de eigen huwelijkspartner (zie  de tabel).

Tevens z ij vermeld, dat men op het agrarisch platteland minder gemakkelijk 

denkt over de voorechtelijke coïtus dan in de grotere plaatsen: 41 procent 

van deze mannen en 55 procent van deze vrouwen staat relatief intolerant 

ten opzichte van de voorechtelijke coïtus tegenover respectievelijk 28 
procent en 39 procent in het totaal. Zowel de coïtus met de eigen huwe

lijkspartner (volgens een van beiden: 42 procent) als de premaritale coï

tus van de man met een ander dan de huidige echtgenote (17 procent) komen 

daar dan ook minder vaak voor vooral in vergelijking tot de grote steden 

met meer dan 100.000 inwoners; de betreffende percentages voor deze ge-
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Tabel 7 .3 . HOUDING EN PRAXIS MET BETREKKING TOT DE VOORECHTELIJKE COITUS

NAAR LEEFTIJD

Man Vrouw

E

-p

s

-F

Fh Fh .
0) 0

Fh
2 ni 2
O

Fh
cti

■l~3
O

g 3
3
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r n

ü
<D

6
Fh

%
1—1 ON 1—)

$

CU cd
•r~3

6
-P ■1-5 cö

-p -p

s -
0

EH -p
O  ' 
m § -

0
Eh

houding:

"•tolerant" (1 —3) 

"intolerant" (5-7 )

73 57 42 55 60 38 25 41 

13 27 38 28. 21 43 55 39

coïtus "eigen huwelijks

partner" :

volgens heiden

volgens geen van heiden

58 41 34 42 

29 49 56 47

57 37 32 42 

32 52 58 47

coïtus "ander als huwe

lijkspartner":

ja 23 20 25 23

Totaal (233) ( 375) ( 392) (1000) (336)(367 )(297 )(1000 )

meenten zijn respectievelijk 58 en 3 0 ^ .

Tenslotte: de echtparen met een lager opleidingsniveau zeiden vaker, dat 

ze vóór het huwelijk samen gemeenschap hadden gehad: dit was - naar één 

van heiden beweerde - het geval voor 71 procent van de mannen en 60 pro

cent van de vrouwen in de categorie " l .o .  eventueel aangevuld met enig 

voortgezet onderwijs" en hij nog geen 40 procent van de mannen en vrou

wen met "m .b .o . of hoger". Dat betekent echter geenszins, dat men in de 

lagere opleidingsniveaus gemakkelijker over deze zaken zou denken 

(T^ = .03 en -.03 )-^. Een en ander is wellicht een gevolg van het feit , 

dat de hogere sociale regionen hun gedrag gemakkelijker in overeenstem

ming brengen met de gehanteerde norm dan de lagere niveaus. Iets derge-
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lijks  werd. reeds geconstateerd, waar het ging om de aanpassing van de 

feitelijke gezinsgrootte aan de kinderwens (zie  hoofdstuk 4 )•

7 .2 .  Masturbatie

De masturbatie is het terrein, waarop de burgerlijke antisexuele moraal 

haar hoogtepunt bereikte. Van Ussel signaleert vanaf het begin van de 

l8e eeuw een toenemende weerstand daartegen, die resulteerde in een wel

haast pathologische bestrijding. Vele pseudo-wetenschappelijke argumen

ten werden gehanteerd, die wezen op de ernstige gevaren voor het licha

melijk en geestelijk welzijn van het individu. Dat in het geheel van de 

sexuele uitingen vooral de masturbatie onderwerp van bestrijding werd, 

is - zo meent hij - uitgalmde van de lustvijandigheid heel begrijpelijk . 

Het is immers een gedrag, dat uit de aard van de daad zelf slechts wei

nig  beperkingen aan de lustbeleving stelt. Men riskeert geen zwanger- 

schap of geslachtsziekte en is evenmin gebonden aan een partner .

Het oordeel over de autosexualiteit is in de laatste t ijd  aanzienlijk 

veranderd. Dit is niet op de laatste plaats een gevolg van het in vele 

onderzoeken geleverde bewijs, dat het met naine bij de man statistisch
7 )

een normaal verschijnsel is . Dit betekent niet, dat de voorheen be

staande waardeoordelen en semi-wetenschappelijke waanideeën geheel ver

dwenen zouden zijn . De intolerante houding is echter toch een minder

heidsstandpunt geworden, dat vooral onder de jongeren weinig opgeld meer 

doet , Deze veranderde beoordeling geldt vooral die situaties, waarin 

geen normaal geslachtsverkeer mogelijk is , zoals in de puberteit, bij 

ongehuwde volwassenen en bij langdurige scheiding van man en vrouw. Waar 

normaal geslachtsverkeer mogelijk is , b lijft  voor velen de zelfbevredi

ging een onaanvaardbare zaak of zelfs een ziekelijke toestand.

Iets meer over de "tolerantie ten aanzien van de masturbatie bij gehuw-

9)
den" zegt de schaal in tabel 7 °4 . • De meningen zijn - zo te zien - nog

al verdeeld. De ondervraagden in de categorieën 1 en 2 (rond een vijfde 

deel), maar ook wel in categorie 3 neigen nog naar het rigorisme uit het 

verleden. Hiermee in tegenstelling denken de respondenten in met name 

categorie 6 en 7j maar ook in categorie 5 er nogal gemakkelijk over. De
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houding van de meesten lijkt echter te omschrijven als "gematigd tole

rant", in die zin dat zij het in een huwelijk geen normale situatie vin

den, maar er toch wel begrip voor op kunnen brengen (vergelijk de cate

gorieën 3 , 4 en 5 ) .

Tabel 7 .4 .  HET PERCENTAGE ANTWOORDEN "(STERK) EENS" OP DE UITSPRAKEN

IN DE TYPOLOGIE "TOLERANTIE TEN AANZIEN VAN ZELFBEVREDIGING 

B IJ GEHUWDEN"

i -p 
<D Ö 

i—1 Cu 
O Fh 

-P

a ^

1 i—1

Man
C\J ’sO

hQ)
i—1

-P

s
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o

Eh

Als je daaraan behoefte hebt, is 

zelfbevrediging voor iemand die 

getrouwd is , iets waar weinig 

kwaad in steekt

- 6 20 24 59 88 96 37

Zelfbevrediging b ij mensen, die 

getrouwd zijn , is onnatuurlijk
100 98 85 42 22 4 - 51

Zelfbevrediging b ij iemand, die 

getrouwd is , is nooit goed te 

praten
95 83 47 11 3 - - 30

Als je als getrouwde aan zelfbe

vrediging doet, is er wat met je 

huwelijk

(Totaal

100

6

95

14

80

20

45

24

33

17

2

14 5

52

100)

Vrouw

Als je daaraan behoefte hebt, is 

zelfbevrediging voor iemand die 

getrouwd is , iets waar weinig 

kwaad in steekt

- 5 14 21 46 81 89 24

Zelfbevrediging bij mensen, die 

getrouwd zijn , is onnatuurlijk
98 96 77 32 19 1 - 55

Zelfbevrediging bij iemand, die 

getrouwd is , is nooit goed te 

praten
95 88 43 9 4 1 - 35

Als je als getrouwde aan zelfbe

vrediging doet, is er wat met je 

huwelijk

(Totaal

100

6

95

17

87

27

45

29

19

12

6

7 2

61

100)
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Evenals ten aanzien van de voorechtelijke coïtus hanteren ook op dit punt 

de vrouwen een meer restrictieve moraal dan de mannen (vergelijk de cate

gorieën 1-4)• Gedeeltelijk is dit verweven met het fe it , dat zelfbevrediging 

b ij de mannen vaker voorkomt: 23 procent van de mannen en 7 procent van 

de vrouwen geven toe "weleens aan zelfbevrediging te doen" en de accepta

tie is in deze categorie groter dan onder degenen, die zeggen nooit te' 

masturberen. Van de andere kant valt ook het grote verschil in tolerantie 

op tussen de mannen en vrouwen, die aan zelfbevrediging doen ("zeer tole

rant": 74 procent van de mannen en 49 procent'van de vrouwen). Blijkbaar 

slagen de mannen er makkelijker in de eigen zelfbevrediging te excuseren 

dan de vrouwen, b ij wie de masturbatie tot sterkere spanningen en schuld

gevoelens aanleiding geeft (zie  tabel 7*5*)-

Het lijkt overigens niet gewaagd de gevonden cijfers met betrekking tot 

het fe itelijk  vóórkomen van zelfbevrediging als een minimum te beschou

wen. Ongetwijfeld heeft men meermalen deze vraag niet of verkeerd beant

woord, omdat men zich schaamde de "geheime zonde" te bekennen. Dit geldt 

waarschijnlijk vooral voor de- vrouwen, die immers op dit punt strengere 

opvattingen huldigen dan de mannen.

Tabel 7 . 5 . DE TOLERANTIE TEN AANZIEN VAN ZELFBEVREDIGING IN HET HUWE

LIJK NAAR HET FEITELIJK VOORKOMEN
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ja 12 14 74 100 ( 216 )

neen 48 26 26 100 ( 736)

Vrouw

ja 18 33 49 100 ( 61)

neen 53 28 19 100 (879)
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Tussen de sociale categorieën doen zich weinig belangrijke verschillen

voor. B ij  de mannen is er sprake van een lichte verschuiving naar een

tolerantere houding onder de jongeren, hetgeen voor de vrouwen nauwe- 

10)
lijks  geldt De mannen in de hogere opleidingsniveaus staan voorts 

gemakkelijker tegenover de zelfbevrediging b ij gehuwden dan de andere 

groeperingen in de steekproef. Zo vertoont 47 procent' in de categorie 

"middelbaar beroepsonderwijs en hoger" een "zeer tolerante" houding te

gen 36 procent van de totale onderzoeksgroep. Ook zeggen de mannen en

11)
vrouwen met meer opleiding wat vaker aan zelfbevrediging te doen ' . O f  

dit echter is terug te voeren op een reëel minder frequente masturbatie- 

praktijk ofwel op een mindere openheid ten aanzien van dit punt in de 

lagere niveaus is natuurlijk tooh een open vraag.

7-3. Buitenechtelijke coïtus

Worden de aan de huwelijksomgang alternatieve belevingswijzen minder ide

aal gevonden dan de huwelijksgemeenschap, de veroordeling is het sterkst 

waar het de buitenechtelijke coïtus van gehuwden betreft. Intiem-licha- 

melijke toenadering tot anderen als de huwelijkspartner vormt immers een 

bedreiging van de zo hoog gewaardeerde huwelijksstabiliteit. Dat geldt 

vooral voor onze t ijd . Was vroeger - zo stelt Kooy -1 overspel onduldbaar, 

omdat het neerkwam op "een aanranding van een goddelijke ordonnantie", 

thans wijst men dit a f , omdat de wettelijke partner in zijn erotische en 

affectieve verwachtingen wordt gefrustreerd. In de moderne, romantische 

beleving van de man-vrouvr-relatie tast een buitenechtelijke sexuele in

teresse direct de kern van het huwelijk aan. Dit geldt zeker als het niet 

alleen maar gaat om een toevallig "slippertje", maar om een affaire ,

waarin de lichamelijke intimiteit gesteund wordt door een emotionele ba-

. 12) 
sis .

In tabel 7-6. vindt men een houdingsschaal voor de "tolerantie ten op-

13)
zichte van buitenechtelijk verkeer" . Deze typologie bevestigt slechts 

het voorgaande. De weerstand tegen buitenechtelijk verkeer van gehuwden 

is bizonder sterk, vooral in de categorie'én 1-3, waaronder circa de 

helft van de ondervraagden valt. Zij zien ontrouw als een kwaad, dat - 

ook als je niet gelukkig bent - nooit kan worden goedgepraat, en een
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Tabel 7 .6 .  HET PERCENTAGE ANTWOORDEN "(STERK) EENS" OP I3E UITSPRAKEN

IN EE TYPOLOGIE "TOLERANTIE TEN AANZIEN VAN BUITENECHTELIJK 

VERKEER"

+»

Ü
Ph
© __ ^

+=

r

T
o

t
a
a

l

Man
O

■p
EJ

■r? '—

^ .... -

LT'v VO

0 
1—1
0

-P  c—

A l0 je getrouwd bent, komt van sexuele 

omgang met een ander a ltijd  narigheid
100 97 95 87 81 57 35 83

Ontrouw is een grote misstap, die je 

nooit kunt goed praten
100 90 87 59 29 12 5 61

Als je getrouwd bent, ie gemeenschap 

met een ander een groot kwaad
100 97 96 84 52 26 2 73

Ook als je niet gelukkig bent in je hu

welijk, moet geslachtsgemeenschap met 

een ander als een groot kwaad worden 

af gekeurd

100 75 80 46 28 9 1 54

Sexuele omgang met een ander leidt on

vermijdelijk tot de mislukking van het 

huwelijk

(Totaal

100

10

96

12

97

25

85

21

46

14

33

8

3

10

73

100)

Vrouw

Als je getrouwd bent, komt van sexuele 

omgang met een ander a ltijd  narigheid
100 96 96 89 73 61 28 87

Ontrouw is een grote misstap, die je 

nooit kunt goed praten
100 90 79 52 28 12 1 64

Als je getrouwd bent, is gemeenschap 

met een ander een groot kwaad
100 98 98 80 50 27 2 79

Ook als je niet gelukkig bent in je 

huwelijk, moet geslachtso,mgang met 

een ander als een groot kwaad worden 

afgekeurd

100 81 82 53 19 14 8 63

Sexuele omgang met een ander leidt on

vermijdelijk tot de mislukking van het 

huwelijk

(Totaal

100

11

97

16

95

30

85

18

53

13

27

7

14

5

80

100)
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misstap, die onvermijdelijk leidt tot een mislukking van het huwelijk.

Er zijn ook katholieken, die minder zwaar aan de consequenties van een 

buitenechtelijke omgang t illen . Ze zijn echter in de minderheid (verge

lijk  met name categorie 6—7: 18 procent van de mannen en 12 procent van

de vrouwen).

Dit beeld geldt, minder belangrijke variaties daargelaten, voor alle 

onderzochte sociale categorie'ên. De ondervraagden op het niveau "m .b .o . 

en hoger" (categorie 1-3: 35 procent en 39 procent) stellen zich wat 

gemakkelijker op, maar ook zij vinden ontrouw in het algemeen een on- 

duldbare affaire .

7 .4* Vrijzinnigheid in sexualibus en het conflict

In de inleiding werd om meerdere redenen een samenhang verondersteld 

tussen de ideeën met betrekking tot de door ons onderzochte vormen van 

sexueel gedrag en de keuzen, die men maakt in het conflict rond de con

traceptie. De hypothese werd opgesteld, dat de voorstanders van de con

traceptiva een minder restrictieve houding ten opzichte van deze gedrags

wijzen aannemen dan de aan Humanae Vitae loyale katholieken, die ook 

wat betreft deze vormen onverkort vasthouden aan de orthodoxe leer. Het 

bestaan van een dergelijk syndroom, waarvan zowel de oordelen over de 

sexualiteit buiten de huwelijksgemeenschap als die over de kunstmatige 

anticonceptie bestanddelen zijn , impliceert natuurlijk allereerst, dat 

de ideeën met betrekking tot de onderzochte thema's onderling niet vol

strekt los naast elkaar staan. Tenminste gedeeltelijk moeten zij terug 

te voeren zijn tot een meer algemene attitude met betrekking tot "de 

band tussen huwelijk en sexualiteit". Een dergelijk algemeen uitgangs

punt vindt men zeer duidelijk terug in de katholieke leer, die steeds 

alle sexualiteit buiten de huwelijksomgang om als ernstig kwaad heeft 

veroordeeld. Maar kan men nu ook onder de katholieken zoiets vinden als 

een "restrictiviteit vs. vrijzinnigheid ten aanzien van de niet-echte- 

lijke sexualiteit" ? Of doet de veronderstelling van een dergelijke, a l

gemene grondhouding toch te zeer onrecht aan de uiteenlopende aard van 

de betrokken uitingen ?
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Tabel 7 . 7 . DE COREELATIECOËPPICIËNTECF Ti, VAN DE SAMENHANG TUSSEN DE

TOLERANTIE MEJT BETREKKING TOT VOORECHTELIJK VERKEER, ZELF

BEVREDIGING EN BUITENECHTELIJK VERKEER (TOLERANT-INTOLERANT)

M
Ö ■r-3

M ■H •H
■ n ho rH
*H ■rl 0
1— 1 -P
0 0)

S U Ü
O
0  Ph

0 0 Ö  0
0  <D

e
0  <D

-p  M
O H rH •H ^

0 0
> > N ,0  >

vrouw

voorechtelijk verkeer X .09 .18

zelfbevrediging
1 * 1 4

X .24

buitenechtelijk verkeer .24 .31 X

Tabel 7 . 7 . suggereert, dat er inderdaad bepaalde verbindingen liggen 

tussen de gevraagde oordelen met betrekking tot de voorechtelijke coïtus, 

de zelfbevrediging en de buitenechtelijke coïtus. Er i s - b i j  de mannen hn b ij 

de vrouwen - zowel sprake van een duidelijke relatie tussen de houdingen met 

betrekking tot de voor- en buitenechtelijke coïtus als tussen de 

oordelen over ontrouw en zelfbevrediging. Van de andere kant blijkt ook, 

dat de aanvaarding van ieder van deze gedragswijzen slechts zeer gedeel

telijk  vanuit een meer algemene achtergrond begrepen kan worden. Vooral 

de correlatie tussen de tolerantie met betrekking tot de masturbatie bij 

gehuwden en de acceptatie van de voorechtelijke coïtus is beperkt (mannen: 

T^ = .1 4 ; vrouwen: T^ = .09) .  Dat deze attitudes niet zonder meer te 

herleiden zijn tot een "zuiver" houdingscomplex te omschrijven als "res- 

trictiviteit vs. vrijzinnigheid ten aanzien van de aan de huwelijksge

meenschap alternatieve sexuele uitingen" hoeft overigens niet te verwonderen. 

Het gaat hier immers om zeer uiteenlopende sexuele gedragsvormen, die 

slechts gemeen hebben, dat zij "anders" zijn als de coïtus van de ge

huwden .

B lijft  de vraag, in hoeverre een vrijzinnigheid vs . restrictiviteit met 

betrekking tot de onderzochte vormen gepaard gaat met een verschillende 

opstelling in het conflict rond de contraceptie. Ook hier blijkt een ge-
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nuanceerd antwoord nodig.

Tabel 7 . 8. DE CORRELATIECOEFTICI ENTEN T^ VAN DE SAMENHANG TUSSEN I® 

KEUZE IN HET CONFLICT EN DE VRIJZINNIGHEID VS. RESTRICTI- 

VITEIT IN SEXUALIBUS

Man

Fh
Etf>

>
M

Ö •r-3
0 •H •H

't~3 1— 1
i~t •H •H 0 0
CD 1— 1 T i  T i -P
0 0 0  £ X

T j -P Fh 3 O
Fh &  Fh >  ^ 0 Fh
O Ü  0 0  0 r! 0
O 0  0

£  5,0
0 0

Fh M ■p
-P O  Fh

'o  §
■H Fh

0 O  0 pi
& >  > 63 > rQ >

0
-p
.3  Fh
O  CD
0  0
U M
O  Fh
O 0
> >

Vrouw

SD

■H 
&0 Ö 

■H 0

<D J5

& Ü  
0 0 

SD
e
1— i 
0 
N

0

S
O
CD Fh
Ö ®
<D (D

■P ^
•H Fh
3 0
rO >

geoorloofdheid (ja/neen)

- coïtus interruptus .16 .14 .11 .07 • 09 .07

- pil .22 .06 •15 .14 .07 .10

- "andere voorbehoedmiddelen" .23 .12 .15 .17 .00 .04

nadruk: gevaren voorbehoedmid

delen (zwak-sterk) • 37 .15 • 19 .25 .09 .14

gebruik (ja/neen) van:

- onthoudingsmethode - .2 2 .00 -.061 - .2 0 -.0 5 -.0 9

- coïtus interruptus -.02 -.05 -.06 -.06 -.01 -.08

- pil .16 • 05 • 17 • 17 .02 .13

- "andere voorbehoedmiddelen" .10 .02 .04 .10 .00 .03

geoorloofdheid (altijd-nooit):

- sterilisatie .17 .08 .11 .06 -.03 .01

- abortus •19 .11 .16 • 15 .07 .17

het gezag van Humanae Vitae
1 7.T»raV/n-horlr 1 .24 .05 .09 .23 .03 .10

Tabel 7 . 8. bevat - vooral voor de mannen - verschillende aanwijzingen, 

dat loyaliteit in het conflict samengaat met een wat strengere opvatting
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ten aanzien van een intiem-lichamelijke verhouding vóór het huwelijk (de 

gemiddelde = .19 en .15 )*  Vermeldenswaard zijn de volgende samenhan

gen, waarin T.  ̂ circa .15 of hoger is . Vaker dan de anderen wijzen de te

genstanders van de voorechtelijke coïtus op het immorele karakter van de 

p il , de "andere voorbehoedmiddelen" en ook - althans wat betreft de man

nen - de coïtus interruptus; zij benadrukken sterker de gevaren en minder 

het belang van de kunstmatige anticonceptie; ze passen in de eigen huwe

l i  jkspraktijk vaker onthouding en minder de pil toe; ze accentueren ster

ker de absolute onaanvaardbaarheid van de abortus en - althans wat be

treft de mannen - ook de sterilisatie; de gezagsaanvaarding ten aanzien 

van Humanae Vitae is tenslotte bij hen meer uitgesproken dan in het alge

meen. Zoals men ook in de tabel kan zien, zijn de samenhangen wat betreft 

het oordeel over ontrouw - met name weer onder de vrouwen - echter veel 

minder geprononceerd (de gemiddelde = .12  en .09) en vooral de corre

latie tussen de keuze in het conflict en het oordeel over zelfbevredi

ging is minimaal (de gemiddelde T. = .08  en .0 4 ) .  De vraag is nu natuur

l i jk , waarom juist de attitude ten aanzien van het voorechtelijk verkeer

15)
samenhangt met de standpunten in het conflict . Een pasklaar antwoord 

hebben we niet, maar zou dit niet gedeeltelijk een gevolg kunnen zijn 

van het fe it , dat zich vooral ook op dit punt snelle en belangrijke ver

schuivingen voordoen ?

Hoe het ook z ij , zoals op vele andere plaatsen in dit onderzoek schiet 

ook hier het in hoofdstuk 1 en 2 ontwikkelde model te kort om de reali

teit volledig te verklaren. Het is met andere woorden beslist een simplificatie 

te denken, dat men in katholiek Nederland twee duidelijke kampen zou kun

nen onderkennen: aan de ene kant de tegenstanders van de kunstmatige an

ticonceptie, wier standpunt gepaard gaat met het vasthouden aan de tra- 

ditioneel-christelijke visie op het kind en de lichamelijkheid, en aan 

de andere kant de voorstanders, die zich uit deze traditie zouden hebben 

losgeweekt. Er zijn ongetwijfeld tendenzen, die wijzen op een koppeling 

van de weerstand tegen respectievelijk de acceptatie van de anticoncep

tionalia met bepaalde elementen van vroegere respectievelijk moderne 

theorie'én omtrent sexualiteit en kindertal, maar van "gesloten" syndromen 

kan men beslist niet spreken. De tendenzen zijn daarvoor in het algemeen
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te zwak en veel van de aanvankelijk gepostuleerde relaties worden in 

het materiaal helemaal niet teruggevonden. In feite is het al een te 

eenvoudige voorstelling van zaken, wanneer men spreekt over "voor- en 

tegenstanders" van de kunstmatige anticonceptie. De gehuwden zelf den

ken niet in zulke algemene termen, maar laten hun oordeel vaak afhan- 

gen van de specifieke methode waarom het gaat .
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In de laatste jaren is er een nieuwe duiding van kerk en christendom ge

groeid, waarin "aan de kerk, althans aan de institutionele kerk, een 

minder dominante en allesregulerende rol wordt toegekend en waarbij vele 

katholieken zich zelfstandiger en kritischer opstellen tegenover de ker-

kelijke institutie, zonder zich nochtans buiten het katholicisme te

1 )
plaatsen" • Sohreuder heeft deze ontwikkeling in sociologische cate

gorieën geschetst als de overgang van de "volkskerk" naar de "vrijwil- 

ligheidskerk", dat wil zeggen een verschuiving van het universalistisch, 

exclusivistisch, maatschappelijk extensief, hiërarchisch-dominante kerk

type naar een specifiek religieuze, pluralistische, democratische en 

dialogerende v o r m ^ .

In hoofdstuk 1 en 2 kwamen wij tot de conclusie, dat deze verschuiving 

in het kerkbeeld qua structurele achtergrond veel gemeen heeft met de 

ontwikkeling in de huwelijksmoraal. Het gaat hier bovendien om twee pro

cessen, die elkaar wederkerig beïnvloeden. Enerzijds was de afbraak 

van de volkskerk - althans in de Nederlandse verhoudingen - een conditie 

voor de overname van het vooral buiten de kerk gegroeide patroon van 

geboortenregeling en sexualiteit; anderzijds lijkt  de vasthoudendheid 

van Rome aan de sexuele traditie haar geloofwaardigheid geen goed te heb

ben gedaan, hetgeen voor een aantal katholieken mede aanleiding kan zijn 

geweest hun religieuze en kerkelijke binding te verzwakken.

Het ligt voor de hand om de weerslag van deze ontwikkelingen terug te 

zoeken in het onderzoeksmateriaal. Hierbij wordt verwacht, dat de "volks

kerkelijke" katholiek, wiens geloofsbeleving gekenmerkt wordt door ritu

ele religiositeit, devotionele vroomheid, loyaliteit aan Rome en ortho

doxie in de leer, ook - in de lijn  van Humanae Vitae - vasthoudt aan de 

traditionele veroordeling van de contraceptiva, een keuze, die gepaard 

gaat met een zekere terughoudendheid ten aanzien van allerlei moderne 

ontwikkelingen rond geboortenregeling en sexualiteit. Dit in tegenstelling 

tot de katholiek, voor wie rituele religiositeit en devotionele vroom

heid veel aan betekenis hebben ingeboet en voor wie het eigen geweten, 

pluralisme en dialoog meer centrale begrippen zijn  dan gehoorzaamheid en

'Hoofdstuk 8 RELIGIEUS-KERKELIJKE BINDINQ EN HET CONFLICT
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rechtzinnigheid. Vooral van deze zijde is verzet tegen de door Paus 

Paulus verkondigde denkbeelden te verwachten.

Paragraaf 1 van dit laatste hoofdstuk beschrijft allereerst het kerk

beeld van de ondervraagden aan de hand van een viertal dimensies. In pa

ragraaf 2 wordt de vraag gesteld, of de hiervoor gepostuleerde samenhangen 

overeenstemmen met de werkelijkheid.

8 .1 .  Enkele dimensies in de religieus-kerkelijke binding

In aansluiting op de door Schreuder ontwikkelde ideaaltypen en gesteund 

door de cumulatieve ervaringen binnen het I .T .S  wat betreft de operatio

nalisering van de godsdienstige oriëntatie"^ werden aan de respondenten 

35 uitspraken voorgelegd. De bewerking van de reacties daarop door mid

del van factoranalyse en de nonmonotone schaaltechniek bracht vier rele

vante dimensies aan het licht: "ritualism e", "fundamentalisme", "hetero-

4)
nomie vs. autonomie" en "religieuze ervaring" .

"Ritualisme" betekent in dit verband de mate, waarin men aan de kerkelijke 

cultus participeert door misbezoek, bidden aan tafel, deelname aan boete

vieringen, paschantie, communicantie en dergelijke. Tot voor kort was de 

belangstelling van het godsdienstsociologische onderzoek in Europa nage

noeg uitsluitend gericht op deze deelname aan de cultuele en sacramen

tele praktijk. Daartoe aangezet door de paBtorale bekommernis over het

afnemend misbezoek, zijn vele beschrijvende onderzoeken ingesteld naar

5)
vooral de dominicantie in Frankrijk, België en Nederland . Het is echter 

steeds duidelijker geworden, dat - mede door de ontwikkelingen van de 

laatste t ijd  - de kerkelijke deelname geen voldoende indicator (meer) 

is voor de religieus-kerkelijke binding. De kerksheid is niet meer dan 

één facet van de oriëntatie op de religie en de integratie in het ker

kelijk  systeem.

Van het "fundamentalisme", zoals de Jong en Ford het formuleren, is de 

kern: "het geloof in de onfeilbaarheid van een letterlijke interpreta

tie van de Heilige Schrift. Rond deze kern worden geloofswaarheden ge

bouwd: de Onbevlekte Ontvangenis, de wonderen van Christus, de verrij-

6 )
zenis en dergelijke" . Waar andere auteurs spreken over "ideological
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dimension" (Glock), "creedal dimension" (Fukuyama), "doctrinal ortho-

doxy dimension" (Lensky) en "orthodosy index" (Stark en Po ster) hebben

7)
zij een min of meer gelijk  aspect op het oog . Vanzelfsprekend was 

deze dimensie in ons onderzoek van belang in verband met de vraag, of 

rechtzinnigheid in de leer samengaat met een meer "puriteinse morali

t e it ". Van de hierop gerichte uitspraken, waaronder items rond het leven 

na de dood, het Godsbeeld, de Eucharistie en de maagdelijkheid van Ma

ria kwamen er echter slechts enkele in een aparte factor terecht. Het 

betreft vier geloofspunten: het geloof in de hel, het vagevuur, de enge

len en de duivel. Deze punten worden nog door slechts weinigen zonder
Q \

meer aanvaard . De hier gevonden factor zou dan ook kunnen worden ge

duid als de mate van vasthoudendheid aan enkele traditio

nele geloofspunten, die door velen als achterhaald worden beschouwd. 

Onder "heteronomie-autonomie" wordt verstaan de mate, waarin men zich 

in gedrag en opvattingen gebonden voelt aan de uitspraken van de kerke

lijke  institutie c .q . de Paus als hoogste gezagsdrager dan wel het recht 

op kritiek, de eigen verantwoordelijkheid en het pluralisme centraal 

stelt. Dit aspect sluit qua inhoud onder andere direct aan bij de door

van Kemenade onderscheiden dimensie "institutioneel-normatieve ori'ên-

9)
tatie "» Deze dimensie werd hier - na een niet geheel bevredigend re

sultaat van de factoranalyse - geconstrueerd met behulp van de nonmono- 

tone schaaltechniek. Aan de ene kant van de schaal staat de uitspraak: 

"Iemand die kritiek heeft op de Paus, wanneer h ij zich uitspreekt over 

geloof en zeden, is geen goed katholiek", aan de andere pool het item: 

"Iedere katholiek moet zelf maar uitmaken wat hij wel of niet gelooft 

van de katholieke leer ".

B ij "religieuze ervaring" gaat het om een dimensie, die tot nu toe voor

al de aandacht heeft gekregen van Amerikaanse onderzoekers zoals Glock, 

Lensky, Fukuyama en King. Zij heeft betrekking op: "gevoelens, percep

ties en gewaarwordingen, die door een persoon worden ervaren of door een 

religieuze groepering of een samenleving worden begrepen als een commu

nicatie, hoe vluchtigook, met een Goddelijk wezen, dat is met God,

10)
met ultieme realiteit, met transcendentale auroriteit" ' . D e  erkenning 

van een Goddelijke macht en van Christus als door Hem gezonden, de be

hoefte aan contact met God - in persoonlijk gebed en kerkgang - alsmede



- 182-

het gevoel van Zijn nabijheid en een persoonlijke betrokkenheid bij de 

religie, vormen de concrete inhoud van de uitspraken in deze dimensie.

Tabel 8 .1 .  DE RELIGIEUS-KERKELIJKE BINDING NAAR DE ONDERSCHEIDEN 

DIMENSIES

Man

%
<D

"m
a

t
i
g

"

"
z
w

a
k
"

T
o

t
a
a

l

ritualisme 46 22 32 100 (1 .00 0 )

fundamentali sme 20 26 54 100 (1 .00 0 )

heteronomie 20 34 46 100 (1 .000 )

religieuze ervaring 60 19 21 100 (1 .00 0 )

Vrouw

ritualisme 52 20 28 100 (1 .00 0 )

fundament ali sme 18 34 48 100 (1 .000 )

heteronomie 22' 36 42 100 (1 .00 0 )

religieuze ervaring 64 22 14 100 (1 .00 0 )

In tabel 8 .1 .  zijn de resultaten met betrekking tot de dimensies gecom

primeerd in vier driepuntsschalen. Een vergelijking zonder meer van de 

verdelingspercentages met betrekking tot deze dimensies is natuurlijk 

niet juist, omdat aan de schaalwaarden "sterk ", "m atig", "zwak" niet 

Bteeds eenzelfde indicatief gewicht mag worden toegekend. Rekening hou

dend met de inhoud en formulering van de uitspraken waaruit de schalen
11)

zijn opgebouwd, kan echter het volgende worden gezegd ' .

Bij het merendeel van de ondervraagde katholieken is er sprake van ten

minste enige cultische betrokkenheid. Uitgaande van misbezoek, boete

vieringen, communicantie en dergelijke, is het aantal louter nominale 

katholieken in de steekproef gering (rond 10 procent). Drie kwart heeft 

in het laatste jaar nog de Paascommunie ontvangen; bijna twee derde bidt 

meestal voor of na het eten, (ruim) de helft gaat in het weekend meestal 

naar de mis; eenzelfde aantal heeft op Tweede Paasdag en Kerstdag de mis 

bijgewoond, neemt weleens deel aan een boeteviering en gaat minstens



-183-

eenmaal per maand te communie, Van de andere kant verdient de rituele 

betrokkenheid niet zelden de kwalifikatie "zwak". In de gelijknamige 

categorie van tabel 8 . 1 . (circa 30-procent) herinneren geen of slechts 

enkele activiteiten - waaronder vaak de vervulling van de Paasplicht - 

aan het rituele élan van weleer.

Ook in de persoonlijke sfeer is de religie voor de meesten een gegeven. 

Slechts weinigen twijfelen aan het bestaan van "God" of een "Hogere Macht" 

(rond 15 procent), circa driekwart is het ermee eens dat bidden tot "rust 

en inkeer" brengt, ruim 60 procent heeft weleens "behoefte aan contact 

met God in een persoonlijk gebed", een zelfde deel heeft "weleens het 

gevoel, dat God dichtbij is" en even velen erkennen, dat "de godsdienst 

zeer veel voor hen betekent". Er is echter toch ook een niet te verwaar

lozen minderheid onder de ondervraagden, die het geloof weinig meer zegt. 

Vooral in de categorie "zwakke" religieuze ervaring, maar ook voor menig

een in de categorie "matig" lijkt dat het geval.

De persoonlijke religieuze betrokkenheid en de gehechtheid aan de insti

tutioneel -godsdienstige activiteiten blijken groter dan de geneigdheid 

om zich te onderwerpen aan de door de kerk gestelde religieuze en ethi

sche normen. Een exclusieve gezagspretentie van de kerk vindt nog maar 

bij zeer weinig katholieken weerklank. Velen zijn weliswaar van mening,

dat je als katholiek een kerkelijke uitspraak "niet zo maar naast je neer
\

kunt leggen" (60 procent "e en s "), maar men vindt "het eigen geweten uit

eindelijk belangrijker" (rond vier vijfde "eens") en wijst vrijwel unaniem 

de idee a f , dat "iemand die kritiek heeft op een Pauselijke uitspraak over 

geloof en zeden geen goed katholiek zou zijn " (nog geen 15 procent "e en s "). 

De in dit onderzoek gehanteerde factor "fundamentalisme" heeft zoals ge

zegd betrekking op enkele geloofspunten, die door velen als achterhaald 

worden beschouwd: slechts weinigen geloven nog in het bestaan van een hel, 

duivel, vagevuur of de engelen. In feite is dit nagenoeg - ten aanzien 

van een of meer van deze punten - alleen het geval in de categorie, die 

"sterk" rechtzinnig denkt (categorie 3 : rond 20 procent). B ij de overigen 

is er op zijn minst sprake van een twijfel aan en meestal zelfs van een 

duidelijke afwijzing.

Terwille van de overzichtelijkheid en hanteerbaarheid van het materiaal

12)
werd, steunend op de samenhangen tussen de onderscheiden dimensies ,



-184-

Tabel 8 .2 .  DE " OVERALL"-TYPOLOGIE MET BETREKKING TOT DE RELIGIEUS

KERKELIJKE BINDING EN HET PERCENTAGE RESPONDENTEN MET EEN 

"STERKE" ORIËNTATIE OP DE SAMENSTELLENDE DIMENSIES

Man . 
s
t
e
r
k
e
 

b
i
n



d
i
n

g \

1
3

(V

I J
N  X )

1n

T
o

t
a
a

l

•
OJ rn

■ t

<■

ritualisme 94 80 64 16 - 46

fundament ali sme 74 33 10 3 - 20
heteronomie 81 23 10 8 - 20
religieuze ervaring 98 96 82 43 - 60

Totaal 13 24 18 22 23 100

Vrouw

ritualisme 94 84 60 19 - 52

fundamentalisme 63 25 6 2 - 18
heteronomie 85 22 10 6 - 22

religieuze ervaring 99 92 82 44 - 64

Totaal 14 29 17 23 17 100

een "overall"-‘typologie geconstrueerd met betrekking tot de religieus

kerkelijke binding, die in dit hoofdstuk verder zal worden gehanteerd. 

Het resultaat is weergegeven in tabel 8 .2 .  tesamen met de percentages 

van een "sterke" ritualistische, fundamentalistische, heteronome en 

persoonlijke religieuze houding in de afzonderlijke klassen. Men kan 

zich de beide polen van deze schaal als volgt voorstellen. Aan de ene 

pool (categorie 1) staat de meest volkskerkelijke katholiek. Hij 

munt op vele wijzen uit in een hoge rituele en cultische activiteit en 

voldoet in het algemeen tenminste aan de officiële verplichtingen, zo

als het zondagse misbezoek en de paascommunie. Vaak houdt h i j , zo niet 

volledig dan toch op bepaalde punten, vast aan het traditionele geloof
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in hel, vagevuur, engelen en duivel. Voor hem is er onbetwistbaar een 

God of Hogere Macht, die het leven beheerst, en het gevoel van Zijn na

bijheid  is sterk. Hoewel ook hij vaak erkent, dat uiteindelijk  het eigen 

geweten moet beslissen, vindt h ij gehoorzaamheid aan het gezag voor een 

goed katholiek een vereiste. Aan het andere uiteinde (categorie 5) vindt 

men de katholiek voor wie de religie zowel in ritueel opzicht als in de 

persoonlijke beleving veel aan kracht heeft ingeboet. Hij gaat op zondag 

nauwelijks meer naar de kerk en heeft - al erkent hij niet zelden toch 

wel een God of Hogere Macht - persoonlijk ook weinig behoefte aan gebed 

of een godsdienst. Hel, hemel, vagevuur en dergelijke zijn in zijn op

vatting slechts geloofspunten uit het verleden. Het eigen geweten en 

niet het kerkelijk gezag is voor hem de norm voor handelen.

Tabel 8 .3 .  DE CORHELATIECOËPPICIÏWTEU T^ VAN DE SAMENHANG TUSSEN DE 

HELIGIEUS-KEEKELIJKE BINDING VAN MAN EN VROUW

ritualisme .62

fundamentalisme .29

heteronomie

VOOJ

religieuze ervaring .30

"overall-typologie" .45

Tenslotte iets over de verschillen naar sociale kenmerken. Zoals men 

zelf in de tabellen 8 .1 .  en 8 .2 .  kan constateren, is er maar weinig ver

schil tussen mannen en vrouwen. De mening, die aan de vrouwen een grote

re religieuze gevoeligheid en gezindheid toeschrijft, lijkt althans voor 

de Nederlandse verhoudingen niet Ipeer) juist. Het is overigens niet verwonder

l ijk , dat er een duidelijke samenhang bestaat tussen de religieus-ker- 

kelijke binding van de getrouwde man en die van de vro,uw (T^ = .45 )*  De 

correlatie is bizonder sterk voor de rituele en cultische participatie 

(Tfe = .62  zie tabel 8 . 3 . ) .  Ook als de religieuze gevoelens en overtui

gingen niet parallel lopen, is er dus dikwijls een aanpassing in de "u i 

terlijke" beleving te constateren.

Tussen de onderscheiden leeftijdscategorieën is er wfel verschil, in die 

zin dat een traditionele gezindheid vooral onder de ouderen.voorkomt en



dat het aandeel der "vrijzinnigen" onder de jongeren groot is . In feite 

bestaat er bij 28 procent van de mannen jonger dan 30 jaar een "sterke" 

binding (categorieën 1 en 2) aan kerk en religie en bij 58 procent een 

"zwakke" (categorieën 4 en 5)» In de leeftijdsgroep 31-40 jaar zijn  de

ze percentages respectievelijk 35 procent en 47 procent en onder de ou

deren 44 procent en 36  procent. Deze tendens is bij de vrouwen nog ster

ker; de percentages zijn voor hen respectievelijk 29 procent en 53 pro

cent, 43 procent en 38 procent alsmede 58 procent en 29 procent. Een 

gelijksoortig resultaat wordt teruggevonden met betrekking tot ieder van

de samenstellende dimensies "ritualism e", "fundamentalisme", "heterono-

13)
mie-autonomie" en "religieuze ervaring" .

Voorts blijkt de kerkelijke binding verreweg het sterkst op het agra

risch platteland in tegenstelling tot de grote agglomeraties. B ij cir

ca 60 procent van de mannen en vrouwen in de dorp sgeme ent en kan men spreken 

van een "sterke" band en bij ruim 20 procent van een "zwakke", terwijl 

voor de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners deze percentages res

pectievelijk ruim 25 en 55 procent zijn . Ook deze tendens vindt 

men terug in alle samenstellende dimensies, maar zij geldt vooral voor 

het godsdienstige gedrag (T^ = .23 en .2 4 ) .  Zijn de "u iterlijke  tekenen" 

van godsdienstigheid in de kleinere gemeenten als gevolg van de over

zichtelijkheid van de structuur misschien wat meer resistent voor veran-

14)
dering dan de "innerlijke beleving" ? .
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8 .2 .  De re ligieus-kerkelijke b inding en het conflict

In de probleemstelling postuleerden we - polair gesteld - twee conflict- 

typen. Aan de ene kant staat de religieus-kerkelijk traditionele katho

liek , wiens geloofsbeleving gekenmerkt wordt door een rituele religiosi

teit , devotionele vroomheid, gehoorzaamheid aan Rome en orthodoxie in de 

leer. Hij wijst in de l ijn  van Humanae Vitae de contraceptiva af en ver

oordeelt vanzelfsprékend de abortus en sterilisatie. Deze katholiek be

perkt zich in de eigen praktijk tot de - periodieke - onthouding. Voorde 

legitimatie van zijn standpunt wijst hij op het gezag van Humanae Vitae en de 

gevaren van de contraceptiva . Deze keuze gaat gepaard met een zekere terughoudend



heid tegenover de geboortenbeperking en met een hoger - gewenst - kin

dertal dan normaal. De volkskerkelijke katholiek zoekt de zin van de 

geslachtsdaad ook meer in de voortplanting dan in de intrinsieke func

ties van liefde en genot. De coïtus louter om de lust is in ieder geval 

taboe. Hij vindt de sexualiteit minder belangrijk, als het in het huwe

lijk  verder maar goed gaat. Naast zijn neiging om de huwelijksrelatie te 

desexualiseren staat in ieder geval een strikte veroordeling van verder

gaande intimiteiten buiten het huwelijk om. Gedeeltelijk door een mindere 

interesse, gedeeltelijk door het voorlichtingsklimaat in zijn omgeving, 

is hij weinig op de hoogte van de mogelijkheden van geboortenregeling. 

Voor zover h ij advies nodig heeft, ziet hij de priester als vertegenwoor

diger van de kerk als een niet onbelangrijke autoriteit.

Aan de andere pool staat de minder kerkse, pluralistische, vrijzinnige 

en dialogerende katholiek. Hij stelt het geweten boven het kerkelijk ge

zag en, omdat hij van mening is dat meer algemene morele argumenten te

gen de contraceptiva moeilijk te vinden zijn , accepteert hij Humanae 

Vitae n iet. Ook de sterilisatie en abortus vinden in zijn ogen vaak be

grip, ofschoon hij die niet altijd  goedkeurt. Hij benadrukt zonder reser

ve het belang van geboortenregeling en streeft naar een klein gezin, on

der andere door vroeg in de gezinsopbouw met geboortenregeling te begin

ne. Hij is in deze. zaken naar verhouding goed voorgelicht. Deze katholiek 

ervaart de zin van de geslachtsdaad vooral in de intrinsieke waarde daar

van, h ij ziet hem als liefdesact en lichamelijk liefdesgebeuren, en niet 

zozeer als middel om kinderen te krijgen. De sexuele relatie beschouwt 

hij als een wezenlijke conditie voor de instandhouding van het huwelijk. 

Hoewel ook hij niet alles goedkeurt, stelt hij zich toch met meer begrip 

op ten aanzien van de zelfbevrediging, de voor- en buitenechtelijke 

coïtus, die hij ook zelf vaker practiseert of gepractiseerd heeft.

In hoofdstuk 2, waaraan bovenstaande beschrijving is ontleend, zeiden we 

al, dat met deze extreme ideaaltypering natuurlijk niet een strikt keuze- 

altem atief is bedoeld. In de werkelijkheid moet rekening worden gehou

den met een grote variëteit. Deze extreme typen geven slechts een "ten- 

dentiemodel" aan ten behoeve van de analyse van het materiaal c .q . de in

terpretatie van de realiteit. Vraag is nu, of en in hoeverre de hier . ver

onderstelde samenhangen tussen de religieus-kerkelijke binding enerzijds 

en de denkbeelden omtrent sexualiteit en geboortenregeling anderzijds 

werkelijk zijn  terug te vinden. De tabellen 8. 4 .-8. 9 . geven hierover meer 

informatie.
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IN DE EXTREME KLASSEN EN T, )
b '

Tabel 8 .4 . HET CONFLICT EN DE RELIGIEUS-KERKELIJKE BINDING (PERCENTAGES

Man
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Vrouw
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(2
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geoorloofdheid:

- coïtus interruptus neen 38 27 .12 35 37 .02

ja 48 71 53 57

- pil neen 44 9 •25 38 9 .22

ja 42 90 53 87

- "andere voorbehoed- neen 39 10 .31 44 14 .24

middelen" ja 37 84 34 73

(56) (111) (74) (86)

oordeel over voorbehoedmiddelen:

- nadruk gevaren (categorieën 1-3) 37 6 .29 43 6 .31

- nadruk belang (categorieën 6-8) 28 83 18 67

(129) (231) (142) (170)

oordeel over sterilisatie:

- nooit 31 9 .20 26 8 • 07

- op psycho-sociale indicatie 11 36 11 8

(54) ( 109) (65) (86)

oordeel over abortus:

- nooit 49 18 .21 44 14 .18
- op psycho-sociale indicatie 7 34 7 28

(55) (109) (68) (85)

gebruik in periode van interview:

- onthouding geen van beiden 38 69 - . 1 8 39 74 -.22

beiden 45 17 49 10

- coïtus inter- geen van beiden 49 59 -.06 42 57 -.08

ruptus beiden 32 28 42 29

- pil geen van beiden 86 64 .14 93 60 .18
beiden 13 33 6 34

- "andere voorbe- geen van beiden 76 59 .13 81 54 .20

hoedmiddelen" beiden 20 31 13 37

(87) (175) ( 85) (134)
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Tabel 8 .4 .  bevestigt allereerst de correlatie tussen de religieus-kerke- 

lijke  binding en de houding en praxis met betrekking tot de kunstmatige 

anticonceptie. De katholieken met een "zwakke" binding achten in verge

lijking  tot hun andere geloofsgenoten vaker de pil en "andere voorbehoed

middelen" geoorloofd. B ij de mannen bestaat er tevens een - overigens 

wat minder sterke - samenhang met het oordeel over de coïtus interrup

tus. Voorts leggen zij sterker de nadruk op het belang van voorbehoedmid

delen en tillen  minder zwaar aan de gevaren. Als zij de geboorten rege

len, dan gebruiken deze katholieken eerder de pil en "andere voorbehoed

middelen" en minder vaak een vorm van onthouding. Tenslotte nemen zij een

minder strikt afwijzende houding asm ten aanzien van de abortus en - al-

15)
thans de mannen - de sterilisatie .

Men moet er zich voor hoeden hieruit te concluderen, dat de deviantie van 

de kerkelijke leer slechts een verschijnsel onder randkatholieken is , dat 

in het conflict met Rome slechts die katholieken gemengd zijn , die zich 

ook in religieus-kerkelijk opzicht weinig daaraan gelegen laten liggen. 

Integendeel, ook personen die vast blijven houden aan de volkskerkelijke 

traditie, wijken vaak van Humanae Vitae a f . Ter illustratie zij vermeld, 

dat van de katholieken in de meest extreme categorie "sterke binding" 

nog ongeveer de helft de pil en ruim een derde de "andere voorbehoedmid

delen" geoorloofd vindt. Passen zij geboortenregeling toe, dan gaat het 

b ij  ongeveer een derde deel van de mannen en een vijfde van de vrouwen 

om de pil of een ander contraceptivum. Weliswaar worden door weinigen 

van hen abortus en sterilisatie op ruimer gronden (c .q . b ij een psycho

sociale indicatie) verdedigd, maar wat betreft de medische indicatie dis

tantiëren velen zich toch van de strikte denkbeelden in Humanae Vitae 

(respectievelijk minder dan een derde en de helft "nooit geoorloofd"). 

Zelfs van zijn in religieus-kerkelijk opzicht trouwste volgelingen kan 

Rome dus maar zeer gedeeltelijk steun verwachten.

Overigens zij hier nog eens gewezen op de bizondere plaats, die de coï

tus interruptus in het geheel van de kunstmatige anticonceptie inneemt.

Bij de mannen blijkt wèl een samenhang tussen de religieus-kerkelijke 

binding en het oordeel over de coïtus interruptus te bestaan, maar deze is 

slechts zwak en b ij de vrouwen is daarvan in het geheel geen sprake.

Deze methode wordt, althans door de vrouwen, in het traditioneel-
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kerkelijke milieu zelfs wat vaker gepractiseerd dan in minder kerkse 

kring. Nu betreft het hier geen "echte" samenhang met de religieus-ker

keli jke binding. Deze correlatie lijkt gevolg van het fe it , dat de coï

tus interruptus vooral wordt gebruikt door de ouderen en ook wel door 

de katholieken in de kleinere plaatsen, bij wie nu eenmaal de religieus

kerkelijke binding in het algemeen wat sterker is dan ge b ru ik elijk ^^ . 

Niettemin zien blijkbaar, zoals we al eerder zeiden, vele gezagsgetrouwe 

katholieken deze methode als een minder ernstige overtreding van de ker

kelijke wet. Coïtus interruptus - al of niet gecombineerd met onthouding - 

lijkt voor hen niet zelden het enig aanvaardbare substituut voor de meer 

efficiënte voorbehoedmiddelen.

Tabel 8. 5 . HM 1 GEZAG VAN HUMANAE VITAE EN DE RELIGIEUS-KERKELI JKE BIN

DING

De inhoudelijke toespitsing van het conflict in vrijzinnig katholieke 

kring gaat gepaard met een afwijzing van de gezagsaanspraken in Humanae 

Vitae ("zwakke nadruk": circa 75 procent in het minst versus 12 procent in 

het meest kerkgebonden m ilieu). Ook de wensen omtrent een eventuele ver

andering van de leer variëren al naargelang de religieus-kerkelijke bin

ding van de ondervraagden. Terwijl de kerkelijke katholiek nog wel eens 

pleit voor een handhaving van de richtlijnen (circa een derde deel), vin

den nagenoeg alle zwak-kerkelijken, dat ze moeten worden afgeschaft of in
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Tabel 8. 6 . HET CONFLICT EN DE HELIGIEÜS'-KERKELIJKE BINDING: DB (PAR- 

TIËLE)CORRELATIECOËPFICIËNTEW PEARSON R '

Man Vrouw

onder con- onder con-

stanthou- stanthou-

ding van: ding van:
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geoorloofdheid (ja /neen):

coïtus interruptus .13 .10 .09 .02 -.0 0 -.0 1

pil .28 .18 • 19 • 25 .13 • 17

"andere voorbehoedmiddelen" •35 • 25 .25 .28 .20 .21

nadruk belang respectievelijk 

gevaren voorbehoedmiddelen • 39 .24 .27 .40 .24 .30

oordeel over (altijd-nooit):

sterilisatie .23 .18 .19  ' .09 .06 .06

abortus .24 .13 .12 .21 .12 .13

gebruik in periode van interview:

onthouding -.17 -.12 -.10 -.23 -.15 -.21

coïtus interruptus -.03 .03 .02 -.14 -.11 -.13

pil .13 .03 .08 .17 .09 ’ .14

"andere voorbehoedmiddelen" .1 2 .09 .08 .26 .21 .23

varia

bele 1. Gezag van de Paus inzake geboortenregeling.

2 . Gewenste verandering in de leer.

3 . Nadruk belang geboortenregeling.

4 . Gewenst kindertal.

5 . Nadruk op de voortplanting als doel van de coïtus.
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ieder geval aangepast aan de eigentijdse omstandigheden (vergelijk tabel

8 *5 * )•

Deze verschillende gezagsaanvaarding is ongetwijfeld een factor in de sa

menhang tussen de religieus-kerkelijke oriëntatie enerzijds en de keuze 

in het conflict anderzijds. De partiële correlaties (in  kolom 2 en 5 van 

tabel 8 .6 . )  zijn immers op een aantal punten lager dan de oorspronkelijke samen

hangen (in  kolom 1 en 4 ): met name wat betreft het oordeel over de pil 

en "andere voorbehoedmiddelen", de nadruk op het belang versus de gevaren 

van voorbehoedmiddelen, het oordeel over abortus en het gebruik van de 

pil is dat het geval. Dit betekent, dat de erkenning van het gezag van 

Humanae Vitae een van de achtergronden is , waarom de volkskerkelijke 

katholieken zich duidelijker aan de encycliek conformeren dan de minder 

kerkgebonden ondervraagden. Toch lijkt anderzijds hierin slechts een ge

deeltelijke verklaring te worden gevonden. Ook onder controle van de 

gezagsoriëntatie - althans zoals in dit onderzoek vastgesteld - blijft  

de samenhang tussen religieus-kerkelijke binding en de beleving van 

de kunstmatige anticonceptie immers bestaan.

Een andere factor, waaraan men nu kan denken, is het verschil in visie 

op de sexualiteit en gezinsplanning. Vooropgesteld moet worden, dat de 

houding van de "zwak" en "sterk" kerkgebonden katholieken ten aanzien 

van wat we in hoofdstuk 6 de "intrinsieke" functies van de sexualiteit 

noemden - namelijk de liefde en het genot - niet zo erg veel uiteenloopt.

De eersten hechten meer belang aan de lichamelijke kant (T = .11 en 

.09 ) en zij vinden een goede sexuele verhouding wat belangrijker dan de 

laatsten (T^ = .09 en .0 8 ) ,  maar de verschillen zijn niet groot (verge

lijk  tabel 8. 7 . ) .  De moderne idee van de sexualiteit als "persoonlijke 

relatie" is met andere woorden beslist geen monopolie van het randker

kelijke milieu. Duidelijker zijn in traditioneel-kerkelijke kring echter 

de sporen van de oude voortplantingsidee. Tabel 8. 7 . laat zien, dat de

genen die meer volkskerkelijk denken ook een sterker accent leggen 

op het kind als doel van de geslachtsgemeenschap, minder belang hechten

aan geboortenregeling, voor zichzelf de voorkeur geven aan een groter

18 }
gezin en later in de gezinsopbouw met geboortenregeling beginnen .

Het is ongetwijfeld ook om deze reden dat de orthodoxe, kerkse katholiek
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Tabel 8. 7 . DE BELEVING VAN DE COÏTUS, HET GEZINSONTWERP EN DE HOUDING 
TEN AANZIEN VAN GEBOORTENREGELING NAAR DE RELIGIEUS-KERKE- 

LIJKE BINDING

Man Vrouw
N

r* CM s— CM

t»D 
O Ö

<D £

Q) Ö

1  3 ri

&0 

® .3

MO
<D ö

1  -3 0-P *H 
CQ p S &

r*-1
CQ ,0 Eh

nadruk belang:

genot zwak (4-5) 38 23 .11 55 45 .08

sterk (1 —2) 30 53 11 28

liefde sterk (1-3) 71 71 -.00 72 69 .01

zwak (5“6) 16 16 15 15

voortplanting sterk (1-3) 57 25 .19 51 22 .19

zwak (6-8) 18 47 20 44

nadruk betekenis zwak (5-7) 32 20 .09 39 29

0
0

0
•

sexualiteit voor 

huwelijk:
sterk (1-2) 19 38 14 31

gewenst kindertal: 4 of meer 42 13 .23 43 18 .21

2 of minder 21 50 21 49

nadruk belang ge l* 4^ 1
v

n 44 15 .20 39 14 .20

boortenregeling:
sterk (1-2) 37 74 34 67

( 129) (231) (142) (170)

aantal kinderen bij 2 of meer 47 23 .22 47 23 .22

aanvang gebaortenre- 

geling:
1 of minder 34 65 29 68

(100) (196) (95) (155)

zich gemakkelijker conformeert aan Humanae Vitae, waar de zwakkerkelijken 

eerder in opstand komen, omdat zij het verbod op de contraceptiva niet 

kunnen rijmen met hun ideeën over de noodzaak van gezinsplanning. Tabel 

8 .6 . laat dit weer zien. Met name wat betreft het oordeel over de pil en
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11 andere voorbehoedmiddelen", de nadruk op de gevaren respectievelijk, het 

belang van voorbehoedmiddelen en het oordeel over abortus, zijn de par

tiële correlatiecoëfficiënten lager dan de oorspronkelijke.

Voorts werd er een hypothese opgesteld over de samenhang tussen de reli- 

gieus-kerkelijke oriëntatie en de - gezochte en verkregen - voorlichting. 

De eerste verwachting was, dat de volkskerkelijke katholiek minder geïn

teresseerd is in deze zaken, terwijl ook het klimaat in zijn omgeving 

in het algemeen niet bepaald bijdraagt tot een uitgebreide kennis over 

de geboortenregeling. De tweede veronderstelling was, dat vooral in zwak

kerkelijke kring de behoefte aan steun en begeleiding door de zielzorger 

minimaal zou zijn . De priester is in de katholieke wereld natuurlijk de

gene, die men bij uitstek zal raadplegen als het gaat om gewetensproble

men rond Humanae Vitae. Velen zoeken echter slechts zakelijke informatie 

om een goede keuze tussen de bestaande methoden te kunnen maken en der

gelijke adviezen kunnen deskundigen (zoals de arts en psycholoog) in het 

algemeen beter geven dan de priester.

Tabel 8 .8 .  DE VOORLICHTING EN DE RELIGIEUS-KEEKELIJKE BINDING
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het aantal bekende methoden 0-5 39 13 .15 41 23 .12

10-11 16 46 16 36

"priester heeft taak in voorlichting" 39 13 ,15 35 9 .22

"priester speelde rol in voorlichting" 32 19 .09 32 8 .16

advies b ij sexuele problemen:

zou aanraden naar priester te gaan 34 3 •25 23 2 .20

ze kunnen daarover niet oordelen 25 70 45 71

"weleens door priester geadviseerd 

inzake geboortenregeling" 19 6 •15 15 4 .12

(56) ( 1 1 1 ) (74) (86)



-195-

Tabel 8 .8 .  laat zien, dat in deze veronderstelling een kern van waarheid 

steekt. De gevonden correlaties zijn matig of zwak. Niettemin, de katho

lieken met een "sterke" binding kennen minder methoden dan normaal, vin

den vaker dat de priester een taak heeft in de voorlichting, zouden ie

mand met sexuele problemen eerder aanraden naar een priester te gaan, 

hebben hun voorlichting relatief dikwijls (mede) van een priester gekre

gen, en hebben.zich ook wat vaker tot hem om advies gewend. De tabel 

spreekt verder voor zich.

Tabel 8 . 9. VOORECHTELIJK VERKEER, ZELFBEVREDIGING EN BUITENECHTELIJK 
VERKEER EN DE RELIGIEUS-KERKELIJKE BINDING
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tolerantie ten aanzien van zwak ( 5-7 ) 59 6 .40 54 12 .37

de voorechtelijke coïtus sterk (1-3) 21 87 16 74

voorechtelijke coïtus beiden neen 67 24 .29 66 20 • 27

"huwelijkspartner" beiden ja 22 68 27 67

"geen voorechtelijke coïtus met ander" 88 61 .22 93 87 .05

tolerantie ten aanzien van zwak (1 -3) 45 36 .09 58 41 .10

zelfbevrediging l>ij gehuwden sterk (5-7) 24 40 13 28

"doet nooit aan zelfbevrediging" 81 76 .00 94 93 .01

tolerantie ten aanzien zwak (1-3) 60 32 .21 74 43 • 15

van ontrouw sterk ( 5-7 ) 15 51 15 41-

(129) (231) (142) (170)



-196-

Een aantal correlaties in het voorgaande hoofdstuk suggereerden tenslot

te, dat de controverse rond de contraceptiva niet op zich staat. Het 

conflict is - althans ten dele - verweven met een toenemende liberaliteit 

ten aanzien van de niet strikt echtelijke sexualiteit. Als gemeenschappe

lijke achtergrond verwezen wij in dit verband onder andere naar de heden

daagse afbraak van het traditionele volkskerkelijke denken. Deze ontwik

keling bevordert in katholieke kring niet alleen de overname van de 

moderne ideeën met betrekking tot de contraceptie, maar zij is tevens 

een voorwaarde voor de assimilatie aan de - eveneens vooral buiten de 

kerk gegroeide - permissiviteit ten aanzien van de niet-echtelijke licha

melijkheid.

Geheel in deze lijn  blijkt uit tabel 8 .9» , dat naarmate men sterker 

vastzit in de volkskerkelijke traditie, men duidelijker de voorechtelij

ke coïtus afwijst, men vaker zelf geen coïtus met de eigen partner voor 

het huwelijk had, de man ook minder vaak met anderen omgang had, men 

ontrouw als een ernstiger kwaad veroordeelt en men - tenslotte - ook de zelf

bevrediging van gehuwden minder gemakkelijk kan begrijpen. Uitzondering 

zijn de "nulcorrelaties" wat betreft de zelfbevrediging bij mannen en 

vrouwen en de voorechtelijke coïtus "met een ander" b ij de laatsten.

Hangt dit - we gingen wat betreft de zelfbevrediging in onze verklaring

19)
al eerder deze kant op - wellicht samen met het fe it , dat zich op 

deze punten toch niet zo erg veel verschuivingen voordoen ? Voorechte

lijke  vrijheid is immers met name voor de vrouw nog steeds een sterk ta

boe en ook zelfbevrediging zou weleens een vrij constant gegeven kunnen 

zijn , omdat het gaat om een bij uitstek individuele aangelegenheid ge

koppeld aan de persoonlijke behoefte en levensomstandigheden.
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SLOT

Het is nog maar kort geleden, dat het woord van Rome voor de Nederlandse 

katholieken wet was. De loyaliteit van onze kerkprovincie was een voor

beeld voor de gehele wereldkerk. Zij werd gevoed door de historische 

minderheidspositie sedert de 17e eeuw en het daarop volgend emancipatie

streven. Om zich te kunnen handhaven in een haar vijandige omgeving was 

voor katholiek Nederland een overidentificatie met het centrum van de 

wereldkerk noodzakelijk. Het past in deze sfeer, dat de katholieken eens

gezind front maakten' tegen de toenemende verspreiding van de contraceptie,

een beweging, die - in die t ijd  overigens niet geheel ten onrechte - als

1)
kerkvijandig werd ervaren .

Inmiddels hebben de Nederlandse katholieken de nagestreefde maatschappe

lijke erkenning bereikt, en een overtrokken solidariteit ten opzichte 

van Rome, heeft dan ook geen functie meer. Deze wordt zelfs een ballast, 

voor zover strikte gehoorzaamheid de integratie in de eigen samenleving 

bemoeilijkt. Hiermee is de conditie gegeven voor een assimilatie aan 

het buiten de kerk gegroeide patroon van geboortenregeling en sexueel 

gedrag in weerwil van het fe it , dat de katholieken zich daardoor in me

nig opzicht op "verboden terrein" begeven. Het zou onjuist zijn te stel

len, dat de traditionele leer verwoord in Humanae Vitae op dit moment 

geen aanhang meer zou hebben. Vooral in kerkse kringen zijn de tekenen 

van een oriëntatie op Rome nog onmiskenbaar, maar van de andere kant 

doet ook daar het "Roma locuta, causa finita" weinig opgeld meer en wijkt 

men niet zelden in houding en praxis af van de encycliek. Verkondigt 

Paus Paulus zijn ideeën als een tijdeloze, universele interpretatie van 

een goddelijke natuurwet, de overwegende mening in katholiek Nederland

is , dat de kerk haar verouderde leer aan de moderne omstandigheden moet

2)
aanpassen .

In dit opzicht staan de leken niet alleen. Ook van de kant van de Neder

landse pastoraal kan de Paus niet meer op een effectieve ondersteuning 

rekenen^ \  Tekenend voor de verhoudingen is de uitspraak van het Pasto

raal Concilie - waarmee ook het Nederlands Episcopaat zich heeft kunnen 

verenigen -, dat de absolute afwijzing van de kunstmatige middelen door



de encycliek Humanae Vitae op grond van. de gegeven argumenten niet over

tuigend is en dat "de weloverwogen persoonlijke beslissing van de gehuw

den dient te worden e r k e n d "^ .

Het behoort niet tot onze competentie te oordelen over de theologisch- 

ethische aspecten in de discussie rond de encycliek. In een uitvoerige 

analyse meenden wij echter wel vanuit sociologisch perspectief Humanae 

Vitae te moeten typeren als een "cultural lag". Zowel in huwelijksmoraal 

als in kerkbeeld refereert dit document - alle vernieuwing, die daarin 

ook te vinden is , ten spijt - te zeer naar het verleden om aansluiting 

te kunnen vinden b ij de maatschappelijke context van het hedendaagse 

Westen. De encycliek stelt hiermee de katholieken voor een zogenaamd rol

conflict, zoals sociologen zeggen: van de katholiek als "katholiek" en 

als "participant in onze samenleving" worden verschillende dingen gevraagd. 

Terwijl Paus Paulus oproept tot een loyale aanvaarding van wat h ij als 

natuurwet ziet, veronderstelt een aan het moderne huwelijks- en gezins- 

patroon aangepaste geboortenregeling vaak meer dan alleen de - periodieke - 

onthouding.

Men hoort nogal eens zeggen, dat de leer van de kerk voor de katholieken 

geen probleem meer is . De redenering is dan: vele katholieken accepteren 

de contraceptiva, ze gebruiken dergelijke methoden en ze maken zich daar- 

over geen gewetensproblemen meer. Dit is zeker waar . De kritiek op 

Humanae Vitae moet ons echter niet de ogen doen sluiten voor het fe it , 

dat ook nu nog - met name in volkskerkelijke kringen - velen zich in 

meer of mindere mate conformeren aan de leer . Dit geldt zeker als men 

niet in de extremen denkt van voor- en tegenstanders, maar ook de tus

senposities in aanmerking neemt. Wij zouden niet willen zeggen, dat de

- periodieke - onthouding in alle gevallen een slecht middel is en de

resultaten van dit en andere onderzoekingen bevestigen een dergelijke

7)
veronderstelling ook beslist niet . Het is niettemin waar, dat de kerk 

door haar veroordeling van de contraceptiva - en daarmee de beperking 

van de mogelijke keuzen - de geboortenregeling van de katholieken ook in 

onze t ijd  nog menigmaal in minder gunstige zin beïnvloedt.

Men moet bovendien bedenken, dat voor de totstandkoming van een effec



tieve geboortenregeling niet alleen de methode, maar ook de motivatie
o \

van bizonder belang is . Ook gezien naar de drijfveren tot gezinsplan

ning heeft het traditionele denken tot in onze tijd  een zekere werking 

behouden. Tekenend zijn in dit opzicht onder andere de grotere terug

houdendheid ten opzichte van geboortenbeperking, het gewenste hogere

kindertal en de sterkere nadruk op het belang van de voortplanting als

9)
doel van de coïtus in het traditioneel-kerkelijk milieu .

Intussen volgt uit het voorgaande wel, dat het weinig reëel is de oplos

sing van het conflict te verwachten van de kant van de basis. Integen

deel, van die zijde is - getuige onder andere de houding van de jongeren - 

slechts aannemelijk, dat de kloof tussen leven en leer zich nog zal ver

breden. Slechts een aanpassing achteraf van de leer aan de gegroeide si

tuatie lijkt  het conflict uit de wereld te kunnen helpen. Nu zijn er 

zeer zeker tekenen, die er op wijzen dat de ideeën over sexualiteit en 

voortplanting in de kerkelijke hiërarchie bezig zijn te verschuiven. Be 

traditionele voortplantingsmoraal, gekoppeld aan het Augustiniaans pes

simisme, heeft reeds sedert het begin van de Renaissance aan wervings

kracht ingeboet, maar het is toch nog maar kort geleden dat deze theorie 

in officiële documenten wezenlijk is verlaten. Het heeft tot het Tweede 

Vaticaanse Concilie geduurd voor de christelijke grondwaarde van de l ie f 

de consequent met het huwelijk en de huwelijksgemeenschap 

werd verbonden en een gelijke plaats toebedeeld kreeg naast de voortplan

ting. Er is echter nog geen sprake van een erkenning van het primaat van 

de liefde boven het biologische moment. Dientengevolge vinden de kunst

matige methoden van de geboortenregeling in Humanae Vitae geen aanvaar

ding. De ontwikkeling naar het moderne personalistische denken is echter 

nog maar pas begonnen en lijkt beslist niet afgesloten. Onder andere de 

voorgeschiedenis van Humanae Vitae, die gekenmerkt wordt door de tegen

stelling tussen meerderheids- en minderheidsrapport, wijst in deze rich-

10)
ting. Wij staan dan ook niet alleen , wanneer wij de verwachting u it

spreken, dat Humanae Vitae een tijdsgebonden document is en dat de kerk 

in de toekomst zal zoeken naar een verdere aanpassing van haar leer aan 

de gewijzigde omstandigheden.
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Anderzijds moet men zich hoeden voor al te hoog gespannen verwachtingen. 

Zelfs als de kerk haar oordeel op den duur zou herzien, dan nog is het de 

vraag op welke termijn dat zal gebeuren. Men heeft geen profetische ga

ven nodig om te voorspellen, dat dit onder het huidige pontificaat van 

Paus Paulus nauwelijks tot de mogelijkheden behoort. Veel zal waarschijn

lijk  afhangen van zijn opvolger en diens kijk  op kerk en ambt. Echter, 

men mag daarbij niet te zeer de nadruk op de Paus als persoon leggen.

Paus Paulus heeft ongetwijfeld zijn persoonlijk stempel op de huidige 

situatie gedrukt, maar van de andere kant past zijn encycliek toch in 

een katholieke traditie, die niet door hem is uitgevonden en die ook 

in onze t ijd  niet alleen door hem wordt onderschreven. Zowel binnen de 

Romeinse hiërarchie als in menig deel van de wereldkerk zou een omme

keer op niet gering verzet stuiten en op zijn minst gezegd - zeker na 

Humanae Vitae - veel verwarring scheppen. In zoverre zal ook een volgen

de Paus - hoe ook zijn persoonlijke visie op dit. vraagstuk moge zijn - 

niet anders..als uiterst voorzichtig kunnen handelen..

Bovendien, al zou Rome inzake de kunstmatige anticonceptie toegeven, daar

mee zijn beslist nog niet alle problemen uit de wereld. Hoe men ook over 

deze mentaliteitsverandering oordeelt - als een zedenverwildering of een 

bevrijding uit een te starre moraal van het verleden -, het is onmisken

baar, dat er niet alleen op het terrein van de anticonceptie een verschui

ving naar een grotere vrijheid gaande is , maar ook wat betreft de sexua

liteit in meer algemene zin (zie de toenemende acceptatie van aan het 

huwelijk alternatieve vormen), het huwelijk (zie  bijvoorbeeld de verander

de echtscheidingswet in Nederland en de idee’ën over de "commune" als 

alternatief) en het leven (vergelijk de discussie rond abortus en eutha

nasie). Evenals de geboortenregeling en kunstmatige anticonceptie, k r ij

gen ook deze liberaliseringsprocessen steeds vastere grond in de katho

lieke wereld, voornamelijk - zo bleek uit het onderzoek - onder de rand- 

kerkelijken.

Het is beslist een simplificatie te denken, dat katholiek Nederland verdeeld 

zou zijn in twee duidelijk te onderscheiden kampen, aan de ene. kant de
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volkskerkelijke katholiek, die ook in zijn beleving van de sexualiteit

behoudensgezind is , en aan de andere kant degene, die zich zowel religi-

eus-kerkelijk als "in  sexualibus" heeft losgewerkt uit de katholieke

traditie. De in deze ideaaltypering veronderstelde samenhangen zijn in

11)
werkelijkheid vaak slechts zwak of in het geheel niet aanwezig ' .  De 

verschuivingen in huwelijksmoraal en religieus-kerkelijke binding zijn 

geen autonoom-theoretische, louter theologisch-filosofische ontwikke

lingen, maar sociaal-culturele veranderingen veroorzaakt door een zo

danig ingewikkeld complex van factoren, dat theoretische consistentie 

nauwelijks te verwachten valt. Nochtans vonden wij aanwijzingen, dat 

het conflict rond de contraceptiva niet op zichzelf staat. Alles bijeer^- 

genomen zou men misschien nog het beste kunnen spreken van een "conditio

nele syndroomvorndng". Dat wil zeggen, voor zover er bepaalde relaties 

tussen de door ons opgenomen elementen bestaan, werken deze in het alge

meen of hoofdzakelijk in de richting van het gepostuleerde tendentiemodel. 

Zo zijn het met name de voorstanders van de contraceptiva, die gemakke- 

lijker denken over bijvoorbeeld de abortus, voor- en buitenechtelijk ver

keer. En zou dit ook niet gelden voor zaken, die wij in dit onderzoek niet 

hebben opgenomen zoals echtscheiding, euthanasie, homofilie enz. ?

Dat de zorg van Paus Paulus - in. verwevenheid met zijn ideeën over de 

contraceptiva - tevens uitgaat naar deze meer algemene ontwikkeling en 

dat hij beducht is door toegeeflijkheid ten aanzien van de kunstmatige 

anticonceptie nog meer voedsel te geven aan processen, die in zijn ogen

schadelijk zijn voor het morele peil van onze samenleving, is dan ook

12)
niet zo onbegrijpelijk . Deze beduchtheid wordt - zo lijkt het - nog 

extra gevoed door het fe it , dat het hier gaat om processen, die zich voor

al van buitenaf aan de kerk opdringen en die vooral in het vrijzinnige, 

onkerkse, weinig devotionele milieu weerklank vinden. In deze zin vloeien 

ze in de ogen van Paus Paulus ongetwijfeld ook voort uit een vervreemding 

van de kerk en zijn ze een bedreiging voor een authentieke geloofsbele

ving.

Hoe het ook z i j ,  men moet zich in ieder geval realiseren, dat een aanpas

sing van de leer omtrent de contraceptie de eenheid van denken binnen 

de kerk over geslachtelijkheid en huwelijk geenszins volledig zal her

stellen. Er zijn vele andere verschuivingen op dit terrein, die - naar 

het zich laat aanzien in de toekomst in toenemende mate - de inzet van 

een conflict kunnen worden.

Tenslotte een kort woord over de Nederlandse situatie. Op dit moment wordt



onze kerkprovincie - in het algemeen - gekenmerkt door een betrekkelijke 

rust. Dit is niet in het minst te danken aan het beleid van de Nederland

se bisschoppen. Zij voeren in veel zaken - zoals bijvoorbeeld de kwestie 

van het priestercelibaat, de Nieuwe Katechismus en het Landelijk Pasto

raal Beraad - een integratiepolitiek, die enerzijds beoogt de band met

Rome te behouden en anderzijds recht wil doen aan de ontwikkelingen in
13)

de locale kerk . Een sprekend voorbeeld van deze politiek van de ver

zoening vindt men in hun reacties op Humanae Vitae onder andere in de 

brief van 31 juli 1968 en tijdens het Nederlands Pastoraal Concilie. Door 

deze bemiddelende rol van het Nederlands Episcopaat zijn tot nu toe vele 

interne conflicten binnen de Nederlandse kerkprovincie voorkomen. Men 

kan het beleid van de bisschoppen als pastorale wijsheid loven of doctri

naire laksheid afwijzen, de rust in de katholieke wereld is er zeker mee 

gediend. Van de andere kant is deze rust gebouwd op een bizonder precair 

evenwicht, dat maar al te gemakkelijk verstoord kan worden. En als dit 

het geval is , zal - zo lijkt  het - pas goed de kloof tussen Rome en 

de Nederlandse kerkprovincie blijken . Veel problemen zijn als het ware 

in de ijskast gestopt, zij zijn op een hoger plan in de hiërarchie ge

bracht en raken de katholieken zelf nog slechts in mindere mate. De te

genstellingen zijn komen te liggen tussen de locale Nederlandse kerk en 

de Romeinse hiërarchie met de bisschoppen als buffer tussen beide par

tijen . Dit proces lijkt te meer effectief, omdat men vaak aanneemt dat 

Rome op den duur toch wel zal (moeten) bijdraaien.

Intussen lijkt de - potentiële - conflictstof niet alleen op het gebied 

van de sexualiteit, maar eveneens in andere zaken, zoals bijvoorbeeld 

het priestercelibaat, de oecumene, de euthanasie, de democratisering van 

de kerkelijke verhoudingen en z ., zich steeds verder op te stapelen. .

De op dit ogenblik weinig emotionele situatie betekent dan ook n iet, dat 

er in de toekomst geen scherpe tegenstellingen zullen kunnen ontstaan. 

Zeker wanneer Rome het vernieuwingsproces dat zich in Nederland voordoet, 

door meer of minder directe ingrepen tracht om te buigen, lijkt deze kans 

niet denkbeeldig. Laten we hopen, dat de dialoog een "scheiding der 

geesten" zal kunnen voorkomen. Maar de Nederlandse kerk gaat in de komende 

jaren zeker geen gemakkelijke periode tegemoet.
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1) Voor een meer algemeen zicht op de historische ontwikkeling van de 

geboortenregeling zie onder andere:

- Himes N .E . , Medical history of contraception, New York, 1970

- Noonan J .T . ,  Contraception, a history of its treatment by the 

catholic theologians and canonists, Cambridge/Massachusetts, 1965*

2) Vergelijk bijlage 6, tabel B 1 .1 . waarin een aantal cijfers zijn op

genomen ontleend aan het C .B .S . B ij de verzameling ervan hebben we 

dankbaar gebruik gemaakt van: Kooy G .A ., Het modem westerse gezin, 

Hilversum, 1970 (zie  hoofdstuk 4) en het bulletin van het NIDI, Demo

grafie, 1972 , nr. 1.

3) Onder andere Noonan J .T . ,  o .c . ,  pagina 406 e .v .

4) Onder andere - Noonan J .T . ,  o .c . ,  pagina 414 e .v .

- Vandenberghe D . , Verantwoorde vruchtbaarheid, Leuven,

1963.

De belangrijkste uitspraken dateren sinds de t ijd  van de massale ver

spreiding van de geboortendaling. Na 1870 werd de aanvankelijke poli

tiek van pastorale voorzichtigheid en tolerantie verlaten. Het eerst 

namen de Belgische bisschoppen stelling (1909)j vervolgens de Duitse 

(1913) en ook de Franse en Amerikaanse bisschoppen (1919 )• Toen bleek, 

dat ondanks deze vermaningen op nationaal niveau toch de gezinsplan

ning en contraceptie ook b ij het kerkvolk steeds meer ingang vonden, 

kwam Casti Connubii (31 december 1930). De onmiddellijke oorzaken 

daarvoor waren tevens: de Lambeth conferentie van 1930, een verzoek 

om herziening van de leer in de Duitse katholieke periodiek Hochland 

van juni 1930, en tenslotte een groeiend onbehagen onder de katholie

ke theologen, dat in de praktijk de priesters de leer niet meer met 

klem verkondigden.

V0STN0TM HOOFDSTUK I

5) Vandenberghe D . , o .c . ,  met name hoofdstuk 1.
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6) Paulus T I, Humanae Vitae, vertaald door J . Kahmann c .s s .r . ,  Hilversum, 

1968.

7 ) Pastorale constitutie "Caudium et Spes", "Over de kerk in de wereld in 

onze t i jd " ,  1965*

8) Katholiek Archief, Pauselijke commissie voor de problemen van bevolking, 

gezin en geboorte, Rapport en minderheidsrapport, Amersfoort, 1967*

9) Heek P . v . , Het geboorte-niveau van de Nederlandse rooms-katholieken, 

Leiden, 1954, pagina 45 e .v .

10) Het C .B .S . maakt hierover naar aanleiding van de volkstelling van 1947 de 

volgende opmerking: "Van alle gezindten is de vruchtbaarheid in de loop 

der jaren verminderd; ten aanzien van het tempo dezer geboortedaling 

kan worden opgemerkt, dat op grond van de cijfers over de vóór 1929 ge

sloten huwelijken, dat wil zeggen over die welke op 31 mei 1947 de vol

ledige huwelijksduur achter de rug hadden b lijkt , dat van deze generaties 

de vermindering van de vruchtbaarheid onder de Roomskatholieken en Gere

formeerden geringer is geweest dan voor de andere gezindten en het sterkst 

onder de vrouwen zonder kerkelijke gezindte. Daartegenover laten de c i j 

fers van de na 1929 e .v . jaren gesloten huwelijken hoewel daaruit na 1 

januari 1947 n°g  kinderen zijn en kunnen worden geboren en dus over het 

uiteindelijke kindertal uit deze huwelijken nog geen zekerheid bestaat 

de gevolgtrekking toe, dat de geboortedaling onder de Roomskatholieken 

en Gereformeerden gedurende de laatste 20 jaar in wat sneller tempo is 

verlopen dan voordien en dat zij onder deze groepen waarschijnlijk tevens 

enigszins sneller heeft doorgewerkt dan onder de overige huwelijken van 

deze jongere generaties. Een en ander zou dus wijzen op een tendentie tot 

geleidelijke nivellering der vruchtbaarheid voor de verschillende kerke

lijke  gezindten, ook al is deze op dit ogenblik voor Roomskatholieken 

en Gereformeerden nog belangrijk hoger dan voor de overige groepen der 

bevolking".

C .B .S ,  12e volkstelling 1947, serie A: rijks- en provinciale c ijfers , deel 

4: Statistiek der bestaande huwelijken en van de vruchtbaarheid dezer hu

welijken, Utrecht 1951» pagina 45*
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11) Heek F . v . , o .o .,  1954, pagina 38.

12) Hofstee E .W . , Economische ontwikkeling en bevolkingsverspreiding, T ijd 

schrift van Volkshuisvesting en Stedebouw, 311 Ü950)> pagina 4-11»

13) Men zie in dit verband de discussie over het gewicht van deze factor in

vergelijking met de religieuze factor tussen met name van Heek en Hofstee

in de volgende publicaties:

- Heek F . v . ,  o .c .,  1954.

- Hofstee E .W . , De gï-oei van de Nederlandse bevolking, in: Den Hollander 

A .N .J . e .a . ,  Drift en koers, Assen, 1962, pagina 13-84.

- Heek F . v . , Het Nederlandse geboortepatroon en de godsdienstfactor 

gedurende de laatste eeuw, in: Mens en Maatschappij, 38, (1963 ), pagi

na 81-103.

- Hofstee E .W ., Het proces der geboortendaling in Nederland 185O-196O, 

een antwoord aan van Heek, in: Mens en Maatschappij, 38, (1963 ), pagi

na 104-133.

- Heek F . v . , Nogmaals het Nederlandse geboortepatroon en de godsdienst

factor gedurende de laatste halve eeuw, een antwoord op het commentaar 

van Hofstee, in: Mens en Maatschappij, 38, (1963)* pagina 257-268.

- Hofstee E .W . , Nogmaals: het proces der geboortendaling in Nederland 

I85O-196O, een antwoord op het antwoord van van Heek, in: Mens en Maat

schappij, 38, ( 1963) ,  pagina 269-277*

- Hofstee E .W . , Over het modem-dynamisch cultuurpatroon, naschrift bij 

het artikel van Op 't  Land, in: Sociologische Gids, 13, ( 1966) , pagina

139-153.

- Droogleever Fortui jn A .B . en Kruijer G. J . , Daling en niveau van de ge- 

boortencijfers in Nederland: bijdrage tot een discussie, in: Sociolo

gische Gids, 13, (1966) ,  pagina 154—172; inclusief commentaar van Hof

stee, pagina 173-175*

- Petersen W ., Fertility  trends and population policy: some comments on 

the van Heek-Hofstee debate, in: Sociologische Gids, 13, (1966 ), pagi

na 176-186, inclusief commentaar van Hofstee, pagina 187-189.

- Heek F . v . , De geboorte-ontwikkeling in Nederland in de 20e eeuw: 

godsdienstfactor, en modern-dynamisch cultuurpatroon, naar aanleiding 

van een voortgezette discussie, in: Sociologische Gids, 13, ( 1966) ,  

pagina 321-326.
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14) Vergelijk onder andere:

- Goddijn W ., Katholieke minderheid en protestantse dominant, Assen,

1957t pagina 39 e .v .

- Heek F . v . , o .c . ,  1954» pagina 116 e .v .

- Kemenade J .A . v . , De katholieken en hun onderwijs, Meppel, 1968, 

pagina 58 e .v .

- Thurlings J .M .G . , De wankele zuil, Nederlandse katholieken tussen 

assimilatie en pluralisme, Nijmegen, 1971*

15 ) Heek F . v . , o .c . ,  1954» met name hoofdstuk 9-

16) KASKI, De rooms-katholieke kerk in Nederland landelijk en regionaal ge

zien, gegevens per 1 januari 1970» Den Haag, 1971» pagina 1.

17) C .B .S . , Statistiek van de loop der bevolking van Nederland 1946-1967»

Den Haag, 197°» pagina 33-34 en staat 10.

18) - Diels A . , Opvattingen van ondertrouwde vrouwen omtrent de grootte van

haar toekomstig gezin, deel I I ,  Amsterdam, 1953, pagina 60.

- Heeren H .J . en Moors H .G .,  Gezinnen in groei, Utrecht, 1968, pagina 73 —75*

19) ~ Geïllustreerde Pers N .V . , Sex in Nederland, Utrecht/Antwerpen, 1969»

Tabellenboek I ,  pagina 75»

- Vergelijk eventueel ook de KRO-enquête, uitgevoerd door Intomart in 

1968, en de enquête door het Sociologisch Instituut van de Katholieke 

Universiteit te Nijmegen, gepresenteerd in het KRO-programma. "Huwelijks- 

praktijk in cijfers" op maandag 26 augustus 1968 naar aanleiding van 

het uitkomen van "Humanae Vitae".

20) - het KRO-programma "Huwelijkspraktijk in cijfers" onder voetnoot 19 .

- Heeren H .J . en Moors H .G . , o .c .,  pagina 81 e .v .

21) Geïllustreerde Pers N .V .,  o .c . ,  tabellenboek 3 , pagina 556 en volgende.

22) Vergelijk voetnoot 19 .
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23) "Enerzijds", zo stelt hij ,"doet zich ten aanzien van de Nederlandse ka

tholieken een sterk industrialiserings- en urbaniseringsproces gelden, 

dat tst een toenemend contact met andersdenkenden leidt en de naleving 

van de door de katholieke kerk verdedigde normen inzake het geboorte- 

vraagstuk meer en meer in gevaar zal brengen. Anderzijds is bij de katho

lieke geestelijkheid niet de minste neiging te bespeuren om haar krachtige 

bestrijding van het gebruik van conceptie verhinderende middelen met minder 

intensiteit te voeren".

Heek F .v . ,  o .c . ,  1954» pagina 186.

24) - De cijfers met betrekking tot de bekendheid van de methoden hebben (in 

clusief de onbekenden) betrekking op voor de mannen respectievelijk 385, 

256, 78 , 52 en 378 respondenten, dat wil zeggen in het totaal 1 . 149, en 

voor de vrouwen respectievelijk 490, 290, 93, 86 en 374, dat wil zeggen 

in het totaal 1 . 333. ■

- De cijfers met betrekking tot de toelaatbaarheid zijn gecorrigeerd, De 

vraagstelling had slechts betrekking op de respondenten, die weleens 

van de betreffende methoden hadden gehoord. Men moet ze dus als een be

nadering van de werkelijke situatie beschouwen.

- De cijfers met betrekking tot het fe itelijk  gebruik van de methoden heb

ben voor de mannen betrekking op respectievelijk 288, 224, 73 , 42 en 

322 respondenten, dat wil zeggen in het totaal 949i en voor de vrouwen 

op respectievelijk 424, 280, 79, 84 en 348 respondenten, dat wil zeggen 

in het to'taal 1 . 2 15 .

- De vraagstelling luidde:

. "Op deze kaart worden verschillende middelen en methoden genoemd ter 

voorkoming van zwangerschap. Wilt U mij van elk hiervan zeggen, of U 

daar weleens van hebt gehoord, dus of U weet wat het is ?"

. "Vindt U dit volgens Uw levensovertuiging aanvaardbaar ?"

. "Hieronder worden enkele middelen en methoden ter voorkoming van 

zwangerschap genoemd. Wilt U nu bij elk hiervan door middel van een 

kruisje aangeven, of U daarvan weleens of nooit gebruik hebt gemaakt 

vóór of tijdens Uw huwelijk ?"
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25) Vergelijk Schreuder 0. en Hutjes J .M . , Priester zur Geburtenregelung, 

MUnchen/Mainz, 1972, tweede hoofdstuk. Het gaat hier om een bewerking 

van de resultaten uit een enquête naar aanleiding van Humanae Vitae on

der steekproeven van parochiële zielzorgers uit Nederland, de U .S .A . en 

Columbia naar aanleiding van Humanae Vitae, voorafgegaan door een his- 

torisch-sociologische analyse.

Vergelijk tevens: I . T . S . , de zielzorger en Humanae Vitae, 1971* en Birch 

T h ., Catholic parish priests and birth control, a comparative study of 

opinion in Columbia, the United States and the Netherlands, in: Studies 

in Family Planning, juni 1971» die <3-e oorspronkelijke onderzoeksversla

gen bevatten.

26) Pastorale Brief d .d . 31 juli 1968, onder andere opgenomen in de inleiding 

tot de Nederlandse vertaling van Humanae Vitae, o .c .

2 7 )  Katholiek Archief, Pastoraal concilie van de Nederlandse kerkprovincie,

4/ derde plenaire vergadering; zedelijke levenshouding, huwelijk en ge

zin , jeugd, Amersfoort, 1969» pagina 269.

28) Onverkort opgenomen in onder andere: Katholieke Gezondheidszorg, 40, (1971) 

pagina 179-182 .

29) Be geestelijke vader van dit begrip is Ogbum in onder andere:

- Ogburn W .F. en Nimkoff M .F ., Sociology, Boston/New York/ Chicago/

Dallas/Atlanta/San Francisco, 1950, pagina 56O e .v .

- Ogbum W .F ., On culture and social change, Chicago/Londen, 1964, pagina

86-95.

Een omschrijving van het begrip vindt men onder andere ook in:

- Doom J .A . v. en Lammers C .J . ,  Moderne sociologie, Ut recht/Ant werpen, 

1959» pagina 135*

- Theodorson G.A. en Theodorson A .G . , A modern dictionary of sociology, 

Londen, 1970, pagina 99.

Ogburn paste het begrip speciaal toe op de moderne, industriële maat

schappij, waarin de materiële cultuur, door snelle veranderingen in 

technologie en wetenschap, veel sneller verandert dan dat gedeelte van
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de nonmateriële cultuur, dat de aanpassing van de mens aan de materiële 

cultuur reguleert. Er is een tendens, dat de veranderingen in de insti

tuties op het gebied van de politiek , het onderwijs, het gezin, en de 

religie geen gelijke tred houden met de technologische veranderingen.

Dit is overigens niet inherent in de theorie zelf. Het gaat om een s i 

tuatie, waarin sommige delen van de cultuur sneller veranderen dan an

dere, gerelateerde delen met als gevolg een verstoring van de onderlinge 

aanpassing. Het deel waar de verandering begint en het deel dat achter

b lijft  kunnen met andere woorden van allerlei aard zijn .

30) Vergelijk Daudt H. e .a . , Het conflict als maatschappelijk verschijnsel, 

Utrecht/Antwerpen, 1962. Met name de artikelen van J.M .G . Thurlings 

(pagina 28-46) en R .A . de Moor (pagina 47-67)-

31) Onder andere Doorn J .J .A .  v . en Lammers C .J . ,  o .c .,  pagina 108 e .v .

32) Merton R .K .,  Social problems and social theory, in: Merton R .K . en 

Nisbeth R .A . , Contemporary social problems, New York, 1966, pagina 809. 

Vergelijk ook Merton R .K . , Social theory and social structure, Glencoe/ 

Illin o is , 19571 pagina 357 e .v .

33) Merton R .K .,  0 . 0 . , 1966, pagina 809.

34) Deze uitwerking volgt in hoofdlijnen, - op een aantal punten nader u it 

gewerkt, op andere verkort weergegeven - de analyse van het probleem in 

Schreuder 0 . en Hutjes J .M . , o .c . (hoofdstuk 1).

35) Hier zij slechts gewezen op:

- Noonan J .T . ,  o .c .

- Baily D .S . ,  The man woman relation in Christian thought, Londen, 1959*

- Trimbos C .J .B .J . ,  Man en vrouw, de relatie der seksen in een verander

de wereld, Hilversun/Antwerpen, 1964.

36) - Noonan J.T . o .c . ,  onder andere pagina 127-

- Trimbos C .J .B .J . ,  o .c , ,  1964, onder andere pagina 28.

- Baily D .S . , o .c . ,  onder andere pagina 45-
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37) Noonan J .T . ,  o .c . ,  pagina 127.

38) Vergelijk onder andere: Beigel H. G . , Love:_ courtly, romantic, and modem, 

in: Winch R .F . en McGinnis R . , Marriage and the family, New York, 1953, 

pagina 347-354.

39) Schillebeeckx zegt hierover: "Daardoor groeide de theologie van het huwe

l ijk  uit tot een theologie van een (in zich rechtmatige) juridische ab

stractie, waarbij het huwelijk als antropologische werkelijkheid (door 

Thomas het "officium  civilitatis" genoemd) "in  de kou" bleef staan. 

Schillebeeckx E . , Het huwelijk,- aardse werkelijkheid en heilsmysterie,

I ,  Bilthoven, 1963, pagina 269.

40) Baily D .S . ,  o .c . ,  pagina 45-

41) Trimbos C .J .B .J . ,  o .c . ,  1964» pagina 76.

42) - Baily D .S . , o .c . ,  pagina 234 e .v .

- Trimbos C .J .B .J . ,  o .c . ,  1964, pagina 34 e .v .

43) Noonan, J .T . ,  o .c . ,  hoofdstuk 11.
/

44) Noonan, J .T . ,  o .c . ,  hoofdstuk 12.

45) Vergelijk onder andere:

- Hessen J . v . , Sociale problemen rond ds katholieke huwelijksopvatting, 

Amsterdam, 1959*

- Kooy G.A., o .c . ,  1970* pagina 222 e .v .

- Mackenroth G . , Bevölkerungslehre; Theorie, Soziologie und Statistik der 

Bevölkerung, Berlin, 1953, pagina 344 e .v .

- Ussel J.M .W . v . , Geschiedenis van het sexuele probleem, Meppel, 1969» pa

gina 40 e .v .

- Ussel J.M .W . v . , Socio-economische grondslagen van de seksuele moraal, 

in: Tijdschrift voor Sociale Wetenschappen, 1 4 » ( 1969)1 pagina 155-206.
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46) De hiernavolgende typering is met name ontleend aan

- Kooy G .A . , o .c . 1970.

- Mackenroth G . , o .c . ,  pagina 357 e .v .

- Hessen J . v . , o .c .

47) Vergelijk onder andere:

- De reeds geciteerde discussie tussen Hofstee en van Heek, zie voetnoot 

13.

- Jolles H .M ., Der Geburtenrückgang in Wien, Assen, 1957»

- Mackenroth G . , o .c .

- Treffers P .E . , Abortus provocatus en anticonceptie, een onderzoek over 

geboortenbeperking bij vrouwen opgenomen in de kliniek voor verloskun

de en gynaecologie van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam, 19^5*

- Treffers P .E . , Enkele opmerkingen over geboortenbeperking in verband 

met de dalende geboortencijfers in Nederland, in: Sociologische Gids,

6 (1967 ).

- Hessen J . v . , o .c .

- Kooy G .A ., o .c . ,  1970.

48) Kooy G .A ., o .c . ,  1970, hoofdstuk 5»

49) Vergelijk onder andere:

- de Moor R .A . , Sociaal-culturele determinanten van de gezinsgrootte, 

in: Tijdschrift van Sociale Geneeskunde, 45j (1 967)* pagina 211—233-

-Trimbos C .J .B .J . ,  o .c . ,  1964, pagina 250 e .v .

50) Trimbos C . J .B . J . , Samen leven in huwelijk en gezin, Hi 1 versuVAntwer

pen, 1962, pagina 180-181.

5 1 ) Onder andere het onderzoek "Sex in Nederland" heeft dit duidelijk laten 

zien. Zie Geïllustreerde Pers N .V . , o .c .
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52) Vergelijk voor deze discussie onder andere:

- Marcuse H .,  Eros en cultuur, Utrecht, 1968.

- Packard V .,  De sexuele wildernis, Amsterdam, 1969*

- Reich W ., Die sexuelle Revolution, Frankfurt, 1966.

- Reiche R. , Sexualiteit en klassenstrijd, Amsterdam, 1969»

- Savramis D . , Entchristlichung und Sexualiserung - zwei Vorurteile, 

MUnchen, 19^9-

- Schelsky H . , Sociologie der sexualiteit; over de relatie van sexuali

teit , moraal en gemeenschap, Assen/Amsterdam, 1957*

- Seksuele revolutie in Oost en West I en I I ,  in: Maandblad Oost-West,

8 , (1 9 69 )t met in nr. 4 artikelen van T . Knecht en J . van Ussel en in 

nr. 1 l/l2  commentaar van C .J .B .J .  Trimbos, H .J . Heering, C.W. Rietdijk ,

S. v .d . Kwast, J .A .M . Weterman en G.A. Kooy.

- Trimbos C .J .B .J . ,  o .c .,  1964, met name hoofdstuk 2.

- Ussel J.M .W . v . ,  o .c . ,  1969*

- Ussel J .M .W . v . ,  Afscheid van de sexualiteit, Meppel, 1970.

53) Pius XI zegt in Casti Connubii (1930):

"Er  bestaan immers zowel in' het huwelijk zelf als in het gebruik van het 

huwelijk ook secundaire doeleinden, zoals de wederzijdse hulp, het onder

houden der wederzijdse liefde en het tot rust brengen der begeerlijkheid; 

en er bestaat volstrekt geen verbod voor de echtgenoten deze doeleinden 

te intenderen, altijd  onder voorwaarde dat het wezen der huwelijksdaad 

en dus haar ordening tot het eerste doel intact b lijv e ". (C .C . nr. 69) .

En in de toespraak tot de Italiaanse vroedvrouwen zegt Pius XII in 1951: 

"De waarheid is dat het huwelijk als natuurlijke instelling door de wil 

van de Schepper niet als primair en diepste doel heeft de persoonlijke 

vervolmaking van de echtgenoten, maar het voortbrengen en opvoeden van 

nieuw leven. De andere doeleinden, hoezeer zij ook door de natuur mogen 

bedoeld zijn , staan niet op dezelfde lijn  met dit primaire; nog minder 

staan zij er boven, maar zij zijn er wezenlijk aan ondergeschikt. Dit 

geldt voor elk huwelijk, ook al b lijft  het onvruchtbaar".

54) Delfgaauw B ., Sexualiteit, pauselijk gezag en geweten, B aam , 1968, pa

gina 68.
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55) Delfgaauw B .,  o .o .,  pagina 30 e .v .

56) Delfgaauw B .,  0. 0 . ,  pagina 36.

57) - Schreuder 0 . ,  Van volkskerk naar vrijwilligheidskerk, in:

Theologie en Zielzorg, 62, (1 95ö) T pagina 197-2 15 .

- Schreuder 0 . ,  Van kerk naar denominatie, in: Sociologische Gids, 15, 

( 1968) ,  pagina 261-273.

- Schreuder 0 . en Hutjes J .M . , o .c . ,  pagina 15 e .v .

58) Schreuder 0 . ,  0 . 0 . ,  1956» pagina 201.

59) - Goddijn W ., o .c . ,  pagina 39 e .v .

- Heek F . v . , o .c . 1954, met name hoofdstuk 8.

- Kemenade J .A . v . , o .c . ,  pagina 58 e .v .

- Thurlings J .M .G .,  0. 0 . ,  1971-

60) Schreuder 0 . ,  o .c . ,  1968, pagina 262.

61) Vergelijk: - Berger W .J. e .a . ,  Zielzorger in Nederland, Meppel,

1968, met name de "beide hoofdstukken van J.M . van der Lans "De rooms- 

katholieke zielzorger en zijn werk" (pagina 107-162) en "Parochianen 

over de roomskatholieke parochie-zielzorger" (pagina 163-198) .

- Schreuder 0 . ,  Priesterbeelden, in: Tijdschrift voor Theo

logie, 5 , (1965)» pagina 259-2 7 1 .

- Sterk J .G .M . , Priesterbeeld en godsdienstig-kerkeli jke 

oriëntatie, in: Sociologische Gids, 15, (1968), pagina 239-246

- Westerlaak J .M . v . , Kemenade J .A . v. en Hutjes J .M . , 

Ambtscelibaat in een veranderende kerk, Nijmegen, 1969»I.T .S .- rapport.

62) Voor een recente analyse van de situatie van de kerk in Nederland, zie 

onder andere:

- KASKl/De Horstink, v i j f  jaar kerkontwikkeling in Nederland, 1967-1971» 

Amersfoort, 1973.

- Goddijn W ., De beheerste kerk, uitgestelde revolutie in R .K. Nederland, 

Amsterdam/Brussel, 1973.
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63) Schreuder 0 . ,  o .c . ,  1956, pagina 215»

64) Vergelijk voetnoot 61 .

65) Terzijde zij hier opgemerkt, dat verschillen tussen katholieken en an

dersdenkenden wat betreft het geboorten(regelings)patroon in de ontwik

kelde landen, voor aover bekend, een algemeen verschijnsel zijn . Vergelijk 

met name Jones G.A. en Nortman D . , Roman oatholic fertility  and family 

planning: a comparative review of research literature, in: Studies in 

Family Planning, oktober 1968.

66) Geciteerd uit Ussel J . v. (o .c . ,  1969)1 die deze uitspraak toeschrijft 

aan Trimbos.

67) Wat betreft de toespraken, waarmee Paus Paulus de encycliek begeleidde 

vergelijk Katholiek Arohief, Dossier Humanae Vitae, reacties op de ency

cliek 1 (pagina 173 e .v .)  en. 2 (pagina 144 e .v . ) ,  Amersfoort, 1969*

68 ) Vergelijk paragraaf 1 . 1 . en 1. 4 *1.

69) We ontlenen dit naar onze mening belangrijke verklaringsmoment aan met 

name Ussel J.M .W . v . , o .c . ,  1969*

70 ) Voor een inzicht in de reacties op de encycliek en de wereldsituatie 

wat betreft de contraceptie zie:

- Jones G.A. en Nortman D . , o .c .

- Westoff C .F . en Ryder N .B .,  United States: the Papal encyclical and 

oatholic practice and attitudes, in: Studies in Family Planning, fe

bruari 1970, pagina 1 -7 .

- Alting van Geusau L . , International reaction to the encyclical Humanae 

Vitae, in: Studies in Family Planning, februari 1970, pag. 8-12.

- Katholiek Archief, o .c . ,  1969•

- Birch T h . , o .c .

- Symposium 14-18 februari 1974 te Tilburg, Population problems and 

oatholic responsibility.
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Ook in de ontwikkelingslanden lijkt overigens de wervingskracht van de 

encycliek steeds minder te worden (vergelijk het symposium te Tilburg). 

Frappant is in dit verhand onder andere dat de Mexicaanse bisschoppen, 

die de encycliek aanvankelijk onverdeeld bijvielen, inmiddels hun stand

punt naar aanleiding van een door de regering ontwikkeld programma voor 

gezinsplanning hebben herzien in een pastorale brief van 12 december 

1972. Volgens dit schrijven houdt de meest belangrijke beslissing voor 

gehuwden - meer of niet meer kinderen te hebben - ook het recht en de 

verantwoordelijkheid in te beslissen over de middelen. Vergelijk 

Velazqes E .B . ,  Mexico: toward a new population policy, tijdens sympo

sium te Tilburg en News (uitgave International Planned Parenthood Fede- 

ration), 4, januari 1973*
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1 ) Tergelijk hoofdstuk 1 , voetnoot 32.

2) Vergelijk Merton R .K ., o .c ., 1966, pagina 731

3) Zie Festinger L . , A theory of cognitive dissonance, Londen, 1957*

4) Vergelijk de paetorale brief d.d. 31 juli 1968.

5) Voor de vragenlijst zie bijlage 1.

6) Vergelijk Festinger L ., o .c ., met name hoofdstuk 6 en 7*

7) Vergelijk onder andere:

- Optimale nataliteit, problemen rond geboorteregeling, verslagboek 

van het congres te Nijmegen, 1964*

- Treffers P .E ., o .c ., 1965» met name hoofdstuk 6, pagina 128 e.v.

- Moors J .P .C ., o .c ., pagina 115  e.v.

- Bekkering P .G ., De patiënt, de pil en de huisarts, Nijmegen, 1969» 

pagina 111 e.v.

8 ) Volgens onder andere een onderzoek van Schreuder in een parochie in 

Duitsland zou dit directe effect van mindere betekenis zijn. Men loste 

het probleem vaak op door een duidelijke "scheidslijn" te trekken tus

sen huwelijk en kerk. Vergelijk Schreuder 0 .,  Kirche imVorort, Frei- 

burg/Basel/wien, 1962, pagina 415 e*v.

Vraag is natuurlijk wel, of dit ook voor de Nederlandse situatie geldt.

9) Men zij verwezen naar de betreffende onderzoekslitteratuur, onder andere:

- Moser C.A. en Kalton G ., Survey methods in social investigation,

Londen, 1971» pagina 79 e.v.

- Kish L . , Selection of the sample, in: Festinger L. en Katz D .,

Research methods in the behavioral sciences, New York/Chicago/San 

Francisco/ïoronto/Londen, 19ö5j pagina 175 e.v.

- Janssen G ., Het gestratificeerd random sample, doctoraalscriptie, 

Nijmegen, 1962.

- Scheuch E .K ., Auswahlverfahren in der Sozialforschung, in: König R ., 

Handbueh der empirische Sozialforschung I, Stuttgart, 1962, pagina

309-347.

VOETNOTEN HOOFDSTUK 2
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10) Hutjes J .M ., Interviewen over sexualiteit, I.T.S.-rapport, Nijmegen, 

1968.

11) Verwezen zij naar de betreffende onderzoekslitteratuur onder andere:

- König R ., Praktische Sozialforschung I , das Interview, Keulen,

1957.

- Moser C.A. en Kalton G., o .c ., 1971 > pagina 156 e.v.

12) Hutjes J .M ., o . c . .

13) Geïllustreerde Pers, Psychologische schalen bij beweringen met be

trekking tot sexualiteit, I.P.M.-rapport, 1968.

14) - KinseyA.C., Pomeroy W.B. en Martin C .E ., Sexual behavior in the

human male (1948), in vertaling: Fisher Bücherei, Frankfurt am 

Main, 1970, pagina 121 e.v.

- Kinsey A .C ., Pomeroy W .B., Martin C.E. en Gebhard P .H ., Sexual 

behavior in the hmnan female (1953), in vertaling: Fisher Bücherei, 

Frankfurt am Main, 1970, pag. 96 e.v.

- Clark A.L. en Wallin P .,  The accuracy of husbands' andwives' reports 

of the frequency of marital coïtus, in: Population Studies, 18 , 

( 1964-1965), pagina 165-173 .

- Timmermans L .A .G .J ., Huwelijksbeleving van katholieke jonggehuw

den, Utrecht/Nijmegen, 1964, pagina 24-27 en 133-134.

15) Omdat de individuele antwoorden zich in het algemeen spreiden om 

de werkelijke situatie, wissen zij elkaar uit. De "netto-fout" in

de totaalverdelingen is dan ook kleiner dan de "bruto-fout" uitgaan

de van de individuele antwoorden.

Vergelijk Moser C.A. en Kalton G ., o .c ., pagina 378 e.v.

16) Hyman H . , Survey design and analysis, Glencoe/lllinois, 1955»Pagina

66 e.v.

17 ) Vercruysse E .V .W ., Het ontwerpen van een sociologisch onderzoek,

Assen, 1960, pagina 102 e.v.



-219—

18) Vergelijk ook:

- Gadourek I . ,  Sociologische onderzoekstechnieken, Arnhem, 1967» 

pagina 36 e.v.

- Riley.M.W., Sociological research I . ,  a case approaoh, New York/ 

Burlingame, 1963, pagina 2 e.v.

- Groot A.D. de, Methodologie, grondslagen van onderzoek en denken 

in de gedragswetenschappen, Den Haag, 1961, pagina 313 e.v.

19) Onder andere Siegel S . , Nonparametric statistics for the behavioral 

Bciences, New York/Toronto/Londen, 1956, pagina 213 e.v.

20) Onder andere Hagood M.J. en Price D .O ., Statistics for sociologists, 

New York, 1957» pagina 313 e.v.

21) Onder andere Hagood M.J. en Price D .O ., o .c ., 1957, pagina 362 e.v.

22) Onder andere Siegel S ., q . c . ,  pagina 213 e.v.

23) Beide toetsen onder andere in Siegel S . , o .c ., respectievelijk 

pagina 63-67 en 68-75*

24) De exacte berekening van de variantie van een multistage sample is 

dikwijls moeilijk, ook omdat vaak niet voldoende gegevens beschik

baar zijn. Globaal gesteld is de totale variantie een resultante 

van de variantie van de 1e en 2e trekking en eventuele volgende. 

Scheuch beveelt als benadering een correctie aan van de normale 

variantie van het simple random met de vermenigvuldigingsfactor 2. 

Hiervan uitgaande volgen de gezochte grenzen (95 procent-niveau)

uit de formule: _ . i/^s  5s waarbij
p = p + 1.yo V-----
*u s — ' n

p^ = het gezochte totaalpercentage

Ps = het betreffende steekproefpercentage

= 100 - het betreffende steekproefpercentage 

n = het aantal respondenten op grond waarvan pg is berekend 

Scheuch E .K ., o .c ., pagina 328.

25 ) O .a. - Zetterberg H .L . ,  On theory and verification in sociology, 1954-

- Groot A.D. de, o .c ., pagina 87 e.v.
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1) Zie hoofdstuk 5» paragraaf 5*1*

2) Zie bijlage 6, tabel B 3 .1 .

3) Ter completering zij hier vermeld, dat de aard van de sociale omstan

digheden, waaraan men denkt, zeer verschillend is. Overwegingen zijn 

wat betreft de sterilisatie onder andere "de situatie van de overbe

volking" (berekend op het totaal aantal respondenten: 4 procent) en 

"voor mensen die een gevaar vormen voor de maatschappij" (4 
procent). Wat betreft de abortus gaf men als voorbeeld onder andere 

in geval van ongehuwd moederschap (3 procent) en in geval van aanran

ding (4 procent).

4) Bijlage 6, tabel B 3 .2 .

5) Voor een nadere verantwoording zie bijlage 4, typologie 4*2.

6) O.a. - Timmermans L .A .G .J . ,  o .c ., pagina 24 e.v. en 133-134*

- Moors J .P .C . ,  o .c ., pagina 110 e.v.

- Westoff C .F ., Potter E .G . en Sagi Ph.C. , Some dates of the 

reliability of survey data on family planning, in: Population 

Studies, 1 5 , ( 1961-62) ,  pagina 51-69.

7) Voor een meer uitgebreide behandeling zij verwezen naar bijlage 3.

8) Moors J .P .C ., o .c ., pagina 110 e.v.

Bij zijn onderzoeksgroep schat hij, dat rond 7 procent van de mannen 

en 3 procent van de vrouwen zich in een dergelijke situatie bevond.

9) Merton R .K ., o .c ., 1957» pagina 357 e.v.

Merton R .K ., o .c ., 1966.

V0ETN0TEN HOOFDSTUK 3
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10) Timmermans L .A .G .J ., o .c.

De betreffende cijfers resulteren uit een herberekening van tabel 61 

en 62 (zie pagina 93)• De categorie "geen geboortenbeperking" is door 

ons buiten beschouwing gelaten, omdat dit naar onze mening een juister 

beeld van de tussen oordeel en praktijk bestaande discrepantie geeft.

Wat betreft de representativiteit zij met name opgemerkt, dat het in 

het Limburgs onderzoek om een relatief sterk kerkgebonden selectie van 

respondenten gaat (zie hoofdstuk 3, pagina 28 e .v .) .

11) Festinger L ., o .c ., met name pagina 126 e.v.

12) Zie bijlage 4, typologie 4«4.

13) De aard van de gewenste verandering werd vastgelegd door middel van een 

"open" vraag. De volgende antwoorden waren het resultaat:

- ook (bepaalde) voorbehoedmiddelen toestaan: mannen 7 procent, vrouwan 

6 procent

- meer vrijheid en verantwoordelijkheid: mannen 27 procent, vrouwen 22 

procent

- aanpassen aan nieuwe situatie: mannen 8 procent, vrouwen 4 procent

- overige: mannen 5 procent, vrouwen 2 procent.

14) In verband met het geringe aantal respondenten in de categorie met de sterkste 

gezagsopvatting zijn de antwoorden van mannen en vrouwen bij uitzondering 

gecombineerd weergegeven. Als één van beiden zei, dat coïtus interruptus 

werd toegepast, is van dat antwoord uitgegaan.

15) In die gevallen, waarin voor meerdere gegevens één totaal wordt gepre

senteerd, gaat het om het totaal aantal respondenten in de categorie.

De percentages zijn echter wel berekend exclusief de onbekenden.

16) - Uitgegaan is van het totaal van de door het echtpaar genoemde methoden

- Percentages zijn berekend exclusief NVT, dat wil zeggen degenen die "in 

de periode van het interview" geen geboortenregeling toepasten.



17) Omdat we voor het gebruik de antwoorden van man en vrouw combineerden, 

vindt men hier slechts één serie cijfers.

18) Onder deze categorie vallen ook degenen met v .g .l .o . of enig onvoltooid 

algemeen vormend onderwijs (zonder examen).

19) Bijlage 6 , tabel B 3.1 .

20) Bijlage 6, tabel B 3.3 .

21) Bijlage 6 , tabel B 3-4.

22) Bijlage 6, tabel B 3-5*

23) Bijlage 6, tabel B 3-6.

24) Vergelijk Schreuder 0. en Hutjes J .M ., o .c ., met name hoofdstuk 2.
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1) - Whelpton P .K . , CampbellA.A. enPatterson J .E . , Fertility and

familyplanning in the United States, Princeton/New Yersey, 1966, 

pagina 32 e.v.

- Heeren H .J. en Moors H .G ., o .c ., pagina 13 e.v.

2) Vergelijk ook:

- Heeren H.J. en Moors H .G ., o .c ., pagina 50

- Kiser C .V ., The Indianapolis study of social en psychologioal 

factors affecting fertility, in: Kiser C .V ., Research in family 

planning, Princeton/ïïew Yersey, 1962, pagina 149-166 (met name 

pagina 163-164).

3) Vergelijk "bijlage 4 , typologie 4 .1 .

4) Zie bijlage 6, tabel B 4 .1 .

5) In de vragenlijst (i , 14a) werd ook gevraagd "Wat vindt u ervan als 

u er op dit ogenblik een kind bij zou krijgen?". De antwoorden waren: 

"Wil dat graag", "wil dat niet speciaal, maar als het komt toch wel 

fijn ", "vindt het beter als er nog geen kind zou komen" en "vindt 

het beter als er helemaal geen kinderen meer komen". Helaas zijn de 

antwoordcategorieën blijkbaar niet goed begrepen. Zo past met name

- de infertiele echtparen en zwangere vrouwen uitgesloten - ruim de 

helft van de mannen en vrouwen, die "graag" een kind willen toch ge

boortenregeling toe, waarmee impliciet duidelijk is, dat zij behoren 

in de categorie "beter nog geen" of "beter geen meer" (bijlage 6, ta

bel B 4 .2 . ) .  De vraag is niet verder in de analyse opgenomen.

6) Bijlage 6, tabel B 4.3 .

VOETNOTEN HOOFDSTUK 4

7 ) Bijlage 6, tabel B 4 .4 .
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8) Vergelijk bijlage 3.

9) De correlatiecoëffici’énten van de samenhang tussen het door man en 

vrouw gewenste kindertal en het tijdstip, waarop men in de gezinsopbouw 

met geboortenregeling startte, zijn: = .24 en T.̂  = .23. Vergelijk 

bijlage 6 tabel B 4.5*

10) - Heek F. v . , o .c ., pagina 53-54.

- vergelijk tevens Geïllustreerde Pers, o .c. pagina 81 e .v. en 148 e.v.

11) Vergelijk bijlage 6 , tabel B 4-6. met betrekking tot de gegevens, die 

hier niet zijn opgenomen.

12) - Heeren H .J . en Mbors H .G ., o .c ., met name hoofdstuk 9 en 10.

- Freedman R . , American studies of family planning and fertility, A 

review of major trends and issues, in: Kiser C .V ., o .c ., pagina 211-227.

- Westoff C .F ., Potter R.G. en Sagi P .C ., The third child, a study in 

the prediction of fertility, Princeton/New Yersey, 1963, met name 

Hoofdstuk 9»

13) Frijling B.W. (interimrapport Censusmonografie, Utrecht, 1972) geeft 

op dit punt onder andere een duidelijke samenvatting (zie hoofdstuk 6).

14) - Diels A .E ., o .c ., pagina 87.

- Heeren H .J . en Moors H .G ., o .c ., pagina 85 en 92.

- Treffers P .E . , Abortus provocatus en anticonceptie, o .c ., 1965» pagina

99 eoV.

1 5 ) - Geïllustreerde Pers N .V ., o .c ., onder andere pagina 185 e.v.

- Treffers P .E . , o .c ., pagina 106 e .v ., 150 e.v.

16) - Geïllustreerde Pers N .V ., o .c ., pagina 183 e.v.

- Heeren H .J . en Moors H .G ., o .c .,  pagina 88 e.v.
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17) Vergelijk bijlage 6, tabel B 4*7* en B 4 .8 . ,  waarin de gegevens zijn te

rug te vinden, die hier in de tekst niet zijn opgenomen.

18) Bijlage 6, tabel B 4*9-

19) Bijlage 6, tabel B 4«10 en B 4» 11»

20) Dat men overigens deze conclusie met betrekking tot de "ervaren" over

schrijding van de kinderwens in de verschillende milieus niet zonder 

meer mag generaliseren, blijkt uit het resultaat van Moors in een steek

proef van 1.000 eerste huwelijken gesloten in 1958: hij komt tot de 

conclusie, dat juist de hogere sociale lagen een wat hoger percentage 

ongewenste geboorten tellen. Hij wijst hier op de mogelijkheid, dat

de feitelijke gezinsgrootte in de lagere sociale milieus sterker wordt 

gerationaliseerd dan in de hogere en bovendien dat de motivatie tot 

een perfect contraceptief gedrag in de hogere kringen wat minder sterk 

is, omdat de gezinsgrootte in het algemeen niet wordt begrensd door de 

financieel-economische situatie. Vergelijk Moors H .G ., Het demografische 

effekt van ongewenste vruchtbaarheid, in: Demografie, Bulletin van het 

N T D I , april 1972, nr. 1.

21) Over de provincies Groningen, Friesland en Drente kan overigens niets 

worden gezegd vanwege het kleine aantal respondenten uit dit deel van 

het land.

22) Vergelijk bijlage 6, tabel B 4«12.

23) Bijlage 6, tabel B 4-13.

24) Exclusief de echtparen, die geen geboortenbeperking toepasten.

25) Omdat zowel voor het gebruik van de methoden als de aanvang van de geboor

tenregeling de uit het antwoord van man en vrouw geconstrueerde typologie 

is gebruikt, resulteert hier slechts één voor het echtpaar.
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26) Vergelijk voor Nederland:

- Vries H. de, Vruchtbaarheid en veranderingen in gezinsplanning in 

de loop van het huwelijk, in: Bevolking en Gezin, 1, (1973)T pagina 

151- 176.
~ Heeren H .J. en Moors H .G ., o .c ., pagina 27-29.

Voor de Verenigde Staten:

- Westoff C .F ., Potter R .G ., Sagi P.C. en Mishler E .G ., Family growth 

in metropolitan America, Princeton/New Tersey, 1961, Hoofdstuk 5»

- Westoff C .F ., Potter R.G. en Sagi P .C ., o .c ., met name Hoofdstuk 4«

- Whelpton P .K ., Campbell A.A. en Patterson J .E . ,  o .c ., Hoofdstuk 7*

27) Deze categorie is buiten beschouwing gelaten, omdat daarin slechts 

4 respondenten werden aangetroffen.

28) - Vries H. de, o.c.

- Heeren H .J . en Moors H .G ., o.c.
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1) Het hier geschetste beeld is vooral ontleend aan:

Plas M. v .d ., Uit het rijke roomsche leven, Utrecht, Ambo-boeken, z .j . 

Kroon G. v .d ., In de woestijn van de moraal, Utrecht, 19^5•

2) Festinger L . , o .c ., met name hoofdstuk 6 en 7-

3) Festinger L . , o.c.

4) De gevonden percentages komen niet in alle opzichten overeen met het 

SIN-onderzoek (vergelijk Geïllustreerde Pers, o .c ., tabellenboek).

Met name wat betreft het intra-uterinemiddel en de ring wijken de 

percentages af (vergelijk bijlage 6 , tabel B 5 . 1 . ) .  Noch de onderzoeks

groep, noch de vraagstelling loopt volledig parallel, zodat een exac

te vergelijking niet mogelijk is. Niettemin maant dit nog eens tot 

voorzichtigheid bij de interpretatie van deze cijfers.

5) Vergelijk bijlage 4» typologie 4.3 .

6) Bijlage 6, tabel B 5*2.

7) In dit verband zij nog eens expliciet verwezen naar een in 1968 ge

houden onderzoek onder 16-20 jarigen, waaruit indicaties naar voren 

kwamen van een aanzienlijk tekort aan kennis bij de Nederlandse jeugd 

op het terrein van de ssxualiteit.

Kooy G .A ., Jeugd en sexualiteit tegen de jaren zeventig, Wageningen, 

1972, met name hoofdstuk 2.

8) - 1 procent van de mannen en 2 procent van de vrouwen kon geen oordeel

geven over de voorlichting v ó ó t ' het huwelijk. Zij zijn ingedeeld 

bij "voldoende ingelicht".

- respectievelijk 20 procent en 14 procent van de mannen en vrouwen, 

die niet op de hoogte waren van de mogelijkheid tot geboortenrege

ling, achtten zich overigens merkwaardigerwijs wel voldoende inge

licht, zie bijlage 6, tabel B 5-3.

VOEffNOTEN HOOFDSTUK 5
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9) Geïllustreerde Pers N .V ., o .c ., pagina 183 e.v.

10) Bijlage 6, tabel B 5*4.

11) Bijlage 6, tabel B 5*5-

12) Bijlage 6, tabel B 5*6.

13) Bij de eerste en laatste vraag werd ook de categorie "huwelijksbureaus" 

opgenomen, die echter is weggelaten vanwege de onduidelijke formulering.

14) Om de analyse en rapportering van deze gegevens, die toch slechts een 

globale indicatie van de situatie geven, niet al te uitgebreid te maken 

is in deze paragraaf in afwijking van de overige delen van dit verslag 

afgezien van een systematische en uitvoerige beschrijving van de naar 

achtergrondkenmerken te constateren variaties.

15) Bij de mannen is de leeftijdsgroep onder de 30 jaar in één categorie 

ondergebracht, omdat slechts 26 respondenten jonger dan 25 jaar waren.

16) Bijlage 6, tabel B 5*7 •

17) Bijlage 6, tabel B 5*8.

18) Bijlage 6, tabel B 5*9»

19) Schreuder 0. en Hutjes J .M ., o .c ., hoofdstuk 2.
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1) - Optimale nataliteit, o.c.

-Treffers P .E ., o .c ., 19^5> name hoofdstuk 6, pagina 128 e.v.

- Moors J .P .C ., o .c ., pagina 115 e.v.

- Bekkering P .G ., hoofdstuk 15, pagina 111 e.v.

2) Bijlage 6, tabel B 6.1.-B 6 .3 .

3) Bijlage 4, typologie 4 .6 .

4) Bijlage 4, typologie 4-7.

5) Bijlage 6 , tabel B 6.4-

6) Bijlage 6, tabel B 6.5*

7) Bijlage 6 , tabel B 6. 6 .

8 ) - Bij wijze van uitzondering zijn de antwoorden van de mannen en

vrouwen hier samengevoegd in verband met de kleine aantallen.

- Met betrekking tot het oordeel over sterilisatie bleek geen samen- 

hang te bestaan.

9) Bell R .R ., Premarital sex in a changing society, Englewood Cliffs 

(NY), 1966, met name hoofdstuk 1 (citaat pagina 27) en 134 e.v.

10) - Plas M. v .d . , o .c ., met name ook het nawoord van Kees Fens op

pagina 325 e.v.

- Kroon G. v .d ., o.c.

11) - Bell R .R ., o.c.

- Kinsey A.C. e .a ., o .c ., 1953.

- Masters W.H. en Johnson V .E . , Human sexual response, Boston, 1966

- Gebhard P .H ., Rabooh J. en Giese H . , De sexualiteit van de vrouw, 

Utrecht/Antwerpen, 1970.

VOETNOTEN HOOFDSTUK 6
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12) Hiernaast werd nog de vraag gesteld "Alles in aanmerking genomen, vol

doet de gemeenschap in het algemeen aan Uw verwachtingen". De antwoorden 

zijn echter niet verwerkt, omdat deze vraag ons achteraf toch dubbelzin

nig voorkwam. Wat zijn immers "de verwachtingen" ? Is dat "het ideaal" 

of "wat men nu eenmaal kan verwachten" ?

13) - Terman L .M ., Psychological factors in marital happiness, New York/London,

1938.

- Burgess E.W. en Wallin P ., Engagement and marriage, Chicago/Philadelphia/ 

New York, 1953.

- Rainwater L . , Family design: marital sexuality, family size and contra

ception, Chicago, 1965.

- Timmermans L .A .G .J ., o.c.

14) - Westerman Holstijn A .J .,  Anorgasmie bij de vrouw, Nederlands tijdschrift

voor Geneeskunde, 1959, 2539-2542.

- Idem, Sexualiteit van de volwassen vrouw, Den Haag, 1968, met name 

hoofdstuk 2.

- Bomeman E . , (bewerkt door Musaph H .) , Encyclopedie van de sexualiteit, 

Baarn, 1970, pagina 69-70.

15) Er zij hier op geattendeerd, dat deze cijfers in grote lijnen overeenko

men met onderzoeken van Terman, o .c. (vergelijk pagina 300 e .v .) , Burgess 

en Wallin, o .c. (pagina 67.0), Timmermans, o.c. (pagina 64 e .v .) . Vergelijk 

tevens Raboch J . ,  in: Gebhard P.H. e .a ., o .c ., pagina 55—111.

16) Le Moal P .,  Continence conjugale et morale sexuelle, in: La vie spiri- 

tuelle. Supplément, 11, (1958), pagina 43-69. Geciteerd uit Timmermans 

L .A .G .J ., o .c ., pagina 66.

1 7 ) Vergelijk bijlage 3 .

18) Inclusief de categorie "overige".

19) Zelfs als ze uidrukkelijk de wens uitspreekt, dat ze de behoefte van haar 

man graag sterker zou willen, dan nog komt het weinig voor, dat zij het 

initiatief duidelijk van hem ovemeemt. Vergelijk bijlage 6 , tabel B 6.7*



-231-

20) Rainwater L . , o .c ., pagina 100.

21) Raboch J . ,  o .c .,  pagina 94-95»

Vergelijk ook 'bijvoorbeeld. Rainwater L ,, 0 . 0 . ,  pagina 102.

22) Dit geldt uiteraard voor zover een antwoord door "beiden werd gegeven (to

taal 927 echtparen). Vergelijk bijlage 6 , tabel B 6 . 8.

23) = . 55. Vergelijk bijlage 6, tabel B 6. 9.

24) De formulering van de vraag, die in dit verband aan de vrouw gesteld werd, 

was helaas niet correct. De vraag luidde: "Zou U willen, dat U minder het 

initiatief zou hoeven nemen, dat U meer het initiatief zou kunnen nemen 

of vindt U het juist goed ?". Nu is met name de mogelijkheid "zou willen, 

dat ik meer het initiatief zou kunnen nemen" dubbelzinnig. Affirmatie 

hiervan kan immers ten eerste betekenen, dat de man haar niet voldoende 

ruimte laat voor eigen initiatieven. Ook kan de vrouw daarmee echter be

doelen, dat ze voor zichzelf te veel weerstand moet overwinnen om tot een 

initiatief te komen. Dit gegeven werd dan ook niet verder geanalyseerd.

25) 922 Echtparen. Vergelijk bijlage 6, tabel B 6.10.

26) - Bell R .R ., o .c ., pagina 137

- Vergelijk ook Rainwater L ., o .c ., pagina 101.

27) Burgess E.W. en Wallin P . ,  o .c ., met name hoofdstuk 20.

28) Inclusief de categorie "overige" wat betreft de initiatiefverdeling. Het 

totaal is dan ook groter, dan de som van de afzonderlijke categorie'ên.

29) - Kinsey A.C. e .a . , 0 . 0 . ,  1948, pagina 241 e.v.

-  Kinsey A.C. e .a ., 0 . 0 . ,  1953, pagina 286 e.v.

- Terman L .M ., o .c ., pagina 268 e.v.

- Koomen W. en Wiet R. de, Determinanten van de sexuele bevrediging en 

frequentie van geslachtsverkeer van de gehuwde Nederlandse vrouw, in: 

Mens en Maatschappij, 47i (19 7 2 ) , pagina 54-67.
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30) Deze percentages gelden dus exclusief de echtparen, voor wie het ant

woord van man en vrouw te zeer afweek om er conclusies uit te trekken.

31) Kinsey A .C .  e .a ., o .c ., 1953» pagina 291.

32) Bijlage 6, tabel B 6.11

33) Rainwater L ., o .c .( pagina 62 e.v.

34) Kinsey A.C. e .a .,  o .c ., 1953, pagina 311 e.v.

35) Raboch J . ,  o .c ., pagina 89.

36) Koomen W. en Niet R. de, o.c.

37) Rainwater L ., o .c ., met name hoofdstuk 3.

38) Geïllustreerde Pers N .V ., 0 . 0 . , pagina 187.

39) Bekkering P .G ., o .c ., pagina 111 e.v.

Moors H .J ., o .c ., pagina 115  e .v.

40) - De cijfers zijn gebaseerd op de opgave van de frequenties exclusief

de categorie "overige"a

- In deze cijfers speelt ook een rol, dat vooral de oudere echtparen nog

al eens tot onthouding overgaan. Het gevonden verband wordt door deze 

factor echter toch nauwelijks beïnvloed. De correlatieco’êfficiënt 

Pearson r van de samenhang tussen onthouding ( 1 ) en coïtus-frequentie (2 

is = .16. De parti'éle correlatiecoëffici'ênt onder constanthouding 

van de leeftijd (3 ) is r ^2  ̂ = .14.

41) Bijlage 6 , tabel B 6.12.-6.13*

42) Bijlage 6 , tabel B 6 .14-—6.15*

43) Bijlage 6, tabel B 6.16.-6.17.
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) Geïllustreerde Pers N .V ., o .c ., pagina 36.

Vergelijk tevens:

- Kooy G .A ., o .c ., 1972, met name hoofdstuk 2 en 3

- Eeiss I . ,  Sexuele normen, Utrecht/Antwerpen, 1971 • Oorspronkelijke 

titel: Premarital Sexual Standards in America, New York, 1960.

- Bell H .E ., o .c .

- Schofield N .,' Sexueel gedrag van jongeren, Utrecht/Antwerpen, 1970. 

Oorspronkelijke titel: The sexual behaviour of young people, London,

1965.

2) Bijlage 4, typologie 4. 8.

3) Vergelijk voetnoot 1.

4) Bijlage 6, tabel B 7-1•

5 ) Bijlage 6, tabel B 7*2.

6) Ussel J.M.W v ., 0 . 0 . , 1969j pagina 207 e.v.

7 ) In verschillende onderzoekingen worden onder andere de volgende per

centages genoemd van jongens die weleens hebben gemasturbeerd: 15 -75  

procent (Harvey 1932), 98 procent (Ramsey 1943), 9° procent (Jersild 

1946), 78 procent (Peck en Wells 1923), 70 procent (Meirovsky 1926),

84 procent (Timmermans 1964), 92 procent (Kinsey 1948), 93 procent 

(Le Moal 1958). Bij de vrouwen komt masturbatie minder vaak voor, maar 

niettemin is het ook bij hen geen sporadisch verschijnsel: 50 procent 

(Jersild 1946), 48 procent (Le Moal 1958)» 58 procent (Kinsey 1953),

20 procent (Timmermans 1964).

Deze gegevens zijn met name ontleend aan Timmermans L .A .G .J ., o.c..,

pagina 52 e.v.

VOETNOTEW HOOFDSTUK 7
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8) Dupuis constateert naar aanleiding van het SIN-onderzoek, dat ongeveer 

een vijfde deel van de mannen en vrouwen ook nu nog zelfbevrediging "scha

delijk voor de gezondheid" acht. Ruim éen kwart vindt zelfbevrediging 

"nooit goed te praten". Een duidelijke verschuiving naar leeftijd werd 

aangetoond, hoewel "niet in die mate, dat aan voorlichting niets meer 

gedaan zou behoeven te worden". Geïllustreerde Pers N .V ., o .c ., pagina

19 e.v.

9) Bijlage 4, typologie 4.8 .

10) Bijlage 6, tabel B 7*3.

11) Bijlage 6, tabel B 7*4-

12) Geïllustreerde Pers N .V ., o .c ., met name hoofdstuk 6.

13) Bijlage 4, typologie 4-8.

14) We hebben ons op dit punt overigens beperkt tot het vaststellen van de 

attitude. Een vraag over het feitelijk gedrag zou - zeker omdat het echt

paar, weliswaar schriftelijk, maar toch gelijktijdig werd geïnterviewd - 

tot zeer onbetrouwbare antwoorden hebben geleid. Bovendien leek een on

gunstige invloed' op de gesprekssfeer beslist niet denkbeeldig.

15) Ook op het gedragsniveau vindt men deze relatie terug. In feite blijkt, 

dat degenen die geen voorechtelijk verkeer met de eigen huwelijkspartner 

hadden relatief vaak een onthoudingsmethode (T^ = .26) en relatief wei

nig de pil (T^ = . 15 ). practiseerden.

16) Vergelijk hoofdstuk 3.
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1) Kemenade J.A . v . , o .c ., pagina 94.

2) Schreuder 0 . ,  o .c ., 1956.

Schreuder 0 . ,  o .c ., 1968.

Schreuder 0. en Hutjes J .M ., o.c.

3) - KASKl/l.T .S ., Een kerk gaat te rade, Den Haag/Nijmegen, 1966.

- Sterk De leek over het ambt, I.T.S.-rapport, Nijmegen,1967.

- Kemenade J.A . v . , o.c.

4) Vergelijk bijlage 4, typologie 4*5- Bij omschrijving van deze di

mensies hebben we veel steun gehad aan een ongepubliceerde nota van 

J.G.M. Sterk over het "Meten van de godsdienstig-kerkelijke binding" 

van december 1970*

5) Vergelijk onder andere Dobbelaere K . , Sociologische analyse van de 

katholiciteit, Leuven, 1966, pagina 9*

6) Jong G.F. de, en Ford Th.R ., Religious fundamentalism and denomina- 

tional preference in the Southern Appalachian region, in: Journal for 

the Scientific Study of Religion, 4, (19^5)- pagina 24-33.

7 ) - Glock Ch.Y., Religion and society in tension, Chicago, 1965*

- Fukuyama Y . , The major dimensions of church membership, in: Review 

of Religious Research, 3, (1961), pagina 154—161.

- Lensky G ., The religious factor, New York, 1961.

- Stark R. en Foster B .D ., In defense of orthodoxy: notes on the 

validity of an index, in: Social Forces, 48, (1969/70), pagina 

383-393.

8) Bijlage 6, tabel 8 .2 .
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9) Kemenade J.A . v . , o .c ., pagina 95 en 108.
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10) - Glock Ch.Y., The religious revival in. America, in: Zahn J .C . ed.,

Religion and the face of America, Berkeley, 195®» pagina 26-27 

Zie ook:

- Lensky G., o .c ., 1961.

-FukuyamaY., o .c ., 1961.

- King M ., Measuring the religious variatie, nine proposed dimensions, 

in: Journal for the Scientific Study of Religion, 6, (1967)» pagina 

173-190.

11) Bijlage 6 , tabel B 8 .1.-8.4*

12) Bijlage 6, tabel B 8 . 5 .

13) Bijlage 6, tabel B 8 . 6.-8 . 7 .

14) Bijlage 6, tabel B 8. 8 .-8. 9.

15) In het voorgaande bleken zowel de religieus-kerkelijke binding als de be

leving van de contraceptie en sexualiteit mede afhankelijk van de leeftijd 

en urbanisatiegraad, hetgeen de mogelijkheid opent voor "spurious corre- 

lations". Voor zover het deze beide variabelen betreft kunnen de hier ge

signaleerde relaties echter wel als "echte" samenhangen worden beschouwd. 

Onder controle van leeftijd en urbanisatiegraad worden de correlaties wat 

minder sterk, maar blijven bestaan. Relatief sterk is slechts de afname 

van de samenhang tussen de religieus-kerkelijke binding en het pilgebruik 

bij de vrouwen: de oorspronkelijke correlatie is Pearson r = . 17 , na con

trole van leeftijd en urbanisatiegraad is r = .08 (vergelijk bijlage 6, 

tabel B 8 .1 0 .) ,  Deze controle is verder uitgevoerd voor alle hierna te 

vermelden samenhangen. Voor zover dit tot relevante conclusies leidde,

zal dat worden vermeld.

16) De oorspronkelijk correlaties tussen religieus-kerkelijke binding en het 

gebruik van coïtus interruptus bij mannen en vrouwen zijn respectievelijk 

r= -.03 en -.14. De correlaties onder controle van leeftijd en urbanisa

tiegraad zijn r = -.02 en -.03. Vergelijk bijlage 6, tabel B 8.10.
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17) Bij de berekening van de partiële correlatiecoëfficiënten in dit hoofd

stuk wordt uitgegaan van de Pearson r. We zijn er ons van bewust dat 

deze gegevens daarvoor-niet alle even geschikt zijn. De mogelijkheden 

van de die we steeds hanteerden, zijn echter beperkt tot éên test- 

factor, terwijl we meerdere gelijktijdig wilden invoeren. Men moet de re

sultaten voorzichtig interpreteren. Niettemin geeft een daling van de 

partiële r-correlaties ten opzichte van de r-correlaties van de "totale" 

samenhang een indicatie van de gezamenlijke werking van de ingevoerde 

testfactoren op de onderzochte relatie. Let wel: de waarden van Pearson 

r zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de waarden van de !

18 ) Er is tevens een samenhang met het feitelijk kindertal (r = .16 en .23 ), 

maar deze is sterk afhankelijk van vooral verschillen in leeftijd. Hoe

wel ook de overige - in.de tekst geconstateerde - correlaties onder deze 

controle vaak wat lager worden, blijven ze bestaan. Vergelijk bijlage 6, 

tabel B 8.10.

19) Vergelijk hoofdstuk 7-



I
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1) Vergelijk Noonan J .T .,  o .c ., pagina 387 e.v. en 406 e.v.

2) Vergelijk hoofdstuk 3.

3) Vergelijk Schreuder 0 . ,  en Hutjes J .M . , 0 ,0 .

4) Katholiek Archief, o .c ., pagina 269.

5) Vergelijk hoofdstuk 3. Hieraan zij tot slot nog êên gegeven toege- 

voegcb 19 procent van de mannen en 21 procent van de vrouwen die een 

ander middel als - periodieke - onthouding gebruiken vindt het een 

bezwaar, dat "de Paus heeft verklaard, dat deze methoden niet zijn 

toegestaan". Een "groot" probleem is het echter slechts voor 6 pro

cent van zowel de mannen als de vrouwen.

6) Vergelijk met name hoofdstuk 8.

7 ) Vergelijk met name hoofdstuk 6.

8) Vergelijk met name hoofdstuk 4.

9) Vergelijk met natoe hoofdstuk 8.

10) Vergelijk onder andere Schreuder 0. en Hutjes J .M ., o .c ., hoofdstuk 3.

11) Rond 15 procent van alle correlaties tussen de 29 belangrijkste vari

abelen in ons model bereikt een waarde T^ = .20 ; dikwijls zijn ze la

ger dan .10 (mannen: 46 procent; vrouwen: 63 procent). Overigens ver

schilt dit sterk per variabele. Voor de variabelen "feitelijk kinder

tal", "al of niet door priester voorgelicht", "toepassing zelfbevre

diging" , "nadruk belang liefde bij coïtus" was bijvoorbeeld zowel bij de 

mannen als bij de vrouwen nog geen derde deel . 10. Bij de vrouwen kunnen 

daaraan worden toegevoegd "het ervaren belang van de sexualiteit voor

VOETMOTM SLOT
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het huwelijk", "de priester als adviesinstantie", "belang lichamelijk 

genot bij de gemeenschap", "houding zelfbevrediging", "oordeel over ste

rilisatie", "premaritaal geslachtsverkeer met ander", "oordeel over coï

tus interruptus". Aan de andere kant staan bijvoorbeeld de "religieus

kerkelijke binding" en "het oordeel over de voorechtelijke coïtus" bij 

zowel mannen als vrouwen alsmede "de nadruk op het belang van voorbe

hoedmiddelen" , "het oordeel over de andere voorbehoedmiddelen", "het ge

zag van Humanae Vitae", "het oordeel over abortus" en "de gewenste ver

andering in de kerkelijke leer" bij de mannen, waarvoor tenminste twee

derde van de correlaties ^.10 bleek. Vergelijk tabel B.s.1 .Correlaties 

strijdig met deze ideaaltypering zijn in het algemeen slechts zwak. De 

duidelijkste uitzonderingen zijn de volgende:

- Legt men een sterkere nadruk op de liefde als doel van de coïtus dan 

staat men minder tolerant ten aanzien van buitenechtelijk verkeer 

(Tb = .15  en .10 ).

- De mannen, die meer kinderen willen, doen vaker aan zelfbevrediging

= . 10).
- De vrouwen, die vinden dat de voorschriften van de kerk moeten blijven, 

doen vaker aan zelfbevrediging (T^ = .11 ).

Een gebrek aan samenhang c.q. de deficiëntie in de opbouw van het syn

droom komt vooral naar voren bij de vrouwen (T^ >̂. 10 bij de mannen 54 

procent en bij de vrouwen 37 procent). Het is moeilijk te zeggen, hoe 

dat komt. Zowel in het huwelijk als daarbuiten is de vrouw in ons cul

tuurpatroon nog vaak de passieve partner. In het voorgaande bleek te

vens, dat zij minder goed op de hoogte is inzake sexualiteit en geboorten

regeling. Vaak krijgt ze zelfs (een deel van) haar voorlichting van de 

eigen man. Deze achterstand ten opzichte van de man is ook verweven met 

haar geringere opleiding in het algemeen. Raken we hiermee de achtergron

den van haar meer verbrokkelde steilingname ? Leidt met name haar posi

tie in onze samenleving nogal eens tot een "ad hoc"-stellingname, waar 

de man meer eenheid kan brengen in zijn doen en denken ?

12) Vergelijk onder andere Humanae Vitae 17 en 22.
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13) Vergelijk onder andere KASKl/De Horstink, o .c ., met name Deel II .
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SUMMARY

In this investigation are explored the reactions of Roman Catholic married 

couples on the conflict that has arisen in the Roman Catholic Church 

around the contraceptives, and the relations of these reactions with their 

behaviour and attitudes regarding marriage, family and sexual life on the 

one hand and church and religion on the other.

1. Humanae Vitae

Is is only a few years ago that Pope Paul in his encyclical letter Humanae 

Vitae took an unambiguous stand against the artificial forms of birth 

control, abortion and sterilisation. In the Netherlands, this standpoint 

was severely criticized from the very beginning. This is understandable, 

because after the extremely high birth rate in the Dutch Catholic families 

during the emancipatory perio.d, a levelling with regard to the other 

groups can be noticed, and in the case of artificial contraception, many 

use standards different from those of the church. Now that Dutch Catholics 

have achieved the pursued social recognition, an overdone solidarity with 

Rome is no longer functional, and this became the condition for adapting 

to the patterns of birth control and sesrual behaviour that have grown 

outside the church, notwithstanding the fact that because of this Catholics 

tresspass on forbidden grounds in many respects. As a matter of fact laymen 

are not on their own. The doctrine of the ohurch can no longer count on 

the effective support from the greater part of the Dutch priests and 

bishops, too (paragraph 1 .1 .- 1 .2 .).

To explain this controversy from a sociological point of view, Humanae 

Vitae was characterised as a "cultural lag", the lagging behind of a 

cultural element to structural changes in the society (cf. 1.3.-1.5*)*

We did not intend to start a theological or ethical discussion with this.

We rather wanted to make clear that the altered social circumstances 

have led to a new pattem of values, appreciations and norms which, 

however, Pope Paul in his encyclical letter did not keep abreast of.

This holds good in two different ways. In the first place the encyclical
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letter reverts to the pre-industrial ideas of marriage, family and sexual 

l ife . It oannot he maintained that the developments on these points have 

completely escaped the attention of church authorities. Here as well, 

sexual l ife  has come to he evaluated as an interpersonal activity and the 

necessity of family planning is recognised, On the other hand, however, 

in these circles traditional marital ethics evidently still form an 

extremely powerful and, as far as artificial contraception is concerned, 

even a decisive line of thought. The idea of the unbreakable link hetween 

sexual activity and procreation, the reference to the hiological order 

as created ty God, the emphasis on the lustful character of sexual 

activity and the necessity for asceticism, the fear for the "use of the 

woman" hy the man, all these elements remind us of a set of ethics, that 

is seldom to be found any more in the present pattem  of marriage, family 

and society.

In the second place the encyclical letter can he looked upon as a product 

of traditional thought about the church as such, i .c .  as a typical document 

of a "Volkskirche" according to the terminology of Max Weber and Ernst 

Troeltsch. As witness among other things Vaticanum I I ,  church leaders are 

not insensitive to the changing ideas about church and religion in modem 

society, but nevertheless Humanae Vitae reminds us of a more traditional 

pattern of thought, that, in the opinions of many, is no longer applicable. 

The authoritarian and exclusivistic pretenses, the other-worldly nature 

of the arguments which are not based upon the matter itself , the detailed 

character of the prescriptions that do not take the motives and circum- 

stances of the married couple into account, the institutional interpreta— 

tion of the office of the priest, all these elements are in conflict with the 

denominational consciousness that is developing, in which pluralism, 

dialogue, democracy, decentralisation, more world-mindedness and a more 

personalistic interpretation of church ministry are characteristic.

It is exactly this form of the encyclical letter which has transformed 

the existing controversy into a conflict: Pope Paul is not only convinced 

of the rightness of his argumentation, but he also demands 

strict obedience to the doctrine referring to the authentic authority of 

the church to determine the substance of natural moral law and to urge 

observation of it . In this way the question is raised from the level of
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the discussion to that of the öonflict. Any doubt is illegitimate in 

advance and no argument could possibly be oonoeived, that could change 

this.

But why now does the Pope dissociate himself' from the developments by 

preaching in this traditional manner marital ethics that deviate from 

modem western ideas ? Without pretending to giving a complete answer 

to this question, it was pointed out that in the origin of the encyclical 

letter ideological elements played a part (cf. 1 .6 .) .  In the first place 

Pope Paul apparently fears that the pastoral mechanism of the family, 

that is of such vital importance to the church, is harmed by the "sexual 

danger"; an idea that stems from christian tradition. A second source 

of ideology seems to be the fear of loss of authority: because in the 

recent past the church has done unambiguous negative pronouncements on 

contraceptives, it is of course not easy to go back on these denunciations. 

We have established, therefore, that Humanae Vitae was not only inspired 

by an anxiety for the correct doctrine, but also that it fulfils the 

ideological function of institutional self-protection.

However, there are yet other moments. In these affairs modern thought 

presents itself as a pressure from "basis to top"'. The desire for change 

in the church norms has the character of an oppositional movement. That 

the Pope from his position as supreme bearer of authority reacts 

defensively to this, is a sociologically speaking "normal" phenomenon. 

Indeed, on account of his office he is especially bound to defend the 

authentic character of the church and her doctrine.

Finally, modern ideas about marriage, family, sexual life and church are 

especially found in the western part of the world and less for instance 

in economically underdeveloped Catholic countries like Latin America. 

Therefore, in Humanae Vitae Pope Paul does not defend ideas of the church 

and malried life that would find no response at all anywhere.

2. The investigation

The encyclical letter faces the catholics with the choice between two 

conflicting demands: the Pope demands obedience to his doctrine, and the
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modem marital and family situation demands that Catholics do not live 

accordingly. In such a case the sociologist speaks of a role conflict.

It is this dilemma, that forms the central subject of investigation. The 

gist of the hypothesis formulated in paragraph 2 ,1 . is that especially 

the Catholic, who still lives in theclim ateof the traditional "Volkskirche" 

and whose religious behaviour is  characterised by ritual religiosity , 

devotional piety, obedience to Rome and doctrinal orthodoxy, adheres to 

the denunciation of the contraceptives, and this is combined with a 

certain aloofness regarding the developments around birth control and 

sexual activity. Diametrically opposite this type is the Catholic with 

a more denominational consciousness, to whom ritual religiosity and 

devotional piety have lost in meaning, and to whom his own conscience, 

pluralism and dialogue are more central concepts than obedience and 

orthodoxy. An uprising against the ideas propagated by Pope Paul is 

especially to be expected from this type of Catholic, a^d this opposition 

is combined with a generally easier assimilation of patterns of family 

planning and sexual life  that have grown outside the church. Because 

these types - at least surely in part - can be understood as expressions 

of different stages of development in the social processes, it was also 

supposed that the second syndrome would be especially found in those 

social categories which are generally strongly in favour of renewals: 

the younger age categories, the higher social strata, the higher levels 

of education, the inhabitants of the big cities and of the vast urban 

west of Holland and also the regions with a mixed denominational build 

up.

The survey was held among 1.000 married couples, of which husband and 

wife had been baptised as Catholics, and the woman was in her fruitful 

period, so 5^ years of age at the most. We aimed to get a sample 

representative for the Netherlands. In this respect, however, the 

investigation has not completely succeeded. As was to be expected in a 

research subject like ours, the non-response was, in spite of particular 

precautions, quite considerable (31 percent). Neither is it a-select: 

the older age-categories (45 years and older), the inhabitants of the 

larger communities (more than 50.000 inhabitants), the unskilled labourers,
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those couples of which either husband or wife only had elementary 

schooling, and also the Catholics in the extreme categories of weekly 

church attendance ("never" and "always") were relatively speaking some- 

what more frequently absent than other categories. On the other hand, 

however, the differences are not so great, that the composition of the 

sample should be seriously distorted on these points. But even then the 

question remains whether also with regard to the other characteristics 

the influence of the non-response has been limited. At any rate caution 

is needed should one want to generalise the reBults for the entire Dutch 

Roman Catholic population (c f . 2 .2 . ) .

3 . The role conflict and its solution

The existence of the gap between the official doctrine of the church and 

the prevailing ideas among the Catholics about the contraceptives, is 

confirmed by the investigation (c f . 3 .1 .- 3 .2 .) .  The doctrine still finds 

special support among the older Catholics, in the rural districts and 

among the lower levels of education, but even in these circles the 

resistance is considerable. It is true that for the interviewees periodical 

abstinence is still the most acceptable method of birth control, however, 

also the devices rejected by the church are approved of by many; the 

p ill is considered to be admissible by about 75 percent, the "other 

preservatives" by about 60 percent, and coitus interruptus also by about 

60 percent. Sterilisation and abortion are looked upon with more reser

ves, but only few (less than respectively a fifth  and a third) find 

these operations inadmissible under all conditions (compare especially 

medical indication). From the answers given by husband and wife both, we 

can conclude that 34 to 'yO percent of the married couples that were 

practising family planning in the interview period, used coitus interrup

tus, 20 to 23 percent the pill and 25 to 33 percent "other preservatives". 

Only 13 to 20 percent practised a form of abstinence without combining 

this with one or more of the methods mentioned before. For the rest, the 

interviewed couples evidently think in less general terms about these 

matters than Pope Paul and they do not share his distinction into "natural" 

and "a r t ific ia l" methods. According to the correlations they rather divide
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these techniques into five groups: periodical abstinence, total abstinence, 

coitus interruptus, the oontraceptives and the "harder" operations of 

sterilisation and abortion. Even within these groups, however, appreciation 

is often varied, and therefore the specific character of these methods 

has the greatest influence on the evaluation (o f . 3 * 1 •) •

In order to establish how Catholics solve the role conflict for themselves, 

three mechanisms were taken into consideration (cf. 3 .2 .- 3 .40 *  A first 

possibility is that the problem is avoided by a selective interpretation 

of the doctrine. A second solution is aberrance: the legitimacy of the 

doctrine is recognised, but people deviate from it in practice, because 

the circumstances force them to do so. Both these solutions are in fact 

little used, at least where the pill and the "other preservatives" are 

concerned. A third way is sooner taken, that of rebellion: people do 

not seek to excuse themselves or steep themselves in ignorance, but they 

find their justification by rejecting the claims on authority made by the 

chur<ph (cf. 3 *4 .) .

It is remarkable that coitus interruptus should take an exce'ptional 

position. It is not true that those, who think this method admissible 

clearly belong to the group of Catholics, who are less true to the authority 

of the church, on the contrary this method is even more frequently practised 

by the loyal catholics than by those who - judging from their opinion about 

Humanae Vitae - hardly care about the doctrine. Obviously a traditional 

pattern is here concerned, which was considered to be a less serious trans- 

gression of the law, also in the past. Especially where this method is 

concerned people take the way of selective ignorance of the doctrine 

(first solution), and also the way of abërrance without 

denying the authority of the church on matters of birth control (second 

solution).

4 . Birth control ,  size of the family and the conflict with the church

The spread of oontraceptives is a direct result of the increased necessity 

to control not only the number, but also the moment of pregnancies (c f. 

chapter 4 ) .  Generally speaking the interviewed couples thought birth
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control anormal matter. About 75 percent applied birth control, another 10 

percent had applied birth control "at one time or other". Almost two-third of 

the interviewees indicateda preference for a family of two or three children 

and only very few (10 percent) opted for more than four children. Especially 

among the younger people there is a vast consensus of opinion around the two- 

or-three children family and mostly they' start using birth control very early 

in their marriages (mostly when they haven' t any children or only one c h ild ). As 

far as the rural districts and the lower levels of education are concerned 

indications of a certain lagging behind in birth controlling practice 

were found, hut there as well family planning is an everyday matter.

It was not seldom, however, especially in the lower levels of education, 

that the Standard of the ideal size of the family was surpassed: this 

was the case in more than 25 percent of the people that had been married 

for at least 15 years. It goes without saying that this result cannot 

be simply ertrapolated for the future, because the preconditions for 

good birth control in our times are more favourable than they used to 

be. Whether and in how far the younger people will succeed in harmonising 

facts and wishes, can only be determined when they have completed the 

build up of their families.

We have reason to suppose now, that the choice th^t the Catholic makes 

in the conflict is also inspired by a different view on the tjuestion of 

family planning and by his own actual family situation (cf. 4*7«)* Indeed 

there are certain indications, that the conflict with the church is 

mainly becoming acute in those circles, that are farthest removed from 

the traditional family ideal and that are convinced of the necessity of 

birth control. The correlations found, however, are generally not very 

strong and also not all postulated correlations are found back in the 

material. The second element of the hypothesis was also partly confirmed. 

There are indications that the natural methods - especially abstinence, 

but also coitus interruptus - are often used in the earlier phases of 

family planning, and are later replaced by the more effective contracep- 

tives. However, this is by no means always the case. This corresponds 

with the results of earlier surveys, which suggest that the effectivity 

of birth control increases with the number of children, but that 

it is not only, or at any rate not exclusively the result of a change of
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method, hut also of an increased contraceptive vigilance c .q . a "better 

-u.se of the applied method.

5 . Knowledge and information

In chapter five a munter of data was discussed concerning information 

a"bout "birth control. They are only very ro-ugh data, but yet they lead 

to some relevant conclusions. The knowledge of the possibilities of 

"birth control - again especially in the lower levels of education and 

in agricultural circles - is by no means complete. Women show a greater 

deficiency in knowledge than men. This lack of knowledge, however, 

is not feit as such by everybody: only 20 percent of the men and women 

would like to have more instruction and they are not always the least 

informed. Obviously many need an outside stimulus in order to be made 

aware of their deficiencies in knowledge. This once more stresses the 

necessity of an active information policy.

Mostly somebody will be less interested in information, i f  he can 't or 

won't do anything with it , and reversely, a lack of knowledge will not 

rarely be the cause of irrational prejudices and resistance. Actually 

people appeared to be better informed in proportion to a more positive 

view regarding family planning in general and contraceptives in particular 

(c f . 5 . 1 . ) .

Concerning the agents of information -parents, doctors, friends, books etc. - 

we were particularly interested in the pastor. The priest of former 

minority Catholicism played an important part in the marital and family 

life  of the Catholics, just as in many other matters. Howadays, however, 

he has become more or less a background figure. For most - about 75 

percent - he doesn't play a part in the instruction about birth control, 

and many - about 50 percent - think that he is not capable to pass 

judgment in problems concerning sexual l ife . That his importance as 

agent of information is also factually decreasing, appears already in the 

youngest women and only a few couples (hardly more than 10 percent) have 

ever oonsulted him in relation to birth control in their own family. It 

may be true that Catholics who are loyal to Rome more frequently ascribe 

an instructional task to the clergy than the opponents of Humanae Vitae,
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the actual place of the priest in instructing the fortner category is 

hardly larger than in the latter (c f . 5 .2 . ) .

6 . Marital sexuality

Subsequently the conflict was placed against the background of the changed 

attitudes to sexuality (chapter 6 ) .  It appeared that the relational 

aspect of the coitus is the essential moment for practically everybody: 

in their coming together the partners want "to experience their love for 

each other in a special way". However, there are significant differences 

regardingthe functions of lust and procreation, andastronger emphasis on 

the one aspect rather frequently appears to be combined with a weaker 

emphasis on the other.

Men experience the coitus in a more physical way than women. Still , it 

seems that also with them "pure sex" is not often in the foreground.

This mostly concerns a stronger emphasis on the physical aspect, which 

also finds its inspiration and. legitimacy in the affective relation with 

the woman. Pope Paul's  fear for the lust-life of men, which would only 

too easily tempt him to strive after selfish satisfaction, seems - at 

least in Dutch circumstances - to put it mildly to be exaggerated.

The sexual relation can be a source of joy as well as the cause of much 

discord. Although the couples interviewed mostly do not go so far as to 

maintain that " i f  sexual intercourse does not go well the marriage will 

break up ", practically everybody considers good sexual relations to be 

"an  important base for marriage". Especially i f  one emphasises the 

intrinsic function of psycho-emotional gratification and/or physical 

experience of lust - and above all the latter - people think that 

cultivation of sexual relations is necessary because otherwise a hollowing 

out of marital relations would not be imaginary. I f ,  in contrast to this, 

sexual life  is clearly made subservient to procreation - so the traditional 

point of view - or i f  people are not strongly involved in it , then the 

success of physical intimacy is considered to be of less importance and 

evidently other aspects - spiritual or material in kind - come more to 

the foreground.

The hypothesis was, that the conflict around contraception would become



-258-

acute in those circles, in which a strong and more exclusive value is 

given to the intrinsic functions of sexual life  - the affective and 

physioal union - disconnected from procreation, and in which also a 

special importance is given to the sexual relation for the success of 

the marriage. This appears to be the case on certain points, but still 

there is only a very partial explanation in the different interpreta- 

tions of coitus. Both among the supporters and the opponents of artificial 

anticonception people are found who, for themselves, put the child, love. 

and/or physical relation in the centre and who attach more or less 

importance to the suCcess of sexual intercourse. However, it of course 

remains possible that the relatively superficial registration of the 

feelings about sexual act'ivity must be credited for this. Depth interviews 

would possibly bring to the surface clearer contrasts between supporters 

and opponents of the contraceptives (c f . 5* 1 • ) •

In the discussion about the methods of birth control their (supposed) 

effects on the - sexual - relation between the marriage partners play an 

important role. Partly realistic arguments are concemed, undoubtedly, 

but often it is just as much a matter of one-sided exaggerations, which 

fit  in with a person's own attitude "pro" or "con" a certain device. In 

order to get some insight in this question, we paid some attention to the 

sexual adjustment of the married couples in relation to the method 

employed by them (c f. 6 . 2 . ) .

As in many earlier investigations important discrepancies were found in 

the sexual desires, satisfactions and activities of man and woman. By the 

side of physical factors - especially on the part of the hormone-household - 

many of these discrepancies undoubtedly are to be ascribed to the 

consequences of a cultural climate, in which the sexuality of the woman 

was neglected. Furthermore, the smaller interest of the woman and her more 

passive attitude quite frequently appeared to cause more or less serious 

problems of adjustment. Men especially are frequently unhappy with the 

situation. That this holds good for them especially and in a lesser degree 

for women might be the consequence of the greater flexibility  which o\ir 

culture has always imposed on the woman, but it may also be true that 

"oversaturation" is easier to bear than "dissatisfaction" and that passivity
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is an easier role than initiative . Whatever it be, 30 peroent of the men 

would like to see a stronger desire in their women, 38 percent would 

like her to show more initiative and 25 percent would like intercourse 

more often.

How do the various methods fit in this pattem  ? I f  a certain device is 

really unsatisfactory, then of course another -method is looked for quite 

soon. Consequently, real dissatisfaction does not occur frequently 

(a maximum of 10 to 15 percent for the various methods). This also holds 

good for abstinence and coitus interruptus, which are evidently experienced 

as less frustrating by their employers than is sometimes supposed.

However, best-satisfied are the users of the pill (more than 85 percent 

satisfied) in contrast to those who use a combination of abstinence and 

coitus interruptus (about 55 percent wholly satisfied). Purthermore, 

there is a certain relation between sexual intercourse on the one hand 

and.satisfaction with the anticonceptional technique on the other hand.

The correlations suggest, that less satisfactory techniques for the 

woman are espeoially those, whi-ch reduce her satisfaction from the coitus, 

and for the man those, which lead to less interest on the part of the 

woman and - also on this account - to less sexual intercourse than he 

needs. In other words: the problem that is rather frequently found in a 

marriage of relatively too little  sexual interest on the part of the 

woman can be brought to a head by dissatisfaction with the method of 

birth control used. On the other hand it is also' possible that (dis)- 

satisfaction with a person's sexual relations prejudices this person's 

judgment about the method used. For the rest the correlations between 

the methods employed and experience of coitus appeared to be limited. 

Generalising and extreme verdiets about the nesative consequences of 

certain methods and the advantages of others are not confirmed in this 

investigation.

7 . Other sexual pattem s

The tensions in matters of sexuality are not oonfined to contraception.

They also concern matters such as pomography, premarital sexual relations, 

masturbation, concubinage, homosexuality etc. These modes of expression 

are by no means considered to be equal altem atives for marital sexual
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life  in our society, and there is no oppositional movement in the church 

concerning these matters, that is as strong as the opposition with respect 

to the oontraceptives. Yet many potential sources of conflict may be 

found here. Within this framework three points were discussed: premarital 

coitus, masturbation in marriage, and extramarital intercourse (c f. 

chapter 7 )•

The ideal of premarital continence has by no means disappeared yet, but 

the balance - certainly among the young people and in the larger towns - 

leans towards a more tolerant attitude, provided a stable affective 

relation is p re se n t .'If  the interviewee himself had intercourse before 

his marriage, it mostly occurred with the present partner (basing 

ourselves on confirmation by either husband or wife: about 50 percent). 

Especially for women a permanent relation or a clear prospect of marriage 

is evidently an important condition for going thus far: nearly a quarter 

of the men and not even ten percent of the women had had premarital 

intercourse with another according to their own admission. In Catholic 

circles, however, the taboo concerning premarital sexuality is by no 

means part of history yet, and therefore it is very well possible that 

the people interviewed had sexual relations more often than they cared 

to admit (c f . 7 . 1 . ) .

The opinions about masturbation of married people are rather divided. A 

part of the respondents are inclined to the rigorism of the past, others

- especially in the higher levels of education and also to a certain 

extent the younger men - have an easier approach to the problem. The 

attitude of most, however, could be described as moderately tolerant in 

the sense that they do not find it normal for married people, but can 

understand it happening. As in the case of premarital coitus women have 

a more restrictive morality than men in this matter. This is partially 

linked with the fact that masturbation occurs more frequently with men 

than with women (according to their own admission: 23 and 7 percent 

respectively), but is evidently also the result of the fact that men 

find it easier to excuse their own masturbation (cf. 7 . 2 . ) .

Extramarital relations are most strongly condemned. The majority looks 

upon unfaithfulness as an evil, that can never be excused, and as a "faux 

pas", that irrevocably leads to the failure of the marriage (c f . 7 * 3 . ) .
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The suppositiori that acoeptation of these three forms of behaviour is 

part of an attitudinal complex, in which also the acceptation of 

contraceptives is incorporited, was partly confirmed. On the other hand, 

however, it also became clear that these matters can only be very partially 

understood against a more general background. There are indications, that 

opposition against Rome conceming anticonception is especially combined 

with a freer experience of premarital sexuality. This may be a consequence 

of the fact, that especially on this point important changes. have taken 

place (c f . 7 >4*)*

8. Church religiosity and its correlates

The sample was pointed at those who had been biptised as Catholics, but 

among the interviewees we found widely varying ideas about church and 

religion (of. chapter 7*)- Four dimensions came to light: ritualism, 

fundamentalism, heteronomy versus autónomy and religious experience. From 

these we construed an "overall", typology». The one extreme is formed by 

the Catholic who still lives in the climate of the "Volkskirch.e": he 

excels in high ritual and cult activity; i f  not completely he adheres 

on oertain points on traditional articles of faith such as heil, purgatory, 

angels and devil; to him God or a Higher Power, which rules l ife , is an 

incontrovertible fact and his personal religious involvement is strong; 

although he often recognises that in the end his own conscience should 

take the decision, his orientation on Rome is clear. On the other extreme 

is the Catholic for whom religion has lost a great deal of its strength 

both in ritual regard as in personal experience; heil, purgatory and 

suchlike are to him articles of faith that have become obsolete; his own 

conscience and not church authority is the norm for his actions. This 

latter pattern is especially found among the younger people and in the 

larger towns (c f . 8 . 1 . ) .

It goes practically without saying, that recognition of the authority of 

Humanae Vitae and acceptation of the doctrine proposed in this letter is 

especially predominant among Catholics of the former type . This is at 

the same time interwoven with a relatively strong after-effect of the 

traditional sexual morality, which is apparent among other things from a
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certain reluctance regarding birth control, a higher number of children 

than desired and an emphasis on procreation as the aim of coitus. 

Furthermore relios of the old pattems are found again in the laok of 

information ahout birth control, and in the fact that the priest is 

given a relatively important place in instruction. Also as far as pre- 

and extramarital coitus and masturbation are concerned these Catholics 

think more conform the doctrine than the others (c f . 8 . 2 . ) .

It is often said, that the doctrine conceming contraception is no longer 

a problem for Catholics: many accept the contraceptives and they don't 

create moral problems on this score any more. This is most certainly true. 

However, we should not close our eyes to the fact that especially in 

traditional circles many to a larger or smaller extent live conform the 

doctrine. Especially in these categories the church, by denouncing the 

contraceptives, will often unfavourably influence birth control, even in 

our time. This holds good even more so, because especially in traditional 

circles also the motivation for birth control is weak and information 

faulty.

On the other hand we must be on our gaard against characterising the 

existing tensions as a sort of phenomenon occurringon the margins of the 

church, as i f  only those Catholics would be involved who do not feel 

strongly about Rome in religious and ecclesiastical matters. In faot, 

also those who for the rest adhere to church tradition, often deviate 

to a larger or smaller extent from Humanae Vitae. Even of the catholics 

with the strongest church affiliation  about fifty  percent for example 

find the p ill  admissible and more than a third the "other preservatives". 

Many persons in this category use such methods. Although abortion and 

sterilisation on wider grounds are supported by few, many (respectively 

half and more than two-thirds) dissooiate themselves from the strict 

denunciation by Rome as far as medical indication is concerned. Furthermore, 

most Catholics urge adaptation or cancellation of the doctrine.

9. Syndrome tendencies

Everything considered it would absolutely be a simplification to think
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that the Dutch Catholics can "be divided into two clearly distinguishable

categories, on the one hand the traditional Catholics, who, also in their

attitudes towards sexuality and birth control, are conservatively minded,

and on thé other handthose, who have worked themselves loose from

Catholic tradition both in matters of fa ith a n d "in  sexualibus". The

supposed correlations are in reality often only weakly or not at all

present. Perhaps. the actual situation might best be characterised as a

"conditional formation of syndrome": in so far as certain relations

between the elements includëd in the investigation exist, these generally

or mainly operate into the direction of the postulated ideal types.

However it be, indications were found that the conflict around the

contraceptives is not on its own: supporters of these advices for 

instance have more tolerant ideas about abortion, pre- and extramarital

sexual relations. Would it therefore not be possible that this holds

good for matters not includëd in this investigation such as divorce,

mercy-killing, homosexuality etc. as wel ? That Pope Paul fears that by

being tolerant towards artificial contraception he might stimulate

processes which - in his eyes - are harmful to the moral Standard of our

society, would not be so very incomprehensïble then. This is even more

so, because these processes force themselves upon the church mainly from

the outside, and find a response in the first place in circles on the

margins of the church. In this sense they are in the eyes of Pope Paul

- and in the eyes of many others - undoubtedly a result of an estranging

from the churoh and therefore constitute a threat to authentic religious

life .

10. Growing deviat ion

Tensions will problably increase in the near future. Especially the older 

people conform to the church for example in their ideas about premarital 

sexual relations and their experience of religion. In the rural districts 

and the lower levels of education a more conservative mentality on many 

points was found as well. The process of renewal, however, seems not to 

have been concluded yet. In the first place, the just mentioned categories 

that generally speaking have greater difficulty in taking part in social 

changes, will adapt further to the modern pattem s of birth control,



-264-

sexuality and religious attitudes. In the second place, the resistances 

that now exist in the older age groups will automatically disappear hy 

shifts in age.

11. Conclusion

At this moment our church province is characterised by a relative quiet. 

This is not in the last place the result of the policy carried out hy 

the majority of the Dutch episcopacy. They pursue a policy of integration, 

which on the one hand aims at keeping the ties with Rome and on the other 

wants to do justice to the developments in the local church. Up to now 

this policy has not heen without success, also hecause it is rather widely 

accepted, that Rome will come round in the end. In the meantime the 

matters for conflict sèem to he .piling up even more, not only in the 

sphere of sexual life but also concerning many other matters such as 

mercy-killing, oecumenical movement, democratisation of church relations 

etc. If  the situation is hardly emotional at the moment, it does not 

mean that there is no possibility for acute conflicts in the near future. 

Indeed if Rome should try to deflect the procèss of renewal by more or 

less direct manipulations, this chance is certainly not imaginary.







STELLINGEN

I

Bij de meting van attitudes moet rekening worden gehouden met het on

derscheid tussen monotone en nonmonotone items.

II

De organisatorische versnippering op het terrein van de welzijnszorg 

en volksgezondheid is niet alleen dysfunctioneel voor de hulpverle

ning als zodanig, maar ook voor de ontwikkeling van meer systematische, 

het beleid ondersteunende onderzoeksprogramma's.

III

Met uitzondering van de eerste drie S, vier eeuwen na Christus, toen de 

kerk nog geen deel uitmaakte van de gevestigde orde, weerspiegelen de 

statistieken rond de sociale herkomst van de Rooms-Katholieke heiligen 

en zaligen de in de historie bestaande machtsverhoudingen.

Vergelijk George K. en George Ch .H ., Roman catholic sainthood and social 

status, in: Bendix R. en Lipset S.M. (eds.), Class, status and power: 

social stratification in comparative perspective, New York, 1966.

IV

De onderzoeker dient er steeds op bedacht te zijn, dat de "structurele 

effecten" (vergelijk P.M. Blau) in een contextuele analyse de invloed 

van de sociale omgeving geenszins uitputten, in zoverre door constant- 

houding van de "individuele kenmerken" de geïnternaliseerde waarden als 

gegeven worden beschouwd.





V

Sexuele voorlichting wordt vaak nog te zeer gezien als een overdracht 

van kennis en oordelen en te weinig ale een uitwisseling van persoon

lijke ervaringen en gevoelens.

VI

Ook na uitsluiting van eventuele verstorende factoren en interactieve 

effecten kan er in een survey sprake zijn van "schijntere nulcorrela- 

ties", doordat de tijdsdimensie in de waarneming verwaarloosd is.

VII

Er wordt in het algemeen te weinig aandacht besteed aan de afstemming 

van de methodisch-technische ontwikkeling op de theorievorming ener

zijds en de feitelijke onderzoekspraktijk anderzijds.

VIII

De mens kan op één trottoirtegel staan; tilt hij één heen op, dan kan 

hij met een halve toe; reikt hij voorts nog naar de hêmel, dan is .een 

kwart tegel zelfs ruim voldoende.

J.M. Hutjes

Katholieken over geboortenregeling 
en serualiteit

Nijmegen 1974
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HOOFDRESPONDEMT

man -1- -2- HESP. NUMMER

DEEL I: MONDELING MAN/VROUW, ZOALS AANGEGEVEN II DE VRAGENLIJST

INIEIDIMG: De bedoeling van deze enquête is om te zien hoe binnen de katho
lieke Nederlandse bevolking gedaoht wordt over het huwelijk en het gezin, 
maar voordat we daarop verder ingaan, willen we eerst enkele algemene vragen 
stellen.

Wanneer bent U geboren ? man : datum: jaar:
vrouw: datum: jaar:

In welke gemeente woont U ?

Bent U katholiek gedoopt ?
ENQ.: INDIEN EEN VAN BEIDEN NIET-R.K. GEDOOPT, INTERVIEW BEEINDIGEN

man : ja -1- neen -2-
vrouw: ja -1- neen -2- j

4a.
b0

Zijn (waren) Uw ouders katholiek gedoopt ?

5a.

Indien R.K.: Hoe vaak gaan (gingen) ze zondags naar de kerk ■?

man :r  ' " ■' .. t ........."ivader R.Ko -1- j altijd -1-
I

meestal -2- soms
soms

wel
niet

—3-j meestal 
i niet

I
- 4- | nooit

I -5-
moeder R.K. -2- j altijd -1- i)

meestal -2- i soms 
| soms

wel
niet

-3 - meestal
niet

-4-1 nooit
i -5-

geen van beiden | 
RoK. -3 -  I

vrouw: vader R.K. -1 -  I altijd -1 —
|

meestal -2- soms
soms

wel
niet

-3 - meestal
niet

*
- 4“ ! nooit - 

; -5 -  i

moeder R.K. -2- | altijd —1- meestal -2- soms
soms

wel
niet

-3 - meestal
niet

- 4- j  nooit:
! - 5 -  i

!
geen van beiden I 
R.K. - 3 -  |

Wat is Uw beroep, mijnheer ?

’ ENQ.: ZONODIG TER VERDUIDELIJKING OMSCHRIJVING VAN WERKZAAMHEDEN; INDIEN 
GEPENSIONEERD, INVALIDE, WERKLOOS, ENZ. LAATSTE BEROEP

werkzaamheden:
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513. Bent U in loondienst of zelfstandig, dus voor eigen rekening werkzaam ?
in loondienst -1- zelfstandig .-2-

Hebt U bij Uw werk de leiding over andere medewerkers? Zo ja: hoeveel ?
neen -1- ja, .... personen

6a.

b.

Bent U voor de kerk getrouwd ?
1
ja -1- neen -2-

Wanneer was dat ?
datum: jaar: d. Wanneer tent U voor de wet getrouwd ?

Jjlatum: jaar:
. . . J

Welke opleiding hebt U gevolgd na het l.o., mijnheer en hebt U deze voltooid 
ENQ.: DAGSCHOOL OP EVENTUEEL AVONDSCHOOL EN VAKCURSUS
school/c voltooid ?

En U, mevrouw ?
ECJQ.: DAGSCHOOL OP EVENTUEEL AVONDSCHOOL EN VAKCURSUS
school/oursus voltooid ?

i
..... .......i

9a. Mevrouw, bent U naast Uw huishoudelijke werk op dit ogenblik nog werkzaam 
in een beroep ?

b. Zo ja: hoeveel tijd besteedt U daaraan per week ?
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10.

1 1a.

Hoeveel kinderen hadden ze hij U thuis ?
(enq.: inclusief resp.) man :

vrouw : »

S Hoeveel kinderen hebt U zelf ?
I ERQ.: EXCLUSIEF KHJDEREfT UIT VROEGER HUWELIJK, GEADOPTEERDE KMDEREU EN PLEEG- 
| KIHDEREU

geen -0- kinderen I

b. Mag ik van elk van deze kinderen, van het oudste naar de jongste, 
weten wanneer ze geboren zijn 5 of het jongens of meisjes zijn; 
of ze nog thuis of buitenshuis wonen; en of ze werken of nog 

j naar school gaan ?

j geslacht Ij inw./uitw. ;' schoolgaand/datum en jaar 
van geboorte werkend

t
! —1— !
i--------- -t

[ - 2-  j
1- 3-  |

i - 4 -  'r ■1
1-5- ■h
,-6-
V ». •

- 7 -

datum .0 

datum .. 
datum ..

■ man vrouw'i inw.luitw. ij schoolg.j werk.
4 ..4 "fr..— 4--- "ti ........ • .... .

•gaar.
.jaar.
.jaar.

datum ......jaar......
datum....«jaar......
datum ......jaar......
datum ......jaar......
datum ......jaar......
datum ..c.jaar......
datum ......3aar......

- 9 -

10—
jj-1 1-. datum ......jaar
i-12- datum......jaar
;-13- datum ......jaar
■-14- datum ......jaar

15—j datum ......jaar
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Er bestaan nogal uiteenlopende meningen over het aantal kinderen, dat men 
wenst. (Als U nog geen kinderen zou hebben en') U zou helemaal zelf het aan
tal kunnen bepalen, hoeveel kinderen zou U dan het liefst willen hebben ?
man : geen ' -0- .... kinderen weet niet -9-
vrouw : geen -0- .... kinderen weet niet -9-

Indien bepaald aantal of geen: Zou U kunnen zeggen waarom ü niet een groter 
aantal (geen) kinderen zou willen ?
man :

I

vrouw :

Indien bepaald aantal; En waarom bent U niet zo voor een kleiner aantal ?
j j man
I i

ivrouw :

! .

! I ..........

Kunt U nog kinderen krijgen, mevrouw ?
wel moge lijk -1-

Verwacht U misschien op 
het ogenblik een kind ?

waarschijnlijk 
niet mogelijk - 2 -

zeker 
niet moge lijk —3—

I

c. Waarom denkt U dat ?

ja -1- - 2 -
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14a. Wat vindt U er van- als (dat) U er op het ogenblik een kind hij zou krijgen 
(krijgt) ? EHQ.s ANTWOOKDCATEGORIEEN VOORGEVEN

vrouw: wil(de) dat
graag

-1-

wil(de) dat niet 
speoiaal,maar als 
(nu)het komt tooh 
wel fijn -2-

vindt het beter 
als er nog geen 
kind zou komen 

-3-

vindt het beter 
als er helemaal 
geen kinderen 
meer komen -4-

man : wil(de) dat
graag

-1-

wil(de) dat niet 
speciaal,maar als 
(nu)het komt toch 
wel fijn -2-

vindt het beter 
als er nog geen 
kind zou komen 

-3-

vindt het beter 
als er helemaal 
geen kinderen 
meer komen -4-

t>. Heeft de geboorte van een (dit) 
kind op dit ogenblik voor U be
paalde bezwaren op een van de 
volgende punten, mevrouw ?

medische bezwaren tegen zwangerschap -1-
financiële bezwaren -2-
moeilijkheden i.v.m. de woonruimte -3-
te weinig tijd voor Uw eigen leven -4-
problemen i.v.m. de opvoeding van 
de andere kinderen -5-
bezwaren i.v.m. de overbevolking -6-
problemen i.v.m. de toekomstplannen 
van mijn man -7-

I we zouden het niet meer aankunnen, 
! het zou te druk worden
i overige; Welke ?

j geen bezwaren -9-!

15» Ik zal U een aantal inkomensklassen opnoemen, mijnheer. Zou ü willen zeggen 
in welke van deze klassen Uw netto inkomen per maand valt, inclusief kinder
bijslag ?

minder dan ƒ. 500.- -1- ƒ. 500.-/ƒ• 650.- -2-| ƒ. 650.-/ƒ• 800.- -3- i
f .  800.-//.1 .000.-
ƒ .1 .500.—  of meer

-4-
-7-

/.1.000.-//»1*250.- -5- \ /.1 .250.-//.1 .500.- -6- j
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jjpjLEIDIlTG DEEL II

Ik zou nu na deze algemene wagen enigszins verder willen ingaan op het 
eigenlijke■onderwerp van hei; onderzoek. De opvattingen, die de mensen 
hebben over geboortenbeperking, lopen nogal eens uiteen. Ik heb hier een 
lijst met uitspraken, die men op dit gebied kan horen.,Ik zou graag van 
ieder van U Uw eigen mening daarover willen weten. Om het gesprek*niet te 
lang te laten duren zou ik U beiden deze lijst willen voorleggen (DEEL
II O'VERHAMDIGEN'), die U schriftelijk voor U zelf kunt invullen. Het is de 
bedoeling, dat U in de vakjes naast de uitspraken door een kruisje aangeeft 
of U het met deze uitspraken sterk eens, eens,'oneens of sterk oneens bent. 
Het is niet de bedoeling, dat U lang over iedere uitspraak nadenkt; kruist 
U het antwoord, dat het dichtst met Uw mening overeenkomt, aan. Let op: 
het gaat hier niet om wat U van bepaalde methoden vindt, maar alleen om wat U 
denkt over geboortenbeperking in het algemeen.

^INLEIDING DEEL III: SCHRIFTELIJK TWEEDE RESPONDENT }

Ik heb hier voor U, mevrouw/mijnheer, een lijstje met uitspraken, die U 
kunt invullen, terwijl ik Uw man/vrouw mondeling enkele vragen zal stellen.
U krijgt misschien het idee, dat ze met het onderwerp weinig te maken hebben, 
maar voor ons is het toch belangrijk, dat wij deze informatie hebben. U kunt 
op de eerste pagina lezen wat U moet doen.
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DEEL II: SCHRIFTELIJK MAN + VROUW *

9.

10.

11.

12.

L. ...

sterk
eens

1 . Geboortenbeperking is een goede 
zaak, omdat het voordelen heeft 
voor de gezondheid van de vrouw

i 2. Da katholieke kerk zou geboortai- 
beperking niet alleen moeten toe-

i staan, maar dit zelfs aan alle j
gehuwden moeten aanraden j

‘ 3* Ongecontroleerde bevolkingsgroei i 
leidt tot allerlei sooiale mistoe-i 
standen

• 4« Je kynt nooit weten of je nog eens 
een kind moet verliezen, daarom is 
geboortenbeperking verkeerd

5* De moge lijk goede dingen van ge- 
boortenbeperking doen niets af aan 
het feit, dat het in het algemeen 
niet geoorloofd is

6. Door geboortenbeperking onttrekt 
de mens zich aan een door God op
gelegde plicht

7* Geboortenbeperking kan meehelpen 
een gelukkig huwelijk op te bouwen

8. Ieder normaal echtpaar moet pro
beren zoveel kinderen te krijgen 
als ze lichamelijk en geestelijk 
aankunnen

geen [~óneens j- sterk 
mening j i oneens

-----1_

Geboortenbeperking is een teken 
van vers^Sndfg ouderschap
Geboortenbeperking is een teken 
van gemakzucht en egoïsme
De opvoeding van de kinderen komt 
beter tot zijn recht in een klein
gezin
Iedereen, die zijn gezond verstand; 
gebruikt, moet wel voor geboorten— ; 
beperking zijn. j

* De vragenlijst bestond hier dus uit twee, afzonderlijke delen: een voor de 
man en een voor de vrouw. Dit is eveneens het geval voor deel IV, VI, VII en 
VIII.



DEEL XII : SCHRIFTELIJK TWEEDE RESPONDENT

Leest U de onderstaande uitspraak:

Ik vond het vroeger op school erg 'belangrijk om veel vrienden te hebben, 

juist |--------- 1-----------1 onjuist

Het is de bedoeling dat U op de lijn door middel van een kort verticaal 
streepje aangeeft in welke mate U deze uitspraak voor U zelf juist vindt. 
Als de uitspraak volgens U zeer juist is, zet U het streepje geheel links; 
vindt U de uitspraak zeer onjuist, dan zet U het streepje geheel rechts. 
Wanneer U twijfelt of de uitspraak even juist als onjuist is, dan zet U 
het streepje op het midden van de lijn.

Hoe meer U de uitspraak juist vindt, des te verder naar links zet U het 
streepje, hoe onjuister de uitspraak dan des te verder naar rechts.

Op de volgep.de bladzijden vindt U een aantal van dit soort uitspraken.
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DEEL III: TWEEDE RESPOUDENT

1. Ik aarzel nooit me in te spannen om iemand te helpen, die in moeilijkheden 
verkeert.

juist |---------- 1------------ 1 onjuist

2. Mijn tafelmanieren thuis zijn even goed als wanneer ik in een restaurant eet. 

juist |—------- ----------j----------------------- J onjuist

3» Als ik een bioscoop zou kunnen binnenkomen zonder te betalen en ik er zeker 
van was, dat niemand mij zou zien-, zou ik het waarschijnlijk doen.

juist |..  .... -..{-......... 1 onjuist

4. Ik houd er van om af en toe in het wilde weg te kletsen.

juist I----------'i-----------I onjuist

5. Er zijn tijden geweest, dat ik zin had in opstand te komen tegen bepaalde 
gezagsdragers, ook al wist ik, dat ze gelijk hadden.

juist |--------- k.......... 1 onjuist

6. Ongeacht met wie ik spreek, ik kan altijd goed luisteren.

juist |— ------4'— -- -----1 onjuist

7. Ik heb weleens van iemand geprofiteerd.

juist |—--------- !--■----------| onjuist

8. Als ik een fout maak, ben ik altijd bereid om deze toe te geven, 

juist |--------- ------------ *| onjuist

9. Ik probeer altijd datgene in de praktijk te brengen, wat ik anderen voorhoud. 

juist I--------— I— ........1 onjuist

10.1 Als ik iets niet weet, vind ik het meestal niet erg om dat toe te geven. 

! juist |------ ----1----------- 1 onjuist

11.' Ik probeer soms liever met gelijke munt te betalen dan te vergeven en te 
vergeten.►

juist |-----------j— ----------1 onjuist



III-2

12. Ik zou er nooit over denken om iemand anders voor mijn fouten op te laten 
draaien.

juist |—--- ;—  |----------- 1 onjuist

13. Ik neem het nooit iemand kwalijk, als hij mij voor een wederdienst vraagt, 
juist |—  ------ :— |— ..... ....[ onjuist

14. Ik heb me nooit geërgerd, wanneer men ideeën tot uiting bracht, die erg 
verschilden van mijn eigen opvattingen.

juist [— — -----1------------1 onjuist

15. Ik heb nooit met opzet iets gezegd, waardoor de gevoelens van een ander 
werden gekwetst.

juist |---- ------ 1------------ 1 onjuist

16. Probeert U weleens meer te;'krijgen dan U eigenlijk toekomt ?
bijna nooit
zelden '
weleens
vaak

17» > Heeft U weleens iets 'over anderen verteld, dat hen in een kwaad daglicht stel—
■ de ?

bijna nooit |
zelden !
weleens j
vaak |

18V Als ik me erger
zeg ik meestal wat ik er van denk
zeg ik dikwijls wat ik er van denk
houd ik dat dikwijls voor me
houd ik dat meestal voor me
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19- Hoe erg vindt U het als men te kennen geeft lak te hebben aan fatsoensregels ? 

niet erg j---- — -|--— ---------- j heel erg

20. Als iemand zioh beter voordoet dan hij is, vind ik dat

sympathiek)— -----—*--- 1---------- j onsympathiek
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DEEL III: MOnDELnra HOOPDRESPQNDENT

1 cL •

b.

2 .

Was U er vó6r Uw huwelijk van op de hoogte, dat het mogelijk is de geboorten 
te regelen ?

- 1- ja - 2-

Was U toen U trouwde voldoende bekend met de mogelijkheden van geboorteribe- 
perking of vindt U dat U niet voldoende ingelicht was ?
voldoende ingelicht -1- geen mening -2- niet voldoende ingelioht -3-

Wie van de volgende personen heeft U hierover voor of tijdens Uw huwelijk 
voorgelicht ?
vader _1_
moeder'7 -2-
broer of zus -3-
andere familieleden -4- J
geestelijke -5- j
arts -6- j
vrienden -7- |
echtgeno(o)t(e) -8- i
onderwijzer of leraar -9- :
collega’s op het werk -10- j
boeken -11- i
andere personen; Wie ?

I

Welke van de volgende instanties moeten de voorlichting over geboortenregeling 
verzorgen ?

i de geestelijken -1-
i de artsen -2-
i radio en t.v. -3-
I de huwelijksbureaus -4-
i ouders -5-
ii
I

onderwijzers of leraren 
andere; Welke ?

-6-.........

Ii .. —

I geen mening -9-
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Je hoort weleens zeggen, dat ook gehuwden te weinig weten over de verschillen
de mogelijkheden van geboorteribeparking. Zou U hierover graag meer willen we
ten of vindt U dat U voldoende ingelioht bent ?

zou meer hierover 
willen weten -1- ben voldoende 

ingelicht -2- geen
mening -3-

Op deze kaart (KAART I) staan een aantal methoden van geboorteribeperking. 
Kunt U door het nummer op de kaart aangeven van welke van deze methoden U 
ongeveer weet wat het is.

kalendermethode 
t emperatuurmetho de 
totale onthouding 
voortijdig terugtrekken 
de pil 
condoom 
de ring
intra-uterinemidde1
pasta
spoeling
schuimtabletten

10

Vindt U het gebruik van ..... in het algemeen geoorloofd ? (KAART II) 

Indien ongeoorloofd: Kunt U zeggen, waarom U ...... niet geoorloofd vindt ?

(1)

: (2)
neen -3-

totale onthouding (3) ja -1-
geen mening -2- 
neen

voortijdig terugtrekken (4)
-3-
-1-

L

i ja
I------— r— “! geen mening -2- 

neen -3-

...... a. geoorloofd b. Indien ongeoorloofds
heid Waarom ?

volgens kalendermethode ja ' -1-
geen mening -2-
neen -3-

volgens temperatuurmethode ja -1- .
geen mening -2-
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613. Vervolg

de pil (5)

j ; de andere voorbehoedmiddelen 
! (6)

b. Indien ongeoorloofd: 
Waarom ?

geen mening -2- 
neen -3- I

- 1-  ;ja ______
geen mening -2- >. . „ — .
neen -3-

7a. ; Is het U bekend, da-t de Paus kort geleden een encycliek heeft geschreven over 
; geboorteribeperking ?

Lja -1- neen - 2 -

b. Welke van de methoden op de kaart (KAART II) worden volgens U door de Paus 
geoorloofd geacht ?

geoorloofd geen mening I ongeoorloofd
| p.o. volgens kalendermethode -1- i
p.o. volgens temperatuurmetho-
■ de -2-

..........J......... .!

totale onthouding 
voortijdig terugtrekken
de pil

-3-
-4-
- 5 -

• • -t- •• •—  

___ i_____
! de ajndere voorbehoedmiddelen -6- i

8a. Er wordt tegenwoordig veel gepraat ovër de houding van de katholieke kerk 
in deze zaken. Wat vindt U ?
De voorschriften van 
de kerk moeten blij
ven zoals ze zijn -1-

de kerk moet in het 
geheel geen voor
schriften geven -2-

de kerk moet haar 
voorschriften ver
anderen -3-

b. Indien voorschriften moeten veranderen: In welk opzicht ?
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Wanneer iemand zit met een moeilijkheid op sexueel gebied, zou U hem/haar dan 
aanraden naar een priester te gaan of vindt U dat de priesters daarover niet 
kannen oordelen ?

zou aanraden naar 
priester te gaan

zou niet aanraden 
om naar priester 
te gaan, maar vindt 
toch wel dat zij er 
over kunnen oordelen

priesters kunnen 
hierover niet 
oordelen

hangt er van af

-1- -2- -3- -4-

INLEIDING DEEL IV

De meningen over de vraag, of men aan de encycliek over geboortenregeling 
moet gehoorzamen of deze naast zich neer moet leggen lopen nogal uiteen. 
Ik het) hier een lijst met uitspraken die men de laatste tijd hierover wel— 
eens hoort.
U kunt die op dezelfde manier invullen als de vorige.

/
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DEEL 17: SCHRIFTEUJK U W  + VRCüW

sterk
eens

eens geen
mening

oneens sterk
oneens

1. Ook als de paus zich in de ency
cliek zou vergissen, moeten de ka
tholieken hem gehoorzamen

2. Geboortenregeling heeft allereerst 
met het- huwelijksleven van man en 
vrouw te maken en zij zijn dan ook 
verantwoordelijk voor de methode, 
die zij willen gebruiken

3. Mensen, die de encycliek niet op
volgen, zijn slechte katholieken

4. De kerk heeft het recht en de plicht 
om een uitspraak over geboortenre- 
geling te doen, maar de katholieken 
hebben het recht deze naast zich 
neer te leggen

—  —

5. De paus heeft de kerk een grote 
dienst bewezen door ons absolute 
richtlijnen te geven.

6. De kerk moet zich uitspreken over 
de zin en de waarde van het huwe
lijk, maar niet over de middelen 
van geboortenbeperking |

7. Veel gelovigen willen wel trouw 
zijn aan de kerk, maar de paus maakt 
het hun door de encycliek wel moei
lijk ----

i
!

___ I
8. Hoewel uiteindelijk het eigen geweten 

beslist, kan men de encycliek niet 
zomaar naast zich neerleggen -

9* De encycliek is verwerpelijk, omdat 
het verdere discussie over geboor- 
tenbeperking afwijst

10. Als men de geboortenbeperking aan het 
eigen geweten van de gehuwden over
laat, wordt het een chaos

. ...

11. Nu de paus gesproken heeft, moeten 
wij ons daarbij neerleggen

12. De paus moet zich als ongehuwde 
geen oordeel aanmatigen over geboor- 
■tenbeperking

13. De encycliek geeft de gelovigen 
eindelijk het zo nodige houvast
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En wat vindt U van de volgende uitspraken over de voordelen en nadelen 
van voorbehoedmiddelen ?

sterk
eens

geen
mening

oneens sterk
oneens

Voorbehoedmiddelen leiden gemakke
lijk tot huwelijksontrouw en zeden
verval

2. Voorbehoedmiddelen zijn de enige
manier om verantwoord aan geboor- j 
tenbeperking te doen j

3o Het gebruik van voorbehoedmiddelen \ 
gaat in tegen de natuur ]
Als de man gewend is aan voorbehoed
middelen zal hij gemakkelijk de eer
bied voor zijn vrouw verliezen
Voorbehoedmiddelen brengen de jeugd 
in gevaar

6. Het doet er niet toe welke middelen 
je gebruikt, als de reden waarom 
je het doet maar goed is
Voorbehoedmiddelen worden alleen 
gebruikt door mensen, die zich niet 
kunnen beheersen

T■
i
j

i
r

---

T'

Door voorbehoedmiddelen gaat de man 
zijn vrouw zien als een middel tot 
egoïstische bevrediging
De voordelen van voorbehoedmiddelen 
zijn groter dan de nadelen

--- f.

T

-r

10. Voorbehoedmiddelen leiden niet tot j 
zedenverval, maar tot een grotere 
verantwoordelijkheid van de ouders j

11. Voorbehoedmiddelen vergroten de 
vrijheid en gelijkwaardigheid van 
de vrouw

— f

12. Door de grotere veiligheid van 
voorbehoedmiddelen heeft men meer 
mogelijkheid tot een goede sexu
ele omgang in het huwelijk

13. Het gebruik van voorbehoedmidde
len is een ernstige zaak, waarover 
men zeer goed moet nadenken

14* Er zou meer voorlichting moeten 
worden gegeven over voorbehoed
middelen

-+_
I
!t

.. -I-t
ii

...4 -

-i-;
l

J...
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DEEL V: MCMDEIDrG H00FDRESP0MDÏ3SIT

Hebt U weleens gehoord, van sterilisatie, een medische ingreep waardoor de 
man of de vrouw geen kinderen meer kan krijgen ?
ja - 1- - 2 -

Vindt U dat geoorloofd ?
ja, zonder meer (dus altijd!) -1-
ja, indien medisch noodzakelijk -2-
ja, ook in bepaalde andere ge
vallen -3-
neen, nooit -4-
geen mening -9-

Indien "ook in andere gevallen": Wanneer acht U dit, ook als er geen medische 
reden is, toch geoorloofd ?

! Hebt U weleens gehoord van abortus provooatus of vruchtafdrijving ?
| ~ r - - ' “ 3 3
i Vindt U dit geoorloofd ?

ja, zonder meer (dus altijd !) -1-
ja, indien medisch noodzakelijk -2-
ja,-.'ook in bepaalde andere ge
vallen -3-
! neen, nooit -4-
geen mening -9-

I
1 Infj-ier_ "ook in andere gevallen"; Wanneer acht U dit, ook als er geen medische 
I rëcLen is, toch~ge oorloofd"
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3a. Op de kaart die U hebt (KAART l) staan een aanta 
ling. Past U op het ogenblik een van deze methoc

1 methoden van geboortenrege- 
en toe ?

ja -1- neen -2-

\ /

b. En in het verleden ?
ja -1- neen -2-

c. Waarom past U op het ogen
blik geen geboortenrege- 
ling meer toe ?

'i'

d. Hebt U een speoiale reden, 
waarom U nooit geboorten- 

^rege ling hebt toegepast ?

4a.i Heeft U of Uw vrouw (man) weleens met een van de volgende personen over deze
; zaken gepraat om advies in te winnen ?i
; Indien ja: b en c

b.i Waren ze v6ór of tegen geboortenregeling in Uw geval of stonden ze er neutraal 
, tegenover ?

c.i Hebben ze U een bepaalde methode aangeraden ? (KAART i)

geen van deze 
personen -0-

a. personen, waarmee b. mening t.o.v. geb.bep. o. aangeraden methode
contact ’ voor neutraal tegen no.methode 

KAART I
geen

ouders -1 -]
I— ..... .... ’ -- 1broer of zus -2-
geestelijke .... H
artë -4-j

..... _.
wijkverpleegster -5-j

; vrienden en ken- j 
| nissen -6-|
; huwelijksbureau —7—
j andere personen:
!
i

ENQ.: - INDIEtï GEBOORTENREGEIING OP DIT OGENBKEK: DEEL VI A.
- IKDIEET GEBOORTENREGEIING UT HET VERLEDEN: DEEL VI B.
- INDIEN' GEEN HUIDIGE OF VERLEDEN GEBOORTENREGELING: DEEL VI 0.
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INLEIDING DEEL VI

Ik heb hier weer enkele vragen, die U schriftelijk kunt invullen.
Zij gaan over Uw eigen gebruik van de verschillende methoden van geboorten- 
regeling. Het is de bedoeling, dat U een kruisje zet in het lege vakje ach
ter het door U gekozen antwoord. Wanneer in de vraag staat, dat U meer mogelijk
heden kunt kiezen, kunt U meer kruisjes zetten.
ENQ.: VOOR OVERHANDIGING VAN DEEL VI DE VRAGEN WEGSTHEPEN, DIE VOOR DE RES
PONDENT NIET VAN TOEPASSING ZIJN, AFHANKELIJK VAN HEI WEL OF NIET TOEPASSEN 
VAN GEBOORTENREGELING.
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DEEL VI: SCHRIFTEKEJK MAN + VROUW

DEEL VI A

1.

2 .  i

Kunt U door een of meer kruisjes 
aangeven welke van de hiernaast- 
staande methoden U samen weleens 
hebt gebruikt ?

Toen U voor het eerst geboorten- 
regeling ging toepassen, had U 
toen al kinderen ?
Zo ja: hoeveel ?

3. Kunt U door een of meer kruisjes 
aangeven welke (combinatie) van 
de hiernaaststaande methoden U 
op het ogenblik gebruikt ?

periodieke onthouding zonder 
t empe ratuurmet ing
periodieke onthouding volgens 
t empe ratuurmet ing
totale onthouding
voortijdig terugtrekken
de pil
condoom of kapotje
de ring of baarmoederkapje
een middel, dat in de baarmoeder 
wordt ingebracht, bijv. spiraal
pasta
spoeling
schuimtabletten
overige, namelijk:

nog geen kinderen

ja, kinderen

periodieke onthouding zonder 
t empe ratuurme t ing
periodieke onthouding volgens 
t empe ratuurmet ing
totale onthouding
voortijdig terugtrekken
de pil
condoom of kapotje
de ring of baarmoederkapje
een middel, dat in de baarmoeder 
wordt ingebracht, bijv. spiraal
pasta
spoeling ■ii
s chuimt able 11 en
overige, namelijk:

s In de oorspronkelijke vragenlijst werd voor de delen VI, VII en VIII een 
schutblad gehecht om de anonimiteit zoveel mogelijk te garanderen.
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4a. Wilt U een kruisje zetten achter
die reden of redenen, waarom U deze 
methode of combinatie van methoden 
hebt gekozen?

is één van de meest betrouwbare 
methoden
is één van de minst storende me
thoden bij de gemeenschap
is minder moeilijk vol te houden
is een van de methoden, die me 
het minst tegenstaan
de (meeste) andere methoden zijn 
niet toelaatbaar
de (meeste) andere methoden vind 
ik bezwaarlijk i.v.m. bepaalde 
medische gevolgen

i

mijn vrouw/man6geeft nu eenmaal
' de voorkeur aan deze methodej.------ ------------------------

b. Heeft U, voordat U deze methode 
koos iemand geraadpleegd, die U 

j  deze methode heeft aangeraden ? 
j  Zo ja: Wie ?

i i  om een andere reden; Welke ?
jj

neen 

Ü ja; Wie ?

‘L.
Als U de pil of andere voorbehoed
middelen gebruikt of voortijdig 
terugtrekt:
De paus heeft in zijn encycliek 
verklaard, dat deze methoden niet 
zijn toegestaan. Is dit voor U 
een bezwaar ?

■i ja, een groot bezwaar
j; ja, oo
j j  neen,

n bezwaar 
geen bezwaar

6. Als U alleen totale onthouding, 
periodieke onthouding of de 
temperatuurmethode gebruikt:
Als de paus officieel zou verklaren, 
dat het gebruik van de pil of ande
re voorbehoedmiddelen toegestaan is, 
zou U dan liever één van deze methoden 
gaan gebruiken ?

Wat vindt U alles in aanmerking 
genomen van de methode, die U op 
het ogenblik gebruikt ?

ja
| neen 
I weet niet

zeer tevreden
tevreden 
j tamelijk tevreden

• -4 —!

minder tevreden
ontevreden 
zeer ontevreden

* De formulering verschilde hier uiteraard naargelang het deel voor de man dan 
wel voor de vrouw bedoeld was. Dit geldt ook voor andere vragen en antwoorden 
in dit deel, evenals in deel VII,
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En wa-t vindt Uw vrouw/man daarvan ?

Zijn er voor U op een of meer van 
de hiernaaststaande punten bezwaren 
verbonden aan de methode, die U op 
het ogenblik gebruikt ?

zeer tevreden
tevreden
tamelijk tevreden
minder tevreden
ontevreden
zeer ontevreden

hij is weinig betrouwbaar
hij is storend bij de gemeenschap

Zijn er misschien voor U andere 
bezwaren, die hierboven niet ge
noemd zijn ?
Zo ja: Welke ?

hij is moeilijk vol te houden
de methode staat mij eigenlijk toch 
wel tegen
ik vraag mij af of deze methode 
eigenlijk wel geoorloofd is
de methode vind ik toch wel be
zwaarlijk i.v.m. bepaalde medische 
gevolgen
mijn vrouw/man heeft bepaalde bezwa
ren tegen deze methode
neen, voor mij zijn geen van deze 
bezwaren van belang

j J^neen
ja; Welke ?

.. -
Indien U in het verleden een an-

: dere methode hebt gebruikt als op 
! dit ogenblik:

Welke methode hebt U het laatst 
gebruikt vóór U op de huidige me
thode bent overgestapt ?

periodieke onthouding zonder 
t emp e r atuurme t ing
periodieke onthouding volgens 
t emperatuurmet ing
totale onthouding
voortijdig terugtrekken
de pil
condoom of kapotje
de ring of baarmoederkapje
een middel, dat in de baar
moeder wordt ingebracht,bijv. 
spiraal
pasta
spoeling
s chuimtabletten
overige, namelijic:
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b. Wilt U een kruisje zetten achter 
die reden of redenen, waarom U met 
deze methode gestopt bent ?

12. Is Uw vrouw/bent U weleens tijdens 
i een periode waarin U eigenlijk pe- 
1 riodieke onthouding toepaste, toch 
J in verwachting geraakt ?
'! (Wilt U ook eventuele miskramen en 
; doodgeboren kinderen meetellen)

hij was weinig betrouwbaar
hij was storend bij de gemeen
schap
hij was moeilijk vol te houden
hij stond mij eigenlijk toch 
tegen
ik vroeg mij achteraf toch af 
of deze methode wel geoorloofd 
was
ik vond deze methode toch be- 

1 zwaarlijk i.v.m. bepaalde me
dische gevolgen

■.
mijn vrouw/man gaf nu eenmaal de 
voorkeur aan een andere methodei ‘ ..............| om een andere reden; Welke ?j • •
.. ... ... -■ ....... ..- ' ..
neen

I ja, eenmaal
ja, tweemaal i
ja, meermalen i

I

I3a.| Heeft Uw vrouw/heeft D weleens een 
' miskraam of doodgeboren kind ge
had ?

b.i Indien ja: Heeft Uw vrouw/heeft U 
' weleens een miskraam of doodgeboren 
. kind gehad uit een zwangerschap, die 
bntstond toen U eigenlijk perio
dieke onthouding toepaste ?

! geen I
ja, eenmaal i__  ̂. __

,ija» tweemaal !
ja, meermalen
neen
ja, eenmaal
ja, tweemaal
ja, meermalen

14a,

b.

Is één van Uw kinderen gebrekkig ter 
wereld gekomen; lichamelijk (blind, 
horrelvoet enz.) of geestelijk (mon
gooltje, debiliteit enz.)?

Indien ja: Hebt U weleens een gebrekkig! 
kind gekregen uit een zwangerschap, die 
ontstond toen U eigenlijk p.o. toe
paste ?

geen
ja, één kind '
ja, twee kinderen
ja, meer kinderen
geen
ja, één kind
ja, twee kinderen
ja, meer kinderen
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DEEL VI B

1 5 .

16.

Kunt U door een of mëer kruisjes 
aangeven welke van de hiernaast- 
staande methoden U samen weleens 
hebt gebruikt ?

Toen ü voor het eerst geboorten- 
regeling ging toepassen had U 
toen al kinderen ? Zo ja: hoe
veel ?

periodieke onthouding zonder 
temperatuurmeting
periodieke onthouding volgens 
temperatuurmeting
! totale onthouding
!" voortijdig terugtrekken
I de pil
j condoom of kapotje
! de ring of baarmoederkapje
I een middel, dat in de- baarmoeder 
! is ingébracht, bijv. spiraal
; pasta
ii spoeling
j t— - ..........................................
1S sohuimtabletten
overige, namelijk:

i, .. .

jjiog geen kinderen 
i ja, ... kinderen

. .. ____1

17« Is Uw vrouw/bent U weleens tijdens 
een periode waarin U eigenlijk pe
riodieke onthouding toepaste, toch 
in verwachting geraakt?
(Wilt U ook eventuele miskramen en 
doodgeboren kinderen meetellen)

neen
ja, eenmaal 
ja, tweemaal 
ja, meermalen

18a.; Heeft Uw vrouw/heeft U weleens een 
miskraam of doodgeboren kind ge
had ?

b«: Indien ja: Heeft Uw vrouw/heeft U 
weleens een miskraam of doodgeboren 

| kind gehad uit een zwangerschap, 
i die ontstond toen U eigenlijk peri- 
j odieke onthouding toepaste ?

(--  ■ 'i geen
: ja, eenmaal 
ja, tweemaal 

i ja, meermalen

geen
ja, eenmaal 
ja, tweemaal 
ja, meermalen
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Is één van Uw kinderen gebrekkig 
ter wereld gekomen; lichamelijk 
(blind, horrelvoet enz.)of gees
telijk (mongooltje, debiliteit 
enz.)?

Indien ja: Hebt U weleens een ge
brekkig kind gekregen uit een 
zwangerschap, die ontstond toen U 
eigenlijk p.o. toepaste ?

geen
ja, één kind
ja, twee kinderen
ja, meer kinderen
geen
ja, één kind
ja, twee kinderen
ja, meer kinderen

i
i
;
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UEEL VI C

Oa.

b.

Denkt U, dat U in de toekomst 
geboortenregeling zult gaan. toe
passen ?

ja
nèen
weet niet

Indien .ja; Hoeveel kinderen denkt 
U, dat U zult hebben, wanneer U ge- j 
boortenregeling zou gaan toepassen ? ,

------
| ••••••■ kinderen
weet niet

:1a.i Als U geboortenregeling zou gaan 
. toepassen, aan welke van dè hier- 
' naaststaande methoden zou U dan 
de voorkeur geven ? (ü mag slechts 
één methode aankruisen)

periodieke onthouding zonder 
temperatuurmeting
periodieke onthouding volgens 
temperatuurmeting
totale onthouding
voortijdig terugtrekken
de pil
condoom of kapotje
de ring of baarmoederkapje
een middel, dat in de baar
moeder wordt ingebracht, bijv. 
spiraal

r
pasta
spoeling
schuimtabletten 
overige; Welke ?

b. Indien U al een idee hebt voor een 
bepaalde methode; Om welke reden 
of rede'nen geeft U de voorkeur aan 
deze methode ?

is één van de meest betrouwbare 
methoden
is één van de, minst storende me
thoden
is minder moeilijk vol te houden
is één van de methoden die me het 
minsjt _tegenstaan
de (meeste) andere methoden zijn 
niet toelaatbaar
de (meeste) andere methoden vind 
ik bezwaarlijk i.v.m. bepaalde 
medische gevolgen
mijn vrouw/man geeft nu eenmaal de j 
voorkeur aan deze methode i
om een andere reden; . Welke ?

i_______
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Heeft Uw vrouw/heeft U weleens 
een miskraam of doodgeboren 
kind gehad ?

Is één van Uw kinderen gebrek
kig ter wereld gekomen; licha
melijk (blind, horrelvoet enz.) 
of geestelijk (mongooltje, debi
liteit enz.) ?

geen
ja, eenmaal
ja, tweemaal
ja, meermalen

geen
ja, één kind
ja, twee kinderen
ja, meer kinderen



VXX-1

DEEL VII: SCHRIKTELUK MAH + VROUW

Hier heeft U een lijst, die gaat over een aantal algemene zaken rond de sexu
ele omgang tussen U heiden. U kunt die op dezelfde wijze invullen als de vo
rige._________________._________

1. Spreekt U weleens met Uw vrouw/man 
over de sexuele kant van het huwe
lijk ?

■ dikwijls
regelmatig
soms
zelden
nooit

2. Hoe vaak heeft U in het laatste 
jaar, algemeen gesproken, per maand 
gemeenschap gehad ?

éénmaal of minder per maand
2 S. 3 keer per maand
4 a 5 keer per maand
6 S, 7 keer per maand
8 a 9 keer per maand
10 S, 11 keer per maand
meer dan 11 keer per maand

3a.| Het verlangen naar de gemeenschap 
! verschilt van persoon tot persoon.
! Is het aantal malen, dat U hierbo- 
j ven genoemd hebt, voor U juist goed 
j of zou U graag vaker of minder 

vaak gemeenschap hebben ?
I

b.: Wat denkt Uw vrouw/man naar Uw me
ning hierover ?

graag vaker
graag minder vaak
juist goed zo

zij/hij zou graag vaker gemeen
schap hebben
zij/hij zou graag minder vaak 
gemeenschap hebben
zij/hij vindt het juist goed zo
weet niet

# Ook hier ging het dus oorspronkelijk om twee afzonderlijke delen: één 
voor de man en één voor de vrouw.
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4a. In een huwelijk wordt dikwijls 
als moeilijkheid ervaren, dat de 
behoefte aan gemeenschap van de 
echtgenoten verschilt.
Zou U graag willen, dat het ver
langen van Uw vrouw/man naar de 
samenleving sterker of minder 
sterk was ?
Wat zou Uw vrouw/man graag wil
len ?

zou graag verlangen van vrouw/man 
sterker willen
zou graag verlangen van vrouw/ 
man minder sterk willen
neen, is goed zo

dat Uw verlangen naar de samen
leving sterker zou zijn
dat Uw verlangen naar de samen
leving minder sterk zou zijn
neen, zij/hij vindt het juist goed 
zo
weet niet

5a. Weigert Uw vrouw/man weleens 
als U graag gemeenschap wil ?

Indien Uw vrouw/man weleens wei
gert: vindt U dat moeilijk te aan
vaarden of kunt U zich daar gemakke
lijk bij neerleggen ?

dikwijls
soms
nooit
moeilijk
tamelijk moeilijk
tamelijk makkelijk
makkelijk

6. Hoe vaak gaat het initiatief tot 
de gemeenschap van U uit en hoe 
vaak van Uw vrouw/man ?

altijd van mij
bijna altijd van mij
meestal van mij
soms van mij, soms van mijn vrouw/ 
man
meestal van mijn vrouw/man
bijna altijd van mijn vrouw/man
altijd van mijn vrouw/man
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*■ Zou U het prettig vinden, als Uw 
vrouw meer of minder het initi
atief zou nemen of vindt U het, 
zoals het nu ge "beurt, goed ?

Wat zou Uw vrouw prettig vinden ?

Hoe staat U tegenover de gemeenschap? 
Vindt U het in het algemeen fijn, 
laat het U meestal onverschillig, of 
hebt U meestal tegenzin ?

Hoe staat Uw vrouw/man tegenover de
samenleving

vindt het meestal fijn
laat me meestal onverschillig
heb meestal tegenzin
hangt er van af

ze/hij vindt het meestal fijn
het laat haar/hem meestal on
verschillig
ze/hij heeft meestal tegenzin
het hangt er van af
weet niet

prettig als mijn vrouw meer 
initiatief nam
prettig als mijn vrouw minder 
initiatief nam
bestaande situatie is goed

ze zou graag willen, dat ze 
minder het initiatief hoefde 
te nemen
ze zou graag willen, dat ze 
meer het initiatief zou kunnen 
nemen
ze vindt het juist goed zo
weet niet

36 De formulering voor de vrouw, die anders luidde vindt men achter dit deel.
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9a.

b.

De mate, waarin een vrouw bij de sa
menleving orgasme (lichamelijke be
vrediging) heeft kan zeer veel ver
schillen. De bevrediging kan zeer he
vig zijn of niet zo intens.
Soms duurt dit gevoel kort, soms 
lang. Een aantal vrouwen ervaart 
dit bevredigende gevoel in het ge
heel niet. Hebt U weleens bevredi
ging bij de gemeenschap ?
Indien weleens lichamelijke bevre
diging b. ook beantwoorden
Is dat dan bij U een gevoel met 
een tamelijk kort, maar zeer he
vig hoogtepunt of ervaart U het 
wel als prettig, maar niet zo in
tens ?

altijd
vaak
soms
practisch nooit
nooit

gevoel met tamelijk kort, 
maar hevig hoogtepunt
wel prettig, maar niet zo 
intens gevoel
soms hevig gevoel, soms niet 
zo intens
andere wijze

10a.

b.

Alles in aanmerking genomen, vol
doet de gemeenschap in het alge
meen aan Uw verwachtingen ?

En voor Uw vrouw/man, voldoet de 
gemeenschap aan haar/zijn ver
wachtingen ?

altijd
meestal wel
soms wel, soms niet
meestal niet
nooit
altijd
meestal wel
soms wel, soms niet
meestal niet
nooit
weet niet

11a.

b.

Hebt U voor Uw huwelijk weleens ge
meenschap gehad met Uw huidige echt- 
geno(o)t(e) ? (indien U kerkelijk ge
huwd bent, wordt deze datum bedoeld)
Indien ja: verwachtte U misschien 
reeds een kind toen U ging trouwen?

ja
neen

ja
neen

* Deze vraag was uiteraard alleen in het deel van de vrouw van toepassing.
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12. Hebt U voor Uw huwelijk weleens 
gemeenschap gehad, met een andere 
vrouw/man ?
(indien U kerkelijk gehuwd bent, 
wordt deze datum bedoeld) .

ja

13. Indien U weleens gemeenschap hebt 
gehad vóór het huwelijk;
Welke van de hiernaast staande 
methoden hebt U vóór Uw huwelijk 
gebruikt om te voorkomen,'dat U 
een kind zou krijgen ?

periodieke onthouding zonder 
t empe ratuurmet ing
periodieke onthouding volgens 
temperatuurmeting
voortijdig terugtrekken
de pil
condoom of kapotje
de ring of baarmoederkapje
een middel, dat in de baarmoeder 
wordt ingebracht, bijv. spiraal
pasta
spoeling
schuimtabletten
heb vóór het huwelijk nooit 
een van deze methoden toege
past

14.

15.

16.

Zoals U wellicht weet kunnen man 
en vrouw samen ook tot sexuele 
bevrediging komen zonder dat ze 
werkelijk gemeenschap hebben.

Doet U dit weleens ?

Hebt U dit vóór Uw huwelijk wel
eens gedaan ?
(met uw eigen vrouw/man of een 
ander ?)

ja
neen ------
ja
neen

Acht U het geoorloofd, wanneer een 
getrouwde man en vrouw bewust samen 
op een andere manier dan door gemeen
schap bevrediging nastreven ?

Doet U weleens aan zelfbevrediging ?

ja
neen

&geen mening

ja
neen

* In het deel van de man is per abuis deze categorie niet opgenomen
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. De wijze, waarop men denkt over de betekenis van de sexualiteit in het 
huwelijk, is zeker niet voor iedereen gelijk. Wat vindt U van de volgende 
uitspraken ?

sterk
eens

eens geen
mening

oneens sterk
oneens

1. Er zijn belangrijker dingen in het 
huwelijk dan de sexuele omgang

2. Ik vind het ontoelaatbaar, wanneer 
je geslachtsgemeenschap met elkaar 
hebt alleen om de sexuele bevredi
ging

3. Ook in een goed huwelijk kan de 
geslachtsgemeenschap weleens min
der prettig verlopen

4. Ik zou geen gemeenschap kunnen 
hebben met iemand, waarvan ik niet 
houd

5. De geslachtsgemeenschap is voor 
mij steeds een hoogtepunt in onze 
liefde voor elkaar

6. Het is belangrijker dat een vrouw 
een goede moeder is dan een goede 
minnares .

7. Ook in goede huwelijken kunnen
spanningen op sexueel gebied voor
komen

8. Ik beschouw de gemeenschap als 
een plicht, die je in het huwe
lijk nu eenmaal tegenover de ander 
hebt

9. Dat je van elkaar houdt, is voor 
mij bij de geslachtsgemeenschap 
zeker niet altijd de hoofdzaak

10. Voor een goed huwelijk is het
sexuele helemaal niet zo belang
rijk

'11. De mogelijkheid van een zwanger
schap ervaar ik bij de geslachts
gemeenschap dikwijls als een last

12. Het gaat voor mij bij de geslachts
gemeenschap dikwijls vooral om de 
sexuele bevrediging

13. Als de geslachtsgemeenschap niet 
fijn verloopt, is er alle kans dat 
het huwelijk stuk gaat

14» Het is in een huwelijk niet zo
belangrijk of je sexueel bij elkaai 
past, als je verder maar goed met 
elkaar kunt opschieten
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Vervolg sterk
eens

eens geen
mening

oneens sterk
oneens

15. Sexualiteit zie ik als iets op 
zichzelf en niet terwille van 
het kinderen krijgen

16. Be lichamelijke kant van de ge
slachtsgemeenschap is voor mij 
toch eigenlijk maar hijzaak

17. Het staat mij tegen als mijn 
vrouw/man geslachtsgemeenschap 
met mij wil alleen om het li
chamelijke genot

18. Voor mij is het belangrijker 
dat mijn vrouw/man tot sexuele 
bevrediging komt dan ik zelf

rT

1 9. De lichamelijke kant van het hu
welijk wordt dikwijls overschat. 
Het is belangrijker, dat je elkaar 
begrijpt

iI
-

_ _  ; _ [20o Als de geslachtsgemeenschap niet' 
verbonden was met het krijgen 
van kinderen, zou het voor mij veel 
moois daaruit wegnemen

I

. |.... . i . . ..
!

.....
21. Een tijd van totale onthouding 

is een bedreiging voor het huwe
lijk

---
t -  \

i

22. Belangrijkste waarde in de ge
slachtsgemeenschap is voor mij, 
dat je daardoor kinderen kunt 
krijgen

h r ;
!

23. Het gaat er bij de geslachtsge
meenschap vooral om, dat je je 
liefde voor elkaar op een speciale 
manier beleeft

24* Een goede sexuele verhouding is 
een belangrijke grondslag voor 
het huwelijk Vf ■

25. Wanneer je sexueel minder goed 
bij elkaar past, neemt dit veel 
moois van het huwelijk weg I

26. Het is bij de gemeenschap wel 
belangrijk, dat je van elkaar 
houdt, maar op het moment zelf 
is voor mij het verlangen naar 
sexuele bevrediging toch belang
rijker

27» Als je gelukkig bent in de sexu
ele omgang, werkt dat door in je 
hele huwelijk

280 Lichamelijk genot komt voor mij 
bij de geslachtsgemeenschap op 
de laatste plaats
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Vervolg sterk
eens

eens geen
mening

oneens sterk
oneens

29. Als de geslachtsgemeenschap niet 
de enige mogelijkheid was om kin
deren te krijgen, zöu ik er toch 
weinig om geven

30. Dat je van een geslachtsgemeen
schap een kind kunt krijgen, is 
voor mij een bijzaak

En wat vindt U van de volgende uitspraken ?
sterk
eens

eens geen
mening

oneens sterk
oneens

1. Als je van elkaar houdt, is ge
meenschap v66r het huwelijk geen 
kwaad

2. Als je getrouwd bent,komt van 
sexuele omgang met een ander 
altijd narigheid

3. Als je daaraan behoefte hebt,
is zelfbevrediging ook voor iemand 
die getrouwd is iets waar weinig 
kwaad in steekt

4. Het is geen bezwaar, als meisjes 
geen maagd meer zijn, wanneer ze 
trouwen

5. Zelfbevrediging bij iemand die 
getrouwd is, is wel erg, maar 
er zijn belangrijker moeilijk
heden in het huwelijk

6. Ontrouw is een grote misstap, die 
je nooit kunt goedpraten

7* Het is maar goed, dat de katholie
ke kerk geslachtsgemeenschap vóór 
het huwelijk verbiedt

8. Zelfbevrediging bij mensen die ge
trouwd zijn, is onnatuurlijk

9. Het is een normale zaak als ver
loofden sexuele omgang hebben

10. Zelfbevrediging bij iemand die 
getrouwd is, is nooit goed te 
praten

11. Als je getrouwd bent, is gemeen
schap met een ander een groot 
kwaad
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Vervolg f sterk
eens

eens geen
mening

oneens sterk
oneens

12. Als je als getrouwde aan zelf
bevrediging doet, is er iets 
met je huwelijk

13. Ook als je niet gelukkig bent 
in je huwelijk, moet geslachts- 

. gemeenschap met een ander als 
een groot kwaad worden.afgekeurd

14. Door sexuele omgang voor het 
huwelijk loop je op de dingen 
vooruit en dat neemt veel moois 
van het huwelijk weg

15. Sexuele omgang met een ander
leidt onvermijdelijk tot de mis
lukking van het huwelijk

19. Als U Uw huwelijk vergelijkt met dat 
van anderen, wat vindt U dan ? t

20. Wat denkt U ? ons huwelijk wordt steeds ge
lukkiger
het blijft gelijk
het zal steeds minder voor mij 
gaan betekenen I

21a.

b.

Vindt U het wenselijk in een hu
welijk dat de man en de vrouw 
een bepaald bedrag helemaal voor 
zichzelf kunnen besteden ?

zou Uw vrouw/man hierover den- 
iij/hij

Hoe
ken ? Vindt zij/hij het wenselijk 
in het huwelijk dat de man en de 
vrouw een bepaald bedrag helemaal 
alleen voor zichzelf kunnen beste
den ?

het is gelukkiger dan andere 
huwelijken
het is niet beter maar ook 
niet slechter
ik denk dat andere huwelijken 
gelukkiger zijn

J

ja, voor beiden
alleen voor de man
alleen voor de vrouw
voor geen van beiden

zij/hij vindt het wenselijk voor 
beiden
alleen voor de man
alleen voor de vrouw
voor geen van beiden
ik ken haar/zijn mening niet
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22.

23a.

2 5a.

b.

Hebt U weleens onenigheid ? dikwijls
soms
zelden
nooit

Zou U een paar dagen per jaar ja, zeer graag
er helemaal alleen op uit willen 
trekken, vakantie dus zonder Uw ja, graag
vrouw/man en kinderen ? neen, niet graag

Wilt U ook eens aankruisen hoe ja, zeer graag
graag Uw vrouw/man er helemaal 
alleen op uit zou willen trekken, ja, graag
vakantie dus zonder U en de kin
deren ?

neen, niet graag
ik ken de mening van mijn 
vrouw/man niet

24a. Ieder echtpaar gaat weleens uit,
naar kennissen of vrienden, of naar 
de bioscoop, naar een toneelstuk 
e.d.. Wat zou U het liefst willen ? 
Wilt U dat hiernaast eens aarikruisen?

b. En wat denkt U dat Uw man/vrouw graag 
zou willen ?

Wat zou Uw reactie zijn, als U merkt 
dat Uw man U een enkele keer ontrouw 
is geweest ?

Wat zou de reactie van Uw vrouw/ 
man zijn als zij/hij zou merken dat 
U een enkele keer ontrouw was ge
weest ?

meer uitgaan dan wij nu doen
minder uitgaan dan wij nu doen
het zo houden als het nu is

meer uitgaan dan wij nu doen
minder uitgaan dan wij nu doen
het zo houden als het nu is
ik ken de mening van mijn vrouw/ 
man niet

ik zou ernstig denken over echt
scheiding
ik zou het heel erg vinden en 
haar/hem dat duidelijk laten 
blijken
ik zou het erg vinden maar er 
niet over spreken
ik zou het niet zo erg vinden
zij/hij zou ernstig denkenover 
echtscheiding
zij/hij zou het heel erg vinden 
en mij dat duidelijk laten blij
ken
zij/hij zou het erg vinden maar 
er niet over spreken
zij/hij zou het niet zo erg vinden
ik weet niet wat zij/hij er van 
zou vinden
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26. Als U Uw huwelijk overziét, wilt 
U dan eens aankruisen hoe U het 
beoordeelt ?

ons huwelijk is goed; er is 
heel weinig of niets te verbe
teren
ons huwelijk is goed, maar er zou 
toch wel het een en ander beter 
kunnen
er zou in ons huwelijk veel be
ter kunnen

27a. Wilt U hiernaast eens aankruisen 
wat U vindt van het werken buitens
huis door een gehuwde vrouw ?

b. Wilt U ook eens aankruisen wat U 
denkt dat de mening van Uw vrouw/ 
man op dit punt is ?

28a. Ieder mens heeft er weleens be
hoefte aan om te merken dat hij 
gewaardeerd wordt door anderen. 
Zoudt U eens willen aankruisen
hoe U op dat punt Uw relatie met 
Uw vrouw/man ziet ?

b. Hoe denkt Uw vrouw/man hierover 
volgens U ?
Wilt U dat ook eens aankruisen ?

mijn vrouw werkt/ik werk zelf bui
tenshuis, dat vind ik plezierig
mijn vrouw werkt/ik werk zelf bui
tenshuis, dat vind ik niet plezie
rig
ik zou het wel plezierig vinden 
als mijn vrouw/ik een werkkring 
buitenshuis zou hebben
ik zou het niet plezierig vinden 
als mijn vrouw/ik een werkkring 
buitenshuis zou hebben

! zij werkt/ik werk buitenshuis en 
dat vindt zij/hij plezierig
zij werkt/ik werk buitenshuis en 
dat vindt zij/hij niet plezierig
zij/hij zou het wel plezierig 
vinden als zij/ik een eigen werk
kring buitenshuis zou hebben
zij/hij zou het niet plezierig 
vinden als zij/ik een eigen werk
kring buitenshuis zou hebben
ik ken de mening van mijn vrouw/ 
man niet

ik zou wel willen dat zij/hij 
mij meer waardering liet blijken
mijn vrouw/man laat mij vol
doende waardering blijken

mijn vrouw/man vindt dat ik haar/ 
hem weinig van mijn waardering 
laat blijken
mijn vrouw/man vindt dat ik haar/ 
hem voldoende van mijn waardering 
laat blijken
ik ken de mening van mijn vrouw/ 
man niet
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29a. Soms heb je, ook in het huwelijk,
het gevoel dat je te ver van iemand 
af staat, dat je niet voldoende 
contact hebt. Wilt U eens aankrui
sen wat Uw gevoel op dit punt is ?

b. Wilt U ook eens aankruisen wat U
denkt dat de behoefte van Uw vrouw/ 
man op dit punt is ?

30a. Zou U eens willen aankruisen 
in hoeverre U verandering zou 
willen in het aantal kennissen ?

b. Wat zou Uw vrouw/man willen in ver
band met de vrienden- en kennissen
kring ?

31• In het algemeen genomen, hoe geluk
kig bent U in Uw huwelijk ?

ik zou eigenlijk wel meer echt 
contact met mijn vrouw/man willen 
hebben
ik heb het gevoel dat ik voldoen
de contact met mijn vrouw/man heb
zij/hij zou eigenlijk wel meer 
echt kontakt met mij willen heb
ben
zij/hij heeft het gevoel dat zij/ 
hij voldoende contact met mij heeft
ik ken de mening van mijn vrouw/ 
man niet

ik zou meer vrienden en kennissen 
willen hebben
ik zou minder vrienden en kennis
sen willen hebben
ik heb voldoende vrienden en ken
nissen zoals het nu is
zij/hij zou meer vrienden en kennis
sen willen hebben
zij/hij zou minder vrienden en 
kennissen willen hebben
zij/hij vindt dat zij/hij voldoende 
vrienden en kennissen heeft zoals 
het nu is
ik ken d^ mening van mijn vrouw/man 
niet

zeer gelukkig
gelukkig
vrij gelukkig
niet zo gelukkig
ongelukkig



T/II-13

Je formulering van vraag 7 i*i het deel van de vrouw;

Zou U willen, dat U minder het 
initiatief zou hoeven nemen, dat 
U meer het initiatief zou kunnen 
nemen, of vindt U het juist goed ?

Wat denkt Uw man hiervan ?

zou willen dat ik minder hei 
initiatief hoefde nemen
zou willen dat ik meer het 
initiatief zou kannen nemen
zoals het nu gebeurt is het
goed

hij zou het prettig vinden, 
wanneer ik meer het initiatief 
nam

------

hij zou het prettig vinden, 
wanneer ik minder het initia
tief nam
hij vindt het goed zo
weet niet
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DEEL VIII: SCHRIPTEKCJK MAN + VROUW
Wij zouden U nog enkele vragen willen stellen die gaan over Uw opvattingen 
met betrekking tot de godsdienst en de kerk.
Geef Uw mening over de volgende uitspraken door het hokje aan te kruisen 
bij datgene, dat Uw opvatting het beste weergeeft.

1.

2.

3.

4.

Ik heb er dikwijls behoefte aan, 
om mij in een persoonlijk gebed 
in contact te weten met God.

ja
niet altijd
zelden
nooit

Wat komt het dichtst bij Uw over
tuiging ?

Christus is Gods Zoon
Christus is niet Gods Zoon, maar 
wel door God gezonden
Christus is een bijzonder mens 
met buitengewone gaven
Christus is alleen een legende

Iedere katholiek rao'et zelf maar uit- . 
maken, wat hij wel of niet gelooft | 
van de katholieke leer. ;

zeer mee eens .............  ............
i. . ... _.(

mee eens
onzeker !

mee oneens
zeer mee oneens

<

De godsdienst betekent voor mij 
zeer veel.

zeer mee eens
mee eens
onzeker
mee oneens
zeer mee oneens
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6.

10.

11.

12.

Hoe vaak gaat U in het weekend, 
als U in de gelegenheid bent, 
naar de mis ?

altijd
meestal
soms wel, soms niet
meestal niet
nooit

De paus kan als plaatsvervanger 
van Christus onfeilbare uitspra
ken doen over geloof en zeden.

zeer mee eens
mee eens
onzeker
mee oneens
zeer mee oneens

Gelooft U in het bestaan van een ja
hel ? onzeker

neen

Ik bid •••• voor en na het eten.. altijd
meestal
soms wel, soms niet
meestal niet
nooit

Gelooft U in het bestaan van de 
duivel ?

ja
onzeker
neen

Door te bidden komt een mens, 
ondanks de onzekerheid van zijn 
bestaan, tot rust en inkeer in

zeer mee eens
mee eens

zichzelf. onzeker
mee oneens
zeer mee oneens

Ik vind het uiteindelijk belang
rijker wat mijn eigen geweten 
zegt dan wat het kerkgezag leert.

zeer mee eens
mee eens
onzeker
mee eens
zeer mee oneens
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13. Zie-t U de "bijbel als het woord 
van God ?

ja
onzeker
neen

14.

15-

16

17.

19.

Ik luister ... naar Rooms-Katho- 
lieke Kerkdiensten over radio en 
T.V.

dikwijls
soms
zelden
nooit

De kerk geeft weliswaar leiding 
aan de gelovigen, maar ze hoeft 
toch niet altijd gelijk te hebben 
als het gaat om zaken van geloof 
en godsdienst.

Gaat U weleens te biechten of 
neemt U weleens deel aan een al
gemene boeteviering ?

Een uitspraak van de kerk over 
geloof en zeden kun je als ka
tholiek niet zomaar naast je 
neerleggen.

Gelooft U in het bestaan van 
een vagevuur ?

zeer mee eens
mee eens
onzeker
mee oneens
zeer mee oneens

dikwijls
soms
zelden
nooit

Als ik naar de kerk ga, doe ik 
dat niet alleen, omdat ik me daar
toe verplicht voel, maar vooral 
omdat ik er behoefte aan heb.

zeer mee eens
mee eens
onzeker
mee oneens
zeer mee oneens

ja
onzeker
neen
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20. Gaat U op 2e Paasdag en 2e
Kerstdag naar de kerk ?

altijd
meestal
soms wel, soms niet
meestal niet
nooit

21. Ik heb ... het gevoel, dat 
God dioht bij mij is.

dikwijls
soms
zelden
nooit

24.

22.

23.

Wat komt het diphtst bij Uw 
overtuiging ?

Bestaan, volgens U, de engelen ?

er is een God, die zioh met 
iedere mens persoonlijk be
zighoudt
er moet iets zijn als een hogere 
macht, die het leven beheerst
ik weet niet of er een God of eeri 
i hogere macht bestaat
er bestaat geen God of hogere 
macht

i onzeker

Ook al doet de paus een uit
spraak, die strijdig is met je 
eigen opvattingen, dan ben je 
tooh verplicht te gehoorzamen.

u

! zeer mee eens
jmee eens
I onzeker
! mee oneens
? zeer mee oneens u _______  ____ ___  _. -

25. Ik lees in de Bijbel. vaak
soms

o o H' c+
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26.

27.

Ik ga .... te communie.

In de praktijk van mijn leven 
laat ik mij ... leiden door mijn 
godsdienstige overtuiging.

28. Gelooft U, dat in de Eucharistie 
brood en wijn worden veranderd 
in het Lichaam en Bloed van Chris
tus ?

29. Je kunt toch goed katholiek zijn 
al ben je het niet met alle punten 
van het geloof eens.

|-------------------------------
30. ■ Hebt U de vorige Pasen Uw paas- 

j communie gehouden ? i

31.

32.

Gaat U door de week weleens naar 
de mis ?

Gelooft U in het bestaan van de 
hemel ?

33. Een goed katholiek moet alles aan
vaarden wat de kerk voorhoudt.

zeer mee eens
mee eens
onzeker
mee oneens
zeer mee oneens

ja
onzeker
neen

ja r- ...
onzeker
neen

ja
neen

zeer mee eens
mee eens
onzeker
oneens
zeer mee oneens

altijd
dikwijls
soms
zelden
nooit

dikwijls
soms
zelden
nooit

minstens eenmaal per week
minstens eenmaal per maand
minder dan eenmaal per maand
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34- De huidige stand van de weten
schap- heeft wel bewezen, dat het 
onmogelijk is, dat Christus gebo
ren is uit Maria, terwijl ze toch 
Maagd is gebleven.

zeer mee eens
mee eens
onzeker
mee oneens
zeer mee oneens

35*

36.

| Iemand, die critiek heeft op de 
I Paus, wanneer hij zioh uitspreekt 
I over zaken van geloof en zeden, is 
I geen goed katholiek.

zeer mee eens
mee eens
onzeker
mee oneens
zeer mee oneens

sterk
eens

1. Veel niet-katholieken laten geen 
gelegenheid voorbij gaan om het 
katholieke geloof belachelijkste 
maken.

2. In Nederland word je als katho- 
liek even goed gewaardeerd als 
niet-katholieken.
Het is goed om ook niet-katholie- 
ke vrienden en kennissen te heb- j 
ben. I
Veel andersdenkenden zullen ka
tholieken toch minder serieus 
nemen.

, l.
5. Er zijn nogal wat niet-katholie

ken, die graag zouden zien dat
het katholieke geloof zou verdwij.-! 
nen. i

6. Katholieken en niet-katholieken t 
kunnen veel van elkaar leren. 1
De omgang tussen katholieke en 
niet-katholieke jongens en meis
jes kan beter vermeden worden.
Tegenwoordig hebben katholieken 
en andersdenkenden veel begrip 
voor elkaar.

geen
mening

---h

sterk
oneens



SLOT VAH HET INTERVIEW:

DOOR INTERVIEWER IN TE TOLLEN":

Naam interviewer

Irrterviewermumner

Datum interview

aanwezigheid andere personen:

ouders ( - ■

tijdens welk gedeelte ? 
(delen en vragen) :

-1- ; geheel
gedeeltelijk, namelijk:

aard v.d. aanwezigheid

kinderen -2- geheel -1-
gedeeltelijk, namelijk:

overige; wie: geheel -1-
gedeeltelijk, namelijk:

geen andere per
sonen aanwezig -0- ji.. ..... .... J

Communicatie tussen man en vrouw tijdens deel II, IV, VI, VII, VIII en III 
(tweede respondent)

geen communicatie - 0 -  i

De mogelijkheid bestaat, dat aan deze interviews een vervolgonderzoek wordt 
vastgeknoopt door Prof.Dr. Geerts, die verbonden is aan de Universiteit te 
Nijmegen» Hierbij zullen enkele medische aspecten van de geboortenregeling 
ter sprake komen. Zou U bereid zijn om aan dit vervolgonderzoek mee te doen ? 
Uw antwoorden zullen dan aan hem woeden doorgegeven, maar natuurlijk zal ook 
hij ze als strikt vertrouwelijk beschouwen.



KAART I.

1 . periodieke onthouding zonder temperatuurmeting; 
dus de kalendermethode

2. periodieke onthouding volgens de temperatuurme- 
thode

3. totale onthouding
4* voortijdig terugtrekken, coïtus interruptus of oppassen
5. de pil
6. condoom of kapotje
7. de ring of 'baarmoederkapje
8. een middel, dat in de baarmoeder'wordt ingébracht, 

bijvoorbeeld: de spiraal
9. pasta
10. spoeling
11. schuimtabletten



KAART II

1. periodieke onthouding volgens de kalendermethode; dus zonder 
-t empe ratuurmet ing

2. periodieke onthouding volgens temperatuurmethode
3. totale onthouding
4. voortijdig terugtrekken
5. de pil
6. de andere voorbehoedmiddelen
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Bijlage 2: De steekproef en non-responee

In het onderhavige onderzoek werd een aselecte steekproef beoogd van 
1000 Nederlandse katholieke echtparen, wier huwelijk in de vruchtbare 
periode was (meer concreet: waarvan de vrouw geboren was na 1 januari 
1 9 1 9)* Het leek hierbij aan te bevelen de gemengde huwelijken niet op 
te nemen, omdat de problematiek rond de gemeenschap, met name voorzo
ver het de normering vanuit de katholieke kerk betreft, in deze huwe
lijken een anderssoortig karakter zal dragen.
Bij de steekproeftrekking en het veldwerk werd voorts expliciet reke
ning gehouden met de verdeling van de gehuwden naar regio, urbanisatie- 
graad en religieuze samenstelling van de woongemeente.

In concreto werd de volgende procedure gevolgd. De katholieke gehuwde 
vrouwen geboren na 1 januari 1919 werden ingedeeld naar de bovenstaande 
kenmerken (zie tabel 1). Hierbij werd gebruik gemaakt van een C.B.S.-ta
bel met betrekking tot de volkstelling 1960, waarin kerkelijke gezindte, 
geslacht, leeftijd en burgerlijke staat zijn gespecificeerd naar scha- 
kelgebied1 .̂ Deze schakelgebieden vallen dikwijls samen met één gemeen
te, maar vaak zijn hierin ook meerdere kleinere gemeenten gecombineerd. 
Waar dit laatste het geval was, is het totale aantal katholieke gehuwde 
vrouwen in dat gebied verdeeld over de verschillende gemeenten door een 
weging met de proportie katholieken in de onderscheiden gemeenten. 
Uitgegaan werd nu van de gedachte, dat in iedere te selecteren gemeente 
in verband met de kosten van de interviewfase minimaal tien respondenten 
zouden moeten worden geïnterviewd. Dit impliceert uiteraard, dat ook 
iedere door ons te onderscheiden gemeenteoategorie zodanig gevuld moest 
zijn, dat hieruit minimaal tien respondenten zouden moeten worden onder
vraagd. Wanneer nu minder dan tien respondenten in een van de gemeente- 
categorieën vielen, werd dit type herleid tot het dichtstbijzijnde in 
graad van katholiciteit met dien verstande, dat de gemeenteoategorie 
werd gekozen, waarin volgens tabel 1 het hoogste aantal respondenten zou
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moeten worden benaderd. Het resultaat hiervan ziet men in tabel 2.
Van de hierboven aangegeven procedure werd echter afgeweken ten aanzien 
van de volgende in tabel 2 genoemde gemeentecategorieën.
- Categorie 20 en 21, omdat daar de bij elkaar liggende typen nagenoeg 
evenveel respondenten telden, zodat voor de steekproeftrekking de ge
meenten uit beide categorieën als uitgangspunt werden genomen.

- Categorie 1, waar het minimum aantal werd bereikt door de A- en B- 
gemeenten met minder dan 40 procent katholieken in het noord-oosten 
van het landte combineren.

- Categorie 17, 24, en 28, waarin ook de respondenten werden opgenomen 
uit de qua urbanisatiegraad en katholiciteit gelijksoortige gemeenten 
in Groningen, Friesland en Erente.

Uit de op deze wijze geformuleerde gemeentecategorieën werden eerst de 
zogenaamde "self-selective" gemeenten gekozen, waarin in verband met het 
totale aantal katholieke gehuwde vrouwen minimaal tien interviews zouden 
moeten worden gehouden. Het nauwkeurige aantal interviews in ieder van 
deze gemeenten werd vastgesteld op basis van de vertegenwoordiging van 
de gehuwde katholieke vrouwen in de beoogde leeftijdsklasse. In het to
taal werden op deze wijze vijftien grotere gemeenten gevonden, die geza
menlijk 344 respondenten zouden moeten opleveren.
Vervolgens werden uitgaande van de onderscheiden gemeentecategorieën de 
overige gemeenten aselect gekozen. Hierbij gold als criterium, dat in 
iedere gemeente niet meer dan twintig respondenten zouden worden geïn
terviewd. Was het aandeel van een gemeentetype groter dan werden meerde
re gemeenten daarvoor gekozen.
De gemeenten in de verschillende categorieën werden overigens vooraf, 
nog eens ingedeeld in drie globale klassen, te weten: de gemeenten waar
in bij een proportionele vertegenwoordiging hoogstens drie respondenten 
zouden moeten worden geïnterviewd, gemeenten waarin vier tot en met zes 
respondenten en gemeenten, waarin zeven tot en met negen respondenten 
zouden moeten worden ondervraagd. Be gemeenten in deze categorieën wer
den in concreto respectievelijk een, twee en drie random-getallen toe
gekend.
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Op deze wijze werden nog eens 43 gemeenten gekozen, zodat in het totaal 
58 gemeenten werden "benaderd.
De medewerking van de gemeenten was goed. Van alle "self-selective" ge
meenten werd een gunstige reactie ontvangen en in de overige kon of wilde 
men slechts in drie gevallen niet aan dit onderzoek meewerken, (één ge
meente was inmiddels geannexeerd, één gemeente telde niet voldoende 
katholieke vrouwen, en de laatste gemeente weigerde medewerking).

Binnen de geselecteerde gemeenten werd een systematische random steek- 
2)proef getrokken . De wijze, waarop dit gebeurde, kan men vinden in de 

hierachter bijgevoegde instructie. Kort samengevat kwam de procedure 
hierop neer, dat de gemeente steeds op een bepaalde afstand in het be
volkingsregister een kaart trok. Was dit een katholieke gehuwde vrouw 
geboren na 1 januari 1 9 1 9» d-321 werd deze in de steekproef opgenomen.
Was dit niet het geval,, dan moest de eerstvolgende worden genoteerd met 
dien verstande, dat dit niet de moeder mocht zijn van de persoon op de 
aanvankelijk getrokken kaart. Deze laatste instructie diende om te voor
komen, dat de echtparen met een groter gezin zouden worden oververtegen
woordigd.
Overigens zij hier opgemerkt, dat bij deze trekking uiteraard rekening 
werd gehouden met een betrekkelijk hoge uitval en steeds werd dan ook 
2 .5 maal het uiteindelijk beoogde aantal uit de bevolkingsregisters ge
trokken.

Reeds eerder werd vermeld, dat het niet de bedoeling was om ook de ge
mengde huwelijken in de steekproef op te nemen. Van de katholieke vrou
wen is 6.3 procent echter gehuwd met een niet-katholieke man"^. Omdat 
hierover echter geen - naar leeftijd, provincie, urbanisatiegraad en 
katholiciteit van de gemeenten - gedetailleerde gegevens beschikbaar 
waren, was het slechts mogelijk de gemengde huwelijken achteraf na de 
trekking binnen de gemeenten uit te selecteren. Aan de gemeenten werd 
dan ook verzocht tevens aan te geven of de door hen getrokken vrouwen 
al of niet gehuwd waren met een katholiek gedoopte man. De uiteindelijke
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verdeling van dé steekproef over de verschillende typen van gemeenten 
na uitsluiting van de gemengde huwelijken Jkan men vinden in tabel 3. 
Zoals men in tabel 4» 5 en 6 ziet wijkt overigens de verdeling van de 
homogeen gehuwde vrouwen naar provincie, urbanisatiegraad en katholi
citeit van de woongemeente weinig af van de oorspronkelijke verhoudin
gen.

Een vergelijking van de steekproef wat betreft de homogeniteit van het 
huwelijk met het totale bestand van katholieke vrouwen (dus de vóór 1 
januari 1 9 19 geborenen inbegrepen) geeft het volgende beeld.
In het totaal was 10.3 procent van de geselecteerde vrouwen gemengd ge
huwd, wat volgens de volkstelling 1960 slechts bij 6.3 procent het geval 
zou zijn. Met name voor de provincies Overijssel, Utrecht, Noord-Holland 
en Zuid-Holland troffen wij een hoger percentage gemengd gehuwden aan 
dan blijkens de volkstelling 196O te verwachten was (zie tabel 7)^- 
Een achtergrond hiervan moet men wellicht zoeken in het feit, dat met 
name in de randstadprovincies een betrekkelijk hoog aantal "papieren" 
katholieken bij de gemeenten staan ingeschreven, die zich bij de volks
telling niet meer als katholiek opgaven.- Bit kan uiteraard de kans op 
een gemengd huwelijk in onze steekproef verhogen. Bovendien moet er in 
dit verband op gewezen worden, dat de aan het C.B.S. ontleende gegevens
stammen uit de volkstelling 1960 en het aantal gemengde huwelijken in

5)de laatste jaren wat is toegenomen . Hoe het ook zij, de consequentie 
is, dat het aandeel van de eerder genoemde provincies Foord-Holland, 
Zuid-Holland en Utrecht in het totale bestand van homogeen gehuwde 
vrouwen 31.2 procent is tegen 2 5 . 8 procent in de steekproef van homo
geen gehuwde vrouwen (zie hiervoor tabel 8).

Exclusief de echtparen die niet aan de gestelde criteria voldeden (na
melijk 7 0), werden in de periode van half maart tot en met juli 1969 in
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het -totaal 1496 adressen benaderd, waarbij 1035 interviews werden afge
nomen (dat wil zeggen 69 procent). Hiervan werden echter achteraf 22 
interviews niet bruikbaar geacht, omdat een meer omvangrijk gedeelte van 
het interview niet voldoende ingevuld was, terwijl bovendien nog eens 13 
interviews niet in de uiteindelijke analyse werden opgenomen, teneinde 
de vooraf gepostuleerde verdeling van de steekproef naar provincie, ur- 
banisatiegraad en religieuze samenstelling van de gemeente zoveel moge
lijk te benaderen.
Om dit resultaat te bereiken werden mede naar aanleiding van de ervarin
gen in het vooronderzoek^ een aantal maatregelen genomen die, hoewel 
men niet van ieder afzonderlijk kan zeggen wat hun effect is geweest, 
alle toch een gunstige invloed op de response lijken te hebben gehad.
In concreto kunnen hier de volgende punten worden genoemd:
- Allereerst werden, evenals in het vooronderzoek, een aantal extra maat
regelen getroffen om de anonimiteit van de respondenten te verzekeren. 
Op het interview werd geen naam of adres, maar slechts een respondent
nummer vermeld. Enerzijds om een onafhankelijke beantwoording van man 
en vrouw te garanderen, maar anderzijds ook omdat het hier dikwijls 
meer intieme vragen betrof, werd het grootste gedeelte van het inter
view schriftelijk afgenomen. De interviewer sloot de antwoorden onge
zien in een enveloppe - ook de beide echtgenoten zagen eikaars antwoord 
dus niet -, die zelfs als het echtpaar dat wenste, overigens wel in 
het bijzijn van de interviewer, per post aan ons kon worden verzonden. 
Hoewel van de mogelijkheid om zelf het ingevulde interview op de post 
te doen, voorzover wij weten, geen of in ieder geval zeer weinig ge
bruik is gemaakt, lijkt deze maatregel met name voor de introductie 
van het onderzoek bij minder welwillende respondenten niet zonder be
tekenis geweest.

- Aan de interviewer werd een introductiebrief meegegeven, waarin het 
doel van het onderzoek werd uiteengezet en waarin de namen van degenen, 
die in de begeleidingscommissie zitting hadden, werden aangegeven. Er 
werd van afgezien vooraf een brief aan de respondenten te versturen.
Het effect van een dergelijke introductie is moeilijk te beoordelen
en zeker niet altijd positief. Reeds het vooronderzoek suggereerde,
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dat een brief, die de interviewer kön gebruiken op de wijze, die hij 
zelf hetmeest adequaat achtte (bij de introductie, als inleiding op het
gesprek zelf of ook tijdens het gesprek ter nadere informatie), de

7)voorkeur verdiende
Dit leek te meer, omdat het uiteraard steeds mogelijk was, wanneer het 
echtpaar dit wenste, alsnog na een verzoek van de interviewer een der
gelijke brief te versturen. Bovendien werd voorafgaand aan de herbena- 
dering in ieder geval wel een brief verstuurd, waardoor we hoopten ook 
de medewerking t'e verkrijgen van degenen, die om deze reden in eerste 
instantie niet instemden.

- De uitval is deels opnieuw benaderd, nadat in een brief nog eens extra het 
belang van het onderzoek was uiteengezet. Hierbij werd een andere inter
viewer ingeschakeld. Voor zover men ook in deze fase nog geen interview 
wilde c.q. kon toestaan werd een korte vragenlijst voorgelegd aan de man 
of de vrouw - dat hing er vanaf wie er aan de deur kwam -, waarin een 
aantal centrale vragen uit het onderzoek waren opgenomen. Wij komen hier
op nog terug bij de bespreking van de non-response.
In verband met de praótische mogelijkheden werd niet de gehele uitval 
opnieuw benaderd. In concreto werd als richtlijn aangehouden, dat die 
gemeenten, waarin minder dan vijf adressen voor herbenadering in aanmer
king kwamen, verder buiten beschouwing bleven.
In het totaal werden 393 echtparen in de herbenadering opgenomen (139 
adressen werden niet herbenaderd). Dit resulteerde in 71 interviews 
(waarvan er 2 achteraf onbruikbaar bleken en 4 interviews niet in de 
analyse werden opgenomen in verband met de verdeling van de steekproef).

- Ook werd zoveel mogelijk zorg besteed aan de selectie, training en be-. 
geleiding van de interviewers alsmede hun gemotiveerdheid om een hoge 
response te bereiken.
In concreto werden uit het interviewerscorps bij voorkeur diegenen gese
lecteerd, die reeds interviewervaring hadden. Bij deze selectie werd 
tevens de leeftijd in aanmerking genomen, omdat dit mogelijk van invloed 
zou zijn op het vertrouwen dat men bij de respondenten wekte. Toch was 
het, vooral ook door de spreiding van de steekproef, niet altijd moge
lijk aan de optimale eisen te voldoen. De facto had 23 prooent van de
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interviewers, die 5 °f meer interviews afnamen (namelijk 80), geen er
varing, terwijl zij in het algemeen toch betrekkelijk jong waren (29 
procent is jonger dan 20 jaar). Het is overigens nog de vraag of deze 
heide punten op zich, gegeven een adequate training, zo belangrijk moe
ten worden geacht in verband met de non-response. Het vertrouwen dat 
de interviewer mede door zijn/haar uiterlijk bij de respondenten wekt, 
de overtuigingskracht bij de introductie van het onderzoek en de gemo
tiveerdheid een lage non-response te bereiken zouden weleens aanzien-o\
lijk belangrijker kunnen zijn .

- De training werd gegeven in de vorm van een mondelinge instructie aan 
groepen van maximaal 30 personen; ze nam ongeveer een halve dag in be
slag. Naast het doel van het onderzoek en de inhoud van de vragenlijst 
werd vooral ook aandacht besteed aan de wijze van introductie (zoals 
het gebruik van de introductiebrief, de benadrukking van de anonimiteit, 
de wenselijkheid om, wanneer men de inhoud van het onderzoek ter spra
ke bracht, dit zoveel mogelijk voor man en vrouw gelijktijdig te doen, 
enzovoort).

- In eerste instantie werden vervolgens 1.000 adressen onder de intervie
wers verdeeld (de zogenaamde hoofdadressen). Dus iedere interviewer kreeg 
slechts zoveel adressen mee als het aantal interviews, dat hij volgens 
vooraf gemaakte afspraak zou afnemen. Natuurlijk werd niet verwacht,
dat deze adressen alle een interview zouden opleveren, maar wij meenden 
wel, dat hierdoor mede een stimulans werd gegeven om ieder adres met de 
uiterste zorg te behandelen.

- De interviewers namen, zoals gebruikelijk, na de eerste 2 interviews 
contact op met het I.T.S. voor een nadere verduidelijking van eventuele 
moeilijke punten. Bovendien werd hen gevraagd hiervoor maximaal slechts
5 adressen te benaderen en, als zij meer adressen nodig hadden, eveneens 
contact op te nemen. Deze maatregel alsmede de verdere begeleiding tij
dens de latere fasen in het veldwerk hebben er toe geleid, dat - naast 
de wisselingen in het interviewersbestand om andere redenen - ongeveer
10 & 15 interviewers vanwege hun hoge non-response van verdere deelne
ming werden uitgesloten of hiervan na een gesprek zelf afzagen.



- Teneinde aan de interviewers een extra-stimulans te geven om de non- 
response zo gering mogelijk te houden, werd tenslotte een premie toe
gekend aan diegenen, wier prestatie boven het gemiddelde lag, dat wil 
zeggen (exclusief "buiten de populatie") 20 procent of een lagere uit
val in de steden en 30 procent of minder in de plattelandsgemeenten.
Er werd overigens van uitgegaan, dat het interviewen over dit onder
werp in de laatste categorie van gemeenten moeilijker zou zijn dan in 
de steden. Zoals we nog zullen zien, bleek achteraf juist het omgekeer
de het gevaj..

- Tenslotte zij vermeld, dat wij om ook de uitval in de categorie "hiet 
thuis" zo laag mogelijk te houden, in dit geval de interviewers om 
vijf verplichte benaderingen hebben gevraagd in plaats van drie, zoals 
gebruikelijk is.

Ondanks alle hiervoor-genoemde maatregelen, is de uitval toch niet gering 
(namelijk 31 procent). Een meer uitgebreide analyse van de non-response 
is dan ook wenselijk om een inzicht te verkrijgen in de vraag of en in 
hoeverre hierdoor een vertekening in het materiaal kan zijn ontstaan. 
Vooraleer we daar verder op ingaan nog enkele opmerkingen.
De non-response is onder reserveadressen hoger dan onder de hoofdadressen. 
Terwijl bij 28 procent van de adressen uit de laatste categorie geen in
terview werd afgenomen, was de uitval bij de reserveadressen 36.1 pro
cent. Zoals men in tabel 10 ziet, kan dit niet geweten worden aan het 
feit, dat aan de hoofdadressen meer aandacht zou zijn besteed bij de her- 
benadering. Het percentage interviews afgenomen in de herbenadering is 
gelijk voor hoofd- en reserveadressen (namelijk ruim 4 procent) en ver
houdingsgewijs werd zelfs een enigszins groter aantal reserveadressen her- 
benaderd dan bij de hoofdadressen het geval was (respectievelijk 24.2 
procent en 29.1 procent). De hogere non-response bij de reserveadressen 
wordt dan ook veroorzaakt door een geringere uitval onder de hoofdadres
sen bij de eerste benadering. Terwijl in eerste instantie reeds 66 pro
cent van de hoofdadressen een interview opleverde, is dit slechts bij 
56.2 procent van de reserveadressen het geval. Dit kan ten dele een ge
volg zijn van het feit, dat de "moeilijkere" categorieën bij de reserve
adressen oververtegenwoordigd waren. Zoals we nog zullen zien werd im
mers de grotere uitval in de kleinere plaatsen en de oudere leeftijds
categorieën expliciet gecompenseerd om zo toch een juiste representatie



na.ar deze kenmerken te verkrijgen. Anderzijds lijkt ook de geringere inzet 
van de interviewers bij de reserveadressen een. rol te spelen.
Zowel het latere tijdstip in de veldfase, waarop deze reserverespondenten 
werden benaderd, met als gevolg een zekere "interview-moeheid" als het 
feit dat om practische redenen steeds 25 procent meer reserveadressen 
werden uitgedeeld dan op grond van de uitval bij de hoofdadressen nood
zakelijk was kunnen hiervoor reden zijn. Wanneer dit laatste het geval 
zou zijn, mogen wij achteraf verheugd zijn, dat in eerste instantie aan 
ieder slechts evenveel adressen werden meegegeven als men aan interviews 
conform de afspraak zou birmenbrengen.
De herbenadering heeft niet alleen geleid tot een verhoging van de res
ponse met ruim 4 procent, maar in deze fase werd aan de anderen 
tevens een korte vragenlijst voorgelegd, waarin een aantal gegevens wer
den verzameld om meer zicht te krijgen op het karakter van de uitval.
Deze korte vragenlijst werd door 204 respondenten (dat wil zeggen 63-4 
procent van de herbenaderde uitval of 44.4 van de totale uitval) beant
woord. Tesamen met de gegevens, die uit 33 van de afgekeurde interviews 
konden worden afgeleid, geven deze korte vragenlijsten uiteraard belang
rijke extra-informatie om de representativiteit van de uiteindelijke 
steekproef te beoordelen.
Tenslotte volgt hieronder een globaal overzicht van de redenen van uit
val. Zoals men in tabel 11 ziet, is een gering gedeelte van de uitval te 
wijten aan ziekte of lichamelijke/geestelijke gebreken (bijvoorbeeld an
alfabetisme, blindheid) van een van beide partners. In een aantal geval
len werd het echtpaar niet thuis getroffen (7.8 procent). Het overgrote 
merendeel van de uitval is echter een gevolg van een weigering om aan 
het interview mee te werken. Bij 28.4 procent speelt hierin zeker het 
onderwerp een rol; 5 6 .8 procent refereert niet expliciet naar het onder
werp en zegt "geen tijd", "geen interesse" enzovoort te hebben. Het 
lijkt echter aannemelijk, dat ook in deze laatste groep het onderwerp 
dikwijls, althans mede, van invloed is geweest; maar in.hoeverre dit 
het geval is kan uit de gegevens niet worden opgemaakt.

Teneinde de representativiteit van de steekproef te beoordelen, beschik
ken wij over 2 bronnen, namelijk het materiaal dat wij ontvingen van de

-9 -
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gemeenten alsmede de "bij een gedeelte van de non-response afgenomen kor
te vragenlijst. Uit de oorspronkelijk bij de gemeenten getrokken steek
proef werden de volgende gegevens gedestilleerd: provincie, urbanisatie- 
graad en katholiciteit van de woongemeente alsmede de leeftijd van de 
vrouw.
In feite werd bij de samenstelling van de steekproef - en dus ook bij 
het veldwerk - vooral aandacht geschonken aan een juiste representatie 
van de eerste drie kenmerken, terwijl er bij het veldwerk tevens op werd 
gelet, dat de reserveadressen qua leeftijd van de vrouw zoveel mogelijk 
overeenkwamen met de uitval. In de tabellen 12, 13, 14 ziet men, dat de 
uiteindelijk in de analysé gebruikte steekproef wat betreft de eerste 
drie kenmerken nagenoeg volledig overeenkomt met de vooraf in de oorspron
kelijke steekproef reeds.bestaande verhoudingen. Ook wat betreft de leef
tijd wijkt de uiteindelijke steekproef weinig af van het sample, dat in 
de gemeenten werd getrpkken (tabel 15)* Weliswaar is het verschil in dit 
opzicht tussen beide samples significant (p <.001), maar de afwijking 
is toch van mindere importantie. Slechts zij er op gewezen, dat in de 
uiteindelijke steekproef 11.8 procent van de vrouwen is geboren tussen 
1 januari 1 9 1 9 en 1 maart 1924 tegen 1 5 - 2  procent in het oorspronkelijke 
sample.

De spreiding van de uitval met betrekking tot deze kenmerken komt in de
ze tabellen echter niet goed tot uiting. Hieruit blijkt slechts, dat wij 
er tijdens het veldwerk redelijk in geslaagd zijn de juiste verdeling 
naar deze kenmerken te handhaven. In tabel 16, 17, 18 en 19 worden dan 
ook de 1 .000 geanalyseerde echtparen vergeleken met de hiervoor benader
de steekproef en deze vergelijking geeft pas een juist beeld van de aard 
van de uitval.
Nogmaals blijkt dan, dat de non-response met betrekking tot de leeftijd 
van de vrouw niet gelijkmatig gespreid was: 53 procent van de vrouwen in 
de uiteindelijke steekproef is na 1 maart 1934 geboren tegen 45•3 procent 
van de uitval. De jongere echtparen werkten blijkbaar gemakkelijker mee 
dan de oudere.
Nieuw is, dat uit deze cijfers tevens een relatief hoge uitval in de
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steden naar voren komt (34-9 procent van de ondervraagde echtparen woont 
in de steden met meer dan 50.000 inwoners tegen 44-5 procent van de 
uitval); op het platteland was de non-response verhoudingsgewijs gering 
(respektievelijk 47-6 procent tegen 38.3 procent). Dit resultaat is in 
tegenstelling met hetgeen aanvankelijk werd verwacht. Wij meenden, dat 
een geringere openheid rond het probleem van de sexualiteit op het plat
teland zou leiden tot een grotere non-response. (de premie voor de in
terviewers werd verbonden aan 'JO procent response op het platteland en 
80 procent-in de steden). Men moet zich echter realiseren, dat hierin 
ook een andere factor meespeelt, namelijk de meer algemene bereidheid
om al of niet' een interview toe te staan en deze bereidheid is in de

9)steden in het algemeen geringer .
De verschillen, die werden gevonden tussen de uiteindelijke steekproef 
en de uitval, zijn echter niet van een dergelijke importantie, dat zij 
ten aanzien van deze kenmerken een werkelijk belangrijke vertekening in 
de steekproef teweegbrachten. De verdeling met betrekking tot deze 4 
kenmerken in de totaal benaderde steekproef wijkt slechts weinig af van 
die in de geanalyseerde interviews (het grootste verschil werd gevonden 
ten aanzien van de echtparen waarvan de vrouw geboren is tussen 1 janu
ari 1919 en 1 maart 1924, namelijk respektievelijk 14.2 procent en 11.8 
procent).

Omdat een betrekkelijk hoge non-response werd verwacht, werd, zoals eer
der gezegd, aan alle echtparen - c.q. de man of de vrouw alnaargelang 
wie aan de deur verscheen - die werden herbenaderd, wanneer zij niet 
wensten/konden meewerken, toch een korte vragenlijst voorgelegd. Hierin 
werden het beroep van de man, de opleiding van man en vrouw, de gezins
grootte, de frequentie van het misbezoek in het weekend en het oordeel 
over voorbehoedmiddelen vastgesteld. Dit vragenlijstje werd slechts 
door een gedeelte van de uitval (namelijk 63.4 procent van de herbena- 
derde uitval of 44*4 procent van de totale uitval) beantwoord.
Wanneer wij dan ook deze extra-informatie willen hanteren om meer in
zicht te verkrijgen in de non-response moet men zich toch allereerst 
afvragen, in hoeverre deze lijstjes een juist beeld geven van de totale 
uitval. Algemene uitspraken hierover zijn uiteraard niet te formuleren.
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In tabel 20 tot en met 23 blijkt echter wel, dat deze lijstjes wat be
treft de kenmerken provincie, urbanisatiegraad en katholiciteit van de 
woongemeente alsmede de leeftijd van de vrouw een zeer behoorlijke af
spiegeling vormen van de totale uitval. Het volstaat er op te wijzen, 
dat in deze vragenlijsten, hoewel hier geen sprake is van een signifi
cante relatie, het platteland enigszins ondervertegenwoordigd is ten 
opzichte van de totale uitval (respektievelijk 32*9 procent en 38.3 pro
cent, tabel 21). Öok de jongere echtparen - de vrouw geboren na 1 maart 
1939 - komen bij deze vragenlijsten minder voor dan in de totale non- 
response (respektievelijk 22 procent en 26.5 procent), terwijl voor de 
middencategorie - de vrouw geboren tussen 1 maart 1929 en 1 maart 1934 - 
juist het omgekeerde geldt (respektievelijk 25.3 procent en 20.3 procent).

Bij vergelijking van de extra-informatie uit de korte vragenlijsten-het 
beroep van de man, de’opleiding van man en vrouw, het kindertal, het 
misbezoek en de houding ten opzichte van voorbehoedmiddelen - met de 
uiteindelijke steekproef, blijkt nu allereerst, dat het sociaal 
milieu van de echtparen van invloed is geweest op de non-response. Ter
wijl 2 5 . 5 procent van de respondenten gerangschikt moet worden onder de 
hogere' beroepen en middelbare employé's was dit bij de uitval slechts 
1 5 - 2  procent; met betrekking tot de categorie van de ongeschoolde arbei
ders liggen deze cijfers juist omgekeerd namelijk respektievelijk 1 7 - 7  

procent en 29.3 procent (zie tabel 24). Eveneens zien wij, dat 29-7 pro
cent van de mannen en 49-7 van de vrouwen die niet hebben meegewerkt
maximaal 6 jaar lager onderwijs hebben doorlopen tegen respektievelijk

10)
1 5 . 8  procent en 32.4 procent in de uiteindelijke steekproef 
Een tweede punt waarop wij willen wijzen betreft het feit, dat met be
trekking tot het zondags misbezoek de middencategorieën "meestal", "soms 
wel" en "meestal'niet" tesamen in de steekproef frequenter werden geko
zen dan in de uitval (mannen respektievelijk 4 2 .8 procent en 30.1 pro
cent; vrouwen 41-4 procent en 33 procent) zie tabel 28. Bij combinatie 
van de mannen en vrouwen is de P-waarde significant.
Tenslotte blijkt dat, hoewel deze relatie niet significant is, met name 
de vrouwen, die een korte vragenlijst invulden, zich meer frequent uit
spraken tegen het gebruik van voorbehoedmiddelen dan in de steekproef
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het geval was (respektievelijk 17 -2 procent en 1 0 .2 procent) zie tabel
29-

Uitgaande van de antwoorden op de vragenlijstjes zou de vertekening van 
de steekproef echter toch betrekkelijk gering zijn. Om dit te demonstre
ren is de verdeling met betrekking tot deze kenmerken in de tötale uit
val (496 respondenten) gelijkgesteld aan die binnen het gedeelte van de 
non-response, waarbij een korte vragenlijst werd afgenomen. Vervolgens 
werd een schatting gemaakt van de verhoudingen in de totaal benaderde 
steekproef (1496). Zie hiervoor de betreffende tabellen 24 tot en met 29. 
Bij vergelijking van deze geschatte totaalverdeling met de uiteindelijke 
steekproef blijken nu de verschillen van weinig importantie. Zo valt 25«5 
procent van de respondenten in de uiteindelijke steekproef onder de cate
gorie "hogere beroepen en middelbare employé's" en 17*7 procent onder de 
"ongeschoolde arbeiders" tegen respektievelijk 2 2.1 procent en 2 1 . 5 pro
cent in de totaal benaderde steekproef (tabel 24). In de uiteindelijke 
steekproef heeft 1 5 .8 procent van de mannen en 32.4 procent van de vrou
wen maximaal 6 jaar lager onderwijs gevolgd tegen 20.5 procent en 38.2 

procent in de totale steekproef (tabel 25 en 26). Kan men ten aanzien van 
het sociaal niveau en de opleiding van de echtgenoten nog spreken van een 
lichte vertekening van de steekproef, met betrekking tot de andere kenmer
ken i.c. kindertal, misbezoek en het oordeel over voorbehoedmiddelen, die 
hiervóór ter sprake kwamen, zijn de gevonden afwijkingen wel zeer gering.

In het voorgaande werd getracht enig zicht te geven op de vraag, in hoever
re de gehanteerde steekproef een juist beeld geeft van de werkelijke ver
houdingen onder de Nederlandse katholieke echtparen. In dit verband bleek 
dat, hoewel de non-response niet in alle categorieën gelijk is - met name 
met betrekking tot leeftijd, urbanisatiegraad, beroep van de man, opleiding 
van man en vrouw en zondags misbezoek werden significante afwijkingen gevonden - 
de verschillen in deelname tussen de categorieën in het algemeen toch niet 
zo groot zijn, dat hierdoor de steekproef, althans wat betreft de bekende 
kenmerken, vergaand van de realiteit zou afwijken. Blijft echter staan, 
dat de uitval ten aanzien van andere dan de bekende kenmerken tot een meer
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belangrijke vertekening- kan hebben geleid. Het is tevens mogelijk, dat 
de afgenomen korte vragenlijsten (44.4 procent van de totale uitval) 
niet representatief zijn voor dat gedeelte van de non-response, dat ook 
weigerde dit lijstje te beantwoorden. Met name zou men kunnen veronder
stellen, dat "verschillen1' gevonden bij de mensen die niet bereid waren 
tot volledige medewerking ten opzichte van hen die dat wel deden (bij
voorbeeld de minder positieve houding ten opzichte van de voorbehoed
middelen), nog sterker naar voren treden voor de groep die ook het korte 
vragenlijstje niet wilde beantwoorden.
Tenslotte is denkbaar, dat reeds in de nogal gecompliceerde steekproef
trekking in de gemeenten bepaalde, niet te controleren vertekeningen 
zijn opgetreden. In. hoeverre een en ander het geval is, blijft een open 
vraag en, ondanks het feit dat er in het voorgaande slechts beperkte 
vertekeningen werden geconstateerd, blijft voorzichtigheid geboden als 
men de resultaten wil'generaliseren naar de beoogde populatie van ka
tholieke gehuwden.
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R^X-CH-T-LIJ ^ E M_y_0_0_g_D_g__S_g E E K P R O E F T R E K K I N G
A_A_N_D_E__G_E_M_E_E N_T_E_N

In het totaal njoeten - voor een juiste spreiding van de steekproef
over Nederland - uit Uw gemeente .... vrouwen worden geselecteerd die
moeten voldoen aan de volgende eisen:

- burgerlijke staat: gehuwd (dus niet gescheiden of weduwe)
- godsdienst: Rooms katholiek
- geboortedatum: na 1 januari 1919

- nationaliteit: nederlandse

In concreto willen wij de volgende werkwijze aanbevelen om het toeval 
bij de trekking zoveel mogelijk te garanderen.
In Uw gemeente wonen ............. inwoners. In verband met het hier
voor gegeven aantal te selecteren vrouwen betekent dit, dat uit het in-
wonersbestand van Uw gemeente p e r ........  kaarten steeds één vrouw
moet worden geselecteerd, die aan de bovenstaande eisen voldoet. U be
paalt nu de dikte van een dergelijk pak kaarten.
Om nu de eerste vrouw te vinden, die in de steekproef valt, trekt U op 
deze afstand - vooraan in de kaartenbak beginnend - een kaart eruit. 
Wanneer U direct een vrouw trekt, die aan de eisen voldoet, kunt U deze 
noteren.
Dikwijls zal dit echter niet het geval zijn. U zoekt dan verder in de
kaartenbak naar de eerstvolgende vrouw die voldoet aan genoemde criteria, 
en noteert deze, tenzij_zij_de moeder_is van de_persooni die U in_eerste 
instantie hebt getrokken.
In^dat geval neemt U de daarop volgende vrouw, die aan de criteria vol
doet.
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Mogen wij Uw bijzondere aandacht vragen voor deze laatste instructie, 
omdat wanneer U de moeder zou kiezen van de persoon op de aanvankelijk 
getrokken kaart een vertekening in de resultaten zou optreden.
In deze zin namelijk, dat de vrouwen uit een groter gezin dan in de 
steekproef zouden worden'oververtegenwoordigd.

Om nu de tweede vrouw te bepalen, die U moet opnemen gaat U uit van de 
in eerste instantie getrokken kaart (als U uit zou gaan van de kaart 
van de genoteerde vrouw zou U te snel door de kaartenbak heen zijn) en 
U volgt verder dezelfde procedure. U gaat op dezelfde wijze te werk bij 
de trekking van alle volgende kaarten.

Met betrekking tot de door U geselecteerde vrouwen zouden wij nu gaarne 
over de volgende gegevens beschikken:
- Geslachtsnaam en voorletters van de man
- Adres
- Geboortedatum en jaar van dé vrouw
- Kerkgenootschap man: katholiek of niet-katholiek. Wij verzoeken U ook 
dit gegeven, dat slechts op de kaart van de echtgenoot zelf gevonden 
kan worden, te vermelden. Het is namelijk de bedoeling, dat de vrouwen 
die met een niet-katholieke man zijn getrouwd, niet worden ondervraagd. 
Omdat het echter niet bekend is hoe vaak dit het geval is, moeten deze 
vrouwen voor een juiste trekking door U wel in de steekproef worden op
genomen, maar deze worden later door ons weer uitgeselecteerd.

Mogen wij Unogmaals danken voor Uw medewerking. Indien na het bovenstaan
de nog bepaalde onduidelijkheden mochten bestaan, zijn wij gaarne tot 
nadere inlichtingen bereid. U kunt ons telefonisch bereiken op het nummer 
080 - ..............................

november 1968 Instituut voor Toegepaste Sociologie, 
Verlengde Groenestraat 5 5,
Nijmegen
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Tabel 1 BE °/oo - ELE VERDELING VAN BE KATHOLIEKE GEHUWDE VROUWEN TOT 
EN MET 49 JAAR NAAR LANDSDEEL, URBANISATIEGRAAD EN PERCENTAGE 
KATHOLIEKEN IN DE WOON GEMEENTE
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A-gemeenten
- 40% katholiek 5-1 10 .7 1 2 .8 0.5 29.1
- 90$ katholiek 0 .2 15 .2 37.2 9-3 61.9
-100$ katholiek - 13 .8 5-9 77.5 97-2
Totaal 5-3 39-7 55-9 87.3 188.2

B-gemeenten
- 40% /katholiek 5-3 11.5 42.3 2 .1 6 1 .2
- 90$ katholiek 0.5 11.9 22.4 14.7 49*5
-100$ katholiek - 1 5 .1 1.7 131.7 148.6

Totaal 5 .8 38.5 6 6 .4 148.5 259.3
C1 , 2-gemeenten
- 40% katholiek 3.- 6 .5 13,- - 2 2 .5
- 30jo katholiek 0 .6 9.5 3.9 20.4 34.3
-100$ katholiek - 0.4 1 . 1 23.1 24.6

Totaal 3.6 16.4 1 8.- 43.5 81.4
C3-gemeenten
- 40% katholiek - 5-7 7.5 - 13.2
- 90$ katholiek - 5-7 7.8 14.1 27.6
-100$ katholiek - - - 38.- 38.-

Totaal - 11.4 15-3 5 2 .1 78 .8

C4-gemeenten
- 40% katholiek 2.- 7-5 39.3 - 48.8
- 90$ katholiek - - 30.3 30.3
-100$ katholiek - - - 3 2 .6 32.6

Totaal 2.- 7-5 39.3 6 2 .9 111.7
C5-gemeenten
- 40$ katholiek 3.- 19-3 155.1 - 177-4
- 90$ katholiek - 22.6 - 52.3 74-9
-100$ katholiek - - 28.3 28.3

Totaal 3.- 41-9 155-1 80.6 280.6

* Exclusief Elten, Tudderen en Centrale bevolkingsregister, in het to
taal: 647.148 vrouwen.
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Tabel 2 DE OP GROND VAN TABEL 1 BEPAALDE VERDELING VAN DE STEEKPROEF

to cö
Ö  H  0) 
■H 02 -PÖ <D S O H ©
ê Ê è

i—H
CD öra Sra .-t
■r-3 ^

•r4 <P

® .H> 0)O o

i  §
• P  H  H  -Ö^ r-t rH ÜO O O CöQ) Uh ffi rHU <D
-P • • <D!=> {s; N N

-P

§̂2 tUD

• *r4a oEn
A-gemeenten
- 40% katholiek
- 90% katholiek T  
-100% katholiek ,

hlLL 1 1 E „
r a , 5

E , 4

□ 1 3  
G D  43

PTT
i—Hi 10  

[ïl7 8

35
68

92
Totaal i 1 1 40 56 88 195

HB-gemeent en
- 40$ katholiek
- 90% katholiek

E  _ L U i 2

UI] 12

H öilLxJ42

IÏH24 ® i 7"
54
53

-100% katholiek - 15 - H S 31 146

Totaal -■ 39 66 148 253

C1, 2-rgemeenten
- 40% katholiek - E 18 18

- 90% katholiek - UZI 20 - 20 40

-100% katholiek - - - 22  23 23
Totaal - 20 18 43 81

C 3-gemeenten n—  1
- 40% katholiek - Ü 0Jii IL2J] - 1 11
- 90% katholiek - I

j i 15 i
É 2 2 -i- - 14r-v-"T

29

-100% katholiek - - .-3 38 38
Totaal - 11 15 52 78

C4-gemeenten 
- 40% katholiek lfl,0 J25? i£2j 39 49
- 90% katholiek - - - lI6j 30 30
-100% katholiek - - - l2I] 33 33

Totaal - 10 39 63 112

C5~gemeenten
- 40% katholiek
- 90% katholiek

- H L
[30]^ — *23

U B  55 r- —•
ail52

177
75

-100% katholiek - - - s a * 28
Totaal - 45 155 80 280
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Tabel 3 HE VERDELING VAN DE STEEKPROEF NAAR LANDSDEEL, URRANISATIEGBAAD 
EN PERCENTAGE KATHOLIEKEN IN DE WOONGEMEENTE NA CORRECTIE MET 
BETREKKING TOT BE GEMENGDE HUWELIJKEN

A-gemeenten
- 40$ katholiek
- 90$ katholiek 
-100$ katholiek

Totaal

Ö Ti<D öm  a ö a> m
® £•H ©

1—I 'Ö<D öm c3CQ 1—I •n
•H ©f-\ Ti© 1—I> ©O Cs

14

0 1 .
ui,,

42

Td Td
-p § § Td-H rH gü  H  H  3© O O iHh w w ©-p • • ©p }Si N CsJ

□ 1 3
r a 49

62

§ t*o
•3 üu
PP 'fl

lA g
s 8;

94

-POËH

38
72

102

212

B-gemeenten.
- 40$ katholiek
- 90$ katholiek 

katholiek

0  - 1 3 1
Inj
y

3
1 13 

17

m
lHj

39
24

Totaal — 43 63

C1, 2-gemeenten 
- 40$ katholiek Gü„
- 90$ katholiek _ (lil 22 -

-100$ katholiek - - -

Totaal - 22 17

C3-gemeenten 
- 40$ katholiek _ ® i , L2TI _

- 90$ katholiek - - 15
-100$ katholiek - - -

Totaal - 11 15

C4-gemeenten —  --
- 40$ katholiek - 10 25 34
- 90$ katholiek - - -
-100$ katholiek - - -

Totaal - 10 34

C5-gemeenten ____________
- 40$ katholiek _ I28)l8 I M 12

~ 90$ katholiek - i a  23

-100$ katholiek - - -

Totaal - 41 112

0  19
52
56

H 42 159
161 267

E S  21
17
43

I9J 25 25
46 85

11
Ij 15 30
i^J43 43

58 84

44
26 33 33
l!ÏI 36 36

69 113

130
0 * 79

30 30

239
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Tabel 4 DE VERDELING NAAR PROVINCIE VAN DE GEHUWDE KATHOLIEKE VROUWEN 
TOT EH MET 49 JAAR IN NEDERLAND, IN DE AANVANKELIJK GEPLANDE 
STEEKPROEF EN IN DE UITEINDELIJKE STEEKPROEF EXCLUSIEF DE GE
MENGD GEHUWDE VROUWEN

Ne
de
rl
an
d

oo
rs
pr
on
ke
li
 j
ke
 

st
ee
kp
ro
ef

; s
te
ek
pr
oe
f 

ex
- 

: cl
us
ie
f 

de 
ge
- 

ime
ngd

 
ge
hu
wd
en

Groningen 0.7 - -
Friesland 0.7 1 . 1 1.4

Drente 0.6 - -
Overijssel (inclusief N .0 . -polder) 5.2 5-4 5-1

Gelderland (inclusief Z.IJ.-polders) 10.4 1 1 . 1 1 1 . 8

Utrecht 4.6 4.1 3.7
Noord-Holland 13.4 1 2 . 8 1 1 . 6

Zuid-Holland 1 5 .2 13.6 10 .5

Zeeland 1.7 4.4 4.5
Noord-Brabant 2 8 .5 30.5 33.1
Limburg 19.- 17.- 18.3

Totaal 10 0 .0 1 0 0 .0 10 0 .0

(6 4 7 14 8) (2 5 1 4) (2256)
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Tabel 5 DE VERDELING NAAR URBANISATIEGRAAD VAN DE GEHUWDE KATHOLIEKE 
VROUWEN TOT EN MET 49 JAAR IN NEDERLAND, IN BE OORSPRONKELIJK 
GEPLANBE STEEKPROEF, EN IN . BE UITEINDELIJKE STEEKPROEF EXCLU
SIEF BE GEMENGD GEHUWDE VfiOUWEN

O)̂ l l öW Q> <D•H <J) ïtf)
CD Ch  Ch  <D ^Ti ^  0) <D Ti &Ö C O  O ®c3 O h  U <H Etf)

h ft &  t'H'dO) CQ CD CD ra tfflrd Jh CD (D ^ Ö
cd o -P -P r-l 0)

s  o  CQ ra ü  6
A - gemeenten 18 .8 19.5 21.2
B - gemeenten 25-9 25.3 26.7
C1-2gemeenten 8.1 8.1 8 .5

C3- gemeenten 7-9 7-8 8 .4

C4- gemeenten 11.2 11.3 11.3
C5- gemeenten 28.1 28.- 23.9
Totaal 100.0 100.0 100.0

(647148) (2514) (2256)

Tabel 6 BE VERDELING NAAR KATHOLICITEIT VAN DE WOONGEMEENTE VAN DE 
GEHUWDE KATHOLIEKE VROUWEN TOT EN MET 49 JAAR IN NEDERLAND, 
IN DE OORSPRONKELIJK GEPLANBE STEEKPROEF EN IN IE UITEINDE
LIJKE STEEKPROEF EXCLUSIEF DE GEMENGD GEHUWDE VROUWEN

CD

Ne
de
rl
an
d

oo
rs
pr
on
ke
li
jk
)

st
ee
kp
ro
ef

st
ee
kp
ro
ef
 
ex


cl
us
ie
f 

de 
ge


me
ng
d 

ge
hu
wd
en

<10% katholieken 2 .3 1.3 1.4
10 - 40fo katholieken 3 2 .9 33.2 2 7.8

40 - 60$ katholieken 5 .9 6 .5 6.6
60 - 90% katholieken 22.- 23.- 24.7

> 90$ katholieken 3 6 .9 36.- 39.5
Totaal 100.0 100.0 100.0

(647148) (2514) (2256)
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Tabel 7 DE VERDELING NAAR HET KENMERK PROVINCIE VAN DE KATHOLIEKE 
HOMOGEEN EN GEMENGD GEHUWDE VROUWEN IN NEDERLAND (ALLE KA
THOLIEKE GEHUWDE VROUWEN) EN IN DE STEEKPROEF (DE KATHOLIEKE 
VROUWEN TOT EN MET 49 JAAR)

ho
mo
ge
en
 

ge
hu
wd
e 

t vr
ou
we
n

NEDERLANDs

IQ)E*0 
'p Öïtf) <1> r-i
<D 2 CÖ e O -P 0 Ö O tlO > EH ho

mo
ge
en
 
ge
hu
wd
e 

vr
ou
we
n

STEEKPROEF:0 '"Ö
1
rp öEtf 0 rHÖ § CÖ 0 $ CÖ£ 0 +=
9 b ° bo > Eh

Groningen 9 0 .9 9 . 1 100 ( 6349) - - 100 ( -)
Friesland. 92.7 7.3 100 ( 6 9 1 9) 9 3 .9 6 .1 100 ( 3 3 )
Drente 94.1 5-9 100 ( 4 8 6 1) - - 100 ( -)
Overijssel 
(incl. N.O.polder)

96.5 3.5 100 ( 47371) 89.3 1 0 . 7 100 ( 131)

Gelderland
(incl. Z.IJ.polders)

94.8 5-2 100 ( 95945) 94.6 5 . 4 100 ( 279)

Utrecht 8 9 .9 1 0 . 1 100 ( 42303) 7 9 .6 2 0 .4 100 ( 103)
Noord-Holland 88.8 1 1 . 2 100 (125 8 9 4) 8 2 .4 1 7 . 6 100 ( 322)
Zuid-Holland 83.9 1 6 . 1 100 (140849) 6 9 .5 3 0 .5 100 ( 341)
Zeeland 92.3 7.7 100 ( 17175) 90 .9 9 .1 100 ( 110)
Noord-Brabant 98.4 1 . 6 100 (259086) 9 7 .7 2 .3 100 ( 767)
Limburg 98.4 1 . 6 100 (1 68 8 75) 9 6 .7 3 . 3 100 ( 428)

Totaal 93.7 6.3 100 (915627) 89 .7 1 0 . 3 100 (2514)
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Tabel 8 DE PROCENTUELE VERDELING VAN DE HOMQGEEN GEHUWDE VROUWEN IN 
NEDERLAND (ALLE KATHOLIEKS HÖMOGEEN GEHUWDE VROUWEN) EN IN 
DE STEEKPROEF (KATHOLIEKE HOMOGEEN GEHUWDE VROUWEN TOT EN MET 
49 .TAAR) OVER EE PROVINCIES ’

to
ta
al
 
aa
nt
al
 

ho
mo
ge
en
 
ge


hu
wd
e 

vr
ou
we
n 

in 
Ne
de
rl
an
d

st
ee
kp
ro
ef
 
ex


cl
us
ie
f 

de 
ge


me
ng
d 

ge
hu
wd
en

Groningen 0 .6 -
Friesland 0.7 1.4
Drente 0 .5 -
Overijssel (incl. N.O.polder) 5-3 5.1
Gelderland (incl. Z.IJ.polders) 10 .6 1 1 . 8

Utrecht 4.4 3.7
Noord-Holland 13.- 1 1 .6

Zuid-Holland 13.8 10 .5

Zeeland 1 . 8 4.5
Noord-Brabant 30.- 33.1
Limburg 19-3 18.3

Totaal 100.0 100.0

(858216) (2256)
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Tabel 9 DE MET EEN KATHOLIEKE/NIET-KATHOLIEKE MAN GEHUWDE KATHOLIEKE 
VROUWEN IN NEDERLAND NAAR PERIODE VAN HUWELIJKSSLUITING

ho
mo
ge
en

ge
hu
wd

ge
me
ng
d

ge
hu
wd

To
ta
al

1960 9 1 . 2 8.8 100 ( 11202)
1955 - 1959 93.3 6 . 7 100 (1 7 9 0 2 1)
1950 - 1954 93.8 6.2 100 (153511)
1947 - 1949 93.2 6.8 100 l 91919)

1946 93.3 6.7 100 ( 33377)
1945 93.9 6.1 100 ( 2 3485)
1944 94.8 5-2 100 ( 1 6 1 7 0)

1939 - 1943 94.1 5-9 100 (10 5 2 0 5)
1 9 3 4 - 1938 93.8 6.2 100 ( 81835)
1929 - 1933 94.1 5-9 100 ( 68300)
1924 - 1928 94.5 5-5 100 ( 5695O)
1 9 1 9 - 1923 94.4 5.6 100 ( 48493)
1 9 1 8 en vroeger 93.6 6 . 4 100 ( 46957)

Totaal 93.7 6.3 100 (916425)
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Tabel 10 DE UITEINDELIJKE STEEKPROEF EN DE NON-RESPONSE UITGESPLITST
NAAR HOOFD- EN RESERVE-ADRESSEN

ho
of

d
ad

re
ss

en

re
se

rv
e-

ad
re

ss
en

| T
ot

aa
l

I

in eerste instantie afgenomen 66.0 56 .2 6 2 .5

afgenomen na herbenadering 4.4 4 .3 4 . 4

uitval, niet herbenaderd 8.2 1 1 . 3 9 .3

uitval, korte vragenlijst afge
nomen

11.6 1 7 . 4 1 3 . 7

uitval, herbenaderd; geen korte 
vragenlijst afgenomen

CM00 7 . 4 7 . 9

niet in de analyse opgenomen in
terviews

1.6 3 . 4 2 .2

Totaal 100 100 100

(963) (52 9) (1492)*

chi2 : 22.856 
D.F. : 5 

P < .001

s) 4 respondenten konden niet in dit overzicht worden ingedeeld.
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Tafael 11 DE REEENEM V M  UITVAL
<d03
o

.............................................................................................. ............ ....... ....... ft
(een van) beide partners niet in staat 
mee te doen wegens ziekte of lichame
lijke/geestelijke gebreken (incl. analfabetisme) 3 . 1

weigering (mede) vanwege het onderwerp 2 8 .4

overige weigeringen 5 6 .8

niet thuis 7 . 8

overige en onbekend 3 . 9

Totaal 100

(461)

Tabel 12 DE UITEINDELIJKE EN DE OORSPRONKELIJKE STEEKPROEF 
EXCLUSIEF DE GEMENGD GEHUWDEN - NAAR PROVINCIE

cd^ I I ü[7 H J> ü)0 t«D "d
■H <iH <D CH m  §ri ® ^ ^ £
js ? A p <3
^  Ö ?  f j  tH 60

5  8 g S  % %
■H -P  O  -P  . ■ =

•i“3

S m o m o q
Friesland 1 . 5  1 . 4

Overijssel 5 .5  5 .1

Gelderland 12.0 11.8
Utrecht 3.7 3.7
Noord-Holland 10.8 11.6
Zuid-Holland 10.4 10.5

Zeeland 4-7 4-5
Noord-Brabant 33.2 33.1
Limburg 18.2 18.3

Totaal 100 100
(1000) (2256)

chi2 : 1 ,9 0 2  

D.F. : 8

.9 8 <P <-99
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Tabel 13 EE UITEINHELIJKE EW EE OORSPRONKELIJKE STEEKPROEF - EXCLUSIEF
EE GEMENGD GEHJWEEN - NAAR TJRBANISATIEGRAAD

0^ I I fl
<D 1-a 'H <» 0
M  -H H) ilDti•n> f iï•H <H 0 «H 0 2iH 0 M  0 rd ,fl• 0 O fl O ©*d f-t O U «5H EU3
S S  kS-S*
o  o  xn Q> w bQ+> d) fn © 2 d■H -H> O -P H  O2 m o m o 0

A - gemeenten 2 1 . 2 2 1 .2

B - gemeenten 26.4 26.7
C1 ,2- gemeenten 8 .5 8.5

C 3 - gemeenten 9.0 8 .4

C 4 - gemeent en 1 1 .0 11.3
C 5 - gemeenten 23.9 23.9

Totaal 100 I00

chi2 : O .968 

D.F. : 4 
.90 <P <.95

(1000) (2256)

Tabel 14 DE UITEINDELIJKE ER DE OORSPRONKELIJKE STEEKPROEF - EXCLUSIEF 
DE GEMENGD GEHUWDEN - NAAR KATHOLICITEIT VAN DE WOONGEMEENTE

1 <H •n fl) 1•H -H 0r—I 0 I 02 ttf)
0 0  i M 3nrf Fh 0 0 rH 'Öö ft 0 O fcO•h  M  fl -p K fl© © O 0 0 0-p © U S fl

-p p, © Ch  © 02 m m © ĉd ̂U o &0 0 O -rH Fh 0 pj
Tl O  rH f t  rfl

< 10 procent katholieken 1.5 1.4
10 - 40 procent katholieken 2 7 .8 27.8

4 0 - 6 0 procent katholieken 6.1 6.6
6 0 - 9 0 procent katholieken 2 5 .7 24-7

V VO O procent katholieken 38.9 39-5

Totaal 100 100

(1000) (2256)

chi2 : 1 .6 9 4  

D.F. : 4 

.70 <P <.80
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Tabel 15 DE UITEINEELIJKE EN DE OORSPRONKELIJKE STEEKPROEF - EXCLUSIEF

DE GEMENGD GEHUWDEN - NAAR LEEFTIJD
' 1  ö0) -nlH au «

M -H 11) ® 'Ö•n i— O 'o §■H <H <D 2r-l <D ^ QjCH ,3<11 O C &  ® ®f-i O <D -H tlD
•H M  f t - P  P  ^o; <d ta m r-i i»+= ® h c1 ö■H += o a> M ®pl IJ o M  » B

1 - 3 - 1944 of later 11.8 12.0 
1 - 3 - 1939 of later 2 1 . 8  1 9 . 0  

1 - 3 - 1934 of later 1 9 . 4  19*0 
1 - 3 - 1929 of later 1 7 .3 17-7 
1 - 3 - 1924 of later 1 7 . 9  17.1 
1 - 1 - 1 9 1 9 of later 1 1 . 8  1 5 . 2

Totaal 100 100
(1000) (2238)*

chi2 : 22.433 
D.F. : 5

P < .001

Tabel 16 DE UITEINBELIJKE STEEKPROEF EN DE UITVAL NAAR PROVINCIE

ui
te
in
de
li
jk
e

st
ee
kp
ro
ef

ui
tv
al

icö
§
rHCÖCÖ 'Ö-p U 0 ©&H

Friesland 1.5 1 . 2 1.4
Overijssel 5-5 4 .7 5-2
Gelderland 1 2 . 0 1 1 . 1 11.7
Utrecht 3.7 5 . 5 4.3
Noord-Holland 1 0 . 8 1 4 . 4 12.0
Zuid-Holland 1 0 . 4 9 . 1 10.0
Zeeland 4.7 3 . 6 4.5
Noord-Brabant 33.2 2 9 .3 31.8
Limburg 1 8 . 2 2 1 . 1 19.1
Totaal 100 100 100

(1000) (494) (14 9 4)

chi2 : 1 1 .5 14 
D.F. : 8
. 10<P<. 20

*) Ondanks de uitgebreide instructie werden toch enkele vrouwen die vóór 
1 januari 1 9 1 9 geboren waren in de oorspronkelijke steekproef opgenomen.
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Tabel 17 IE UITEINDELIJKE STEEKPROEF EN DE UITVAL NAAR URBANISATIEGRAAD

ui
te
in
de
li
jk
e

st
ee
kp
ro
ef

ui
tv
al i—I 

i  +=
0

EH

A - gemeent en 
B - gemeenten 
C1f2 — gemeenten 
C3 - gemeenten 
C4 - gemeenten 
C5 - gemeenten

2 1 .2

26.4
8 .5

9.0
11 .0

23.9

14.6
23.7 
8.3 
8.9

16 .2

28.3

19.0

2 5.5

8 .5

9.0

1 2 .7

25.3

Totaal 100 100 100

(1000) (494) (1494)

chi2 : 12 .6 5 5  
D.P. : 5
.02 <P < .05

Tabel 18 DE UITEINDELIJKE STEEKPROEF EN DE UITVAL NAAR KATHOLICITEIT 
VAN DE WOONGEMEENTE

ui
te
in
de
li
jk
e

st
ee
kp
ro
ef

ui
tv
al

To
ta
al

< 10 procent katholieken
10 - 40 procent katholieken 
4 0 - 6 0  procent katholieken 
60 - 90 procent katholieken 

90 procent katholieken

1-5
2 7 .8  

6 .1

2 5 .7

38.9

1 . 2

33.4 
5-1

26.9
33.4

1.4
29.6

5 .8

26.1
37.1

Totaal 100 100 100

(1000) (494) (1494)

chi2 : 6 .8 1 5
D.F. : 4 
. 10<P<.20
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Tabel HE UITEINÜELIJKE STEEKPROEF EN I3E UITVAL M A R  LEEFTIJD

*0Shü) <DM  -d•1-3 CÖ■H Ch önH Cl) 0
( D O

Ö & r-l rH•l=i rV £Ö cö
<d  (D >  ra
-P <D -P -p
■H - H  -rj OES CQ eS Eh

1 - 3 - 1944 of later 11.8 9-7 11.1
1 - 3 - 1939 of later 21.8 1 6 . 8 20.2
1 - 3 - 1934 of later 19.4 1 8 . 8 19.2
1 - 3 - 1929 of later 17.3 20.3 18.3
1 - 3 - 1924 of later 17-9 15.2 1 7 . 0

1 - 1 - 1 9 1 9 °f later 11.8 1 9 . 2 14-2

Totaal 100
(1000)

100

(494)

100

(1 4 9 4)

chi2 : 2 0 .9 8 5  

D.F. : 5 

P<.001



Tabel 20 BE UITVAL WAARBIJ WEL EN NIET EEN KORTE VRAGENLIJST WERD AFGE
NOMEN NAAR PROVINCIE

Friesland 0.4 1.9 .....1 . 2
Overijssel 5-1 4.3 4.7
Gelderland 9-7 1 2 .4 1 1 . 1
Utrecht 3.8 7.0 5-5
Noord-Holland 13.1 1 5 .5 14.4
Zuid-Holland 1 1 .0 7-5 9.1
Zeeland 3.0 4.3 3.6
Noord-Brabant 32.4 2 6 .5 29-3
Limburg 2 1 . 5 20.6 2 1 . 1

Totaal 100 100 100

(237)* (257) (494)

chi2 : 9 .453 
D.F. : 8
.30 <P < .50

Tabel 21 DE UITVAL WAARBIJ WEL EN NIET EEN KORTE VRAGENLIJST WERD AF- 
__________ GENOMEN NAAR URBANISATIEGRAAD

i> 'ö

ui
tv
al
 
w, 

bij
 
een
 

: 
te 

vr
ag
ej
 

li
js
t 

we:
 

af
ge
no
me
i % ö -P CD 

0 > m s 
1—1 0 *n> 0 cö t«3 0 -H ö > -F H  O ■P ,|-3 f-f C ■H -H O 0 <H 2 ,£2 ̂  £Ö ro

ta
al

A - gemeenten 13.5 15 .6 14.6
B - gemeenten 19.4 27.5 23.7
C1 , 2 - gemeenten 1 0 .5 6 .2 8.3
C3 - gemeenten 10 .5 7-4 8.9
c4 - gemeenten 16.5 16.0 16.2
C5 - gemeenten 2 9.6 27.3 28.3
Totaal 100 100 100

-----5------— ----------------------- (2 3 j2  . ( 257) (494)
chi : 8.126 
D.F. : 5 
.10 <P < .20

* Hif^°“der zlJn dus ook de gegevens uit 33 interviews opgenomen, die niet voldeden.
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Tabel 22 DE UITVAL WAARBIJ WEL EN WIET EEN KORTE VRAGENLIJST WERD AF
GENOMEN NAAR KATHOLICITEIT VAN EE WOONGEMEENTE

*r-5 |
■H I 'Hö tö a>(Ö *ïO£Ö rö fH12 2P fe Ö.-( <D(Ö ® -p S
!> -f> m o
■P h  ,r> fi
■rH O  -H ©H ÖD

c•H 01rO a?H -P O
CTÏ CD W öcö +> *r-0 Q)S fH -H ffflO i—i

H  ^  Ö  I jcö a>
>  ö  fiD'ö+» <D cö h■H <D fn d)2 ElO S> S OEh

< 10 procent katholieken 
10 - 40 procent katholieken 
40 - 60 procent katholieken 
60 - 90 procent katholieken 

> 90 procent katholieken

0.4
32.9
4.6

3 0 .8

31.3

1.9
33.9
5-4
23.3
35-5

1.2

33.4 
5-1

2 6 .9

33.4

Totaal 100

(237)

100

(257)

100

(494)

chi : 5 .8 9 2  
D.F. : 4 
.20 <P < .30

Tabel 23 DE UITVAL WAARBIJ WEL EN NIET EEN KORTE VRAGENLIJST WERD AFGE
NOMEN NAAR LEEFTIJD VAN DE VROUW

’>~3 I t-3 cö•H I Ch -h £
rp ö  CÖ ^  >  Ph
fn O  éh <Deö t«) cö o ^cö cö Pn ro -p c
s  h  o  é  f* -p  55l> & 0 q 03 a
.-4 $  H  ^  - n  o  .
cö <1> -p  B c ö - H ö  d
> - P C Q O  >  Ö  «H 0> cd
- P  Ö  - P C D Ö ^ D  4 5
■H O  -H ©  -H (D Ö  ‘H  o
ï  M  r-\ SD 3  tiO &£> cö £

1 - 3 - 1944 of lat er 7.2 1 1 . 7 9-7'
1 - 3 - 1939 of later 14.8 1 8 . 8 16.8
1 - 3 - 1934 of later 1 9 .0 1 8 . 7 1 8 . 8

1 - 3 - 1929 of lat er 25.3 1 5 . 2 20.3
1 - 3 - 1924 of later 16.0 1 4 . 4 1 5 . 2

1 - 1 - 1919 of later 17.7 20.2 19.2

Totaal 100 100 100

(2 3 7) (257) (494)

chi^ : 10.866 
D.F. s 5
.0 5 < P < . 1 0
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Tabel 24 DE ÜITEINDELIJKE STEEKPROEF EN DE UITVAL, WAARBIJ EEN KORTE
VRAGENLIJST WERD AFGENOMEN, NAAR BEROEP VAN DE MAN
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hogere 'beroepen 6.0 3.8 5-5 5-3
middelbare employé’s 19-5 11.4 18.0 16 .8

zelfstandige middenstand 15 .8 1 6 .1 1 5 .9 1 5 .9

lagere employé' s 14.8 14.8 14 .8 14.8
geschoolde arheiders 2 5.8 23.7 25.4 25.2

ongeschoolde arbeiders 17.7 29.3 19.9 21.5
overige 0.4 0.9 0 .5 0 .5

Totaal 100 100 100 100

(999) (236) (12 3 5) (1496)

chi2 : 2 2.271 

D.F. : 6 
.001 <P < .01
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Tabel 25 UITEINDELIJKE STEEKPROEF EN UIVAL, WAARBIJ EEN KORTE VRAGEN
LIJST WERD AFGENOMEN, NAAR OPLEIDINGSNIVEAU VAN DE MAN

■3 |H Ö  O  r— I CÖ OCÖ0fl CÖ !m ̂  ̂Q)<1> >5*0 0 cö O*HtÖ0)
- P O )  -P  CÜ ÖD -P  D 1 H  Ö  O
- H - P  -H  fn «H o  a> <D <D Ph2 ffl £ > tö Eh to'Ö rQ ft

hoogstens 6 jaar l.o. 1 5 . 8 29.7 1 8 . 4 2 0 . 5

onvoltooid lager beroepsonderwijs 
v.g.l.o. of onvolt. lager algem. 
vormend onderwijs

1 0 . 2 1 0 . 8 10.3 10.4

volt. lager beroepsonderwijs 43.0 35.5 41.5 40.3
U.I.0 . / 3  jaar m.m.s., gymnasium 
of h.b.s. 12.4 1 1 . 6 12.3 1 2 . 2

middelbaar beroepsonderwijs 9-4 5-5 8 .7 8 . 2

middelbaar alg. vormend onderwijs 2.9 2 .6 2 . 8 2 . 8

middelbaar alg. vormend onderwijs 
+ middelbaar beroepsonderwijs 3.0 1.3 2.7 2.4
(enig) hoger onderwijs 3.3 3.0 3.3 3.2

Totaal 100 100 100 100

(997) (2 3 2) (1 2 2 9) (1496)

ohi2 : 2 7 .6 7 4

D.F. : 7 

P < .001
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Tabel 26 DE UITEINEELIJKE STEEKPROEF EN DE UITVAL, WAARBIJ EEN KORTE
VRAGENLIJST WERD AFGENOMEN, NAAR OPLEIDINGSNIVEAU VAN DE VROUW
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hoogstens 6 jaar l.o. 32.4 49.7 35-6 3 8.2

onvolt. lager beroepsonderwijs 
v.g.l.o. of onvolt. lager algem. 15.3 7-3 13.8 12 .6
vormend onderwijs
volt. lager beroepsonderwijs 31.8 27.5 31.0 30.4
u.l.o./3 jaar m.m.s., gymnasium 
of h.b.s. 14.8 1 1 .2 14.1 13 .6

middelbaar beroepsonderwijs 2.7 3.0 2 .8 2 .8

middelbaar alg. vormend onderwijs 2 .1 0.9 1.9 1.7
middelbaar alg. vormend onderwijs 
+ middelbaar beroepsonderwijs 0 .6 0 .4 0 .6 0 .5

(enig) hoger onderwijs 0.3 - 0 .2 0 .2

Totaal 100 100 100 100

(996) (233) (1229) (1496)

chi2 : 31.391 
D.F. : 7 
P < .001
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Tabel 27 UITEINHELIJKE STEEKPROEF EU UITVAL 
LIJST WERD AFGENOMEN, WAAR AANTAL
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0 kinderen 1 2 . 7 1 2 . 8 1 2 . 8 1 2 . 7

1 kind 2 0 .9 1 9 .6 2 0 .8 2 0 . 5

2 kinderen 26.1 3 0 .6 26.3 2 7 .6

3 kinderen 20.2 14.0 1 9 . 2 1 8 . 2

4 kin der én 9.6 11.5 10.1 10.2
5 kinderen 4.9 3.8 4.7 4.5
6 en meer 5.6 7.7 6.1 6.3

Totaal 100 100 100 100
(998) (235) (1233) (1496)

chi2 : 9.204 
D.F. : 6
.10 <P < .20
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Tabel 28 UITEINDELIJKE STEEKPROEF EN.UITVAL, WAARBIJ EEN KORTE VRAGEN
LIJST WERD AFGENOMEN, NAAR FREQUENTIE VAN MISBEZOEK IN HET 
WEEKEND

mannen vrouwen

Ti C TiFh -H •H1 0 1 0
M ö & 0 M Ö 5 00) 0 Ti 0 0 ö Ti0 <1)-P ■H Fh 0 0 p ■H FhP UI i—t0 P ra i—10ra ■r-3 ‘i-j 0 Ti m *n•rj 0 Ti■H■H T* Cd ’H rH Ti cd0 i—1 Ö 0 i—1 Fh GM Fh fl 0 Fh 0 0mr~3 cd 0 > •r-D cd > rQ■H cd Ch •H fC E: £hi—1 nJ Pi 0 i—10 ■—1 S cd fl 0 1-1 00 Fh 0 • P cd o 0 Fh 0 P cd 0Ti •»> s P u Ti •>> P cd Fh
■H Ch i—I cd 0 o .—1 cd cdrSpo &

ö•H«H .—i cd 0 oG i—i cd a
pO &0 CU P P 0 0} O p 0 0 0 p p 0) cd o -p <D-P o -P Fh fu) p ra 0 P o p £>D p ra (D•H Fh ■H O <H o 0 0 p •H Fh •H o CH O 0 0 -P2 ft 2 M (Ö Eh OD Tj ra 2 ft 3 M cd &H QD Ti GQ

altijd 43.1 48.4 43.5 44.9 44.0 46.7 44.3 44-9
meestal 15.3 12 .9 1 5 .2 14 .5 14.6 7-5 13.8 -12.2
soms wel, s.oms niet 14.7 9.7 14.3 13 .0 15 .6 15.0 15.5 15.4
meestal niet 12. '8 7-5 12.3 11.0 11.2 10.5 11.1 11.0
nooit 14.1 2 1 . 5 14.7 16 .6 14.6 20.3 15-3 1 6 .5

Totaal 100 100 100 100 100 100- 100 100

(995) ( 93) (1088)(1496) ;(994) (133) (1127X1496)

chi2 : 7.828 V 2ch.i : 7-013
D.F. : 4 D.F. : 4
.05 <P < .10 .10 <P < .20
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Tabel 29 IE UITEINB3LIJKE STEEKPROEF EN DE UITVAL, WAARBIJ EEN KORTE 
VRAGENLIJST WERD AFGENOMEN, NAAR DE HOUDING TEN OPZICHTE VAN 
VOORBEHOEDMIDDELEN

mannen vrouwen
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13.9 16.3 14.3 14.? i 10.2 17.2 11.7 12.5

5 2 . 4 5 0 .0 5 2 .O 5 1 . 6

33.7 33.7 33.7 33.7 

100 100 100 100

(4 89) ( 92) (581) (1496)

52.7 48.5 

37-1 34.3

51.9 51.3 

36.4 36.2

100 100 100 100 

(497) (134) (631) (1496)

chi2: 0.462 
D.F. : 2
.70 <P < .80

I

I chi2 : 4.303
D.F. : 2
.10 <P < .20
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voetnotek;

1) C.B.S., Volkstelling 1960, deel 7» kerkelijke gezindte, tabel 4A, te 
"bestellen "bij het C.B.S.

2) Esn systematisch random sample wil zeggen, dat men het toeval laat 
werken door de respondenten op een vaste afstand in het administratief 
bestand te prikken. Het gaat hier om een handzaam alternatief van het 
toevalssample door middel van random getallen. Vergelijk onder andere:
- Kish L., Selection of the sample, in: Festinger L. en Katz D., Research 
methods in the behavioral science.s, New York/Chicago/San Francisco/ 
Toronto/Londen, 19 65» Pag. 198 e.v.

- Moser C.A. en Kalton G., Survey methods in social investigation,
Londen, 1971, pag. 80 en volgende.

3) Het spreekt overigens voor zich, dat het percentage gemengde huwelij
ken hoger is, namelijk 10.1 procent. Men moet hierbij immers tevens 
rekening houden met de met een niet-katholieke vrouw gehuwde mannen. 
Vergelijk C.B.S., mededelingen Volkstelling 19̂ 0, nr. 18, januari 1965»
staat 2.

4) C.B.S., Volkstelling 1960, deel 6, Bestaande huwelijken en vruchtbaar
heid van deze huwelijken, tabel 35» bestellen bij het C.B.S.

5) Zie in dit verband: Dekker G., Verandering in de frequentie van het 
gemengde huwelijk, in: Mens en Maatschappij, 44» 0969), pag. 33-37. 
Vergelijk tevens t'abel 9» die ontleend is aan: C.B.S., Volkstelling 
1960, Deel 6, Bestaa-nde huwelijken en vruchtbaarheid van deze huwe
lijken, tabel 5 of 3 5-

6) Hutjes J.M., Interviewen over sexualiteit, I.T.S.-rapport, Nijmegen,
1968.
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7) Hutjes J.M., o.c., pag. 3 e.v. Vergelijk ook:
- Brunner G.A. en Carrol S.J., The effeot of prior notification on 
the refusal rate in fixed address surveys, in: Journal of Adver- 
tising, 9, (1969-7 0), pag. 42-44.

- Sociologisch Instituut Universiteit Nijmegen, Sportbeoefening 
van een categorie jeugdigen, verslag stage-onderzoek, Nijmegen 
1 9 6 7, bijlage 2 , pag. 9 e.v.

8) Zie in dit verband: Schofield M., Sexueel gedrag van jongeren, Utrecht/ 
Antwerpen, 197° (oorspronkelijke titel: The sexual behavior of young 
people, Londen, 1 9 6 5). Door hem worden als belangrijkste kwaliteiten 
voor de interviewers genoemd: uiterlijke verschijning, volharding, de 
capaciteit.om sociaal contact te leggen alsmede de vaardigheid om ac
curaat de antwoorden te registreren. Zie aanhangsel 2, pag. 253-254-

9) In dit verband zij tevens verwezen naar een uitspraak van E.M. Hess:
"De resultaten van het voorliggende onderzoek bevestigen de waarne
mingen tot nu toe, dat respondenten in grote steden minder gemakkelijk 
te bereiken zijn, hetgeen vooral van toepassing is op plaatsen met 
500.000 inwoners of meer".
Hess E.M., Methoden der Leserschaftsforschung, München, 1 9 6 2.

10) In het vooronderzoek bleek reeds de mogelijkheid, dat men in de hogere 
milieus meer geneigd zou zijn aan dit onderzoek mee te werken.
Hutjes J.M., o.c., pag. 8 e.v.
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Bijlage 3; Het materiaal

In deze bijlage wordt aandacht geschonken aan een drietal punten, die 
voor de beoordeling van het materiaal relevant zijn, te weten:
- de aanwezigheid van anderen bij het interview
- de communicatie tussen man en vrouw tijdens de schriftelijke delen
- de (in)consistentie van de antwoorden van man en vrouw met betrekking 
tot een aantal schriftelijk ingevulde "feitelijke" gegevens^.

Be aanwezigheid van andere personen tijdens het interview

Hoewel de interviewer werd gevraagd het interview af te nemen zonder dat 
hierbij anderen aanwezig waren, was het niet altijd te vermijden, dat 
familieleden, bezoek en dergelijke althans een gedeelte van het interview 
meemaakten. Bit bleek bij 21 procent van de afgenomen interviews het ge
val. Het gaat hier vooral om familieleden (1 7 procent) en met name kin
deren ( 1 4 procent), waarvoor de interviewer dikwijls geen oplossing vond.
Een meer uitgebreide analyse dan in dit onderzoek mogelijk is, zou nood
zakelijk zijn om een definitief antwoord te kunnen geven op de vraag, 
in hoeverre hierdoor een vertekening in de resultaten is ontstaan. Ander
zijds lijkt het aannemelijk, dat de invloed van deze personen op de be
antwoording van de vragen toch beperkt is. Allereerst moet worden gesteld,

2)dat het hier in een aantal gevallen gaat om jonge kinderen 
Bovendien was hij/zij niet altijd het gehele interview aanwezig. Het aan
tal gevallen, waarin een derde aanwezig was, is dan ook per gedeelte van een 
interview lager dan het bovenstaande cijfer suggereert (zie de tabel).

De aanwezigheid van derden per deel (of een onder<
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Voorts bleek, dat de aanwezige derde volgens de interviewers veelal - 
dikwijls zelfs in een aangrenzende kamer - met iets anders bezig was 
(bijvoorbeeld T.V.-kijken, spelen, lezen, slapen enz.), namelijk, voor
zover wij konden vaststellen, tenminste 11 procent. Ook wanneer dit niet 
het geval was, was er in ieder geval geen sprake van een meer actieve 
bemoeienis met het interview.
Tenslotte moet men zich realiseren, dat het grootste gedeelte van het in
terview schriftelijk verliep, waardoor eveneens de kans op, althans een 
meer directe, beïnvloeding van de respondenten door derden toch minder 
tot de mogelijkheden behoort.
Uiteraard zou, zoals gezegd, een uitgebreide analyse noodzakelijk zijn 
om een definitief antwoord te kunnen geven op de hier gestelde vraag, 
maar ook op grond van de bovenstaande overwegingen lijkt het voorshands 
minder aannemelijk, dat er op deze wijze een meer belangrijke systema
tische vertekening in het materiaal zou zijn ontstaan^.

De communicatie tussen de echtgenoten tij^dens_de_schriftelijke delen

Om ten aanzien van een groot aantal belevingsaspecten een onafhankelijk 
antwoord van man en vrouw te verkrijgen werd hen gevraagd de schrifte
lijke delen geheel zelfstandig zonder overleg in te vullen. Aan dit ver
zoek heeft men in het algemeen, zo lijkt het, ook gehoor gegeven.
De notities van de interviewers hierover zijn, ondanks het verzoek hier
aan meer uitgebreid aandacht te besteden, zeer summier en een definitief 
antwoord met betrekking tot de omvang van de communicatie is dan ook niet 
mogelijk. Zouden wij toch een schatting moeten maken, dan lijkt er - 
afgezien van grapjes, opmerkingen, informatieve vragen aan de interviewer - 
niet vaker dan in 5 è, 10 procent van de gevallen sprake van een communi
catie ten aanzien van meer dan 3 vragen. Hiermee is dus volgens de be
schikbare gegevens een maximale schatting bedoeld.
Overigens is ook anderszins overleg van meer belangrijke omvang minder 
aannemelijk. In het hiernavolgende blijken immers de discrepanties tus
sen het antwoord van man en vrouw, wanneer een aantal meer feitelijke
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kwesties (zoals de frequentie van de geslachtsgemeenschap en dergelijke) 
ter sprake komen, niet gering. Dit wijst er eens te meer op, dat man en 
vrouw in het algemeen de vragen zelfstandig hebloen ingevuld.
Dit neemt niet weg dat, ook wanneer er geen sprake is van een communi
catie tussen beide echtgenoten, toch een zekere onderlinge beïnvloeding 
niet uitgesloten is. Zo kan de mogelijke angst bij (een van beide) part
ners dat de ander, ondanks de door de interviewer uitdrukkelijk gegaran
deerde anonimiteit, toch inzage wenst in de eigen antwoorden een reden 
■zijn om geen, c.q* een onjuist antwoord te geven. Zelfs de loutere aan
wezigheid van de ander kan resulteren in een weerstand om bepaalde vra
gen te beantwoorden of een sfeer oproepen waarin deze vragen op een be
paalde wijze worden beantwoord. In hoeverre dit echter van betekenis is 
voor de resultaten, kan in dit onderzoek niet worden nagegaan.

Het antwoord van man en vrouw met betrekking tot een aantal "feitelijke" 
gegevens

In de schriftelijke delen van het interview werd ten aanzien van de vol
gende meer "feitelijke" gegevens een onafhankelijk antwoord van man en 
vrouw gevraagd.

Tabel no. 1 Frequentie van de onderlinge gesprekken over de sexualiteit
2 Frequentie van de coïtus
3 Frequentie van de initiatiefname tot de coïtus door man en 
vrouw

4 De gezamenlijke sexuele bevrediging zonder gemeenschap
5 De gezamenlijke sexuele bevrediging zonder gemeenschap vóór 
het huwelijk

6 De premaritale coïtus met de huwelijkspartner
7 Premaritale zwangerschap
8 Aantal miskramen en doodgeboren kinderen^
9 Aantal gebrekkige kinderen
10 Aantal zwangerschappen tijdens periode, waarin periodieke 

onthouding werd toegepast
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11 Aantal kinderen bij aanvang van geboortenregeling
12 - 14 De huidige c.q. in de periode van het interview gebruikte 

methoden
1 5 - 1 7  Het totaal van de in heden en verleden gebruikte methoden 
18 - 20 De laatst gebruikte methode voor de huidige.

Zoals men in de betreffende tabellen ziet, werd bij vergelijking van het 
antwoord van man en vrouw in het algemeen een betrekkelijk hoog aantal 
inconsistenties gevonden. Het vergt een zeer uitgebreide analyse om na 
te gaan welke factoren in deze discrepanties een rol spelen. Op deze 
plaats zouden wij ons tot het volgende willen beperken. Uit de gepresen
teerde tabellen blijkt wel, dat de gevonden inconsistenties slechts zeer 
gedeeltelijk toegeschreven kunnen worden aan een systematische "under-" 
of "overreporting" door een van de beide partners.
Zo wordt met name de frequentie van de coïtus door de mannen enigszins 
lager geschat dan door de vrouwen (respektievelijk 53 procent en 46 pro
cent stelt, dat men minder dan 6 maal per maand gemeenschap heeft). De 
mannen stellen enigszins frequenter, dat zij (nagenoeg) altijd het ini
tiatief tot de gemeenschap nemen, dan de vrouwen (respektievelijk 24 pro
cent en 17 procent). Zij zeggen ook vaker, dat op het ogenblik en in 
het verleden sexuele bevrediging zonder gemeenschap voorkomt c.q. voor
kwam ("heden" respektievelijk 38 procent en 32 procent; "verleden" res
pektieveli jk 43 procent en 32 procent). Tenslotte geven de mannen wat 
vaker dan de vrouwen aan, dat zij met de eigen partner reeds vóór het 
huwelijk geslachtsgemeenschap hadden (respektievelijk 49 procent en 44 
procent).
De hier gevonden verschillen suggereren ten eerste, dat de antwoorden 
van man en vrouw mede beïnvloed worden door hun verschillende attitude 
ten opzichte van de gemeenschap (zie met name de verschillen met betrek
king tot de frequentie van de gemeenschap en de initiatiefname); dat 
wil zeggen, omdat de behoefte tot gemeenschap bij de mannen groter is
dan bij de vrouwen, lijken zij de frequentie lager te schat- 

5)ten • Ten tweede lijken de mannen met betrekking tot de sociaal gela
den items een "eerlijker" antwoord te geven dan de vrouwen (zie met name



de voorechtelijke omgang).
Be verschillen in de totaalverdelingen zijn echter toch van mindere im
portantie en in ieder geval niet van dien aard, dat de discrepantie in 
de antwoorden tussen man en vrouw hierdoor afdoende wordt verklaard.

Op "basis van het antwoord van man fen vrouw werden een aantal typologieën 
opgesteld, die - overigens voorzover wenselijk naast de oorspronkelijk 
van de man en vrouw verkregen antwoorden - kunnen worden gehanteerd als 
een "maatstaf van het echtpaar" voor de betreffende variabelen. Deze ty
pologieën werden zo geformuleerd, dat de inconsistentie in het antwoord 
van man en vrouw zoveel mogelijk behouden bleef.
Voor een nader inzicht in deze typologieën, zij verwezen naar de betref
fende tabellen achter deze paragraaf. In verband met de complexiteit van 
deze gegevens alsmede het belang daarvan in het onderhavige onderzoek 
willen wij slechts de antwoorden met betrekking tot de huidige en in het 
verleden toegepaste methoden van geboortenregeling (tabel 1 2- 21) op deze 
plaats meer expliciet ter sprake brengen"^.

Wat betreft de huidige,_dat wil zeggen in de periode van het interview 
gebruikte mejfchode (Tabel 12-14) bleek nu het volgende:
De totaalverdelingen met betrekking tot de antwoorden van man en vrouw 
zijn nagenoeg gelijk. Zoals men in tabel 12 ziet, worden de pil en het 
condoom voorzover zij worden genoemd meestal door beide partners aange
geven: respectievelijk in 83 procent en 73 procent van de gevallen, 
waarin een van beide partners deze methoden aankruist, worden deze ook 
door de ander als ten tijde van het interview toegepaste methoden opge
geven. Minder overeenstemming bestaat er met betrekking tot de periodieke 
onthouding zonder temperatuurmeting (52 procent), periodieke onthoudingmet 
temperatuurmeting (48 procent) en coïtus interruptus (62 procent). Afge
zien van de ring, de intra-uterine middelen en de overige voorbehoedmid
delen, die in verband met hun lage frequentie van voorkomen minder rele
vant zijn, valt echter vooral de geringe consistentie met betrekking tot 
de totale onthouding op (15 procent).

- 5-
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De redenen voor deze discrepanties kunnen nu van velerlei aard zijn.
Naast vergissingen tijdens het invullen van het vragenschema kan, hoewel 
hiermee geenszins volledigheid wordt gepretendeerd, aan de volgende oor
zaken worden gedacht:
- Een verkeerd "begrip met betrekking tot de inhoud van de voorgegeven metho- 
den. Zo stelt zich onder andere de vraag of men de "totale onthouding" 
wel in de strikte betekenis van het woord heeft geïnterpreteerd.
Wanneer men deze methode noemt, wordt deze immers volgens de betref
fende respondenten veelal gebruikt in combinatie met een andere metho
de (mannen: 74 procent; vrouwen: 58 procent). Bit lijkt er op te wij
zen, dat men bij het aankruisen van deze methode bedoelt te zeggen,
dat men zich naast deze andere methode in mindere of meerdere mate van
geslachtsgemeenschap onthoudt, maar blijkbaar toch niet volledig. Het
is evenzeer niet onmogelijk, dat meermalen coïtus interruptus gelijk
wordt gesteld aan bijvoorbeeld het aanleggen van de geslachtsdelen of
andere methoden, waarbij geen sprake is van werkelijke gemeenschap.
Tenslotte zij er op gewezen,, dat een combinatie van de periodieke
onthouding met andere middelen - een veel voorkomende situatie is met
name de combinatie met coïtus interruptus - toch wel een anderssoorti-
ge inhoud aan het begrip periodieke onthouding geeft als wanneer men

7)deze methode "sec" gebruikt .
- Een bij man en vrouw verschillende interpretatie van het_in_de_vraag 
voorgegeven tijdsperspectief. De vraag "Kunt U aangeven welke van de 
bovenstaande methoden U op het ogeblik gebruikt ?", kan immers, zeker 
wanneer een methode slechts weinig (meer) wordt gebruikt er toe leiden, 
dat een van beide echtgenoten meent, dat men in het geheel niet meer 
van deze methode gebruik zal maken c.q. maakt, terwijl de ander hier
over anders oordeelt. Wanneer dit een veel voorkomende situatie zou
.zijn, zou men overigens verwachten dat de partner.die de methode niet 
in het heden heeft genoemd, deze in het algemeen dan toch zou moeten 
aangeven als de laatst gebruikte vóór de huidige methode. Dit is echter 
slechts in beperkte mate het geval. Slechts 15 procent van de dooréén 
van beide partners in het heden genoemde methoden werd bij de andere 
partner als voorlaatste methode teruggevonden.
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- Onbekendheid bij één van beide partners met betrekking tot de door de 
ander toegepaste methode ofwel in die zin dat men denkt, dat de ander 
een bepaalde methode toepast en dit is niet het geval ofwel omgekeerd.
Zo kan de man onbekend zijn met gebruik van de pil door de vrouw of 
omgekeerd het idee hebben, dat deze methode door de vrouw wordt gebruikt, 
terwijl zij die niet meer toepast. Ook een eventuele, onderling niet 
uitgesproken of minder systematische toepassing van periodieke onthou
ding kan een dergelijke inconsistentie in de beantwoording teweegbren
gen.

- Onvolledigheid als gevolg van herinneringsfouten. De gebruiksfrequentie 
van een methode, het aanvullende respectievelijk het centrale karakter 
van de methode en de mate waarin men persoonlijk geconfronteerd wordt 
met de consequenties daarvan, hebben, zo lijkt het, een invloed op de 
vraag of men zich de methode herinnert en het bovendien de moeite waard 
vindt om de betreffende methode te noteren. In dit verband zij er op 
gewezen, dat slechts een gering aantal echtparen namelijk 10 procent
in het geheel geen methode gemeensohappelijk noemt. De inconsistenties 
worden echter vooral veroorzaakt, doordat (een van) beide partners een 
aanvullende methode noemt (en), die door de ander niet wordt vermeld. 
Hiermee in overeenstemming vindt Moors, dat vooral de methoden, die
men korte tijd gebruikt heeft tot betrekkelijk grote verschillen in no-

8')tities van man en vrouw leiden .
- De beantwoording van de vraag in de richting van het sociaal-wenseli^- 
ke, of de eigen normen met betrekking tot de verschillende middelen.
Ook is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat men bepaalde methoden niet 
en andere wel noemt, omdat men de methoden niet geoorloofd acht of om
dat men het gebruik van bepaalde methoden eenvoudigweg niet graag aan 
de grote klok hangt.

Omdat het vanuit praktisch oogpunt niet mogelijk was ons te concentreren 
op alle hier genoemde methoden, werden ze gecombineerd in 4 groepen, die 
voor de in het onderzoek gestelde problematiek van meer direct belang 
mogen worden geacht, te wetens de onthoudingsmethoden, de coïtus interrup- 
tus, de pil en de "andere voorbehoedmiddelen". Uiteraard worden hierdoor 
een aantal inconsistenties verwaarloosd, namelijk voorzover het interne 
inconsistenties met betrekking tot de onthoudingsmethoden en de "andere



voorbehoedmiddelen" betreft. Anderzijds moet worden gesteld dat, wanneer 
men beide een onthoudingsmethode opgaf, men het er meestal wel over eens 
was, dat men periodieke onthouding gebruikte (namelijk 1 7 5 en me  ̂name 
p.o. zonder temperatuurmeting namelijk 145)* Door degenen, die beide een 
óf meerdere conventionele voorbehoedmiddelen opgaven, werd vooral het 
condoom gemeenschappelijk genoemd (namelijk 161).
Overigens zij verwezen naar tabel 13 en 14 waarin de inconsistentie met 
betrekking tot de onderscheiden groepen van methoden duidelijk naar voren 
komt.

Wat betreft het totaal van de weleens gebruikte methoden (tabel 15-17)------------------------------------- --------------------------
kan het volgende worden opgemerkt :
Ook met betrekking tot dit gegeven werden een groot aantal inconsisten
ties gevonden. Voorts blijkt ook hier, dat de meeste overeenstemming tus
sen de beide partners bestaat met betrekking tot de pil (85 procent) en 
het condoom (77 procent). De coïtus interruptus (71 procent) en periodie
ke onthouding zonder (63 procent) en met temperatuurmeting (5 4 procent) 
worden eveneens door meer dan de helft van de echtparen gezamenlijk aan
gegeven. Met name de totale onthouding, de'intra-uterine middelen en de 
overige voorbehoedmiddelen vallen weer op door de geringe consistentie, 
die er tussen het antwoord van de echtgenoten bestaat.
Uiteraard kan men voor de verklaring van deze inconsistenties in dezelf
de richting denken als bij de "huidig" gebruikte methode, met name: de 
inhoud van de betreffende methoden, de onbekendheid met betrekking tot 
de door de ander toegepaste methoden, de beantwoording in de richting van 
het sociaal wenselijke of de eigen normen met betrekking tot de verschil
lende methoden en vooral herinneringsfouten, die hier uiteraard nog ster
ker op de voorgrond zullen treden vanwege de retrospectieve vraagstelling. 
Ook hier werd in verband met de practische mogelijkheden de hiervoor reeds 
uiteengezette wijze van groepering van de methoden toegepast. Een zicht 
op de inconsistenties binnen deze groepen verkrijgt men in tabel 16 en 1 7 »
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Tenslotte wat betreft de laatst gebruikte methode van geboortenregeling 
vóór de "huidige":
Zoals men in tabel 18 ziet, is de divergentie tussen de echtgenoten met 
betrekking tot de vraag naar de voorlaatst gebruikte methode zeer hoog 
(namelijk 51 procent). Bij nadere beschouwing blijkt deze vraag door ve
len echter niet begrepen te zijn: 44 procent van de mannen en vrouwen, 
die op deze vraag een methode aangaven, kruiste een methode aan, die zij 
ookal voor het heden hadden genoemd. (Zie tabel 19). Nu speelt hierin mo
gelijk ook een rol,' dat een aantal respondenten meer methoden als "huidi
ge" hebben aangekruist dan in feite (nog) werden gebruikt, maar ander
zijds lijkt dit toch niet de voornaamste reden. Het merendeel van deze 
respondenten, waarbij een tussen heden en verleden overlappend antwoord 
werd vastgesteld noemden- namelijk als voorlaatst gebruikte methode exact 
dezelfde als in het heden (respectievelijk 25 procent en 26 procent). 
Hieruit blijkt reeds, dat de vraag naar de voorlaatste methode althans in 
deze gevallen, onjuist beantwoord moet zijn; al deze respondenten pasten 
immers tijdens de periode van het interview op een of andere wijze ge
boortenregeling toe. Eens te meer wordt dit duidelijk, wanneer wij zien, 
dat deze respondenten ook in moeilijkheden kwamen, waar hen werd gevraagd 
naar de motieven waarom zij de betreffende methode dan niet meer toepas
ten (respectievelijk 76 en 74 procent liet deze vraag blanco). Hiernaast 
noemde ook een aantal respondenten niet alle, maar êén c.q. enkele van 
de methoden, die men reeds voor het heden had vermeld (respectievelijk 19 

procent en 18 procent van degenen, die op de vraag naar de voorlaatst 
gebruikte methode een of meerdere methoden aankruisten). Zeker is dat 
ook hier foutief invullen een rol speelde. In dit verband zij vermeld, 
dat respectievelijk 36 procent en 30 procent van deze respondenten de 
vraag naar het motief niet beantwoordde tegen respectievelijk 6 procent 
en 10 procent van de mannen en vrouwen, die als voorlaatste methode een 
andere als de huidige opgaven (vergelijk tabel 1 9).
Uit het voorgaande ziet men wel, dat de hier gestelde vraag zeer incon
sistente informatie oplevert. Ook wanneer men zich wat betreft dit ge
geven zou beperken tot diegenen, die als laatst gebruikte methode een 
andere genoemd hebben als zij voor het heden aangaven (hetgeen dus
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een overlapping tussen heden en verleden uitsluit) is de overeenkomst 
tussen het antwoord van man en vrouw gering (zie tabel 2 0).
Dit gegeven wordt in de analyse dan ook verder buiten beschouwing gela
ten.

Een vergelijking van de antwoorden van man en vrouw met betrekking tot 
een aantal "feiten" leidt tot meer inconsistenties dan men op grond van 
de in het algemeen toch duidelijke en feitelijke inhoud van de vraag zou 
verwachten en wensen. Het is uiteraard niet mogelijk aan te geven, in - 
hoeverre deze inconsistenties een gevolg zijn van de specifieke vraag
stelling en de setting van de vragen in dit onderzoek of anderzijds inhe
rent zijn aan alle onderzoek op het terrein van de sexualiteit. Men kan dit 
wellicht nog ruimer stellen in die zin namelijk, dat de hier gevonden 
inconsistenties gegeven zijn met het gebruik van de interviewtechniek 
als zodanig. Het is met andere woorden aannemelijk, dat ook in on
derzoek op andere terreinen bij een dergelijke vergelijking - waarvan ons 
geen voorbeelden bekend zijn — belangrijke inconsistenties aan het licht 
zouden komen. Hoe het ook zij, er is, zoals gezegd, in de analyse zoveel 
mogelijk met deze uiteenlopende antwoorden van man en vrouw rekening ge
houden .
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Tabel 1 FREQUENTIE GESPREKKEN OVER DE SEXUALITEIT VOLGENS MAN EN VROUW

onbekend 1 1 2 2 1
dikwijls 1 [ D  *

' [66]
\ ~ E 17 2

regelmatig 2 1219 , 1c
[Ï2Ö] 12 5

soms 3 23 SÏÖ3] 117 35 14

zelden 1 3 15 30 15 3
nooit 2 3 13_____ 4 _ _ 12

7 1 1
113 11 14
424 42 39
355 36 36
67 7 7
34 3 3

Totaal 138 392 359 69 34 1000 100 100

£Typologie :

1 1,01 *H ■H •rH
m CQ +a -P -P

1—1 rH CÖ CÖ
•i“D S 6 g

■H •H 1—1 1—1 rH
£ 0 0 0  CQ
M  fco SQ M  S

■rH •H 0 0 0  0
■d *d Ph Ph Ph CQ

S'd
0 -pN -H 
. § M ö 
^ rO «H CQ O

0fcO•H
Ph0ï>O

•d
I  38 aJ'S 43ö oO Eh

atsoluut
procentueel

45

5

116

12

223

22

223

22

182

18

128

13
82 1 1000

100

T^= .3 8 Percentage inconsistenties: 52 procent

* In de typologieën is "onbekend" bij één van beide partners steeds gere
kend bij het antwoord van de ander.
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Tabel 2 FREQUENTIE COITUS PER MAAND VOLGENS MAN EN VROUW

onbekend.
1 maal of 
minder
2 & 3 maal
4 fi 5 maal
6 a 7 maal
8 4 5 maal
10 & 11 maal
meer, dan 11  
maal

O
fH®

! T l

■Sa

1—1
cö
S

rH
%
0

1—1

CÖ

rH
CÖ
cö
e

rn ITs c— ON
vö 'CÖ 'CÖ 'CÖ
co VO co

15 3 4 3 7
4 [48] t'^ 13 6

15
r— ii/*
M 6j |86~l 25

4 10 [35 f 106 51
7 2 10 34 51
2 1 6 14 [27

vöO
Ph i— I 
<D CÖ

s a
- po

Totaal
procentueel

I
ü °
1 ü

3 1 2 38 4 5
4 2 2 94 9 8

8 7 202! 20 16
22 9 7 244 : 24 22
35] 19 9 167 17 18

32 18 14 144 12 12
11 25 17 72 7 9
JL_, 9 44 69 7 10

Totaal 49 82 161 223 180 120 90 95 1000 100 100

"typologie:

absoluut
procentueel

<HO
r H
CÖ

I ma
al rH 1— 1 

CÖ

r o r n

O O CM CM

rn  LT\

l I
C\J ^

55
6

31
3

105

11

80

c—
i
*3*

ChO

C*- O N  

I I
\o co

263 62 
26 6

<DB
ChO

0t»0
•H

0>O OEn
185 204 15 1000 

18 20 2 100

Tb = '55 Percentage inconsistenties: 54 procent



*va>4OCDöc+
P>0*3CD
5’OO3

4̂VD
*Ö
Oo

p>o1
CQOM
g

rooj oo

-»■ oo ro

- *  00oo ro

o->OJ Lu 
Uj  .p*.

rooj vo

4̂  -0

OO  o  o  o

(bijna) altijd 
man

man meestal- 
altijd

man meestal

soms mant soms 
vrouw-man meestal

soms man, soms 
vrouw

soms man, soms 
vrouw-vrouw vaker

overige

onbekend

Totaal

i-9oc+

UJ'Ol

00-p̂
rooooj

CJn
o

o
oo

oo

oo

C_J.
pi

30
1

n so C_I. 
g g

C-J.ft
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Tabel 4 GEZAMENLIJKE SEXÜELE BEVREDIGING ZONÏÏER GEMEENSCHAP IN HET 
HEDEN VOLGENS MAN EN VROUW

Totaal

man NV on
be
ke
nd
.

CÖ■ro ne
en

To
ta
al

;

procentueel 

1 ï

onbekend 8 11 20 39 4 7
ja 18 |2Öl! »J59\ 378 38 32
neen 40 [105]^ ;438j 583 58 61

Totaal 66 317 617 1000 | 100 100

Typologie:

ui

(D

9 d > h 
<D Ö 'Ö

CD S
2a>0) nb

ek
en
d

1—1 
CÖ CÖ -p 0•o fl 0 E h

absoluut 230 264 4 9 8 8 1000
procentueel ' 23 26 50 1 100

V =  -38 Percentage inconsistenties: 26 procent
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Tabel 5 GEZAMENLIJKE SEXUELE BEVREDIGING ZONDER GEMEENSCHAP VÓÓR HET 
HUWELIJK VOLGENS MAN EN VROUW

Typologie:

có
(U
Iso

cd-H>OEh
absoluut
procentueel

2 66 

27
281

28
440
44

13
1

1000

100

Tb = '33 Percentage inconsistenties: 28 procent
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Tabel 6 GEMEENSCHAP VÓÓR HET HUWELIJK MET DE HUWELIJKSPARTNER VOLGENS 
MAN EN VROUW

S'ŝ  vrouw 

\
man on

be
ke
nd

ja ne
en

To
.t
aa
l

Totaal
procentueel

Pd O 
1 Ü

onbekend 6 5 4 15 1 3
ja 17 l399[ [ 7Ï1 487 49 44
neen 10 !" 361*^14521 498 50 53

Totaal 33 440 527 1000 100 100

Tjrpologie:

te Mk ■'"= ft ‘n 
vd cö -H'O ö ^ i I
>  0 O 0►M *rj m ïs
f t  -«-D -H  d  2Cti -H 0 £ <U ̂

^  H  rO Q) 0
O 0  <D Ö -Pra § ö ö 0 0  öÖ 2 CÖ tlD &  © rH
0  rC} >  Fh ^  CÖ
O 0 f l  fn 0 cö
B -P Ö 'Ö 0 '  O pQ -p
a ) d )  0 ' o  ö  o

0  cö tiQ >  O EH

absoluut 421 107 466 6 1000
procentueel 42 11 46 1 100

V  = -?8 Percentage inconsistenties: 11 procent
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Tabel 7 PREMARITALE ZWANGERSCHAP' VOLGENS MAN EN VROUW

opm.: 452 respondenten zeiden beiden, dat zij geen pre- 
maritaal verkeer hadden, zodat deze vraag voor hen dus 
eigenlijk niet van toepassing is.

Typologie:

I Ti 0) Fhh •H fl d)
0 0

h §0) T i

%
n  a  

cö

ö T i s üg § '
Ph Ö cö 0

1-18rH & ö - a) rQ<D 0 <13 CÖ <P O Ö OJ5 CQ 0 ’O CQ O

absoluut
procentueel

129

13
23
2

841

84

1000

100

Tb - - 90 Percentage inconsistenties: 2 procent
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Tabel 8 AANTAL MISKRAMEN EN DOODGEBOREN KINDEREN VOLGENS MAN EN VROUW

ö
<Dd)

cö Ucö ©6 o><d e
•rH

£
onbekend 40
geen 46 j643! _ 13

f w m

4 2
eenmaal 7 J  8... 2

tweemaal 1 ;__ii ; 2 7 1 8
driemaal of 
meer 15

Totaal 60 701 172 39 28

oEh
54

708

182

41

15

Totaal
procentueel

5
71
18

4

6

70
17
4

1000 100 100

Topologie;

CÖ

I £
ai tH

■' •H fH <D
; fi <D <D
; CD S

1— 1 s 'Z i
| <1) «H ö
r £ O

O
ö Ö CD (D CD
<D (1) ö ö (D <D
(p <D CD <D & ö

tlO 0) CD - P - P 0

absoluut
procentueel

729 37 162 14

73 16 1

28

3
24

2

oEh
1000

100

Tv = -88 b Percentage inconsistenties: 6 procent
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Tabel 9 AMTAL GEBREKKIGE KINDEREN VOLGENS MAN EU VROUW

Typologie:

gee
n 

ge
lD
re
kk
ih
g 

ki
nd

we
l/
ge
en
 

ge
br

ek
ki

g 
ki

nd

wel
 

een
 

ge
br

ek
ki

g 
ki

nd

on
be

ke
nd

To
ta

al

absoluut
procentueel

949 9 25 17 ' 1000 
95 1 2 2 100

T, = .81D Percentage inconsistenties: 1 procent
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Tabel 10 AANTAL ZWANGERSCHAPPEN TIJDENS PERIODE WAARIN P.O. TOEGEPAST
VOLGENS MAN EN VROUW

vrouw

man

i
on'

bek
end

 
j

80)ö een
 
maa

l 
i

twe
e 

ma
al

mee
r 

da
n 

twe
e 

ma
al

To
ta
al

Totaal
procentueel

s

1 $
onbekend. 8 25 4 2 5 44 5 5
neen 25 ■ 459] ! 44 10 Tïl 549 65 68
een maal 8 67!t m | 19 8| 182 21 16
twee maal 1 12. i 8 20 8 i 49 6 7
meer dan .8, j 3 6 5! 22 3 4
twee maal

Totaal 42 571- 139 57 37 846* 100 100

*0pm. Deze vraag is met betrekking tot 1 54 respondenten
niet van toepassing, ze hebben nooit geboortenre-
geling toegepast.

Typologie:

absoluut 509 152 92 85 8 846

procentueel 60 18 11 10 1 100

Tb = *52 Percentage inconsistenties: 24 procent
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Tabel 11 AANTAL KINDEREN BIJ AANVANG GEBOORTENREGELING VOLGENS MAN EN
VROUW

■3
fl

§Fh0
s
O

rdö

cfflh
5
.3A4

Q)fHfflrd
■H
M
rn

onbekend 17 11 10
0 kinderen
1 kind

16
9

OU!

!~4Ï1
* Q H

2 kinderen 13 14 l J 5l
3 kinderen 9 3 6
4 kinderen 5 3 1
5 kinderen | 1
6 of meer j 1 1 1

Totaal ' 70 248 194

/ !

12

16

3 ü

7 
7 

' 10

<D■dö■H

shffl*d
■H
ir\

fn0)<D
B

<HO

lë ü  p T 7 1 2

» 44 9 1

4 3 19 1

2
1

2 9 2 
2 24

-poEn
68

258
205

152
81

36

16
30

Totaal
procentueel

30
24
18
10

4
2
4

8

29
23
19
10

6

2

3

157 81 46 21 29 846 100 100

Typologie;

ö0)Fh01*d
'd
•3
M

IO

*73
■H

s
-Sö■H,!■!
7

g.
§3TjÖ■H

Phffl tifflFhffl
-5

ffl
-P
fl fflfcO•HfH(1)>

■a
"S0

tó(0
-POEn
846
100

absoluut
procentueel

202

24
80

9
130
15

58

7
108 76

13 9
92
11

83
10

17
2

Tb - .65 Percentage inconsistenties: 31 procent
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Tabel 12 BE DOOR DE PARTNERS GENOEMDE HUIDIGE METHOEE(n ) VAN GEBOOETEN-
REGELING

tioU Ö
0 -H 
■ó P  Ü 0
1 g 
. §

Pi

2
-p

g0)

-p
CD
S tuo 

ö
•  «H 

O -P
• 0Q< Ö

t»D
Ö•H

5PÜO

CÖ
po

2
pft
£Ph
(D

P
Ö

2
P!H
O
O

0

so
*§
Öo
o

CD

O

•H
s©
Ö

•H

0

?rê
Ph

P£•H

ITj
(DO
■3
■gO

0 0 tlD |
•H 0Ph T* 
0> -H
O S

door beiden 
genoemd

52 48 15 62 83 73 25 29 17

door man genoemd 29 28 54 21 6 15 45 14 61

door vrouw ge
noemd

19 '2 4 31 17 11 12 30 57 22

Totaa l 100 100 100 100 100 100 100 100 . 100

( 276) ( 5 0 )( 6 1 )(3 5 5 )(1 6 9 )(2 2 0 )( 20 )( 7) ( 18 )

door man genoemde 
nethoden (p r o c . )

31 5 6 40 21 27 2 - 2 (725)

door vrouw ge
noemde methoden 

(p r o c . )
27 5 4 39 22 26 2 1 1 (725)

door één van b e i
den genoemde me
thoden (p ro c . )

38 7 8 49 23 30 3 1 2 (725)
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Tabel 13 BE BOOR (EEN VAN) BEI BE PARTHERS GENOEMBE HUI BI GE METHOBE VAN
GEBOORTENEEGELING

door één 
van beiden 
genoemd

door
beiden
genoemd

geen 6
ont houdingsmetho de 13 20
coïtus interruptus 15 24
pil 16 18

andere voorbehoedmiddelen 13 19
onthouding + coïtus inter
ruptus

20 6

onthouding + pil 1 -
onthouding + voorbehoed
middel

4 2

coïtus interruptus + pil 1 -
coïtus interruptus + voor- 
■behoedmiddelen

7 3

pil + voorbehoedmiddelen 2 1
onthouding + coïtus inter
ruptus + pil

1

onthouding + coïtus inter
ruptus + voorbehoedmiddelen

4

onthouding + pil + voorbe- 
hoedmiddelen

1 > 1

coïtus interruptus + pil + 
vo o rb eho edmi dde1en

1

onthouding + coïtus inter
ruptus + pil + voorbehoedmiddelen

1 I

Totaal 100 100

(716) (716)
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Tabel 14 IE HUIDIG GEBRUIKTE (GROEP VAN) METHODE(N)

on
th

ou
d

in
gs

-
m

et
h

od
e

co
ït

u
s

in
te

rr
u

p
tu

s

de 
p

il

an
de

re
 

vo
o

r
b
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oe

d
m

id
d

e
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n

■beiden onbekend 1 1 1 1

door beiden genoemd 29 33 20 25
man w el, vrouw n ie t 10 9 1 4
vrouw wel, man n ie t 6 7 2 4
door geen van beiden 54 50 76 66
genoemd

Totaa l 100 100 100 100

(725) (725 ) (725) (725)
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Tabel 15 HET TOTAAL VAN DE DOOR ÜE PARTNERS IN HEDEN EN VERLEDEN TOEGE- 
PASTE METHODE(N)
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■£ a0 0

<D 'Ö ftf) -H
■ 2 1<D <D > O O

door beiden genoemd 63 54 28 71 85 77 48 17 26
door man genoemd 22 23 41 16 8 16 26 25 53
door vrouw genoemd 15 23 31 13 7 7 26 58 21

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(537) ( 158) (189) (622) (282) (392) ( 42) ( 12) ( 43)

door man genoemde
methoden (proc.)

54 14 15 64 31 43 4 1 4 (846)

door vrouw genoemde 
methoden (proc.)
door êën van beiden

49 14 13 62 31 39 4 1 2 (846)

genoemde methoden 
(proc.)

64 19 22 74 33 46 5 1 5 (846)
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Tabel 16 I® VOLGENS (EEN VAN) BEIDE PARTNERS IN HEDEN EN VERLEDEN TOE
GEPASTE METHODE(N)

door één 
van "beiden 
geno emd

door
beiden
genoemd

geen

ont houdingsmet ho de 

co ïtu s  in terruptus 

de p i l

andere voorbehoedmiddelen

onthouding + co ïtu s 
interruptus

onthouding + p i l

onthouding + voorbehoed
middelen

co ïtu s  in terruptus + p i l

co ïtu s  in terruptus + voor- 
b eho e dmidde1en

p i l  + voorbehoedmiddelen

onthouding + co ïtu s  in te r 
ruptus + p i l

onthouding + co ïtu s  in te r 
ruptus + voorbehoedmiddelen

onthouding + p i l  + voorbe
hoedmiddelen

co ïtu s  in terruptus + p i l  + 
yorbehoedm iddelen

onthouding + co ïtu s  in te r 
ruptus + p i l  + voorbehoed
middelen

11
7

2

1
20

4

4

2

6

15

3

6

2

16

16

5
6 

12

5

5

2

10

4

4

4

2

4

Totaa l 100

(843)
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Tabel 17 BE TOTAAL IN HEEEN EN VERLEDEN GEBRUIKTE (GEROEP VAN) METHO- 
EEN(N)

on
th
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ng
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me
th
od
e

m
-p ft 

9 33 fH -P ® tH +■ O Ö O H pi
l

§1 1—1h O0 Ti0 'd
0 1U <D CD O T* ,Ej

Taeiden onbekend - - - -
door 'beiden genoemd 53- 29 38
man wel, vrouw niet 13 11 2 8
vrouw wel, mam niet 8 10 2 3
door geen van fceiden 
genoemd

28 26 67 51

' Totaa.1 100 100 100 100

(846) (846) (846) (846)
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Tabel 18 BE LAATSTE METHODE DIE WERD GEBRUIKT VOOR HE HUIDIGE VOLGERS MAN 
EN VROUW

geen methode 
genoemd

p .o . zonder tem
per at uurmet in g

p .o . met tempe- 
ratuurmeting

to ta le  onthou
ding + combina
t ie s  onthou- 
dingsmethoden

co ïtu s  in te rru p - 
tus

de p i l

condoom

ove r ig e  voorbe
hoedmiddelen en 
com binaties met/ 
van p i l  en con
doom
onthoudingsme- 
thode + co ïtu s  
in terruptus

onthoudingsme- 
thode + condoom

co ïtu s  in terru p 
tus + condoom

o ve r ig e

32 13
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5 11
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32  12

11

1 2 1 

5 1 -

5 -

O '
5 >,36, 1 

12 

4

4 (26

3 2

2

(a

1 1

1 G
2 1 2 

2 3 2

-  216

-  112

-  28 

28

3 128

4 60

1 70

2 17

1 1 29

3 1
-  ©

21

Totaa l 216 140 29 18 136 70 49 13 23 5 12 14 725

"n ie t  van toepassing = geen hu id ige geboorten rege lin g  = 2 7 5

door man ge
noemde metho
den (p ro c . )

door vrouw ge
noemde metho
den (p r o c . )

30 15 4 4 18 8 10 2

30 19 4 2 19 7 2

1 3 100

1 2 2 100

Percentage in con s is ten ties : 51 procent
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Tabel 19 HE LAATST GEBHUIETE METHODE VOOR DE HUIDIGE IN VERGELIJKING 
MET DB HUIDIGE METHODE VAN GEBOORTENREGELING ÈN IE MOTIEVEN 
WAAROM MEN MET DE LAATST . GEBRÜIKTE METHODE IS GESTOPT

MANNEN VROUWEN
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motief onbekend 
motief bekend

Totaal

74

26

30
70

1 0

90

100 100 100

31

69

100

Percentages
horizontaal

( 125) (  96)  (2 8 3 ) (504 ) (133 ) (  91) ( 280) ( 505)

25 19 56 100 26 18 56 100
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Tabel 20 DE LAATST GEBRUIKTE METHODE VÓÓR DE HUIDIGE VOORZOVER DOOR 
GEEN VAN BEIDE PARTNERS IN HET HEDEN GENOEMD

CS pl r-t I£ 2 EQ © rÖ
<1) -p  £*0 £ *0 <D
Q i CÖ d  -P  T3 O
® ^ in! & *ö '50) <D fd  p  6  0
P  ft 2  H O &

6 O Ph d  tiU , O rd O -H O
O ttf) P  P  P  H O
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■NO) 6 ^  O CQ i—I O d I PO I-H

6  d  rH jS *H O H rö - H O
• h  • * H  +* ^  ̂  hO P  o p  P  IH d  p  o  'Ö• 2 • <D o O o O O d > -H

P̂ + 3  ft 6  P  O 'ö O -H O E

noemd 32 37 12 26 59 42 46 17

door man genoemd 35 35 68 37 19 42 27 66

door vrouw genoemd 33 28 20 37 22 16 27 17

Totaa l 100 100 100 100 100 100 100 100

(126) ( 43) ( 2 5 )( 9 4 )( 6 8 )( 7 1 )( 11) -  ( 6;
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VOETNOTEN

1) Zoals men in deel III, schriftelijk 2e respondent, van de vragenlijst 
ziet, was het de bedoeling tevens na te gaan of de "social desirabili- 
ty dimensie" als factor in de beantwoording meespeelde. Dat wil zeggen, 
in hoeverre is men geneigd te reageren in de,richting van de, althans 
vermeende, sociale norm ? Achteraf moeten wij bekennen de haken en 
ogen, die hieraan kleven niet voldoende te hebben doorzien. Zowel de 
interpretatie van de SD-schaal zelf als van eventuele samen hangen 
daarmee zijn dubieus, als men haar als test op het materiaal wil ge
bruiken. De vraag is immers of deze schaal slechts "verbaal" aangepast 
gedrag meet of een werkelijke aanpassing van het individu aan de so
ciale norm. Op dezelfde wijze kan men zich afvragen of een samenhang 
met de SD-schaal (bijvoorbeeld van het antwoord op de vraag naar het 
voorkomen van voorechtelijke coïtus) betekent, dat men zich omwille 
van het sociaal aanvaardbare werkelijk heeft aangepast aan de sociale 
norm (c.q. geen voorechtelijk verkeer had) of zich alleen maar in het 
interview verbaal aanpast (c.q. zegt dat men geen voorechtelijk verkeer 
had) om afkeuring te vermijden. Men kan zich afvragen of deze test in de 
sociologie niet meer aandacht verdient dan tot nu toe gebeurt. Maar 
evenzeer is duidelijk, dat door de dubbelzinnige interpretatiemogelijk
heid haar betekenis als instrument ter beoordeling van interviewgege
vens problematisch is.
vgl. - Hermans H., Motivatie en prestatie, Amsterdam,19 7̂, pag. 62 e.v.

- Ng Sauw Foeng P.J., Een onderzoek naar de relatie tussen sociale 
wenselijkheid en motivationéle variabelen, zoals gemeten volgens 
de vragenlijstmethode, doctoraal-scriptie Bedrijfspsychologie 
Nijmegen, oktober 1967-

2) In de bovenstaande cijfers zijn reeds de interviews, waarbij wij - 
soms aan de hand van opmerkingen, soms op grond van de leeftijdsop
bouw van het gezin - konden constateren, dat het aanwezige kind nog 
geen 6 jaar was, buiten beschouwing gelaten (6 procent). Hierdoor werd 
echter zeker niet al deze gevallen uitgesloten.
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3) Z ie  in  d it  verband ook:

-  Knudsen D.D., Pope H. en I r is h  D .P ., Response d iffe ren c e s  to  questions 

on sexual standards: an in terv iew -qu estionna ire  conrparison, 

in : Public Opinion Q uarterly , 31, (19^7)* pag. 290-297- 

U it d it  onderzoek b leek , dat de door een mondeling in te rv iew  onder

vraagde vrouwen, d ie  z e l f  v o o re c h te li jk  zwanger waren o f  geweest waren, 

meer r e s t r ic t ie v e  normen ten  aanzien van vo o re ch te lijk e  gemeenschap 

aanhielden dan degenen, d ie  met een s c h r i f t e l i jk e  v ra g e n li js t  werden 

benaderd.

-■ Koomen W. en R aveste ijn  L. v . ,  In v loed  van de aanwezigheid van an

deren op het beantwoorden van in terv iew vragen , in : Soc io log ische Gids,

15, ( 1968) ,  pag. 87-91.

De antwoorden op een aanta l vragen rond de dimensie sexuele "perm is- 

siveness" werden vergeleken  naar a l o f  n ie t  aanwezigheid van derden 

b i j  het in te rv iew . In ons verband is  met name van belang, dat de R .K .-  

jongeren (t/m 35 ja a r ) en R.K.-vrouwen in de la a gs te  o p le id in gsk la s - 

sen, wanneer er derden aanwezig waren, meer r e s t r ic t ie v e  normen naar 

voren brachten.

4 ) De gegevens 8 to t  en met 10 h ielden  overigens n ie t  d ire c t  verband met 

het doel van ons onderzoek. Z i j  werden vastge legd  na gesprekken met Dr. 

Jongbloet om z i jn  hypothese t e  onderzoeken o f  en in  hoeverre p .o . le id t  

to t  miskramen en doodgeboorten. V e r g e l i jk  P.H .A.L.M . Jongbloet, Mental 

and p sys ica l handicaps in  connection w ith overripeness ovopathy, Leiden, 

1971.

Deze problem atiek is  u ite raa rd  n ie t  onze com petentie. Vermeld z i j  

s le ch ts , dat de antwoorden n ie t  to t  een d u id e lijk e  conclusie le idden , 

mede omdat in  verband met praktische overwegingen de analyse n ie t  v o l

doende diepgaand kon z i jn .

5 ) C lark A .L. en W allin  P . ,  The accuracy o f  husbands1 and w ives ' reports  

o f  the frequency o f  m arita l c o ïtu s , in: Population Studies, 18, (1964- 

1965), pag. 165-173.
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6) - De gevonden inconsistentie lijkt overigens weinig verwonderlijk wan
neer men de resultaten ziet, die. door Westoff en anderen worden ge
signaleerd. Het bleek, dat onder de respondenten, die in een eerste 
interview een methode noemden, nauwelijks meer dan de helft dezelfde 
methode 3 jaar later ook noemde. Westoff C.F., Potter E.G. en Sagi 
P.C., Some estimates of the reliability of survey data on family 
plaiming, in: Population Studies, 15 ,(1961-1962), pag. 52-69*

- Timmermans komt tot een aanzienlijk hogere consistentie tussen het 
antwoord van man en vrouw met betrekking tot de toegepaste methode. 
Deze cijfers zijn echter moeilijk te vergelijken met de hier gehan
teerde, omdat door hem ook de echtparen werden meegeteld, waarvan 
man en vrouw beiden zeiden de betreffende methode niet te practise- 
ren. Timmermans L.A.G.J., Huwelijksbeleving van katholieke jongge
huwden, Utrecht/Nijmegen, 1964, pag. 24 e.v. en 133—134-

'7) Hieronder zijn de meest genoemde (combinaties van) methoden (meer dan 
5 procent) opgenomen.

mannen vrouwen
p.o. zonder temperatuurmeting 8.7 9-4
coïtus interruptus 13.4 15-3
pil 12.2 13.2
condoom 9-9 11.2
p.o. zonder temperatuurmeting +
coïtus interruptus

7-7 6.3

overige methoden en combinaties 48.1 44.6
100 % 100 %

8) Moors J.P.C., gezinsregeling, Ni jmegen, 1970, P^g. 110 e.v.

9) Voor dit gegeven werd de informatie uit deel V-A vraag 1, zo nodig 
aangevuld met de gegevens uit vraag 3 (de huidig toegepaste metho
den) en vraag 11a (de laatste methode voor de huidige).
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Bijlage 4: Typologieconstructies

In concreto zullen de volgende behandeld worden:
4.1• Be nadruk op het belang van geaoortenbeperking.
4.2. De nadruk op de gevaren respectievelijk het belang van voorbehoed

middelen.
4.3. De kennis inzake de methoden.
4«4« De nadruk op het gezag van de Paus inzake geboortenbeperking.
4.5* Religieus-kerkelijke binding.
4.6. De betekenis van liefde, voortplanting en sexuele bevrediging bij 

de gemeenschap.
4.7* De nadruk op het belang van de sexualiteit in het huwelijk.
4.8. De tolerantie met betrekking tot voorechtelijk verkeer, buitenech

telijk verkeer en masturbatie bij gehuwden.

4.1. De_nadruk op het belang van geboortenbeperking (vragenlijst, deel II)

De betreffende items vielen bij factoranalyse uiteen in twee nagenoeg
orthogonale factoren (r . = -.13), waarvan de eerste de items pro en de

1)tweede de uitspraken contra geboortenbeperking omvatte . Omdat deze 
factoren inhoudelijk natuurlijk niet bevredigden, werden de items voorts 
geanalyseerd met behulp van de nonmonotone schaaltechniek. Na verwijde
ring van de uitspraken die niet konden worden geplaatst, werd de in de 
onderstaande C-matrix weergegeven rangorde gevonden.
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De m atrix van_de C-waarden__

-  Iedereen , d ie  z i jn  gezond verstand 
gebru ik t, moet wel voor geboorten- 
beperking z i jn  12 x

-  Geboortenbeperking is  een teken van
verstan d ig  ouderschap 9 .85  x

-  De m ogelijk  goede dingen van ge
boortenbeperking doen n ie ts  a f  aan 
het f e i t ,  dat het in  het algemeen
n ie t  geoorloo fd  i s  5 *5^ -53 x

-  Je kunt n oo it weten o f  je  nog eens 
een kind moet v e r lie z e n , daarom is
geboortenbeperking verkeerd  4 .30 .32 .34 x

-  Door geboortenbeperking on ttrek t
de mens zich  aan een door God opge
legde p lic h t  6 .30 .32 .32 .42 x

-  Geboortenbeperking is  een teken van
gemakzucht en egoïsme 10 .18  .18 .25  .32 .35 x

Toets ing van de vraag, o f  h ie r  geen sprake is  van cumulatieve item s, ga f 

het volgende beeld :

De m atrix van 1^- en ^-waarden  ̂

2 )

12 9 5 4 6 10

X1

X2
12 9 5 4 6 10

12 X • 54 .21 .14 .13 .08

9 •55 X .14 .11 .10 • 07

5 •50 .46 X • 41 40 .19

4 • 74 .58 1.19 X • 94 • 39

6 • 73 •52 1.32 1.37 X .40

10 1.17 Co 00 1.22 1.29 1.13 X
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Zoals men ziet, kunnen met name 12, 9 en 5 als grensgevallen worden ‘be
schouwd. Als zodanig werden zij echter tooh geaccepteerd.
Be kans, dat de hier gevonden rangorde toevallig is, bleek:
P < 0.000.000.1. De scalability S = .6 7^.

Scoring van de gevonden patronen leidde tot de volgende typen: 
sterke nadruk (score 1 + i i ) 717

(score 2 ) 436

(score 2-|-+ 3 ) 366

( score 31? + 4 ) 278

(score 4Ür
5i +  6 )

+  5 +
10 6

1903^

V
zwakke nadruk 

Totaal

4.2. De houding ten opzichte van voorbehoedmiddelen (Deel IV, 2]_

Bij factoranalyse vielen de items uiteen in twee factoren, namelijk pro 
en contra voorbehoedmiddelen, maar nadat enkele items (namelijk 2, 6, 13 
en 14) waren verwijderd was het percentage verklaarde variantie in de 
ongeroteerde matrix door de eerste factor zeer aanzienlijk (namelijk 40 

procent), terwijl alle items op deze factor hoger laadden dan .5 0.
De ongeroteerde factormatrix gaf het volgende beeld.

F1 F2
1. Voorbehoedmiddelen leiden gemakkelijk tot

huwelijksontrouw en zedenverval .68 .27

3. Het gebruik van voorbehoedmiddelen gaat in
tegen de natuur .62 .2 4

4. Als de man gewend is aan voorbehoedmiddelen, 
zal hij gemakkelijk de eerbied voor zijn
vrouw verliezen .7 8 .24

5. Voorbehoedmiddelen brengen de jeugd in gevaar .58 .30
7 . Voorbehoedmiddelen worden alleen gebruikt

door mensen, die- zich niet kunnen beheersen .67 .28
8. Door voorbehoedmiddelen gaat de man zijn 

vrouw zien als een middel tot egoïstische
bevrediging .76 .2 7

9. De voordelen van voorbehoedmiddelen zijn
groter dan de nadelen --53 .48

10. Voorbehoedbemiddelen leiden niet tot zeden
verval, maar tot een grotere verantwoorde
lijkheid van de ouders “ *52 *59

11. Voorbehoedmiddelen vergroten de vrijheid en 
gelijkwaardigheid van de vrouw - .5 0 .60

12. Door de grotere veiligheid van voorbehoed
middelen heeft men meer mogelijkheid tot een
goede sexuele omgang in het huwelijk -.66 .37

Verklaarde variantie 40j£> 15%̂6 )
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De analyse werd beperkrt to t  een scoring van de algemene houding pro 

versus contra het gebruik van voorbehoedmiddelen door middel van een 

sommering met betrekking to t  de scores op de a fzo n d e r lijk e  items.

Dit le id d e  to t  de volgende categorieën :

sterke nadruk gevaren (score  10 t/m 20) 36

(score  21 t/m 25 ) 152

(score  26 t/m 28) 154

(score  29 t/m 31) 260

(score  32 t/m 34) 293

(score  35 V m 39) 592

( score 40 t/m 44) 389

sterke nadruk belang (sco re  45 't/m 5^) 124

T otaa l 2000

4 .3 . De kennis inzake de methoden (Deel I I I ,  5 )

b
ek

en
d

 
wa

t 
h

et
 

on
ge

ve
er

 
is 

(p
e

r
ce

n
ta

ge
s)

p .o . vo lgens de kalendermethode 87

p .o . volgens de temperatuurmethode 67

to ta le  onthouding 84

co ïtu s  in terruptus 90

de p i l 89

condoom 86

de r in g 64

in tra -u te r in e  middel 50

pasta 45
spoeling 45

schuimt ab le t t  en 34

Sommering van de bekende methoden le id d e  to t  de volgende to ta a lsco re :



Hat totaal aantal tekende methoden

ro ir% t— o\ r-i

I I l I I al+3
O  v o  0 0  o  oV- EH
12 15 20 22 31 100$ (1000)

Een inzicht in de mate-, waarin deze totaalscore indicatief is voor de
hekendheid met de afzonderlijke methoden, verkrijgt men in de volgende
tabel met betrekking tot de samenhang tussen de bekendheid ten aanzienm
van de afzonderlijke methoden en de totaalscore ( beta)*

p.o. volgens kalendermethode .41

p.o. volgens temperatuurmethode .51

totale onthouding .48

coïtus interruptus .40

de pil .43
condoom .47
de ring .66
intra-uterine middel .66
pasta .68
spoeling .66
schuimtabletten .61

4.4* De nadruk ojj het gezag van de paus inzake geboortenbeperking 
(Deel IV, 1)

Factoranalyse leidde tot drie factoren, waarvan de eerste items vóór
gehoorzaamheid aan de paus en de tweede items met een zwakke

7)nadruk op zijn gezag omvatten . Dit inhoudelijk moeilijk te duiden on
derscheid was aanleiding tot een verdere analyse met behulp van de non- 
monotone schaaltechniek.
Na verwijdering van een aantal niet in de rangorde te plaatsen items als
mede enkele uitspraken met een extreem hoge c.q. lage populariteit wat 
betreft de positieve antwoordkategorie (respectievelijk meer dan 90 pro-
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oent en minder dan 10 p rocen t) werd de onderstaande C-matrix gevonden.

De mat r ix  van de G-waarden

12  7 8 5

-  De paus moet z ich  a ls  ongehuwde geen 
oordeel aanmatigen over geboortenbe-
perk ing 12 x

-  Veel ge lov igen  w ille n  wel trouw z ijn  
aan de kerk, maar de paus maakt het
hun door de en cyc liek  wel m o e il i jk  7 *64 x

-  Hoewel u it e in d e l i jk  het e igen  geweten
b e s lis t ,  kan men de en cyc liek  n ie t  r
zomaar naast zich  neerleggen  8 .37 *63 x

-  De paus h ee ft de kerk een gro te  dienst 
bewezen door ons absolute r ic h t l i jn e n
te  geven 5 .32 .42 *51 x

-  Ook a ls  de paus zich  in  de en cyc liek  
zou verg issen , moeten de katholieken
hem gehoorzamen 1 .24  .34 -44 .55

De I-m a tr ix  ga f het volgende beeld :

De m atrix met betrekk ing to t  1̂  en Ig-waarden

J2

X1

12 7 8 5 1

12 X .21 • 87 • 57 • 34

7 •50 X .30 • 19 .11

8 1-58 .81 X • 54 .18

5 1.59 •78 •52 X .38

1 1.76 .52 .45 .48 X

Item 1 vo ldoet weliswaar n ie t  geheel aan de ges te ld e  voorwaarden ( z i e  

voetnoot 3 ),  maar an derz ijd s  meenden w ij d it  item toch a ls  grensgeval te  

moeten accepteren.

De kans, dat de h ie r  genoemde rangorde t o e v a l l ig  i s ,  b leek : p < 0 .000.000.1. 

De s c a la b i l i t y  S = .70.
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De scoring van de gevonden patronen leidde tot de volgende typen:
zwakke nadruk pauselijk gezag

sterke nadruk pauselijk gezag 
Totaal

(score 1 + 1-jf) 
(score 2) 
(score 
(score 3) 
(score 3i) 
(score 4 - 5 )

424
413
418
319,
201

133
1908

4*5> Religieus-kerkelijke binding (Deel VIII)

Na uitsluiting van de items, die bij een factoranalyse niet duidelijk 
onder één van de gevonden dimensies konden worden ondergebracht (dat wil 
zeggen factorlading <.50 of >.50 maar eveneens op een van de andere 
factoren >.30), werd bij scheve rotatie de volgende structuur ("oblique 
factor pattern") gevonden^. Het percentage geëxtraheerde variantie in 
de ongeroteerde matrix was 60 procent.
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F1 F2 F3 F4 F5

6 Misbezoek in  het weekend .90 -.0 2 - .1 0 - .0 5 -.00

9 Bidden voor en na het eten .64 .02 - .1 0 .01 .24
16 Biechten c .q .  deelname aan 

algemene b oe te v ie r in g .67 .06 .12 .07 -.0 2

20 Kerkbezoek 2e paasdag en 2e 
kerstdag .80 -.05

CO0• .02 -.03

26 Communicantie • 72 .06 - .1 9 - .1 1 -.03

30 Paascommunie .86 -.0 6 1 • 0
 

—J .04 - .0 4

31 Misbezoek door de week • 59 .06 .08 .07 -.04

— —  —  —  —  ---- ---- — —  ■—  — — - ---  -— —  —  —

8 G eloof in  de hel -.00 • 93 - .0 5 .04 -.0 2

10 G eloo f in  de du ivel - . 00' • 93 ' -.0 9 .01 .01

18 G eloof in  het vagevuur .03 .90 .02 .03 -.06

23 G eloo f in  de engelen .03 .70 .11 .03 .12

7 Be paus kan on fe ilb a re  u i t 
spraken doen .1 4 .10 .52 -.09 .19

24 Ook een met het e igen  geweten, 
s t r i jd ig e  u itspraak van de 
paus moet worden gehoorzaamd .12 .00 .69 -.13 .07

33 Een goed ka th o liek  moet a l le s  
aanvaarden wat de kerk voor
houdt .09 .04 .7 6 -.06 .00

35 K r it ie k  op p au se lijk e  u i t 
spraken, dan geen goed katho
l i e k -.13 -.02

ir> 
1

°°. 
I

.05 .01

4 Iedere  ka th o liek  moet z e l f  
maar uitmaken wat h i j  g e lo o ft -.12 .03 .30 .73 - .1 8

12 Geweten b e la n g r ijk e r  dan 
kerkgezag .04 .05 -.17 • 71 .08

15 Kerk n ie t  a l t i j d  g e l i jk  in za
ke g e lo o f  en zeden .00 -.01 -.31 • 57 .23
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1 Behoefte persoonlijk gebed .18 -.0 1 .10 .06 •59
3 Christus’ beeld - .0 1 .10 - .0 7 - .2 0 .58

5 Godsdienst betekent zeer veel •25 - .0 4 • 17 .00 •58
Bidden brengt tot rust en in
keer .06 - .0 7 .08 .08 • 73

19 Naar de kerk gaan uit behoefte - .0 0 -.08 .02 .20 • 70
21 Het gevoel hebben dat God dicht 

bij is .T4 .03 .0 7 .04 .62
22 Godsbeeld - .0 6 .14 - .2 0 -.15 .73

De samenhang tussen de gevonden dimensies is:

F1 F2 F3 F4 F5

PI. x
F2 .36 x
F 3 .43 • 40 x
F4 -.23 - .2 6  - .1 9  x
F5 .5 8 .45 .40 -.14 x

Zoals men ziet, vielen de items met betrekking tot de heteronomie - 
autonomie-dimensie uiteen in twee weinig correlerende factoren 
(r ^  = -*19)» namelijk de items die het kerkelijk gezag benadrukken en 
de items die juist de betekenis van het eigen geweten accentueren. Door 
middel van de nonmonotone schaaltechniek kon ook hier één dimensie wor
den geconstrueerd.

De C-matrix vertoont het volgende beeld:
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Iemand d ie  k r i t ie k  h ee ft op de 
paus wanneer h i j  z ich  u itsp reek t 
over zaken van g e lo o f en zeden 
is  geen goed ka th o liek

Een goed k a th o liek  moet a l le s  
aanvaarden wat de kerk hem 
voorhoudt

Ook a l doet de paus een u itspraak, 
d ie  s t r i jd i g  is  met je  eigen  op
va ttin gen , dan 'ben je  toch v e r 
p lic h t  t e  gehoorzamen

Be paus kan a ls  p laatsvervanger 
van Christus o n fe ilb a re  a itsp ra -  
ken doen over g e lo o f  en zeden

Een u itspraak van de kerk over 
g e lo o f  en zeden kun je  a ls  ka
th o lie k  n ie t  zo maar naast je  
neerleggen

Ik  v ind  het u i t e in d e l i jk  belang- 
r i jk e r  wat mijn eigen  geweten 
zeg t, dan wat het kerkgezag le e r t

Iedere  ka th o liek  moet z e l f  maar 
uitmaken wat h i j  wel o f  n ie t  ge
lo o f t  van de ka tho lieke  le e r

35 33 24 7 17 12 4

De I-m a tr ix  is  h ieronder a fgebeeld :

*1

l 2  3 5 3 3 2 4 7 17 12 4

3 5 X . 4 0 • 3 5 • 1 5 . 0 6 . 0 5 . 0 7

3 3 • 5 9 X . 7 2 • 2 5 . 0 8 • 96 . 1 4

2 4 • 70 . 4 8 X . 2 9 • 0 7 1 . 1 9 . 1 9

7 . 4 2 .3 1 . 2 7 X . 2 2 . 1 9 . 3 3

17 • 2 9 . 1 8 . 1 3 .2 1 X . 4 2 . 7 8

12 • 2 9 . 4 0 • 4 9 • 00 1 . 8 0 X . 4 4

•4 . 3 8 . 5 2 .6 9 .6 9 2 . 0 5

*n1-
co

X

3 5  x

3 3  .5 0  x

2 4  . 4 4  . 6 4  x

Y * 4 3  .5 8  - 6 4  x

17 . 3 7  -51  - 5 7  .6 5  x

12 . 3 2  . 3 7  . 3 8  . 4 9  - 6 6  x

4  . 3 3  . 3 7  . 3 6  . 4 5  - 5 7  - 7 7  x
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Meerdere items vertonen duidelijk cumulatieve trekken met name 35» 7 en 
17. Ondanks dit feit'meenden wij er toch goed aan te doen ze te handha
ven. Het leek ons, hoewel idealiter de cumulatieve items in verhand met

10)de scoring moeten wordèn uitgesloten , voorshands "beter een ruimere 
schaal te hanteren, die mede gebaseerd is op monotone items dan slechts 
een kleine schaal, waarin deze zijn uitgesloten (er blijven immers slechts
4 items over).' Niettemin blijft dit een punt, dat voor een eenzinnige 
interpretatie van de schaalwaarden minder gunstig is.

De kans dat de hier genoemde rangorde toevallig is blijkt: P< 0.000.000.1. 
De scalability S = .7 1.

De scoring leidde tot de volgende typen:
sterke nadruk pauselijk gezag (score 1 - 3J-) 129

> (score 4) 276

(score 4è0 225

(score 5) 206
(score 5|) 257
(score 6 ) 393

zwakke nadruk pauselijk gezag (soore 6|- - 7 ) 464
Totaal 195011)

4.6. De betekenis van liefde, voortplanting en sexuele bevrediging bij 
de gemeenschap (Deel VII, 17)

12)Nadat McQaitty-analyse ' enig zioht had gegeven op de samenhangen, werd
13) ■- uitgaande van 3 en 4 factoren - factoranalyse toegepast '. Na uit

sluiting van de multidimensionele items gaf de oplossing met 4 factoren 
het volgende beeld ("oblique factor pattern"). De totaal verklaarde 
variantie in de ongeroteerde matrix was 58 procent.
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16 De lich am elijk e  kant van de gemeen
schap is  b ijzaak • 79 - .2 1 -.06 .12

17 Weerstand a ls  ander geslachtsgemeen
schap w il a lle en  om lich a m e lijk  genot .61 .13 .07 -.13

28 L icham elijk  genot op de la a ts te  
p laa ts • 71 -.04 .08 - .1 1

—  —  —  —  . —  ----  —  —  —  — .. — — — — - —-

5 Geslachtsgemeenschap hoogtepunt in 
onze l ie fd e

LT\
Of • 70 .10 .05

23 Geslachtsgemeenschap voora l manier 
om l ie fd e  voor e lkaar te  beleven -.0 8 •79 -.04 -.04

—  .... _  —  —  —  —  .... — — —  - .. -  ---- —

15 S ex u a lite it  is  ie t s  op z ic h z e l f  en 
n ie t  t e r w i l le  van het kinderen 
k r ijg en .22 .32 - .6 8 • 09

20 A ls  geslachtsgemeenschap n ie t  v e r 
bonden met kinderen k r ijg en , zou 
v e e l moois daaruit z i jn  weggegaan • 14 .19 .69 -.0 1

22 B e lan grijk s te  waarde in  de ges la ch ts
gemeenschap is ,  dat je  daardoor k in
deren kunt k r ijg en .14 .09 • 77 .09

- ........—  —  -......... -  —  ...............  .....  — ...... —  _-  — ----  —

12 Het gaat m ij voora l om de sexuele 
bevred ig in g 1 O vo .02 .01 •79

26 Wel b e la n g r ijk , dat je  van elkaar 
houdt, maar op moment z e l f  b evre
d ig in g  b e la n g r ijk e r -.0 1 -.01 .03 •79

Op grond van de inhoud van de betrokken items kunnen de genoemde factoren  

a ls  .vo lg t worden aangeduid.

Faktor 1 en 4 Be beteken is van de sexuele bevred ig in g  

Faktor 2 De geslachtsgemeenschap a ls  l ie fd e s u it in g

Faktor 3 De beteken is van de voo rtp lan tin g  in  de gemeenschap
14)
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Het betreft hier nagenoeg orthogpnale factoren. Hieronder zijn de corre
latie—coëfficiënt en niet betrekking tot de onderlinge samenhang weergege
ven.

F1 F2 P3 F4 
F1 x
F2 .07 x
F3 .16 .01 x
F4 - .0 7 .02 -.12 x

Het onderscheid tussen de 1e en 4e factor is niet duidelijk. Beidei hebben 
betrekking op de betekenis van de sexuele bevrediging, waarbij respectie
velijk de negatief en positief geformuleerde items hoog laden. De betref
fende factoren zijn in één typologie ondergebracht.

Voorts werd na dichotomisering van de antwoordcategorieën met betrekking 
tot de drie dimensies (nadruk op sexuele bevrediging, liefde en voort
planting) het volgende C-waardenpatroon (voor mannen en vrouwen) gevon
den.

<D
r - l  1 ftf)q) 0 e 
H i>
<D <D «H CQ ,£2 'Ü

4 § 
li

ef
de

 
*

1 -H
1 1  
0 1—1 
>  »

sexuele bevrediging X •45 .20
liefde § • 57 X •54
vo ort pl ant ing . 2 5 • 52 X

De kans, dat deze orde toevallig is, bleek zowel voor de mannen als de 
vrouweiiP <0.000.000.1. De scalability was respectievelijk S = .8 5 en .95» 
Op deze gronden werd ook een overall—typologie geconstrueerd, waarin de 
drie dimensies gezamenlijk werden opgenomen. Vergelijk hoofdstuk 6, tabel 
6.1.



4-7. De nadruk op het belang van de s e x u a lite it  in  het huw elijk

(D eel V I I ,  17)

Na u it s lu i t in g  van de items met een geringe samenhang ten  opzich te  van 

de andere items (Pearson r  is  gemiddeld .11 o f  la g e r  en, behalve wat 

b e t r e ft  item  21, voor het merendeel la g e r  dan .1o ) werd het volgende 

bee ld  verkregen .

10 14 13 24 25

Voor een goed huw elijk  is  het 
sexuele helemaal n ie t  zo be
la n g r i jk  10 x
Het is  in  een huw elijk  n ie t  zo 
b e la n g r ijk  o f  je  sexueel b i j  
e lkaar past, a ls  je  verder maar
goed met e lkaar kunt opschieten 14 .39 x

A ls  de geslachtsgemeenschap n ie t  
f i j n  v e r lo o p t , is  e r a l le  kans
dat het h u w elijk  stuk gaat 13 -.13 -.13  x

Een goede sexuele verhouding is  
een b e la n g r ijk e  grondslag voor
het huw elijk  24 -.22  -.20  .14 x

Wanneer je  sexueel minder goed 
b i j  e lkaar past, neemt d it  v e e l
moois van het huw elijk  weg 25 -.21 -.28  .26 .33 x

A ls  je  ge lu kk ig  bent in  de sexu— 
e le  omgang, werkt dat door in  ■
je  hele  huw elijk  27 -.21 -.21 .14 .40 .34

Op grond van d it  c o rre la tiep a troon  werd besloten  een L ik e r t-s c o r in g  toe
+ 15)te  passen J ' .

4 .8 . De to le r a n t ie  met betrekk ing to t  v o o re c h te li jk  verk eer, bu iten -

ech te lijk _ve rk ee r_en  masturbatie bij_gehuwden (D eel V I I ,  vraag 18).

Na u it s lu i t in g  van item  5 (la d in g  <-50) werd een structuur van 3 factoren  

verkregen. T o taa l percentage verk laarde v a r ia n t ie  was: 58 p rocen t. De 

geroteerde m atrix  ("o b liq u e  fa c to r  p a tte rn ") vertoonde het volgende beeld
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voorech
telijk
verkeer

buiten
echtelijk
verkeer

masturbatie 
bij gehuw
den

1 Ale je van elkaar houdt, is gemeenschap 
vóór het huwelijk geen kwaad ■'Sfco• .03 .00

4 Het is geen bezwaar, als meisjes geen 
maagd meer zijn, wanneer ze trouwen .76 -.03 -.04

7 Het is maar goed, dat de katholieke 
kerk geslachtsgemeenschap vóór het 
huwelijk verbiedt -.75 .11 .06

9 Het is een normale zaak, als verloof
den sexuele omgang hebben .85 .06 •05

14 Door sexuele omgang vóór het huwelijk 
loop je op dingen vooruit en dat neemt 
veel moois van het huwelijk weg -•75 .16 -.01

2 Als je getrouwd bent komt van sexuele 
omgang met een ander altijd narigheid .09 .68

ONO•1

6 Ontrouw is een grote misstap, die je 
nooit kunt goedpraten .01 .64 .12

11 Als je getrouwd bent is gemeenschap 
met een ander een groot kwaad IT\

O•I .79 .03
13 Ook als je niet gelukkig bent in het 

huwelijk, moet geslachtsomgang met een 
ander als een groot kwaad worden afge
keurd -.19 .61 .06

15 Sexuele omgang met een ander leidt on
vermijdelijk tot mislukking van het 
huwelijk - .1 0 • 73 • O

I 
* 

I
3 Als je daaraan behoefte hebt is zelf

bevrediging ook voor iemand die getrouwd 
is, iets waar weinig kwaad in steekt .15 .16 -.67

8 Zelfbevrediging bij mensen die getrouwd 
zijn, is onnatuurlijk .01 .12 .74

10 Zelfbevrediging bij iemand die getrouwd 
is, is nooit goed te praten .00 • 15 .72

12 Als je als getrouwde aan zelfbevrediging 
doet, is er iets met je huwelijk .09 .09 .76

De samenhang tussen deze factoren onderling was respectievelijk:

r 12 = ~*19 r13 = ̂ ‘ 13 r23 = ' 26
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VQETMOTEN

1) Dfi factorana lyse  werd u itgevoerd  volgens de methode van de p rin c ipa le  

componenten en met orthogonale r o ta t ie  volgens de varimax methode en p ro - 

max scheve r o ta t ie .  E x tra c tie c r ite r iu m  was: eigenwaarde: >1. Gebruik

werd gemaakt van een programma van de a fd e lin g  Mathematische en 

S ta t is t is ch e  Psychologie van het Psychologisch  Laboratorium van de 

Katholieke U n iv e r s it e it , PSTLAB FACT0/03, Ontwerp E. Roskam, program

meur A. Horsten.

2) Het gaat h ie r  om een index t e r  bepa ling van de samenhang met b etrek 

king to t  de p o s it ie v e  beantwoordingen op de onderscheiden paren items 

(dat w il zeggen C = het aantal gemeenschappelijke p o s it ie v e  antwoor

den op beide items, gedeeld  door de w o rte l u it  het produkt van hun 

p o p u la r ite it  met betrekk ing to t  de p o s it ie v e  an tw oordcategorie ). Het 

p r in c ip e  van deze m atrix is  er op gebaseerd, dat, zoa ls  men in de bo

venstaande tab e l z ie t ,  de tendens to t  gemeenschappelijke p o s it ie v e  

beantwoording afneemt, naarmate de items verder van elkaar verw ijd erd  

lig g e n . T e r g e l i jk  b i j la g e  5«

3 ) Deze to e ts in g  gaat e r  van u it ,  dat e r  geen sprake mag z i jn  van een 

n u lce l in  de c rosstabe llen  met betrekk ing to t  de onderscheiden paren 

van item s. Operationeel betekent d i t ,  dat de 4— o f  de —+ ce l n ie t  

k le in e r  mag z i jn  dan 50 procent van de ++ en de —  c e l t e n z i j  de -1— 

en de —+ c e l een zodanig aantal respondenten omvatten, dat de minst 

gevulde van beide toch n ie t  k le in e r  is  dan 5^ procent van de andere.

1̂  = de verhouding van de k le in s te  waarde van.de -t— en de —+ c e l 

t o t  de k le in s te  waarde van de ++ en de —  c e l .

= de verhouding van de k le in s te  waarde van de H— en de -+  c e l to t  

de g ro o ts te  waarde van deze b e id e . V e r g e l i jk  b i j la g e  5*

4) -  De n eu tra le  antwoorden z i jn  b i j  deze berekeningen h e r le id  to t  de

n ega tieve  antwoordcategorie.

-  De " s c a la b i l i t y "  duidt aan: de verm indering van het aantal incon

s is te n t ie s  ten opzich te van hetgeen men op grond van to e va l mag 

verwachten. V e r g e li jk  b i j la g e  5 .
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- Be gevonden S-waarde is niet hoog. De voorafgaande factoranalyse 
leidde echter tot een naar onze. mening nog. minder "bevredigend re
sultaat, zodat wij, voor de keU2e gesteld, aan deze techniek de 
voorkeur gaven.

5) 97 respondenten antwoordden met‘een totaal negatief patroon en moeten 
dientengevolge als onbekend worden gerekend.

6) - Deze factoranalyse werd uitgevoerd volgens het programma genoemd
onder voetnoot 1.

- Bij de factoranalyse met betrekking tot de mannen en vrouwen' afzon
derlijk was de door de eerste factor verklaarde variantie respec
tievelijk 42 procent en 38 prooent en door de tweede factor respec
tievelijk 14 procent en 16 prooent.

7 ) Voor de procedure vergelijk voetnoot 1.

8) Volledig negatief patroon: 92 respondenten.

9) Vergelijk voetnoot 1.

10) Vergelijk bijlage 5*

11) Het aantal totaal negatief beantwoorde patronen is 5^*

12) IfcQuitty L.L., Elementary linkage analysis for isolating orthogonal 
and oblique types and typal relevancies, in: -
Educational and Psychological Measurement, 17i(1957)» Pag» 207-229.

13) Uitgezonderd het feit, dat hier op voorhand 3 en 4 factoren werden 
gepostuleerd wijkt de toegepaste methode niet af van de procédures, 
die in voetnoot 1 zijn uiteengezet.

14) Een afzonderlijke analyse voor mannen en vrouwen leverde een soort
gelijk resultaat op.
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15 ) B i j  de toepassing van de McQuitty analyse v a lt  deze item reeks w e lis 

waar u iteen  in 2 c lu s te rs  nam elijk  item 10 en 14 en e rz ijd s  en item 

13, 24, 25 en 27 an d erz ijd s , maar deze c lu s te rs  v lo e ien  b lijk b a a r  

toch in  b e la n g r ijk e  mate in  elkaar over (de gemiddelde r—c o r r e la t ie  

binnen de beide c lu s te rs  is  r e s p e c t ie v e l i jk  .39 *2 7 » t e r w i j l  de 

gemiddelde externe c o r r e la t ie  .20 i s ) .

16 ) -  v e r g e l i jk  voetnoot 1;

-  een a fzo n d e r lijk e  analyse voor mannen en vrouwen leverd e  een g e l i jk  

resu ltaa t op.
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Bijlage £ Be nonmonotone schaal 1)

De scalogramtechniek, waardoor het mogelijk is uit de reacties van een 
onderzochte groep van respondenten de intensiteitswaarde van een aantal 
voorgelegde items op een houdingscontinuum te bepalen, is een belangrij
ke bijdrage tot een meer betrouwbare meting van
attitudes. Immers in de eerder in de psychologie reeds gehanteerde 
schaaltechnieken, waarvoor met name Thurstone een aanzet heeft gegeven, 
berust de vaststelling van de schaalwaarden steeds op een waardering, 
die door een aantal terzake deskundige personen aan de items wordt toe
gekend. Het bezwaar daarvan is, dat de intensiteitswaarde, zoals deze 
door de beoordelaars wordt aangevoeld, mogelijk afwijkt van de waarde, 
die aan de items wordt toegekend door de onderzochte respondenten.

Een belangrijke beperking van de scalogramtechniek is echter, dat deze 
slechts kan worden toegepast op een specifieke itemreeks.
Bit schaalmodel impliceert immers, dat de voorgelegde uitspraken, die 
tesamen de houdingsschaal moeten vormen een cumulatief karakter dragen, 
dat wil zeggen dat met de positieve beantwoording van een bepaalde uit
spraak in de itemreeks ook een positief antwoord van alle "makkelijker"

2)uitspraken gepaard gaat '.De bedoeling is nu hier een soortgelijke me
thode te introduceren voor zogenaamde nonmonotone items. Deze uitspraken 
worden niet alleen, zoals cumulatieve items, negatief beantwoord wanneer 
zij door een respondent als te "zwaar" worden ervaren, maar evenzeer 
wanneer zij te "licht" worden bevonden (zie figuur 1).

Figuur 1 EEN VOORBEELD VAM' DE CONSISTENTE PATRONEN IN EEN CUMULATIEVE 
SCHAAL EN EEN NONMONOTONE SCHAAL SAMENGESTELD UIT VIER ITEMS
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In een schaal, d ie  samengesteld is  u it  nonmonotone items, za l een aantal 

respondenten de eigen  houding min o f  meer exact g e ë x p lic ite e rd  vinden 

in één item , hetgeen er dan to e  le id t^  dat z i j  d it  item p o s i t i e f  beant

woorden en a l le  andere naar beide zijden/van het continuum n e g a t ie f .  

D ikw ijls  wordt het standpunt van de respondent echter n ie t  weergegeven 

door s lech ts  één item , maar door meerdere in  het houdingscontimum t e 

gen elkaar aanliggende u itspraken. De respondent accepteert deze u i t 

spraken dan, n ie t  omdat h i j  het helemaal eens is  met a l deze u itspraken 

maar omdat de voor hem aan de b etre ffen d e  uitspraken verbonden "gu n s ti

ge" aspecten en consequenties de overhand hebben boven de "nadelen ". 

Naarmate ech ter de waarde, d ie  het item  op het houdingsco'ntinuum in d i

c e e r t ,  meer a fw ijk t  van de eigen  stellingnam e, zu llen  de n e g a t ie f  e r 

varen aspecten voor de respondent van meer belang worden, hetgeen u i t 

e in d e l i jk  re su lte e r t  in  een n e g a t ie f  antwoord ( z i e  figu u r 2 ) ^ .

Figuur 2 DE INTENSITEITSVERHOUDING TUSSEN DE POSITIEF EN DE NEGATIEF 
ERVAREN ASPECTEN MET BETREKKING TOT DE ITEMS IN EEN PATROON

De in te n s ite it  van de nega
t i e f  ervaren aspecten

De in te n s ite it  van de p o s i t i e f  
ervaren aspecten

1 2 3 4 5 

-  + + + -

Hiermee is  de m ogelijkheid  gegeven to t  de ordening van een aantal non

monotone items op een unidimensionele houdingsschaal. Wanneer immers 

id e a l i t e r  de p o s it ie v e  antwoorden in een d e rg e lijk e  schaal aaneengeslo

ten z i jn ,  kan omgekeerd u it  de frequ en ties  van de gemeenschappelijke 

p o s it ie v e  beantwoording van ied er paar items de onderlinge afstand van 

deze items op het houdingscontinuum worden bepaald. Het is  d ire c t  in 

z ic h t e l i jk ,  dat d it  betekent, dat een bepaald item met een item dat 

d ic h te rb ij l i g t  in  de rangorde (b ijv o o rb e e ld  X + 1 ), meer p o s it ie v e  ant

woorden gemeenschappelijk h ee ft dan met een verder liggend  item ( b i j 

voorbeeld  X + 2) o f  tenminste een g e l i jk  aanta l.
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Zo heeft bijvoorbeeld in figuur 3 item 1 drie positieve beantwoordingen 
gemeenschappelijk met item 2, één met item 3 en geen met item 4- De an
dere tendenzen, die in dit opzicht uit de aaneensluiting van de positieve 
antwoorden in de patronen voortvloeien, kan men vinden in de figuur. Men 
kan zelf nagaan dat, wanneer men de frequentie van de gemeenschappelijke 
positieve beantwoordingen op ieder paar items in een matrix weergeeft, 
waarin de juiste volgorde van de items is aangehouden, deze zelfde ten
denzen worden teruggevonden, wanneer men uitgaande van de hoofddiagonaal 
per kolom en per rij.naar de buitenzijde van de matrix toewerkend, de 
cellen met elkaar vergelijkt.

Figuur '3 VOORBEELD VA» ENKELE PEREECTE NONMDNOTONE PATRONEN, DE TEN
DENZEN MET BETREKKING TOT DE GEMEENSCHAPPELIJKE POSITIEVE 
BEANTWOORDINGEN OP DE ONDERSCHEIDEN PAREN VAN ITEMS EN DE 
GEORDENDE MATRIX VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE POSITIEVE BEANT
WOORDINGEN

De _£at ron en De_matrix_van_gemeen Z
lijke positieve beantwoording

1 2 3 4 Freq. 1.2 > 1.3 > 1.4
+ - - - 2 2.3 > 2.4
+ + - - 2 4.3 = CVI > 4.1
+ + + - 1 3.2 > 3.1
- + - - 1
- + + + 2
— _ + _ 2

1 2  3 4
1 (5)
2 3 (6)
3 1 3 (5)
4 0 2 2 (2)
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Wanneer men dus voor een aantal items d ie rangorde w il bepalen, d ie 

le id t  to t  een optim ale aaneenslu iting van de p o s it ie v e  antwoorden in 

de patronen, moet men zoeken naar de m atrix d iè  aan de bovenstaande 

e is  vo ld oe t.

Het l i j k t  ech ter n ie t  ju is t  om zonder meer u it  te  gaan van de absolute 

frequ en ties  in de -h - c e lle n . Het aantal gemeenschappelijke p o s it ie v e  

beantwoordingen .op ied e r  paar items is  immers n ie t  a lle en  a fh an ke lijk  

van de g ro te re  o f  gerin gere  geneigdheid van de respondenten om beide 

t e g e l i jk  te  a ffirm eren  a ls  gevo lg  van de afstand van de items ten op

z ich te  van e lkaar op het houdingscontinuum, maar de kans op een gemeen

schappelijke p o s it ie v e  beantwoording neemt ook to e , naarmate de popu

l a r i t e i t  van de betrokken items wat b e tr e ft  de p o s it ie v e  antwoordcate- 

g o r ie  g ro te r  is .

Deze in v loed  van de p o p u la r ite it  op de gemeenschappelijke p o s it ie v e
5)beantwoording kan worden u itgeschakeld  door de volgende index :

2n n
c = y__±±_ = 11------
++ n n f a  n

T  • • '  T • • i

H ierin  is  n | = het aantal respondenten dat beide items p o s i t i e f  h ee ft 

beantwoord; n en n = het to ta a l aantal respondenten, dat ied er van 

de beide items heef.t gea ffirm eerd . (V e r g e l i jk  figu u r 4 )*

In deze index wordt met andere woorden de absolute frequ en tie  in de 

++ c e l gewogen met de marginale frequ en ties . De C-waarde is  dan het ge

ometrisch gemiddelde van de p rop orties , d ie  de ++ c e l -  horizon taa l en 

v e r t ic a a l berekend -  uitmaakt van de van toepassing z ijn d e  marginale 

to ta len .

De waarde van deze index kan variëren  tussen 0 (wanneer op een paar 

items geen enkel gemeenschappelijk p o s i t i e f  antwoord wordt gegeven) en

1 (wanneer de p o s it ie v e  beantwoording a l t i j d  gemeenschappelijk i s ) ^ .
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Figuur 4 DE CELNOTATIE MET BETREKKING TOT IE VERHOUDING TUSSEN ITEM 
a EK 1*

Td j
item a

+ -
Totaal

+ ! n n++ +- +•
I n n n

-------------------------- i_
Totaal ; n n 1 N• 4" • —

Hoe kan men nu in ooncreto uit de ongeordende matrix van deze indices 
de juiste volgorde tussen de items bepalen, die dus voldoet aan het 
postulaat, dat de in het continuum verder van elkaar afliggende items 
wat betreft de positieve antwoordcategorie een geringere correlatie 
met elkaar vertonen dan de items, die dichter bij elkaar liggen ?
Ter verduidelijking van de te hanteren procedure zullen wij als voor
beeld een itemreeks gebruiken, die in 1963 werd voorgelegd aan een 
steekproef uit de N.K.V.-leden (toen nog K.A.B.-leden) van de afdeling 
Nijmegen om hun houding te bepalen ten aanzien van de ontzuiling van 
de vakbeweging. Deze itemreeks (waarop men een positief, neutraal of 
negatief antwoord kon geven) is althans op het eerste gezicht samenge
steld uit een vijftal nonmonotone uitspraken, die lopen van een sterke
gebondenheid aan de verzuiling van de vakbeweging naar minstens onver-

7)schilligheid of zelfs een afwijzing .

Figuur 5 DE ONGEORDENDE EN GEORDENDE MATRIX VAN DE C-WAARDEN MET 
BETREKKING TOT DE HOUDING TEN OPZICHTE VAN DE VERZUILING 
VAN DE VAKBEWEGING

De ongeordende matrix De geordende matrix

a b e d e d b c a
a X d X

Td .48 X b .62 X

c .56 .66 x c .45 .66 x

d .26 .62 .45 x a .26 .4 8 .56 X

e • 67 .41 .48 .1 4 x e .14 .41 .48 .67
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Be ordening kan nu op meerdere w ijzen  gebeuren, maar een d ire c t in z ich 

t e l i j k e  is  wel de volgende. Men gaat u it  van het paar item s, dat de 

hoogste C-waarde vertoon t. Men voegt hieraan vervolgens het item  to e , 

dat de hoogste C-waarde met een van beide items u it  d it  paar vertoon t, 

e tc e te ra . In figu u r 5 beginnen w ij dus met a -e , voegen hieraan v e r v o l

gens item c to e  (d i t  g e e ft  de rangorde c-^-a-e), voorts  item  b (dus: b - 

c -a -e ) en te n s lo tte  item  d (dus d -b -c -a -e ).

Wanneer w ij nu de op deze w ijz e  geordende m atrix in  figu u r 5 bezien , 

b l i j k t  dat d -b -c-a-e inderdaad de gezochte rangorde is .  Wanneer men de 

C-waarden van de b u iten z ijd e  van.de m atrix u it  per kolom en r i j  naar de
Q\

hoofddiagonaal toewerkend v e r g e l i jk t ,  b lijk e n  deze steeds toe  t e  nemen

Wanneer men met de item s, zoa ls  in  ons geva l, een consisten t patroon van 

C-waarden kan opbouwen, g e e ft  de ordening dus geen enkel probleem. Anders 

l i g t  het ech ter, wanneer men na de aanvankelijke ordening toch nog be

paalde in con s is ten ties  in  de m atrix a a n tre ft . Met name wanneer het gaat 

om een groot aantal uitspraken is  de keuze voor een bepaalde rangorde 

minder gem akkelijk. Bovendien s t e l t  zich  dan tevens de vraag, in  hoeverre 

in con s is ten ties  in de m atrix toe laa tbaar z i jn .  En a ls  men meent, dat de 

in con s is ten ties  dermate hoog z i jn ,  dat een o f  meer u itspraken u it  de 

schaal moeten worden verw ijd erd  om een meer consisten t C-waardenpatroon 

te  bereiken en d it  b l i jk t  langs meerdere wegen m ogelijk , aan welke 

items moet men dan de voorkeur geven ?

B it z i jn  a l le  vragen, waarop to t  op d it  ogenb lik  nog geen afdoend ant

woord werd gevonden. H ie rb ij spelen bovendien overwegingen mee, d ie  n ie t  

d ire c t  in  het C-waardenpatroon z e l f  z i jn  terug te  vinden. Onder andere 

de mate van nonmonotoniteit van de items komt nog t e r  sprake, maar ook 

andere elementen moeten h ie r b i j  in  aanmerking worden genomen, d ie  pas 

in  een la te r e  fase kunnen worden beoordeeld , zoa ls  met name de incon

s is te n t ie  in  de in d iv id u e le  antwoordpatronen, wanneer men wel o f  n ie t  

een bepaald item opneemt. In het algemeen l i j k t  het dan ook b e te r  b i j  de 

ordening van de items n ie t  d ire c t  te  streven  naar een volkomen p e r fe c t 

C-waardenpatroon, maar in  ied er geva l b e tre k k e lijk  geringe inconsisten 

t i e s  na de ordening te  to le re ren  om eventueel b i j  de beoordeling  van de 

in d iv id u e le  antwoordpatronen te  b es lissen  w e lk (e ) item (s ) men n ie t  za l 

gebruiken.
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De aaneensluiting van de positieve antwoorden is niet alleen een eis,
waaraan een nonmonotone schaal moet voldoen. Dit geldt evenzeer voor het 
schaalmodel van Guttman (zie figuur 1). Het zal echter duidelijk zijn, 
dat in de nonmonotone schaal idealiter cumulatieve items moeten worden 
uitgesloten. Het is eenvoudig te "begrijpen, dat vermenging van cumula
tieve en nonmonotone gegevens in één schaal gemakkelijk leidt tot incon
sistenties in de antwoordpatronen. Een cumulatief item wordt immers als 
"lagere" schaalwaarde steeds geaffirmeerd, maar een eventuele "tussenlig
gende" nonmonotone karakteristiek kan negatief worden beantwoord. Boven
dien wordt in een perfecte cumulatieve schaal de houding van de respon
dent geïndiceerd door het hoogste item van de reeks, dat door hem posi
tief wordt beantwoord} in een nonmonotone schaal gaat men bij de sco- 
ring echter uit van de grenzen weergegeven door het hoogste en laagste 
geaffirmeerde item (zie hierna). Een vermenging van cumulatieve en non
monotone gegevens in één schaal leidt dus tot minder betrouwbare con
clusies.

Zoals bekend, komt het cumulatief karakter van twee items ten opzichte 
van elkaar tot uiting in het aantal respondenten in de +- en -+ cel (zie 
figuur 4 voor de notatie). Het niet voorkomen van een van deze beide 
patronen (de zogenaamde "nul-cel"), terwijl het andere daarentegen wel 
mogelijk "blijkt, duidt op een cumulatieve verhouding tussen de beide 
items. Welk item uit dit paar een hogere waarde op het houdingscontinuum 
inneemt is afhankelijk van de plaats van de nulcel. Zo vertegenwoordigt 
in figuur 6 item b de laagste waarde, omdat deze uitspraak door niemand, 
die a affirmeert, negatief wordt beantwoord. Wanneer twee items zich 
perfsct nonmonotoon ten opzichte van elkaar verhouden, betekent dit, dat 
een respondent, die uit deze "beide het hoger geplaatste item positief 
"beantwoordt, even gemakkelijk het "lagere" item ontkent als het omgekeer
de het geval is. Met andere woorden de +- en de -+ cel zijn met elkaar 
in evenwicht, zie bijvoorbeeld figuur 7-



Figuur 6 EEN PERFECTE CUMULATIEVE VERHOUDING TUSSEN ITEM a EN b

Figuur 7 EEN PERFECTE NONMDNOTONE VERHOUDING TUSSEN ITEM a EN b

item a

item  b
+ Totaal

+ 40 15 55

- 15 30 45

Totaal 55 ^  45 100

Het is  ech ter on ju is t b i j  een v e r g e l i jk in g  van de + -  en de c e l te  

b l i jv e n  staan. Figuur 8 la a t een crosstabu la tie  van 2 gegevens z ien , 

waarin de + -  c e l weliswaar zeer w ein ig respondenten t e l t  (nam elijk  10) 

ten opzich te van de -h- c e l ( 50) ,  maar dat men b in  d it  geva l "m oeilijk? ' 

n e g a t ie f beantwoordt a ls  a gea ffirm eerd  is ,  kan. toch n ie t  worden ges te ld . 

De fa c to  beantwoordt de h e l f t  ( l )  van degenen, d ie  a a ffirm eerden , b ne

g a t ie f .  B i j  de scalogram-analyse wordt dan ook wel de r e g e l gehanteerd, 

dat de n u lce l n ie t  g ro te r  mag z i jn  dan de h e l f t  van de ++ en de —  c e l.  

Uitgaande van deze idee kan men nu de volgende re g e l formuleren om b i j  

voorbaat cumulatieve items van verdere analyse u it  t e  s lu iten : de + -  c e l 

noch de —1- c e l mag k le in e r  z i jn  dan 50 procent van de ++ èn de —  c e l ,  

t e n z i j  de H— en de -+  c e l een zodanig aantal respondenten omvat, dat 

de minst gevulde n ie t  k le in e r  is  dan 50 procent van de andere. Omgekeerd 

geform uleerd, maar id en tiek : de minst gevulde van de h— en -+  c e l mag 

n ie t  k le in e r  z i jn  dan 5° procent van de andere, t e n z i j  de + - en de —(- c e l



beiden groter zijn dan 50 procent van de —  of de ++ cel. 

Figuur 8 EEN NIET-CUMULATIEVE VERHOUDING TUSSEN ITEM a EN b

-9-

I
Totaal

10 10 20

50 30 80

Totaal 60 40 100

In concreto steunt deze regel dus op 2 indices, namelijk:
1  ̂ = de verhouding van de kleinste waarde van de -t—  en de —f cel tot 

de kleinste waarde van de ++ en de —  cel.
Î  = de verhouding van de kleinste waarde van de h—  en de —l- cel tot 

de grootste waarde van deze heide.
De voorgestelde operationele regel luidt in termen van deze indices 
dus: I,j mag slechts kleiner zijn dan .50 als 1 2 groter is, of - omge
keerd - I? mag slechts kleiner zijn dan . 50 als I groter is. Wij 
pretenderen hiermee geenszins de enig mogelijke of meest adequate re
gel geformuleerd te hebben om het probleem van de cumulatieve items 
uit te sluiten. Niettemin zijn deze indices voldoende om de meest dui
delijk cumulatieve items te herkennen.

Toegepast op het voorbeeld met betrekking tot de houding ten opzichte 
van de verzuiling van de vakbeweging vinden wij in figuur 9» ver
houding b-d sterk cumulatief is. Item b of d moet worden verwijderd om 
een perfecte nonmonotone schaal te verkrijgen. Er zijn voor deze keuze 
geen eenzinnige regels voorhanden.
In het algemeen kan hierbij echter wel worden gesteld, dat men dat ge
geven uitsluit, dat de trend in het C-waardenpatroon verstoort, dat ook 
ten aanzien van andere items cumulatieve trekken vertoont en/of dat qua 
populariteit weinig discrimineert.
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Figuur 9 DE MATRIX MET BETREKKING TOT DE WAARDEN VAN I  EN I  VOOR DE 
ITEMREEKS MET BETREKKING TOT BE HOUDING TEN OPZICHTE VAN BE 
VERZUILING VAN DE VAKBEWEGING '

V d b c a e

d X .03 .36 .64 .76

b .07 X •35 .36 .34

c .68 1.00 X .64 • 55

a 2.25 2.50 .60 X • 73

e 5.40 2.77 • 77 .41 X

In d it  geva l werd item b u itg e s lo ten , omdat deze u itspraak door ve len

p o s it ie f ,  werdbeantwoord (75 procen t) en omdat de handhaving van item  d

a ls  meer extreme u itspraak het continuum h eter  to t  z i jn  recht zou la ten
9)komen. Het b l i j f t  echter een min o f  meer w illek eu r ig e  b e s l i s s in g " .

Be la a ts te  bewerking omvat een jto e ts in g  van de voo rlop ige  rangorde door 

enkele t e s ts  ten aanzien van de daaruit resu lterende antwoordpatronen. 

Nagegaan wordt, inhoeverre deze rangorde le id t  to t  een a l o f  n ie t  te  

to le re ren  in con s is ten tie  met betrekk ing to t  de aaneenslu iting van de po

s i t ie v e  antwoorden in de patronen.

Voor de beoorde lin g  van de antwoordpatronen in een Guttman-scale werden 

een groot aantal in d ices  ontw ikkeld, gebaseerd op het procentueel aantal 

in con s is ten tie s  per item , het procentueel aantal fouten op het to ta a l 

aantal antwoorden en het procentuele aantal in consisten te antwoordpatro- 

nen.

D ezelfde o f  in  ied er geva l g e l i jk s o o r t ig e  maatstaven kunnen worden ge

b ru ik t voor de .beoordeling van nonmonotone patronen. Met name de vo lgen 

de twee door L e ik  en Matthews aanbevolen procedures w illen  w ij h ie r  ech

t e r  onder de aandacht brengen. De eers te  daarvan beantwoordt de vraag 

o f  de door de voorgaande bewerkingen geconstrueerde rangorde le id t  to t  

een mate van co n s is ten tie  in  de patronen, d ie n ie t  op grond van to eva l 

kaji worden verk laard ; de tweede index g e e ft  een in z ich t in  de mate, waar

in  deze rangorde een accurate meting van de ach terliggende houding ga

randeert .
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Zoals gezegd., wordt de houding van een respondent weergegeven door het 
gebied van de positief beantwoorde items binnen het patroon. Idealiter 
moeten deze positieve antwoorden aaneengesloten zijn en de buitenste 
positief beantwoorde items zijn indicatief voor de grenzen, waarbinnen 
de houding van de respondent zich beweegt. De meest adequate norm voor 
de mate van inconsistentie lijkt dan ook, dat men uitgaat van het aan
tal negatieve antwoorden dat de respondenten tussen de extreem positief 
beantwoorde items hebben gegeven.

Figuur 10 DE BEREKENING VAN HET AANTAL INCONSISTENTIES IN DE GEORDENDE 
ANTWOOREPATRONEN’ ALSMEDE DE MAXIMALE FOUT PER ITEM MET BE
TREKKING TOT DE HOUDING TEN AANZIER VAN DE VERZUILING VAN DE 
VAKBEWEGING

Items in volgorde

d

+
+
+
+
+
+

+
+

i +

maximale fout per item:

Freq. aantal inconsis
tenties per pa
troon

totaal aantal 
inconsisten
ties

26 -
______________

18 - -
21 - -
12 - _

4 - -
18 - -
13
27 - -

6 " -
23 -

6 - -

2 1 2

3 2 6

12 1 12

2 1 2

2 1 2

195 24

|7 16 16 | 17
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Zo werden in ons voorbeeld  met betrekking to t  de houding ten aanzien van 

de o n tzu ilin g  van de vakbeweging in het to ta a l 24 in consisten te negatieve 

antwoorden geconstateerd  ( z i e  figu u r 10). De a fw ijk in g  nu van de op deze 

w ijz e  f e i t e l i j k  geconstateerde in con s is ten tie  ten opzich te van het aan

t a l  " fo u t ie v e "  n ega tieve  antwoorden, dat men kan verwachten op grond van 

to e v a l,  kan a ls  v o lg t  in  een z-score worden u itgedrukt.

= E (Y ) -  Y ____________

Vff ( E (Y 2 ) -  I W f J

waarin Y = de gemiddelde f e i t e l i j k  geconstateerde in con s is ten tie  in de 

patronen

E (Y ) = de gemiddelde op grond van to eva l t e  verwachten inconsisten

t i e  per patroon
2

E(Y ) = het gemiddelde van de kwadraten met betrekking to t  de per 

patroon te  verwachten in con s is ten tie  

N = het to ta a l aantal respondenten.

2
H ierin  kunnen E (Y ) en e (y  ) a ls  v o lg t  worden berekend u it  re sp ec tie ve -

p
l i j k  E (Yi ) en E(Yi  ) in  figu u r 11, d ie  u it  p ractische overwegingen werd 

overgenomen van Le ik  en Matthews .

E N E(Y ) 2 £ N E(Y 2)
E (y ) ----------------— -  en E(Y ) --------------i ----K '  N N
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Figuur 11 E(Yi)enE (Yi2) VOOR i POSITIEVE ANTWOORDEN BIJ m ITEMS

Cti
d aantal, positieve antwoorden(i = )

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 0 0 0 • • • • • • • • • • * • • • • • • • • •
0 0 0 • • • • • • • • • ■ • • • • • • • • • ■ • • • • • • • •

3 0 0 .333 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
0 0 .333 0 • • • • ■ • • • • • • • • • • • • • • •

4 0 0 .667 .500 0 • • • • • • • • • • • • • • • •
0 0 1.000 .500 0 .... • • • • • • • • • • • •

5 0 0 1.000 1.000 .600 0 • • • • a • • • • • • • • • • •
0 0 2.000 1.600 .600 0 • • •• ■ • • ■ • • • • • • ■ •

6 0 0 1.333 1.500 1.200 .667 0 • • • • • • • 0
0 0 3.333 3.3 0 0 2.000 .667 0 • • • • • • • • • • • •

7 0 0 1.667 2.000 1.800 1.333 • 714 0 • • • • • • • •
0 0 5.000 5.600 4.200 2.286 .714 0 • • • • * • • •

8 0 0 2.000 2.5OO 2.400 2.000 1.428 .750 0 • « • •
0 0 7.000 8.5OO 7.200 4.857 2.500 .750 0 • • • •

9 0 0 2.333 3.000 3.000 2.667 2.143 1.500 .778 0 • • • •
0 0 9.333 12.000 11.000 8.381 5-357 2.667 • 778 0 • • • •

10 0 0 2.667 3.500 3.600 3.333 2 .8 5 7 2.250 1.556 .800 0
0 0 12.000 16.100 15.600 12.857 9.286 5.750 2.800 .800 0

Opm.: De hoogste ingang in elke cel is E(Y-), de laagste ingang is E(Y.2)

De bovenstaande formules lijken misschien wat gecompliceerd. De toepas
sing ervan is echter vrij eenvoudig. In figuur 12 vindt men de berekening 
van de z—score voor ons voorbeeld. Zoals men ziet is deze zeer hoog (na
melijk z = 7 .0 9 ). De kans, dat de voor deze schaal opgestelde rangorde 
toevallig is, is kleiner dan één op een miljoen.
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Figuur 12 REKENSCHEMA. MET BETREKKING TOT DE KANS, DAT DE IN ONS VOOR
BEELD GEVONDEN RANGORDE TOEVALLIG IS

i N.ï E (Y .) N. E (Y .) 1 1 E (Y .2) N. E (Y .2) 1 1 '
0 26 0 0 0 0

1 48 0 '0 0 0

2 74 0.667 49.358 1.000 74

3 43 O .5OO 21.500 .500 21.500

4 4 0 0 0 0

195 70.858 95.500

■ M  -  ^ t g 8-  •  o .3 M « T 2 ) -  - 2 ^ 2 -  .  0.489

Y - r l| -  = 0.123 ( z i e  figu u r 10)

z  =  ------------ .  7 . 0 9

V - l -  (0.489 -  0 . 3642 )
1 y j

De vra ag  naar de accuraatheid, waarmee de gevonden schaal de b etre ffen d e  

houding meet is  echter een tweede vraag, d ie  door de voorgaande proce

dures n ie t  wordt va s tg es te ld .

In d it  opzicht geven u iteraa rd  het procentuele aantal in con s is ten te  pa

tronen ( in  ons voorbeeld : 11 p rocen t) alsmede de gemiddelde inconsisten 

t i e  per patroon ( in  ons geva l 0.123) op zich  een b e lan g r ijk e  in d ic a t ie .  

Anderzijds moet men toch rekening houden met het f e i t ,  dat het aantal 

fouten  in  een nonmonotone schaal gebonden is  aan een bepaald maximum

a fh a n k e lijk  van het aantal item s, dat in  de schaal is  opgenomen alsook
11)het aantal p o s it ie v e  antwoorden, dat in  de patronen werd gegeven 

Een m ogelijke basis om de schaalbaarheid van de opgenomen items in d it  

opzich t te  beoordelen -  en hiermee vo lgen  w ij dus weer L e ik  en Matthews -  

wordt verkregen, wanneer men de in con s is ten tie  in  de patronen v e r g e l i jk t  

met de te  verwachten fo u t. Zo is  in  d it  voorbeeld  de schaalbaarheid (s):
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g _ de te verwachten inconsistentie - de feitelijke inconsistentie _ 
de te verwachten inconsistentie

E(Y) - Y = 0^364_: OJ_23 = o „.
Ë(Y) “ 0.364

Zoals men ziet, is het aantal inconsistenties belangrijk minder dan men 
op grond van toeval zou verwachten, maar anderzijds zou men deze reduc-

12)tie toch nog hoger wensen .

Een betrekkelijk eenvoudige methode om de schaal verder te verfijnen is 
de volgende. Uitgaande van de gedachte, dat in de inconsistente patronen 
de afwijking van de gepostuleerde rangorde in het algemeen minimaal zal 
zijn, kan men voor ieder item bepalen welk gedeelte van de feitelijk ge
constateerde inconsistente patronen mogelijk aan dit betreffende item 
moet worden geweten. Indien volgens deze regel van de "minimale" afwijking 
de fout door meerdere items kan worden veroorzaakt, met andere woorden 
wanneer het inconsistente patroon tot meerdere consistente patronen kan 
worden herleid, wordt ieder van deze items als foutief beantwoord geteld. 
Op deze wijze bepaalt men dus het maximale aantal fouten dat door ieder 
item gemaakt kèn zijn (zie figuur 10).

Wanneer wij in ons geval op grond van deze berekening item e uit de schaal 
zouden verwijderen (hoewel overigens de "maximaal mogelijke" fout voor 
item a en c weinig lager is), zou de gemiddelde inconsistentie per pa
troon dalen tot Y = 0.021 en de "scalability" stijgen tot S = 0.97*
Het verwijderen van items, teneinde een zo hoog mogelijke schaalconsis- 
tentie te verkrijgen, is echter zeker niet altijd gewenst.
Men moet er immers in een nonmonotone schaal steeds zorg voor dragen, 
dat het in de populatie aanwezige houdingsuniversum zodanig in items 
is geoperationaliseerd, dat de houding van de respondent op grond van 
tenminste één positief antwoord in de schaal kan worden vastgesteld.
Boor het uitsluiten van bepaalde items verhoogt men echter de kans, dat 
een aantal respondenten de eigen houding in de overblijvende items niet 
meer terugvindt - ofwel omdat de attitude ligt buiten de uiterste gren
zen van de schaal ofwel ómdat een bepaald gedeelte daarbinnen niet 
voldoende werd geoperationaliseerd - zodat het aantal totaal negatief
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beantwoorde patronen s t i j g t  ( in  ons voorbeeld  van 13 procent t o t  16 pro

c e n t ).

Het za l d u id e li jk  z i jn ,  dat men b i j  het u its lu ite n  van bepaalde items, 

naast de resu lterende verb e te r in g  in  de sch aa lcon s is ten tie , ook met deze 

overweging rekening moet houden.

Tot nu to e  werd s lech ts  aandacht besteed aan de versch illen d e  bewerkingen, 

d ie  n oodzakelijk  z i jn  voor de o p s te ll in g  van een rangorde tussen een 

aantal nonmonotone items u it  de antwoorden van de respondenten. Ook de 

scorin g van de respondenten op de eenmaal geformuleerde schaal verd ien t 

ech ter aandacht.

T e rw ijl  immers in  een p e r fe c t  cumulatieve schaal de ordening van de res 

pondenten met betrekk ing to t  de geopera tiona liseerde houdingsdimensie 

ondubbelzinnig kan worden a fg e le id  u it  de aard van het antwoordpatroon 

(nam elijk  u it  het hoogst gea ffirm eerde item ), is  de scorin g  van de an t- 

woordpatronen in  een nonmonotone schaal n ie t  zonder problemen. Immers 

de p o s i t i e f  beantwoorde gedee lten  in de patronen, d ie  in  een nonmonotone 

schaal in d ic a t ie f  z i jn  voor de houding van de b etre ffen d e  respondenten, 

zu llen  elkaar d ik w ij ls ,  althans g e d e e lt e l i jk ,  overlappen ( z i e  figu u r 10). 

Eèn s t r ik t  eenzinnige ordening van de respondenten is  h ie r  dan ook n ie t  

m oge lijk . Anderzijds  zagen w ij reeds eerder, dat het p o s it ie v e  antwoord- 

gebied beschouwd kan worden a ls  een soort expansiegebied, waarbinnen de 

p o s it ie v e  aspecten verbonden aan de onderscheiden items s te rk er worden 

ervaren dan de n ega tie ve . Het i s  aannemelijk, dat naar de b u iten z ijd e  

van het p o s it ie v e  antwoordgebied to e , de respondenten steeds meer de 

n egatieve  aspecten van een d e rg e lijk e  stellingnam e zu llen  ervaren , t o t 

dat deze bu iten  d it  geb ied  z e l f s  de overhand k r ijg en  ( z i e  figu u r 2 ).  

Wanneer men dan ook de respondenten op een eenduidige w ijz e  w il ordenen 

met betrekk ing to t  het te  meten houdingscontinuum, l i j k t  de meest ade

quate benadering h ie rvoo r  de mediaanscore, dat w il  zeggen de m iddelste 

waarde tussen het la a gs te  en het hoogste gea ffirm eerde item  in het pa

troon . Overigens is  deze procedure in de judgement sca les  (de methode 

van de paarsgew ijze v e r g e l i jk in g  en de g e l i jk l i jk e n d e  en successieve 

in te r v a ls )  reeds lang in  gebruik.

Er z i jn  u iteraa rd  ook andere methoden denkbaar. Men kan b ijv o o rb e e ld  

s lech ts  de gea ffirm eerde  items in de scorin g betrekken, dat w il zeggen
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men geeft alle items een rangwaarde, sommeert de rangwaarden van de ge
affirmeerde items en "bepaalt de score van het subject door deze som te 
delen door het aantal geaffirmeerde uitspraken. Een duidelijke voorkeur 
voor de voorgaande of deze techniek is moeilijk te geven.

Slotbeschouwing

Wij hebben in het voorgaande gezien, hoe men, evenals door middel van de 
Guttman-analyse met cumulatieve items mogelijk is, ook uit nonmonotone 
uitspraken een houdingsschaal kan formuleren op grond van de antwoorden 
die door de respondenten zelf zijn gegeven. Hierdoor is 
een aanvulling gevonden ten opzichte van de technieken, die met name 
door Thurstone voor de verwerking van dergelijke uitspraken werden ont
wikkeld. Deze berusten immers alle op een beoordeling, die door een 
aantal "judges" met betrekking tot de schaalwaarde van de items wordt 
gegeven waarbij men echter nooit de garantie heeft, dat de betekenis 
van de items op het houdingscontinuum voor de respondenten ook van de
zelfde aard is.

In het algemeen moet overigens worden gesteld dat, hoewel de hier geïn
troduceerde schaaltechniek nu reeds bruikbaar is, zich bij de toepassing 
daarvan meerdere problemen voordoen en zich ook een aantal interessante 
vragen opdringen, die nog een nadere bestudering vragen. Hierbij denken 
wij niet alleen aan de verschillende problemen, die in het voorgaande 
reeds naar voren werden gebracht in verband met de opstelling van de rang
orde (zoals bijvoorbeeld de wenselijkheid om te komen tot een eenzinnige 
maatstaf voor de beoordeling van de inconsistentie in het paarsgewijze 
correlatie patroon van de positieve antwoorden), maar ook aan een aantal vra
gen, waarop in dit korte bestek niet kon worden ingegaan.
Zo vraagt men zich bi jvoorbeeld af in hoeverre deze techniek, evenals de 
judgement procedures, de mogelijkheid biedt om naast de rangorde van de 
items ook hun schaalwaarde vast te stellen (bijvoorbeeld op basis van 
het paarsgewijze correlatiepatroon van de positieve antwoorden). Dit 
zou immers kunnen leiden tot een meer exacte scoring van de responden
ten op het houdingscontinuum.
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In. h o everre is  anderzijds  de p o s it ie v e  antwoordbreedte een uitdrukking

van de mate van u itk r is t a l l is e r in g  van de houding onder de respondenten

a ls  g evo lg  van de g ro te re  o f  gerin gere  in te n s it e it  en geïn vo lveerdheid ,
13)waarmee men z i jn  p o s it ie  op het houdingscontinuum inneemt ?

T en s lo tte , maar zeker n ie t  op de la a ts te  p la a ts , s t e l t  zich  de vraag o f  

het m oge lijk  zou z i jn  de o p s te ll in g  van een cumulatieve en nonmonotone 

schaal t e  reduceren to t  g e l i jk s o o r t ig e  bewerkingen. Wanneer men daarin 

zou slagen en de h ie rvoor besproken procedures suggereren, dat d it  in 

derdaad m oge lijk  is  -  z ie  b ijv o o rb ee ld  de ge lijk lu id en d e  e is  van aan

een s lu it in g  -  zou een -be langrijke  stap z i jn  genomen. Men zou dan immers 

voora l in  de analyse minder s trin gen t gebonden z i jn  aan het voor de 

items oorsp ron ke lijk  gepostu leerde schaaltype en men zou zich  a lnaarge- 

lang de uitkomsten t ijd e n s  deze bewerkingen kunnen aanpassen aan het 

optimaal u it  de gegevens naar voren komende schaaltype. Vooral wanneer 

men de verwerking over zou la ten  aan de computer, is  d it  n a tu u rlijk  

van eminent belang.
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VOETNOTEN

1) Be hier neergelegde gedachten zijn gebaseerd op een tweetal scripties, 
die wij in het kader van onze doctoraalstudie onder leiding van
Br. J.A. van Kemenade schreven, namelijk "Meten en de nonmonotone 
schaal" (Nijmegen, september 1964) en "Be nonmonotone schaal" (Nijme
gen, december 1964), beide ongepubliceerd. Tevens werden belangrijke 
elementen ontleend aan een artikel van Leik en Matthews, waarin een 
soortgelijke methode wordt voorgesteld voor de analyse van ontwikke
lingsprocessen.
Zie: LeikR.K. en Matthews M., A scale fór developmental processes in:
American Sociological Review, 33,(1968),pag. 62-7 5.

2) Voor een overzicht van de verschillende unidimensionele schaaltech- 
nieken en het onderscheid tussen cumulatieve en nonmonotone items 
zie onder andere:
- Edwards A.L., Techniques of attit-u.de scale construct ion, New York,
1957.

- Felling A.J.A., Toepassing van de scalogram-analyse als metings- 
techniek voor latente variabelen, scriptie Sociologisch Instituut,
Katholieke Universiteit, z.j.

- Gadourek I., Sociologische onderzoekstechnieken, inleiding tot de 
werkwijze bij het sociaal en gedragswetenschappelijk onderzoek,
Arnhem,196^ pag» 262 e.v.

- Nooy A.T.J., Scalogramtechniek, in: Sociologische Gids,8, (1961), 
pag. 25-41.

- Lazarsfeld P.F., A conceptual introduction to latent structure ana- 
lysis, in: Lazarsfeld P.F., Mathematical thinking in the social sciences, 
Glencoe/lllinois, 19551 349-387.

3) Zie in dit verband ook:
- Sherif M. en Hovland C.I., Social judgment, Yale studies in attitude and com- 
munication, vol. 4, New Haven/London ,1961.

- Hovland C.I., Harvey O.J., Sherif M., Assimilation and contrast ef- 
fects in reaction to communication and attitude change, Joumalof 
Abnormal and Social Psychology, 55» (1957) pag. 244-252.
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4 ) In  de diagonaal i s  het to ta a l aantal p o s it ie v e  antwoorden per item 

weergegeven.

5 ) Een s o o r tg e li jk e  maat werd reeds gebruikt door Thurstone en Chave. 

V e rg e li jk  Edwards A .L . ,  A criticpxe o f  "n eu tra l" items in  a ttitu d e  

sca les oonstructed by the method o f equal appearing in te r v a ls ,  in : 

P sych o log ica l Eeview, 53, (l9 4 6 )» .p a g . 159-169.

6) Opgemerkt moet worden, dat de conventionele corre la tiebereken ingen  

(b ijv o o rb e e ld  de Pearson -r) n ie t  adequaat l i jk e n .  Immers deze bereke

ningen steunen op het a l o f  n ie t  gezam enlijk  voorkomen van de p o s it ie v e  

antwoorden èn de n ega tieve  antwoorden, t e r w i j l  in  een nonmonotone 

schaal s lech ts  het samengaan van de p o s it ie v e  antwoorden in d ic a t ie f

i s  voor de a fstand tussen de items.

7 ) De itemreeks lu idde in  vo lgorde van pro naar contra een v e rzu ild e  

vakbeweging:

-  een ka th o liek , d ie  l i d  is  van het N.V.V. o f  een andere n ie t-k a th o - 

l ie k e  o rga n isa tie  i s  geen goed katho liek  (d )

-  a ls  een katho lieke arbe ider zich  gaat organ iseren , moet h i j  dat doen 

in een katho lieke  o rga n isa tie  (b )

-  één n a tion a le  o rga n isa t ie  voor a l l e  arbeiders zou goed z i jn  a ls  

daarin maar rekening wordt gehouden met de godsd ienstige v e r s c h il

len  ( c )

-  e r  is  wel v e rs c h il tussen katholieke arbeiders en andersdenkenden, 

maar het zou toch b e te r  z i jn  a ls  e r één o rgan isa tie  was voor a l l e  

a rbeiders (a )

-  g e lo o f  en a rb e id so rgan isa tie  hebben n ie ts  met elkaar te  maken (e )

Opmerking: de le t t e r s  ach ter de items geven de in  de v r a g e n li js t  ge

b ru ik te  vo lgorde aan.

8 ) L e ik  en latthew s ( o . c . )  volgen ju is t  de omgekeerde methode. Z i j  gaan 

u it  van de items d ie  de ger in gs te  c o r r e la t ie  vertonen . D it l i j k t  ech

t e r  toch n ie t  t e  p re fe ren , omdat z ich  ju is t  b i j  de item s, d ie  v e r  van 

elkaar lig g e n , k le in e  v e rs ch illen  voordoen in de tendenzen met b etrek 

k ing to t  de p o s it ie v e  beantwoording.
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9) Het ia overigens de vraag of men aan de uitsluiting van de cumula
tieve items in de praktijk van het onderzoek zwaar moet tillen. De 
facto werd in het voorliggende onderzoek een schaal gebruikt, waar
in zeer duidelijk sprake is van een vermenging van cumulatieve en 
niet-cumulatieve items (vergelijk bijlage 4f typologie 4«5«)* Wij 
hadden de keus of een kleine schaal zonder cumulatieve uitspraken of 
een grotere schaal met meer items te hanteren. Gekozen werd voor het 
laatste en de betreffende schaal gaf zeer bruikbare resultaten.

10) Voor de exacte berekening van E(Y^) en E(Y^ ) zij verwezen naar Leik 
en Matthews (o.c.).

11) Hier treffen wij dus een gelijksoortige situatie aan als bij de 
Guttmanscale, waar men bij de beoordeling van de reproduceerbaar
heid rekening moet houden met de kansreproduceerbaarheid, zie in 
dit verband onder andere de index van samenhang (l), die door 
Green werd ontwikkeld. Zie' Green B.ï1., Attitude measurement, in: 
Lindzey G., Handbook of social psychology, Cambridge, 1954.

12) Overigens zijn in ons voorbeeld wel de neutrale antwoorden herleid 
tot negatieve antwoorden, hetgeen uiteraard de gemiddelde fout maxi
maliseert. Idealiter moeten deze neutrale antwoorden immers liggen 
in de beide overgangsgebieden aan weerszijden van het positief be
antwoorde gedeelte van het patroon (zie figuur 1), maar het lijkt 
aannemelijk, dat juist de neutrale antwoorden meermalen op een niet 
correcte plaats in het houdingscontinuum voorkomen. In ons voorbeeld 
werd overigens 32 maal een neutraal antwoord gegeven, waarvan de over
grote meerderheid, namelijk 78 procent op de overgangsgebieden.

13) Zie in dit verband onder andere:
- Kelley H.H., Hovland C.I., Schwartz M. en Abelson R.P, The influence 
of judges' attitudes in three methods of attitude scaling, in: 
Journal of Social Psychology, 42, (1955), pag. 147-158.

- Sherif M. en Hovland C.I., o.c.
- Hovland C.I., Harvey O.J. en Sherif M., o.c.
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Tabel B 1.1. HEJT AANTAL GEBOORTEN PER 1.000 INWONERS IN NEDERLAND

1 8 5 1 /'5 5 33,7 1952 22,3
1 8 5 6 /'6 0 33,3 1953 21,7
1 8 6 1 /’ 65 35,1 1954 2 1,5

1 8 6 6 /'7 0 35,1 1955 21,3
1 8 7 1 / '7 5 35,9 1956 2 1,2

1 8 7 6 /'8 0 36,4 1957 2 1,2

1881 / 190 34,3 1958 2 1,1

1891/19OO 32 ,6 1959 21,4
190i/ ' 0 5 31,5 1960 20,8

19O6 / '1 0 29,6 1961 21,3
1911/'15 2 7,6 1962 20,9
1 9 1 6 /'2 0 26,2 1963 20,9

1921/* 25 25,7 1964 20,7
1926/ '3 0 23,2 1965 19,9
1931/* 35 2 1,2 1966 19,2
1936/'40 20,4 1967 18 ,9

1941/’45 22,2 1968 18,6

1946 3 0 ,2 1969 19,2
1947 2 7 ,8 1970 18,3
1948 25,3 1971 1 7 ,2

1949 23,7 1972 16,1
-.950 22,7 1973 14,6

1951 22,2
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Tabel B 3 .1 . MOTIEVEN VAN AFWIJZING MET BETREKKING TOT DE GEVRAAGDE 
METHODEN

I ö I
I B -H U  I

Ph Ph © -p 02 O ©
© 2  - P ©  Em 2  O

Ti $  B ö  -P >  Ti
ö -g - -p ÜJ. '3o  cö © p  p  © S
N f n t t f )  S  2  © p i  CQ Ph  r H  Ph ' S

© Ö -p rH O 2 -H 0) ©
• f t  -H • CÖ CÖ rCj -P © f t  ^  Q = 

O B - P  O  Ph - P - P  H  -P d  ^  ö
• © ©  • ©  O ö  O f l  © C ö © ©  

f t  -p S  f t  f t  - p o  ü - h  T i  :  , q h

"tegen het huw elijk 5 4 49 18 2 4

lich a m e lijk  ongunstige 
b i je f fe c t e n - 1 1 3 51 8

m o e ili jk  op te  brengen 
(even tu ee l daardoor l e i 
dend to t  spanningen)

9 15 13 27 1 4

hygiën ische en e s th e t i
sche redenen - 3 - 4 1 11

n ie t  e f f e c t i e f 58 43 1 5 1 7

ethische/geloofsredenen 3 2 - 6 9 15

consequenties moeten wor
den aanvaard - - - 2 2 2

t  egennatuurlijk 5 7 21 15 9 15

overige  + combinaties van 
redenen 5 5 6 10 9 15

weet n ie t 6 10 2 3 * 2 5
onbekend 9 10 7 7 13 14

( 86) ( 92) (519) (351 )(203 ) ( 250)
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Tabel B 3.2. T MET BETREKKING TOT BE ONDERLINGE SAMENHANG IN BE BE
OORDELING DER METHODEN

io ltfl ,£) t/i I Fh I a
Ö -P Ö Éj I . O <B -H(D(D OJP I O ti -PqO 0 fl flCQ cöH fl rH -P O . -H S -H OP ® O tÖ 0> bD -P 0)0 -H 01>■0 !> Ih ti <b c  m g, ^>3 ,h 3

S U O i-H -H ^ 2 -H O <D -H -P• Pi^j Cö'ö - p k  P i T i O E  Fh inOrj O E *P -P ÏH Fh Ö ^ Ö  <0 o
Man • Pi a • a a o o  o a a 3 a ®  -p ,oft,S tf p<-p S -p o -p tS : ^ h  o cS
p.o. volgens kalender- 
methode X

p.o. volgens tempera- 
tuurmethode .51 X

"totale onthouding .12 • 17 X

coïtus interruptus .06 .06 ■ 15 X

de pil .12 .13 .02 .13 X

"andere voorbehoedmid
delen" .14 .12 - .0 5 .25 .38 X

sterilisatie •07 .05 -.03 • 06 .20 .14
abortus .13 .11 .03 .16 .22 .22

X
.32

Vrouw

p.o. volgens kalender- 
methode
p.o. volgens tempera- 
tuurmethode • 53 X

totale onthouding .09 .10 X

coïtus interruptus .10 .02 .15 X

de pil .09 .14 .12 .13 X

"andere voorbehoedmid
delen" •07 .10 .02 .18 • 36 X

sterilisatie .0 8 .10 -.07 - .0 0 .06 .03 x
abortus .05 .04 - .0 8 -.06 .11 .10 .26
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Tabel B 3 .3 . DE INTERPRETATIE VAN DE KERKELIJKE LEER INZAKE EE METHO
DEN NAAR OPLEIDINGSNIVEAU

geoorloo fdh eid  volgens 
paus van:

i ra0 *ro 
&Q -H
t  KO <D 
O 
> Ö
ba °

■H -P

S ë

Man

,q 5b ■+? • o 0

p • o * kalenderraethode

ja 52 61 85 90 95 80

geen mening 31 21 8 5 2 11

neen 17 18 7 5 3 9

pj_o • -fc emperatuurme -  
thode

ja

geen mening 

neen

t o t a le  onthouding 

ja

geen mening 

neen

co ïtu s  in te r ruptus

ja

geen mening 

neen

de p i l

ja

geen mening 

neen

11 andere voorbehoed- 
m iJ fe lin ”

ja

geen mening 

neen

51 44 73 83 88 70

3.5 31 14 9 5 17

14 25 13 8 7 13

28 45 53 63 77 54

30 24 15 12 9 17

42 31- 32 25 14 29

12 15 16 7 9 13

28 20 13 14 6 15

60 65 71 79 85 72

9 9 5 2 3 5

20 17 6 8 5 10

71 74 89 90 92 85

5 6 6 _ 4

29 18 11 ' 5 5 13

66 76 83 95 95 83

1<Db0
■PUo
>
ba

'S
öo
■p<D

O k• <D & bD• oa rCj
-po
Eh

69 74 82 93 100 79

23 20 12 1 - 15
8 6 6 6 ~ 6

59 62 67 85 100 68

29 26 24 8 - 22

12 12 9 7 - 10

39 40 36 68 79 44

31 27 25 12 14 25.

30 33 39 20 7 31

17 15 11 11 19 14

27 27 26 11 7 24

56 58 63 78 74 62

10 7 6 5 7 8

17 15 9 3 - "11

73 78 75 92 93 81

6 5 6 3 7 6

26 21 18 5 - 18

68 74 76 92 93 76

Totaal (78 ) ■ £56) (19 9 ) ( 5 9 X 1 0 1 X493) ( 167) (7 4 X 15 6 )(6 8 ) (28X 493)
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Tabel B 3.4. HET PERCENTAGE, BAT - ZICH BEWUST VAN IE VEROORDELING IN 
HUMANAE VITAE - DE METHODEN VAN KUNSTMATIGE ANTICONCEPTIE 
GEOORLOOFD ACHT NAAR OPLEIDINGSNIVEAU

I.
o.
 
(+ 

eni
g 

vo
or
t

ge
ze
t 

on
de
rw
ij
s)

l.
b.
O.

u.
l.
o.

m.'
b.o

. 
en 

ho
ge
r 

To
ta
al

4. Vrouw
O0 ra Jh> -1-3 O •Htio P 0■H H ^ 
flgÜ CD + O>—  * • • rH -p 0 0 O CÖ• CD • • • CO O N  ^ _p• CD * * * O rH -f* rH pi a ^

coïtus interruptus 40 39 31 49 40

pil 46 64 67 76 62

"andere voorbehoed- . .
middelen" 44 ^  63 61 52

(136X 2 01) (59) (102) (498)

33 29 48 33 34 
53 63 90 93 63

38 48 70 52 46 
(2 47X 1 5 7) (68) (28) (500)



Tabel B 3 .5 . OORDEEL 
THODEN 
CITEIT

EPT GEBRUIK MET BETREKKING TOT DE KUNSTMATIGE ME 
EN HET. GEZAG VAN DE KERKELIJKE LEER NAAR KATHOLI 
WOONGEMEEBTE

■SR M a n Nfc.- 'as. Vrouw

i -

-P

0
ON

-p
0

1—1 
% 
-p •p

&

•p 8 s

1—1CÖ
CÖ

-p0
-P -p A ÊH -p -p / \ EH

"ongeoorloo fd " m .b .t.
-  co ïtu s  in terruptus 43 32 35 36 42 30 32 35
-  p i l 21 22 25 23 17 11 24 18
-  "andere voorbehoed

middelen" 23 27 28 26 26 ^5 23 25

(142 )( 165 ) ( 192)(499) (151 )( 153)( 197) (5 °  1 )

"s te rk e "  nadrukbe-
lang voorbehoedmidde 68 58 54 59 60 51 44 51
len ( 293) ( 318 ) ( 389) ( 1000) (293 )(31 8 ) ( 389) ( 1000)

gebru ik " in  periode
van in te rv iew " van:
-  onthoudingsmethode 40 48 47 45
-  co ïtu s  in terruptus 44 57 49 50
-  p i l 29 23 19 23
-  "ander voorbehoed

m iddel" 35 33 31 34

s t e r i l i s a t i e  "n o o it"  
g eoor loo fd

abortus "n o o it "  g e 
o o r loo fd

"zwakke" nadruk 
k e rk e li jk  gezag

"voo r" handhaving van 
k e rk e lijk e  r i c h t l i j 
nen

(215 )(223 )(278 )(71 6 )

16 20 15 17

( 14 1 ) ( 160) ( 187 ) ( 488)

32 30 31 31

( 142 ) ( 160) ( 186) ( 488)

48 47 40 45

(279 )(304 )(374 )(957 )

5 10 20 13 

C141) (1 65 ) (191) (497)

18 14 13 15 

( 146 ) (145) (1 82) (47 3)

35 28 28 30

( 150 ) ( 146 ) ( 192 ) ( 488)

52 40 39 43 

( 278) ( 299)(3 7 4 )(9 5 1 )

10 13 26 17

(1 5 1 )(1 5 3 )(1 9 7 )(5 °1 )
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TabelB 3.6. OORDEEL EN GEBRUIK MET BETREKKING TOT HE KUNSTMATIGE ME
THODEN EM HET GEZAG VAN XE KERKELIJKE LEER NAAR REGIO

Man

bDU

■§■H
+
-P

■sFhFP

ItQ<D•Hh(X| 0
-P  

-  f l Ö <1> <DE)OPö
■H •»Ö Td O Ö
Ü r—I

I
h
-8

Vrouw

h «d 
1 5

SI
rHO <DO (D !3 N

•P • 
JSl EÖ O IO) Ti 
fH -H £ 2 D N

"ongeoorloofd" m.b.t.
- coïtus interruptus
- pil
- "andere voorbehoed
middelen"

"sterke" nadruk be
lang voorbehoedmid
delen

gebruik "in periode 
van interview" van:
- onthoudingsmethode
- coïtus interruptus
- pil
- "ander voorbehoed
middel"

sterilisatie "nooit" 
geoorloofd

abortus "nooit" ge
oorloofd

"zwakke" nadruk 
kerkelijk gezag

"voor" handhaving 
van kerkelijke 
richtlijnen

58 66 57 62 59 

(514) ( 15) (175) (269)(1000’

47 23 51
49 54 54
21 15 21

34 39 25
(38 0) ( 13) (108)

16 57 20

(249) ( 7) ( 86)

28 57 44

C
OCM ( 7) ( 8 7)

45 53 38
(491) ( 15) (170)

17 14 9
(254) ( 7) ( 90)

41
48
30

45
50
23

35 34

15 17

27 31

48 45

8 . 13

U
■§■H
+

-P

1FQ

102 0 •H
k  <1)
- öÖ <p
d•Hö u
8 sU rH

1
ffiTiI—I
s

«5
po
EH

33 57 41 38 36 29 38 34 44 35
23 71 19 22 23 19 - 22 16 18

24 71 32 24 26 23 25 33 22 25

(255) ( 7) ( 90) (147 X  499) >59) ( 8) 00 vj
n (149) (5 0 1)

48 54 49 57 51 

(514) ( 15) (1 7 5) (296)(1000)

12 50 21 15 15

:246) ( 8) ( 7 7) (142) (473)

28 63 43 25 30
> 5 2) ( 8) ( 8 3) (145) (488)

42 40 38 48 43
488) ( 15) (166) (282) (9 5 1)

22 - 15 11 17

259) ( 8) ( 85) (149) (501)
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Tabel B 4 .1 . HET PERCENTAGE ANTWOORDEN "(STERK) EENS" OP ES UITSPRA
KEN IN DE TYPOLOGIE "DE NADRUK OP HET BELANG VAN GE
BOORTENBEPERKING "

Man

I !0) Ti -H> CÖra c

1

66 65

95 78

Ied e r , d ie  z i jn  gezond v e r 
stand gebru ik t, moet wel 100 
voor geboortenbeperking z ijn

Geboortenbeperking is  een
teken van verstand ig  ouder- 91
schap

De m ogelijke  goede dingen van 
geboortenbeperking doen n ie ts  -
a f  aan het f e i t ,  dat het in het 
algemeen n ie t  geoorloo fd  is

Je kunt n oo it weten o f  je  nog 
eens een kind moet v e r lie z e n , -
daarom is  geboortenbeperking 
verkeerd

Door geboortenbeperking ont
trek t de mens zich  aan een -  
door God gegeven p lic h t

Geboortenbeperking is  een t e 
ken van gemakzucht en egoïsme

(T o taa l 38 23

33

17

55

75

65 55 58

52 34

60

49

15

35

54

77

71

-PO
Eh

73

81

35

18

20

12

100)

Vrouw

95 77 73

Ied e r , d ie  z ijn  gezond v e r 
stand gebru ik t, moet wel 100 73 71 50 
voor geboortenbeperking z ijn

Geboortenbeperking is  een 
teken van verstand ig  ouder- 8É
schap

De m ogelijke  goede dingen van 
geboortenbeperking doen n ie ts  
a f  aan het f e i t ,  dat het in het 
algemeen n ie t  geoor loo fd  is

Je kunt n oo it weten o f  je  nog 
eens een kind moet v e r lie z e n ,
daarom is  geboortenbeperking 
verkeerd

Door geboortenbeperking ont
trek t  de mens zich  aan een -  -  36 54 
door God gegeven p lic h t

Geboortenbeperking is  een t e 
ken van gemakzucht en egoïsme

(T o taa l 37 23 22

41

14

76

4

78

76

81

73 48 58 24 36

64 47 44 22

19

100)
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Taloel B 4.2. DE TOEPASSING VAN GEBOORTENREGELING NAAR IE KINBERWENS 
EN VRUCHTB AARHEIDS STATUS

löPt>oo

Man
ö
<D i—i
<D>

*po
•H n, _i

-pa>.ö -P■HOQ
1—1
I-P

-PQ)
A  M•H

•p0)
M

-p•H
0

t—1
8-Pf-M r-iO & ■3 Ej E-» •S e EH

(waarschijnlijk) zwan
gerschap niet mogelijk 23 32 45 100 ( 9 7) 23 32 45 100 ( 9 7)

in verwachting 10 54 36 100 ( 5 0) 10 54 36 100 ( 5 0)
graag 52 23 25 100 (1 3 3) 52 24 24 100 (14 3)
niet speciaal, maar wel 
fijn 86 4 10 100 (292) 87 4 9 100 (320)

heter nog geen kind 87 5 8 100 (1 7 7) 89 3 8 100 (152)
heter geen kinderen meer 91 4 5 100 (2 3 7) 89 4 7 100 (2 27)

Totaal 73 12 15 100 (986) 73 12 15 100 (989)

I
S
O

Vrouw

Io i—i 
h Q) >
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Tabel B 4 .3 . FEITELIJKE TOEPASSING VAN GEBOORTENREGELING NAAR VRUCHT- 
BAARHEIDSSTATUS VAN DE VROUW

M
•H 

P  r~\ 
0) &

Ö 
0 

p - 'd  
0 <D P

A  fl ,Ej rH •H
<D jH O

P. bD ö © O
O .o •H > ö

wel m ogelijk 82 7 11 100 ( 847)

w aa rsch ijn lijk  n ie t  m ogelijk 42 16 42 100 ( 48)

zeker n ie t  m ogelijk 4 47 49 100 ( 49)

in  verwachting 10 54 36 100 ( 50)

Totaal 73 12 15 100 ( 994)
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Tabel B 4.4. FEITELIJKE TOEPASSING VAN GEBOORTENREGELING NAAR BB VERHOU
DING VAN HET GEWENSTE EN PEITELIJKE KINDERTAL

c0) Man § Vrouw

§

<D i—1 (H Q) > 
18 & -p•H

i—1 

3 B

tJ<D
rHSh©>
+»
JS ■p•rl 1TdQ) ö OO •PO 'd0 ö OO -PO

rÜ •H ö Eri ft •H Ö Eh

geen mening met betrekking 60 14 26 100 ( 42) 61 9 30 100 ( 3 3)tot gewenste kindertal 
feitelijk >  gewenste 84 10 6 100 (124) 83 11 6 100 (1 1 7)
feitelijke =  gewenste 83 8 9 100 (337) 85 5 10 100 (322)
feitelijke <  gewenste 64 16 20 100 (486) 63 17 20 100 (516)

Totaal 73 12 15 100 (989) 73 12 15 100 (988)
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Tabel B 4 . 5 . AANTAL KINDEREN BIJ AANVANG GEBOORTENREGELING NAAR GEWEN
STE KINDERTAL

tu)

s
Ph<D

T i

Ti

§
0
Ö•H

§fH
-§

S
fH

■S
•S

rO
0)
-P ÖCQ d> 
C k 1—I•Hu Ö ■ H .ü ■5 M ■H ■H <Da ■ö 9

Man 0)> T M CM1 .y T 8 5 -PO0 O 0 '- OJ C\J En

geen mening 11 21 4 11 7 14 7 2 5 100 (  28)

0 kinderen - 78 - - - - 11 11 100 (  9 )

1 kind 4 38 21 2 5 - 4 4 4 100 (  24)

2 kinderen 1 0 28 12 18 8 16 4 4 100 ( 255 )

3 kinderen 1 0 24 13 18 7 12 13 3 100 ( 279 )

4 kinderen 1 2 19 5 13 8 11 12 20 100 ( 15 7 )

5 kinderen en meer 8 "1 5 - 10 5 14 9 39 100 ( 74 )

Totaa l 1 0 24 10 16 7 13 ,9 11 100 ( 826) *

Vrouw

geen mening 10 30 5

0 kinderen 9 55 -

1 kind - 16 32

2 kinderen 10 30 10

3 kinderen 10 27 12

4 kinderen 12 18 8

5 kinderen en meer 8 13 1

Totaa l 10 24. . 10

10 10 5 5 25 100 ( 20)

9 - - 18 9 100 ( 11)

37 10 5 - - 100 ( 19 )

18 8 16 4 4 100 (228)

17 8 11 11 4 100 ( 280)

11 5 13 15 18 100 ( 18 1 )

14 6 13 7 38 100 ( 85 )

16 7 13 9 11 100 ( 824)

*  E x c lu s ie f degenen, d ie  n oo it geboorten rege lin g  toepasten.
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TabelB 4*6* NIET IN TABEL 4.9. VERMELDE GEGEVENS TEN AANZIEN VAN GEZIN 
EN GEBOORTENREGELING NAAR URBANISATIE-GRAAD

feitelijk kindertal > 
gewenst kindertal (man)

feitelijk kindertal > 
gewenst kindertal (vrouw)

houding geboor-
tenbeperking
(man)

houding geboor-
tenbeperking
(vrouw)

sterke
nadruk

zwakke
nadruk

sterke
nadruk

zwakke
nadruk

toepassing heden
geboortenregeling n00it

(8rHft
AOm■H
ts -d
CO r—I

•H
ï § i-i 0) © -H -P
ra +a 

td 
0) rH 
>  f t

Ooo
oo
v ra Ph

ooo
oo

•3 oEn

15 11 13 11 13

14 9 15 9 12

49 66 64 63 61

34 19 18 19 22

51 59 64 66 60

21 22 13 17 18

65 78 71 75 73
22 13 14 14 15

(212) (264) (285) (239)(1000)
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Ta"bel B 4 .7 . NIET IN TABEL 4 .10. VERMELDE GEGEVENS TEN AANZIEN VAN GEZIN 
EN GEBOORTENREGELING NAAR OPLEIDINGSNIVEAU

u
0I m ^

0 T-3 o
• Sfl-H &
O -P sU Ö

r-t O 0  OO 'D
S E> Ö • • • rH. O O O O CÖ
0  q0 • • • Cü

Man rH -H -p ,0  rH ^3 +»
IZ T - rH £ <D • * • O

(ö <S> N rH 3  S EH

f e i t e l i j k  k in derta l>  ?0 , 10
gewenst k in derta l

. . heden 68 73 71 78 7 6 73toepassing g e -
hoorten rege lin g  nQoit ^  ^  ^  ^  1Q ^

aanvang gehoorten regeling
1 o f  minder kinderen 28 38 39 55 51 41
2 o f  meer kinderen 33 34 26 21 26 28

( 158 ) ( 102) ( 428) ( 124 ) ( 186),(998)

Vrouw

f e i t e l i j k  k in derta l>  „q
gewenst k in derta l

12

heden 73 70 72 76 68 73toepassing g e -
h oorten rege lin g  n oo it ^  ^  ^  12 „  15

aanvang gehoorten rege lin g
1 o f  minder kinderen 30 43 46 45 63 41
2 o f  meer kinderen 35 . 2 3  25 24 16 28

(324) (152) (317 )(147 )( 57 )(997 )
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TabelB4.8. GEZIN EN GEBOORTENRECrELING NAAR BEROEPSNIVEAU
MD

door man gewenst 2 of minder 26
kindertal 4 of meer 30

door vrouw ge- 2 of minder 20
wenst kindertal 4 of meer 37

feitelijk 2 of minder 59
kindertal 4 of meer 21

feitelijk kindertal > 
gewenst kindertal (man)

feitelijk kindertal > 
gewenst kindertal (vrouw)

st erke
houding gehoor- nadruk 
tenbeperking
(man) zwakke

nadruk

sterke
houding gehoor- nadruk 
tenbeperking
(vrouw) zwakke

nadruk

boort enregeling nooit 9

hoortenregeling
(255)

ze
lf
st
an
di
ge

mi
dd
en
st
an
d

la
ge
re
 
em
pl
oy
é

ge
so
ho
ol
d 

ar


be
id
er

on
ge
sc
ho
ol
d

ar
be
id
er

To
ta
al

29 25 41 51 35
39 28 21 20 27

26 26 36 46 31
43 27 29 24 32

47 62 67 58 60
31 16 15 21 20

15 12 10 17 13

15 12 9 17 12

52 65 57 46 61

30 20 25 27 22

51 58 62 50 60

24 22 17 22 18

70 71 71 70 73

17 16 17 20 15

35 49 44 32 41
32 24 25 34 28

(157) (148) (257) (178) (996)
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Tabel B 4-9. GEWERST KINDERTAL NAAR INKOMEN

i : 
2 

of 
m

in
d

er

Man

i 2 
of 

m
in

d
er

Vrouw

! 
I 

i 
! 

I 
4 

of 
m

ee
r Fh<D0

s
<HO

minder dan ƒ . 500. — 78 11 ( 9 ) 75 13 ( 8)

ƒ . 500. ------ƒ . 600.— 45 20 ( 11 7 ) 40 26 ( 1 1 7 )

ƒ . 600.------ƒ . 800.— 38 25 ( 253) 36 28 (253)

ƒ . 800. ------ƒ . 1 IIOOO

34 27 ( 246) 30 30 (246)

'SI11•000«s . 250. — 29 26 (149) 28 29 (148)

ƒ . 1 . 250. —  ƒ . 1 . 500. — 21 34 ( 86) 17 43 ( 86)

ƒ . 1 . 500. —  o f  meer 29 39 (115) 19 48 (114)

Totaa l 35 27 (975) 31 32 (972)
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TabelB4.lO. DE NA DRUK OP HET FINANCIEEL ASPECT ALS MOTIEF VAN VOOR
KEUR VOOR EEN BEPAALD KINDERTAL NAAR OPLEIDINGSNIVEAU

l ̂  I I
° 5 0 2
-pa -p >o ' o wÖ s■ö -d<d s a) ai—I O r—I <DM) O O•H Ö -H ÖO Q> O <Dg (10 | bD
Ü Ö Ö Ö•H <D ri <D<H t> ^ >

alleen l.o. 43 (155) 34 (318)
enig voort ge zet ( j ( 8)
onderwijs ' 7
l.-b.o. 33 (411) 33 (304)
u.l.o. 29 (118) 26 (137)
m.'b.o. en hoger 24 (18 1) 23 ( 56)

Totaal 33 (964) 33 (963)



Tabel B 4.11. EE NAXKUK OP HET FINMOIEEL ASPECT ALS MOTIEF1 VAN VOOR
KEUR VOOR EEN BEPAALD KINDERTAL NAAR BEROEPSNIVEAU

iQ)•H
-P

KD O
■ö 8 
§ 60 
Ö Ö 

■H <D 
Ch  >

1 i | T
o

ta
a

l

hogere beroepen + middelbaar employé 26 ( 242)

z e lfs ta n d ig e  middenstand 25 ( 150 )

la g e re  employé 28 (142)

geschoold arbeider 42 (253)

ongeschoold arbeider 39 (175)

Totaa l 33 ( 962)
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Tabel B 4.12. GEZIN EN GEBOORTEKEEGELING NAAK REGIO

Door man ge
wenst kindertal

2 of minder 
4 of meer

PQ tl0
'd S
o 'SO -H 

!25

41
21

Sh

I ®fi o>
■3 0O 
è  §

33
40

> h 
■§ 1—I <DO

30
33

Ê s
■AS
o i§ o ifc ti t)
-3 §-P N  rH 

„£) J)O «“ <U 
0) 'd  N

f S cP H D

27
33

+>o
EH

35
27

Door vrouw ge
wenst kindertal

2 of minder 
4 of meer

39
27

7
73

23
35

23
37

31
32

Peitelijk 
kindertal

2 of minder
4 of meer

sterke
houding ge- nadruk
hoortenbeperking 
(man) zwakke

nadruk

60 40 62 
20 27 22

58 60 
19 20

58 79 62 64 61

22 14 22 22 22

nadruk

toepassing ge- 
toort enregeling

57 86 58 65 60st erke
houding ge- nadruk
boortenheperking
(vrouw) zwakke ^  _ 22 16 18

heden 75 87 65 73 73

nooit 15 - 20 15 15
(514) ( 15) (175) (296) (1000)
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Tabel B 4.13. GEZIN HT GEBOORTENHEGELING NAAR KATHOLICITEIT VAN DE 
WOON GEMEENTE

Door man ge 
wenst k in d erta l

2 o f  minder 
4 o f  meer

§ 3
o  -HO i-l
Fh o

s S

30
29

a> 0O -H 
O rH

& Ji

33
28

©
•H 
f—I . O 

I A 
O -P

R -

39
25

CÖCÖ
-p
o
Eh

35
27

Door vrouw g e -  2 o f ,minder 24 33 34 31
wenst k in d erta l 4 o f  meer 35 33 29 32

P e i t e l i j k  
k in derta l

2 o f  minder 
4 o f  meer

5916
58
22

60
22

60
20

sterke
Houding g e -  nadruk
■boort enbeperking 
(man) zwakke

nadruk

69

16

60

25

55

25

61

22

st erke
Houding g e -  nadruk
boortenbeperking 
(vrouw) zwakkè

nadruk

67

13

62

19

55

21

60

18

Toepassing g e -  
b oorten rege lin g

heden

n oo it

73

13

(293)

72

15

(318)

72

17

73

15

( 389) ( 1000)
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Tabel B 5.1. A DE METHODEN WAARVAN' MEN "ONGEVEER WEET WAT HET IS"
NAAR GESLACHT ____

B DE METHODEN WAARVAN MEN WEL EENS GEHOORD HEEFT NAAR 
GESLACHT IN HET SIN-ÖNDERZOEK (ROOMS-KATHOLIEKEN)

§
A | Vr

ou
we
n

tr
i Ma
nn
en

Vr
ou
we
n

p.o. kalendermethode 88 85 95 97
p.o. tenrperatuurmethode 68 65 X X

totale onthouding 88 79 X X

coïtus interruptus 92 88 91 85

de pil 89 88 100 100

condoom 89 83 97 88

de ring 70 58 78 73
intra-uterinemiddelèn 56 45 34 31
pasta 50 40 49 35
spoeling 50 39 58 47
schuimt ablet t en 38 31 38 24

Totaal (499) (501) (358) (490)



Tabel B 5 .2 . BE MOTIEVEN VOOR KEUZE VAN BE HUIDIGE METHODE (DOOR 
BEI DEM GENOEMD)

4*....... ............................................................... ...................

<D ra
2 Man

CQ
2 V rou w

£
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bQ

1

I ' s
p
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O 00 o  § 1
M
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P
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P 1—'

<D fd f. i ■ | 1

P
3

P i—1 
> 0
0 'Ti f. ,1p

O
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§
p
!H

•H
H *ri
0) s 

'Ö
9  O

S§
•po

O

P
§
•p
ÏH

•H
p .

0 B  
rd -o 
§  ®

1
+>

§ O
O ■3 = § O ■8 = Xi EH

m e e s t  b e t r o u w b a a r 37 34 76 50 46 39 28 74 46 42

minst storend 26 17 49 23 25 17 15 41 22 21

minder m o e ilijk  
v o l  t e  houden

10 8 13 6 8 7 9 9 6 7

staat het minst 
tegen 41 34 27 24 30 38 33 27 23 29

andere methoden 
ontoelaatbaar 7 3 3 3 4 7 4 2 3 4

andere methoden 
medisch b ezw aarlijk 12 12 10 20 13 14 11 3 22 13

vrouw/man g e e ft  
h ieraan de voorkeur

21 28 21 33 26 17 35 17 21 23

andere redenen 2 2 4 2 2 4 3 3 1 2

onbekend 3' 8 2 6 6 8 8 4 4 8

Totaa l (205 )(240 )(143 ) (179 )(725) (205 )(240 )(143 ) (179) (725)
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TabelB 5 . 4 . KENNIS EN. VOORLICHTING NAAR KATHOLICITEIT VAN DE WOONGE- 
MEENTE

Man 1 -P Vrouw 1
ö r̂H <D' &
OFh <1) fVH<—1

O
PhFk

cöM O
Ph O

Ou
& § rHCÖ

CÖ
-p

R
Sv 0 a>

1—1 
i

-P -P 45 §
(—\ W r-H

^  S -H ■P -P 0 §
-F>

■p 0 ^  ftr—1 Eh £  & -P O ^  ftrH Eh

m eeste methoden onbekend 16 r 21 24 21 23 35 38 32
zou meer w i l le n  w eten 17 21 19 19 16 19 22 19
n i e t  v o o r g e lic h t  v ó ó r  
h u w e li jk s  s l u i t  in g

22 24 28 25 32 42 51 42
o nvoldoen de v o o r g e lic h t  
v ó ó r  h u w e l i jk s s l u i t i n g

42 47 47 46 52 52 62 56
( 142) (16 5 ) (19 2 ) ( 499) ( 151) ( 153) ( 197) ( 501)
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Tabel B. 5 .6 . AANTAL BEKENDE METHODEN NAAR LEEFTIJD

Man 0-3 4-5 6-7 8-9 10-11 Totaa l

jonger dan 30 jaar 6 11 19 26 38 100 ( 114 )

30 t/ra 39 jaar 7 17 16 27 33 100 ( 181)

40 jaa r en ouder 12 8 19 24 37 100 ( 204)

Totaa l 9 12 18 25 36 100 ( 499)

•U .

Vrouw

jonger dan 25 jaar 20 23 16 16 25 100 ( 6 1 )

25 t/m 29 jaar 10 14 22 21 33 100 ( 115 )

30 t/m 39 jaar 16 15 20 20 29 100 ( 178 )

40 jaa r en ouder 16 20. 26 19 19 100 ( 147 )

Totaa l 15 17 22 20 26 100 ( 501)
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Tabel B 5.7 . VOORLICHTING OVER GEBOORTENREGELING IN HET OUDERLIJK GEZIN 
NAAR LEEFTIJD

0Ti CD CQ CO M  +*© 2 2 2 Fh ‘,-3 ,3O N N KI 0  - H o0 i—I -H<H <H <+H 0) U r-\+ O O O O © ©?h „  ̂ a 'd ïjdf n O J h f H p  Ph 2 ^(1) fd ©  <D © © + O O^ © T j O O h O  _ ocd O có U © fnPn Ö >> s > ,a ,q *d ,0 © -h•d
Man 00■ö

SnO
■§

00"d
fi00"d

fn O0 a
'S +

Ph cd0 > 0 -d + ni
et

ge
zi
r cd-P0EH

jonger dan 30 jaar 2 13 6 6 1 1 71 100 (114)
30 t/m 39 jaar 5 8 6 6 - - 75 100 (179)
40 jaar en ouder 1 7 5 3 - 1 83 100 (201)

Totaal 3 9 6 5 - - 77 100 (494)

Vrouw
---- ..... ------

jonger dan 25 jaar - 23 15 5 2 2 53 100 ( 6 1)
25 t/m 29 jaar 2 19 10 3 2 - 64 100 (11 5)
30 t/m 39 jaar 1 18 3 6 2 1 69 100 (178)
40 jaar en ouder 1 10 1 6 - - 82 100 (145)

Totaal 1 17 6 5 1 - 70 100 (499)
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Tabel B 6 .1 . HHJT PERCENTAGE ANTWOORDEN "(STERK) EENS" OP DE UITSPRAKEN 
IN DE TYPOLOGIE "BETEKENIS VAN HET LICHAMELIJK GENOT IN 
DE GEMEENSCHAP"

st
er

k
e

n
ad

ru
k

< -

zw
ak

ke
n

ad
ru

k

Man 1 2 3 4 5 Totaa l

De lich a m e lijk e  kant van de gemeenschap 
is  voor m ij toch e ig e n l i jk  maar b ijza a k - 3 14 17 33 12

Het staat m ij tegen a ls  mijn vrouw ge
slachtsgemeenschap met m ij w il a lle en  om 
het lich a m e lijk  genot

- 12 23 39 61 24

Licham elijk  genot komt voor m ij h i j  de 
geslachtsgemeenschap op de la a ts te  p laa ts - 6 15 27 55 17

Het gaat voor m ij h i j  de geslachtsgemeen
schap d ik w ijls  voo ra l om de sexuele be
v red ig in g

93 70 39 12 - 45

Het is  b i j  de geslachtsgemeenschap-wel 
b e la n g r ijk , dat je  van e lkaar houdt, maar 
op het moment z e l f  is  voor m ij het v e r 
langen naar sexuele b evred ig in g  toch b e - 
la n g r ijk e r

(T o taa l

90

18

55

23

25

25

12

23 11

37

100)

Vrouw

De lich a m e lijk e  kant van de gemeenschap 
is  voor m ij toch e ig e n l i jk  maar b ijza a k - 3 14 14 33 15

Het s taa t m ij tegen a ls  mijn man ge
slachtsgemeenschap met m ij w il a lle en  om 
het lich a m e lijk  genot

- 21 38 51 73 43

L ich am elijk  genot komt voor m ij b i j  de 
geslachtsgemeenschap op de la a ts te  p laa ts - 5 18 22 57 23

Het gaat voor m ij b i j  de geslachtsgemeen
schap d ik w ijls  voora l om de sexuele be
v red ig in g

81 67 38 12 - 31

Het i s  b i j  de geslachtsgemeenschap wel 
b e la n g r ijk , dat je  van elkaar houdt, maar 
op het moment z e l f  is  voor m ij het v e r 
langen naar sexuele bevred ig in g  toch be- 
la n g r ijk e r

(T o taa l

88

7

62

16

38

30

12

28 19

31

100)
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Tabel B 6.2. HET PERCENTAGE ANTWOORDEN "(STERK) EENS" OP DE UITSPRAKEN 
IN DE TYPOLOGIE "DE BETEKENIS VAN DE LIEFDE IN DE. GEMEEN
SCHAP"

0 &
M  =* U0 Tj
-P töm ö

1 !CÖ2 cö N ö
■POEh

Man 1

De geslachtsgemeenschap is voor
mij steeds een hoogtepunt in onze 100 100 99 32 12 3 76
liefde voor elkaar
Het gaat er bij de geslachtsge
meenschap vooral om, dat je je 100 100 98 68 74 16 89 
liefde .voor elkaar op een speci
ale manier beleeft

(Totaal 13 17 41 12 14 3 100)

Vrouw

De geslachtsgemeenschap is voor
mij steeds een hoogtepunt in onze 100 100 98 24 5 3 75
liefde voor elkaar
Het gaat er bij de geslachtsge
meenschap vooral om, dat je je 100 100 98 76 83 23 92 
liefde voor elkaar op een speci
ale manier beleeft

(Totaal 12 18 42 12 13 3 100)
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Tabel B 6 .3 . HET PERCENTAGE ANTWOORDEN "(STERK) EENS" OP DE UITSPRAKEN 
IN DE TYPOLOGIE "DE BETEKENIS VAU DE VOORTPLANTING IN DE 
GEMEENSCHAP"

© , MÉH ©
-p cöra c n s

Man 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaa l

S ex u a lite it  z ie  ik  a ls  ie t s
op z ic h z e l f  en n ie t  t e r w i l le  6 28 64 57 68 81 99 99 64
van het kinderen k r ijg en

A ls de gemeenschap n ie t  v e r 
bonden was met het k r ijg en  99 84 79 44 39 15 3 -  46 
van kinderen, zou het voor 
m ij v e e l moois daaruit wegnemen

B e lan g r ijk s te  waarde in  de ge
slachtsgemeenschap is  voor m ij 96 80 81 34 19 5 -  -  40 
dat je  daardoor kinderen kunt. 
k r ijg en

(T o taa l 12 8 17 11 18 11 15 8 100)

Vrouw

S ex u a lite it  z ie  ik  a ls  ie t s
op z ic h z e l f  en n ie t  t e r w i l le  12 38 64 52 86 89 99 100 72
van het kinderen k r ijg en

A ls  de gemeenschap n ie t  v e r 
bonden was met het k r ijg en  van 99 81 78 38 50 14 1 -  44 
kinderen, zou het voor m ij v e e l 
moois daaruit wegnemen

B e la n g r ijk s te  waarde in  de ge
slachtsgemeenschap is  voor m ij 100 86 81 32 20 6 -  -  37 
dat je  daardoor kinderen kunt 
k r ijg en

(T o taa l 8 7 18 13 18 10 19 7 100)
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Tabel B 6.4. HET PERCENTAGE ANTWOORDEN "(OTERK) EENS" OP DE UITSPRAKEN
IN DE TYPOLOGIE "DE NADRUK OP HET BELANG VAN DE SEXUALITEIT 
VOOR DE HUWELIJKSRELATIE"

Man

Voor een goed huwelijk is 
het sexuele helemaal niet 
zo belangrijk
Als de geslachtsgemeenschap 
niet goed verloopt, is er 
alle kans dat het huwelijk 
stuk gaat
Het is in een huwelijk niet 
zo belangrijk of je sexueel 
bij elkaar past, als je verder maar 
goed met elkaar kunt opschieten
Een goede sexuele verhouding is 
een belangrijke grondslag voor 
het huwelijk
Wanneer je sexueel minder goed 
bij elkaar past, neemt dat veel 
moois van het huwelijk weg
Als je gelukkig bent in de sexu
ele omgang, werkt dat door in 
je hele huwelijk

(Totaal

0)
CD Tj ,-P CÖra fl
1

100

11

-> g ■§ -pcc o 
N fl EH

3 13 34 63 80 93 30

86 74 28 12 12

10

98 94 98 63 45 17

98

25

91
20

72

14

63 37

4

34

25 46 73 78 24

99 100 98 95 80 76 44 91

70

100)

Vrouw

Voor een goed huwelijk is het 
sexuele helemaal niet zo be
langrijk
Als de geslachtsgemeenschap 
niet goed verloopt, is er alle
kans dat het huwelijk stuk 
gaat
Het is in een huwelijk niet zo 
belangrijk of je sexueel bij 
elkaar past, als je verder maar 
met elkaar kunt opschieten
Een goede sexuele verhouding is 
een belangrijke grondslag voor 
het huwèlijk
Wanneer je sexueel minder goed 
bij elkaar past, neemt dat veel
moois van het huwelijk weg
Als je gelukkig bent in de sexu
ele omgang, werkt dat door in 
je hele huwelijk

(Totaal

4 4 21 41 58 79 84 36

78 71 31 21 10 9 7 32

5 7 24 44 62 89 25

100 100 92 79 65 40

100 96 90 65 46 11 7 68

100 99 97 90 71 57 31 85 

7 16 23 24 18 8 4 100)
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Tabel B 6 . 5 . HE "DRIE DOELEINDEN" TYPOLOGIE NAAR OPLEIDINGSNIVEAU

m 1•r-a

t
<1)

§
tSJ

+  0)
w  fctO

-P O
- U •

O O
• O

.-f > rH

Man Vrouw

<13

O
rCl

§

cö
CÖ

-p

Ti
ö

5*0 0
'ö 43 m ® 03 N 
+ 0) 

^  tU3 
-P  

• b o o • or-l >

O
rQ

Fh<d
Etfo

o

a
-po
E-i

voora l z in n e li jk 5 6 12 16 8 2 2 8 21 4

z in n e l i jk - a f f e c t ie f 19 21 33 30 24 12 10 24 18 14

in t egraal 6 9 6 7 8 5 6 4 2 5

voora l a f f e c t i e f 17 22 24 24 21 30 36 36 39 33

r e la t i e f  in d iffe re n t 14 10 7 11 11 19 15 16 7 17

p r o c r e a t ie f - a f fe c t ie f 27 23 12 8 20 25 24 7 12 21

voora l p ro c re a t ie f 12 9 6 4 8 7 7 5 2 6

Totaa l 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

( 250) ( 421 ) ( 1 23) ( 18 1 ) ( 975) : (473) (3 1 4 )(1 4 7 )( 57)(991 )
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Tabel B 6.6. DE "DRIE DOELEINDEN" TYPOLOGIE NAAR URBANISATIEGRAAD WOON- 
GEMEENTE .

Man'

agrarisch platteland, 
verstedelijkt platteland 
steden < 100.000 inwoners 
steden > 100.000 inwoners

Totaal

Vrouw

agrarisch platteland 2 8 7 27 14 31 11 100 (210)
verstedelijkt platteland 3 16 4 33 17 22 5 100 (264)
steden < 100.000 inwoners 5 10 5 38 15 20 7 100 (283)
steden > 100.000 inwoners 7 19 4 33 19 15 3 100 (237)
Totaal 4 14 5 33 17 21 6 100 (994)

<Dc
.5N

8

13

<H
0<H •H

0 -P Ch•H O 0-P 0 •H
ü 0 «H
0 •H «H CÖ
CH

-P
O f 1 0  

U

f
0 -P «H OCh Ö 0 0r—) <h a> -H u■r-3 cü CÖ Ph •P ft•H £ O 0) rör—1 fc) i-H •H Ch 0 1—1<D cö -P h CÖö 0 Js tö •H O fn■P 0 H 0 O•H C 0 O c h ON •H > •H ft !>

15
5

16

24 
27 8

25 5 
•24 8

16

23
23

13
9
9

22 13

27

21

15
18

-poEh
10

9
10

4
21 11 20

100 (206)
100 (257)
100 (2 78)
100 (236)
100 (9 7 7)
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Tabel B 6 . 7 . INITIATIEFVERDELING NAAR DE GEWENSTE VERANDERING IN EL
KAAR S BEHOEFTE.

b eh o e fte  van de 
ander gra ag  s t e r 
k er

ju is t  goed zo

graag minder 
s te r k

-p 1—1
r—I CÖ 
CÖ -Pra

65

24

33

Man

m(D
a)
B

21 13

22 50 

11 39

§Ou
> I—I
ra cö
S  -p0 ra 
ra cd0 
-  8
1 §o
s  >
ra I

Vrouw

cö
-po
Eh

-P r 1-1 
cö ■

1 100 ( 233) 5

4 100 ( 576 ) : 35 

17 100 ( 18 ) j 68

ra 
SO _  
ra &

2 o Fh
cd > 

-p  ra ra B <D o a> ra 
Ö

14 61

23 39 

13 19

ra cöS -p0 ra ra <d<D 
•* 0

1  §o ra Ph 
S > o
ra I

cö•po
EH

20 100 ( 44)

3 100 ( 705 ) 

-  100 ( 27)

T o ta a l 36 22 39 3 100 ( 827) 36 22 39 3 100 ( 821)
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Tabel B 6.8. SATISFACTIE MET BETREKKING TOT HET SEXUELE VERLANGEN VAN DE 
ANDER (PERCENTAGES OP HET TOTAAL = 9 2 7)

Fh<D<D ,M Sh <bS  ‘ë 0N

k0)+»CQ
Ph

Vrouw

Man

0> (Ö
£ fi (D QDO
■s sP  Ö

<DO
-P09•H
•O

•ÖÖ■Hs
röcti

Totaal

behoefte van de vrouw 
graag sterker 1 24 5 30

juist goed zo 3 61 4 68
graag minder sterk 1 1 - 2

Totaal 5 86 9 100
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T abel B 6 . 9. TEVREDENHEID VAN DE MAN MET DE INITIATIEFVERDELING NAAR 
ZIJN TEVREDENHEID MET HET SEXUELE VERLANGEN VAN DE VROUW

<D

<D fl
fi s

§ Io o
g 9 o & I

.  srH Ch -d <“i CH
CÖ (D Q) tD <D

•H O -H
ï>0 P  P
•H CÖ *H CÖ rH
P  *H P  P  ‘H flj
p p  CQ -P P  CÖ
<D -H -H © *rl P
h  Ö 2  Ö Oft -H *ra ft -H Eh

graag s terker 80 19 1 100 ( 279)

ju is t  goed zo 20 79 1 100 ( 645)

graag minder sterk 6 71 23 100 ( 1 7 )

Totaa l 38 61 1 100 ( 941)
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Tabel B 6.10. SATISFACTIE MET BETREKKING TOT FREQUENTIE GEMEENSCHAP 
(PERCENTAGES OP HET TOTAAL = 922)

Man

Fh

MVrouw
ttf)
s
fe)

cticö
>

oN {H
0

<D ÖO •HÏ*D Ö
-P tlD
Ui rö■rH 3h■o

graag vaker 6- 17 2 25
juist goed zo 5 63 4 72
graag minder vaak 1 2 - 3
Totaal 12 82 6 100
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Tabel B 6.11. FREQUENTIE ORGASME VROUW NAAR HAAR LEEFTIJD

-p
•H
OO
c

1 a
lt

ij
d

va
ak

CQ
a
0
CQ

02
•H
-P
O

8& n
o

o
it

T
o

ta
a

l

t/m 29 jaar 20 44 29 3 4 100 ( 332)

30 t/m 39 jaar 25 35 32 4 4 100 (357)

40 jaar en ouder 23 36 29 8 5 100 (282)

Totaa l 23 38 30 5 4 100 ( 9 7 1 )
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Tabel B 6.12. FREQUENTIE COÏTUS PER MAAND NAAR GEBRUIK VAN ONTHOUDING

|  os a

r-J Olt\ rö ONl CÖ - I i—I^  B  CO cö

door één van beiden ge
noemd 8 4 15 12 33 10 18 100 (243)
door geen van beiden 
genoemd 3 3 12 8 37 9 28 100 (314)

Totaal 5 3 13 10 36 9 24 100 (5 5 7)
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Tabel B 6.13.

één van b e i
den genoemd

geen van b e i
den genoemd

Totaal

TEVREDENHEID MET FREQUENTIE GEMEENSCHAP NAAR GEBRUIK VAN 
ONTHOUDING

Man Vrouw

gr
aa

g 
va

k
er

ju
is

t 
go

ed
 

zo 
'

gr
aa

g 
m

in
de

r 
va

ak

T
o

ta
a

l

gr
aa

g 
va

k
er

ju
is

t 
go

ed
 

zo 
J

gr
aa

g 
m

in
d

er
 

va
ak

T
o

ta
a

l

33 65 2 100 (311) 16 77 7 100 (313)

23 75 2 100 ( 380) 11 84 5 100 (373)

28 70 2 100 ( 6 9 1 ) 13 81 6 100 (686)
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Tabel B 6.14. TEVREDENHEID MET DE GEMEENSCHAP NAAR GEBRUIK VAN COITUS 
INTERRUPTUS

één van
beiden genoemd 
geen van bei
den genoemd

Totaal

+>ra
0Q>B

86

Man

<u-p
rH
CÖ•Pra
0
0a

-poEh

12 2 - 100 (343) - 

89 9 1 1 100 (349) 

88 10 2 - 100 (692)

4

CÖ-P

Ph0
•&
§

47 46 

60 34 

53 40

Vrouw
1
uo>

r—I -H CÖ rH -P rH
ia -h
0 ^
0 oa cq

-SN
stfl
0
-P

-Pra
0
0a

•poEh

5 2 100 (35 0)

3 3 100 (349)

4 3 100 (699)
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Tabel B 6 . 15 .  FREQUENTIE ORGASME VAN DE VROUW NAAR GEBRUIK VAN COÏTUS 
INTERRUPTUS

-d‘r-3 IJ
•H
-P -P -p rö

-P i
Ü
CÖ O o cö-p

cö > m k 2 Pi Ö § o
Eh

één van beiden genoemd 25 33 33 6 3 100 (350)

geen van beiden genoemd 25 43 24 4 4 100 (348)

Totaa l 25 38 29 5 3 100 ( 698)
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Tabel B 6.16. FREQUENTIE COITUS PER MAAND NAAR GEBRUIK VAN DE PIL
-

<D
i— I r-1 rH Orö cö cö S

■r- m  r o  t " -  f -  s  -Pr . i i i i i oo O  CM C\J ^ v o  CO EH

één van beiden genoemd 3 2 7 8 35 9 36 100 (133)
geen van "beiden genoemd 6 4 15 10 35 10 20 100 (424)

Totaal 5 3 13 10 36 9 24 100 (5 5 7)
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Tabel B,6.17'. FREQUENTIE COITUS PER M D  NAAR GEBRUIK VAN "ANDERE VOOR
BEHOEDMIDDELEN"

<D
rH <L>
cö öCDS 'H O

1

|

i

{ mi

4
> 1

cö
S

D—I

i
CO

j

i—I

3
e

1—1 
CÖ
cö

-p

O
■

O
i

CV]
1

C\1
i

'O oo

é é n  v a n  b e i d e n  g e n o e m d 2 3 12 7 38 12 26 100  ( 1 8 0 )

g e e n  v a n  b e i d e n  g e n o e m d 7 3 14 11 34 8 23 100  ( 3 7 7 )

T o t a a l 5 3 13 10 36 9 24 1 0 0  ( 5 5 7 )
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TabelB 7.1. ' NORM EN FEIT INZAKE DE VOORECHTELIJKE COITUS NAAR URBA-
NISATIEGRAAD

GQ GQ
Fh Fh

§ 0 (O
f—l o pTj <D S &

Ö  -P  Ö  C
cö -P  -H  *H rH tÖ0 rH O O

•P P< O  O
-P  O  OCÖ

fe

o oo o
^ iHO <D V  /S ra•H 0 Ö GFh -P 0) 0nj oa rdfn © 0 -P© -P -p O> co ra &•*

man: "tolerant" (1—3) 39 58 58 62 54
"intolerant" (5-7 ) 41 25 26 23 28

vrouw: "tolerant" (1—3)
"intolerant" (5-7 )

coïtus "eigen huwelijks
partner" :
volgens beiden
volgens geen van beiden

man: coïtus "ander als 
huweli jkspartner"

vrouw: coïtus "ander als 
huweli jkspartner"

29 -38 46 51 41
55 36 36 31 39

31 44 44 50 42
58 47 42 42 47

17 21 23 30 23

7 7 4 10 7 
(2 12X 264) (285) (239) (1°00 )
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Tabel B '7 .2 . NORM EN FEIT INZAKE DE VOORECHTELIJKE COITUS NAAR OPLEIDINGS
NIVEAU

" to le ra n t"  (1 -3 ) 

" in to le ra n t"  (5 -7 )

1
-p
Ph
O
0 02
>  • '- i

■Hbo J3
■H &
Ü ©
CD

Ö
+  O

P O
• CD •

O N &
• CD

i-l ïtf)

Man

CDtiDOXI
C
<D

O

s

59 50 56 58

17 32 29 33

po
Eh

55

28

1
pPhO ̂  O 02> -r-5

XÏ 
+ §

CDÊ»D

39

40

Vrouw

o

CD

O

O
&
ê

44 42 43

38 41 32

CÖn3
P

41

39

co ïtu s "e ig en  huwe
lijk s p a r tn e r " :

volgens heiden

volgens geen van 
beiden

co ïtu s  "ander a ls  
eigen huw elijkspart
ner"

58 40 41 28 42 

29 51 48 62 47

28 22 24 17 23 

( 260) ( 428) ( 124 ) ( 186) ( 998)

47 41 36 26 42

40 50 58 61 47

8 6 8 5 7  

(4 7 6 )(3 1 7 )(1 4 7 )( 57 )(997)
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Tabel B 7.3. NORM EN .FEIT INZAKE ZELFBEVREDIGING NAAR LEEPTIJB

Man
ShoTi3o
a<D

zeer intolerant (1-3) 
zeer tolerant (5-7)

•n rO

32 40 45 40 
44 38 29 36

Vrouw

rO

+» ,(-3

46 51 53 50 
25 21 16 21

6 6 8 6 

|(336)(367)(297)(1000)
"doet aan zelfbevrediging" 25 25 18 23

(233)(375)(392)(1000)

To
ta
al
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Tabel B 7 .4 . NORM EN FEIT INZAKE ZELFBEVREDIGING NAAR OPLEIDINGSNIVEAU

zeer in to le ran t (1 -3 ) 

zeer to le ra n t (5~7)

ra
*r-3
•H

<DTi
ö

tlO o  •H
Ö -P© <Dta 
+ 0) 

■p• u o o• o
iH >

Man

U0)
o&

oEr*
44 44 38 30 40

33 33 35 47 36

Fh<D

.5? §
G 43
o> ©
+  <D

-P• uO O• O1—I >

Vrouw

Fh<D
O

Ö<D

•po
Eh

50 53 45 42 50 

21 18 25 28 21

"doet aan z e lfb ev red ig in g " 17 21 28 32 23
( 260) ( 428) ( 124)(18 6 )(9 9 8 )

4 6 11 15 7 

(4 7 6 )(3 1 7 )(1 4 T )( 57 )(997 )
___
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Tabel B 8.1. DE ANTWOORDEN OP DE UITSPRAKEN IN DE TYPOLOGIE "RITUALISME"

*<d > 1—1
-pm

< J.." i s-p
Man . 1 2 3 4 5 6 7 8 Eh

misbezoek in het weekend 
(altijd of meestal) 100 95 90 66 44 20 4 - 58

bidden voor en na het eten 
(altijd of meestal) 100 96 79 70 48 37 20 - 61

biechten of deelname aan 
boeteviering (dikwijls of soms) 100 78 67 44 41 29 5 - 50

0kerkbezoek 2 paasdag en 
2e kerstdag (altijd of meestal) 100 94 80 62 44 27 8 - 57
communicantie (minstens één
maal per maand) 100 76 51 39 21 8 21 - 45
paascommunie vorig jaar (ja) 100 100 99 93 78 66 32 - 74
misbezoek door de week 
(dikwijls-zelden)

(Totaal
100

16

61

17
33
13

25
12

23
10

13
9

10

10 13
38

100)

Vrouw

misbezoek in het weekend 
(altijd of meestal) 100 94 86 61 25 7 - - 58

bidden voor en na het eten 
(altijd of meestal) 100 88 78 67 56 35 27 - 65

biechten of deelname aan 
boeteviering (dikwijls of soms) 100 75 70 56 45 33 6 - 57

0kerkbezoek 2 paasdag en 
2e kerstdag (altijd of meestal) 100 84 63 43 31 20 5 - 54

communicantie (minstens één
maal per maand) 100 88 66 46 28 19 27 - 56

paascommunie vorig jaar (ja) 100 98 97 95 91 70 30 - 79
misbezoek door de week 
(dikwi jls-zelden)

(Totaal
100
20

73
17

41
15

32
11

25
9

16

10
5
8 10

46
100)
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Tabel B 8 .2 . HET PERCENTAGE ANTWOORDEN "JA" OP DE UITSPRAKEN IN DE TY
POLOGIE "FUNDAMENTALISME"

Man

g e lo o f  in  de h e l

g e lo o f  in  de d u iv e l

g e lo o f  in  het vagevuur

g e lo o f  in  de engelen

(T o ta a l

Vrouw

■g
<D

-P <  -
r-H

1m N -p
1 2 3 4 5 E-*

93 40 3 1 - 14

97 55 7 1 - 17

90 22 3 1 - 12

86 55 7 7 -

10 26 19 35 100)

g e lo o f  in  de h e l 93 37 2 1 - 12

g e lo o f  in  de d u iv e l 93 38 3 1 - 13

g e lo o f  in  het vagevuur 89 22 2 - - 10

g e lo o f  in  de engelen 82 54 6 4 - 15
(T o ta a l 8 9 34 23 26 100)
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T a b e l  B 8 . 3 .  HET PERCENTAGE ANTWOORDEN "(STERK) EENS" OP DE UITSPRAKEN IN DE TYPOLOGIE "HETERONO- 
MlE-AUTONOMIE"

Iemand met c r i t i e k  op de paus, wanneer
h i j  z i c h  u i t s p r e e k t  over g o lo of en zeden, 56 70 - - - - -  13
is geen goed k a th o li ek

Een goed k a th o l i e k  moet a l l e s  aanvaarden 5 5

wat de kerk voorhoudt

Een u i t s p r a a k  over g e lo o f  en zeden kun je  
a l s  k a th o l ie k  n ie t  zomaar naast j e  neerleggen

19

Ook a l  doet de paus een u i ts p ra a k ,  s t r i j d i g
met eigen op v a tt in g e n ,  dan ben je  toch v e r -  76 61 56 37 -  -  -  23
p l i c h t  te  gehoorzamen

De paus kan a l s  p laa tvervanger  van C h r is t u s
o n f e i l b a r e  u itsp ra k e n  doen over geloof en 76 65 64 62 44 -  -  33

zeden

79 79 71 88 85 69 -  60

Ik  v i n d  het u i t e i n d e l i j k  b e l a n g r i j k é r  wat
m i jn  eigen geweten z e g t ,  dan wat  het kerkge - 31 67 6 8  71 89 8 8  87 77
zag l e e r t

Iede re k a th o l ie k  moet z e l f  maar uitmaken wat _  7 0  65 3 7  4 4  69 1 0 0  67
h i j  wel o f  n i e t  g e l o o f t  van de ka th oli ek e  le er

(T o t a a l  6  14 10 11 13 22 24 100)

Vrouw

Iemand met c r i t i e k  op de pauë, wanneer
h i j  z ic h  u i t s p r e e k t  over ge loof  en zeden 58 72 -  -  -  -  15
is geen goed k a th o l ie k

Een goed k a th o l ie k  moet a l l e s  aanvaarden 78 6 6  72 -  -  -  24
wat de kerk voorhoudt

Ook a l  doet de paus een u i ts p ra a k ,  s t r i j d i g
met eigen op v a tt in g e n ,  dan ben je  toch v e r -  76 57 59 47 -  -  -  26
p l i c h t  t e  gehoorzamen

De paus kan a ls  pla atvervanger  van C h r i s t u s  
o n f e i l b a r e  u itsp ra k e n  doen over ge loof  en 
zeden

Een u i ts p ra a k  over ge lo o f  en zeden kun je  
a l s  k a th o l ie k  n ie t  zomaar naast je  neerleggen

79 73 81 70 57 -  -  41

76 90 84 79 67 -  60

Ik v i n d  het u i t e i n d e l i j k  b e l a n g r i j k e r  wat
mijn  eigen  geweten z e g t ,  dan wat h et  ke rkge- 39 85 77 72 91 91 89 82

zag l e e r t

72 72 47 57 67 100 6 8
ied ere k a th o l ie k  moet z e l f  maar uitmaken wat 
h i j  wel  of n ie t  g e l o o f t  van de katholieke leer

(T o ta a l 7 15 13 1 0 13 18 24 1 00)
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T abel B 8 . 4 . BE ABT WOORDEN OP DE UITSPRAKEN IN DE TYPOLOGIE "RELIGIEUZE 
ERVARING»1

■sd>
-pm
1

V $N
7Man 2 3 4 5 6 T

o
ta

a
l

b ehoefte  p e rs o o n lijk  gebed, 
( j a  o f  n ie t  a l t i j d )

100 86 60 40 26 20 1 60

Christusbeeld  (Gods zoon) 100 62 63 44 28 19 6 56

godsdienst betekent zeer v e e l (een s ) 100 93 62 39 19 1 2 59

bidden brengt to t  rust en inkeer (een s) 100 93 84 80 55 32 7 73

naar de kerk gaan u it  behoefte 100 90 80 69 67 50 11 74

het gevoe l dat God d ic h tb ij is  
(d ik w ij ls  o f  soms)

100 77 61 40 23 8 - 56

Godsbeeld (e r  is  een God o f  Hogere 
Macht)

(T o taa l

100

25

99

20

90

15

89

10
85

9

70

10

27

11

85

100)

Vrouw

b eh o e fte  p e r s o o n li jk  gebed 
( j a  o f  n ie t  a l t i j d ) 100 79 70 57 28 7 4 69

C h ris tu s b e e ld  (Gods zoon) 100 56 53 56 44 33 7 63

go d sd ien st b eteken t zee r  v e e l  (eens) 100 91 56 38 22 11 - 65

bidden b ren gt t o t  r u s t  en in k eer (eens) 100 94 88 70 39 21 1 76

n aar de k erk  gaan u i t  b eh o efte 100 93 84 67 62 44 22 80

h et gevo el dat God d ic h tb i j  i s  
( d ik w ij ls  o f  soms) 100 82 58 26 28 16 - 63

Godsbeeld (e r  i s  een God o f  Hogere 
Macht) 100 94 91 86 77 67 21 86

(T o ta a l 31 22 11 12 10 7 7 100)
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Tabel B 8.5. DE CORRELATIECOËFFICIËNTEN Tb VAN DE SAMENHANG TUSSEN DE 
ONDERSCHEIDEN DIMENSIES MET BETREKKING TOT DE RELIGIEUS
KERKELIJKE BINDING

I (Dn5 •H 0)-P 6 N
Ö 0 2 bo<D ö <D Ö0 ■rH •H

S
Ph<D bD•H s

B 02•H -P<D 1—1(D t,rH & fH ta

Vrouw

ritualisme X .29 • 34 .46

fundamentalisme g .33 X .30 .34
heteronomie ® .33 .30 X .34
religieuze ervaring • 50 .41 .35 X
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Tabel B 8 .6 .

t/m 29 ja a r

30-39  ja a r

40 ja a r  en 
ouder

Totaa l

RELIGIEUS-KERKELIJKE BINDING WAAR LEEFTIJD

Man ^
d ̂  3 ,—n•H CM 'ri IA

• H CD -H ©
■° v- ^©  ̂ q ,-h
■a hp- 3  +>• 9© cö fö cö -p -PO 3 0 0CQ N Eh

i

| 
st

er
ke

 
b

in
d

in
g 

I 
(c

at
. 

1 
en 

2)

I 
1

zw
ak

ke
 

b
in

d
in

g
(c

at
. 

4 
en 

5)
 

T
o

ta
a

l

j 
!

28 . 14 58 100 (233) v 29 18 53 100 (336)

35 18 47 100 (375) 43 19 38 100 (367)

44 20 36 100 (392) 58 13 29 100 (297)

37 18 45 100 ( 1000) 43 17 40 100 (1000)
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Tabel B 8.7 . DE Tb'S VAN DE SAMENHANG TUSSEN LEEFTIJD (JOWG-OUD) HJ DE 
RELIGIEUS-KERKELIJKE BINDING (STERK-ZWAK)

I Vr
ou
w

ritualisme -.15 - .1 8

fundamentali sme ONOr -.15
het eronomi e-aut onomi e - .1 1 -.18
religieuze ervaring - .1 3 -.17
"overal1"-typologie - .1 4 -.20
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Tabel B 8 .8 . RELIGIEUS-KERKELIJKE BINDING WAAR URBANISATIEGRAAD

Man

40
ö

■h  ir\
Td

Ö Ö ö  Ö
•H <D •H O

■“  -  < " -> ■“
<1)M • *Fh -P ^  -P
a) cö CÖ cö

■P o 3 o
ra — " t q ^

•po&
agrarisch  p latteland. 57 19 24 100 ( 212 ) 63 15 22 100 ( 212 )

v e r s t e d e l i jk t  p la t 
te land 36 19 45 100 (264) 44 18 38 100 (264)

steden < 100.000 
inwoners 31 19 50 100 ( 285) 40 16 44 100 ( 285)

steden > 100.000 
inwoners

28 13 59 100 (239) 27 18 55 100 (239)

Totaa l 37 18 45 100 ( 1000) 43 17 40 100 ( 1000)

tU3
•H CM

a  §

CD¥  •u -p
<D CÖ 
-P O 
ra — «'

Vrouw

t*o 
ö ̂  ■h ir> 
tJ
.5 § 

< > <•<D

-pO
EH
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T a b e lB  8 . 9 . DE T-j,* S VAX DE SAMENHANG TUSSEN URBANISATIEGRAAD (DO RP -STAD ) 
EU DE R E L IG IE U S -K E R K E L IJK E  BIN D IN G  (STERK-ZW AK)

Man Vrouw

ritualisme .23 ro -F5*

fundamentalisme .11 .11

heteronomie-autonomie .1 8 .16

religieuze ervaring .13 .14
"overall"-typologie .19 .21
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T a b e l  B 8 .1 0  DE SAMENHANGEN MET DE R E L IG lE U S -K E R K E L IJK E  B IN D IN G  (STER K -ZW A K ) ONDER CO N STA N T- 

HOUDING VAN L E E F T IJ D  EN URBANI SA TI EGRAAD (PEARSON R , £  ER EK END VOOR DE HOOFDRES

PONDENTEN)

Man V rouw

o n d e r c o n s ta n th o u d in g  
van

o n d e r c o n s t a n th o u d in g  
van

+ +

TJ «• oU) <0
iT3 ro "O

■'-></>«)
73 ra t j  

(0 ra *o ra *o 
•<-» w ra

ra
<9

-p
a)

C  t-ra cn
X!

•— —  (0 
4 > C L  
<f- «  O) 
0) .Q <U

rtra
■p

-P

$

c  «.
ra o)

_Q Q)
V  C  L  ^  ra o) 
<U _Q QJ 0> £. —O

(— 3  ■+» <-» D h- rH 3  +»

De g e o o r lo o f d h e id  (n e e n - ja )  v a n :

-  c o t t u s  i n t e r r u p t u s .1 3 .1 3 .1 2 .1 2 .0 2 .0 3 .0 2 .0 3

.  p i i .2 8 .2 7 .2 5 .2 5 .2 5 .2 3 .2 3 .2 1

-  '’ a n d e re  vo o rb e h o e d m id d e le n ” .3 5 • 34 .3 3 .3 2 .2 8 .2 5 .2 7 .2 3

De n a d ru k  op g e va re n  r e s p e c t ie v e 
l i j k  b e la n g  van  v o o rb e h o e d m id d e le n

.3 9 .3 8 .3 6 .3 5 .4 0 .3 4 .3 8 .3 1

G e o o r lo o f d h e id  ( n o o i t - a l t i j d )  v a n :

-  s t e r i l ï s a t i e .2 3 .2 3 .2 1 .21 ;o g .0 8 .0 9 .0 3

-  a b o r tu s .2 4 .2 3 .2 0 .1 9 .2 1 .1 3 .1 9 .1 6

G e b r u ik  ( n e e n - ja )  v a n :

-  o n th o u d in g - . 1 7 - . 1 6 - . 1 6 - . 1 5 - . 2 3 - . 1 9 - . 2 0 - . 1 7

-  c o ï t u s  i n t e r r u p t u s - . 0 3 - . 0 3 - . 0 2 - i 0 2 - . 1 4 - ; o 6 - . 1 2 - . 0 3

-  p i l .1 3 .1 2 .1 3 .1 2 .1 7 .1 1 .1 4 .0 8

-  " a n d e re  vo o rb e h o e d m id d e le n " .1 2 .1 2 .0 8 .0 8 .2 6 .2 1 .2 4 .1 9

G ezag van  de paus in z a k e  g e b o o r - 
t e p r e g e l i n g  (s t e r k -z w a k ) .4 5 .4 4 .4 1 .41 .4 9 .4 4 .4 7 .41

g e w en ste  v e r a n d e r in g  in  de le e r  
Ih a n d h a v e n -a f s c h a f f e n ) .3 2 .3 0 .2 8 .2 7 .3 3 .3 1 .3 1 .2 8

a a n t a l  k in d e re n  ( v e e l -w e i n ig ) .1 6 .1 0 .1 3 .0 7 .2 3 .0 9 .2 0 .0 5

N a d ru k  b e la n g  v a n :

v o o r t p l a n t i n g  (s t e r k -z w a k ) .2 1 .2 2 .1 7 .1 8 .2 4 .2 4 .21 .2 1

l i e f d e  ( s t e r k -z w a k ) - . 0 2 - . 0 2 - l 0 2 - . 0 2 - . 0 5 - . 0 6 - . 0 7 - . 0 8

g e n o t ( z w a k -s t e r k ) .1 9 .1 9 .1 8 ' .1 9 .1 0 .1 0 .1 0 .1 0

n a d ru k  b e t e k e n is  s e x u a l i t e i t
(z w a k -s t e r k ) .1 5 .1 4 .1 3 .1 3 - i O .0 8 .1 1 .0 9

g e w en st k i n d e r t a l  ( v e e l -w e i n ig ) .3 3 .3 2 .3 0 .2 9 .2 5 .2 3 .2 4 .2 1

n a d ru k  b e la n g  g e b o o r t e n r e g e l in g  
( z w a k -s t e r k ) .2 4 .2 4 .2 2 .2 2 .3 1 .2 6 .2 9 .2 4

a a n t a l  k in d e r e n  b i j  a anvang g e 
b o o r t e n r e g e l in g  ( v e e l -w e i n i g ) .2 9 .2 6 .2 6 .2 2 .3 2 .2 1 .2 9 .1 8

a a n t a l  bek en d e  m ethoden
( w e i n i g - v e e l ) .2 0 .1 9 .1 6 .16 .1 5 .1 4 .11 .0 9

p r i e s t e r  t a a k  in  v o o r l i c h t i n g
( ja -n e e n ) .1 3 .1 1 .1 1 .1 0 .1 8 .1 5 .1 6 .1 3

d o o r p r i e s t e r  v o o r g e l ic h t  ( j a -n e e n ) .0 4 .0 5 .0 4 .0 5 .1 4 .1 3 .1 3 .1 2



-61-

V e r v o lg  t a b e l  B 8 . 1 0 ,

Man Vrouw

onder con stanthouding , onder constanthoudinq
van \ van

To
ta

a
l

le
e

ft
ij

d

.
| 

u
rb

a
n

is
a

- 
1 

ti
e

g
ra

a
d

' 
le

e
ft

ij
d

 
+ 

u
rb

a
n

is
a

- 
! 

ti
e

g
ra

a
d

.

<0(0
-po
1— le

e
ft

ij
d

u
rb

a
n

is
a

- 
t 

i e
gr

a
a

d

le
e

ft
ij

d
 

+ 
u

rb
a

n
is

a
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adv ies  b i j  sexuele problemen 
(n aar  p r i e s t e r  -  kunnen n ie t .3 0 .29 .2 8 .26 .2 4 .19 .23 .1 8
oorde le n)

door p r i e s t e r  geadvisee rd  
( j a -n e e n ) .13 .11 .12 .11 .0 7 .06 .06 .05

t o l e r a n t i e  ten  aanzien van voor 
e c h t e l i j k e  c o ï t u s  (z w a k -ste rk ) .49 .47 .47 .45 .44 .37 .42 .34

v o o r e c h t e l i j k e  c o ï t u s  h u w e l i jk s 
p a r t n e r  (n e e n - ja ) .39 .38 .38 .37 .26 .20 .24 .17

v o o r e c h t e l i j k e  c o ï t u s  "ander 
(n e e n - ja ) .25 .26 .24 .26 .05 .08 .04 .08

t o l e r a n t i e  ten  a a n zie n  van z e l f 
b e v r e d i g i n g  b i j  gehuwden ,. 0 8 .05 .0 8 .05 .12 .11 .13 .13
(z w a k -s t e r k )

z e l f b e v r e d i g i n g  (n e e n - ja ) .01 - . 0 0 - . 0 1 -. 0 3 ' .04 .04 .03 .03

t o l e r a n t i e  ten  aanzie n van ontrouw 
(z w a k - s t e r k ) .2 5 .24 .23 . .22 .16 .13 .14 .11
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T a b e l  B s . 1 .  H ET CUM ULATIEVE PERCENTAGE C O R R ELATIES  ( T b > TUSSEN DE 29 B E LA N G R IJK S TE V A R IAB ELEN , 

GEORDEND NAAR HET AANTAL ^ . 1 0  (BEREKEND OP DE HOOFDRESPONDENTEN)
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nadruk op belang  r e s p e c t i e v e l i j k  gevaren van voorbehoedmiddelen 4 2 ,9 92 ,9 100 .41 .02

r e l i g i e u s - k e r k e l i j k e  b in d in g  (z w a k -s t e r k ) 4 6 ,4 8 5,7 100 .41 .01

oo rdeel over andere voorbehoedmiddelen {g e o o r lo ofd -o ng eo or lo ofd ) 32,1 85 ,7 100 .38 .00

t o l e r a n t i e  ten  aanzien van de v o o r e c h t e l i j k e  c o ï t u s  ( j a - n e e n ) 3 9 ,3 82,1 100 .48 .01

gezag van Humanae V i t a e  (z w a k -s t e r k ) 3 2 ,1 71,4 100 ,38 .03

geoor lo ofd h eid  van abortus ( a l t i j d - n o o t t ) 25 71,4 100 .32 .02

gewenste v e ra n d e r in g  in  de k e r k e l i j k e  leer  (veranderen-handhaven) 10,7 71,4 96,4 .32 - . 0 1

oo rdeel over de p i l  (g e o o r lo ofd -o ng eo or lo ofd ) 32,1 6 4,3 96,4 «38 - . 0 6

t o l e r a n t i e  ten  aanzien van b u i t e n e c h t e l i j k  verkeer  ( s te r k -z w a k ) 10,7 6 4 ,3 96,4 .30 - . 1 5

a dvies  p r i e s t e r  b i j  sexuele problemen (kunnen n ie t  o o r d e le n -  
zou aanraden naar p r i e s t e r  t e  gaan) 14,3 6 0 ,7 8 9,3 .25 - . 0 3

v o o r e c h t e l i j k e  c o ttu s  met echtgenote ( j a -n e e n ) 17,9 57,1 82,1 .48 - . 0 4

t oepassing  g e b o o r t e n r e g e l in g  (j a -n e e n ) 17,9 57,1 100 •31 .01

nadruk belang s e x u a l i t e i t  voor  h uw e l i jk  (s te r k -z w a k ) 10,7 57,1 89,3 .28 - . 0 4

gewenste k i n d e r t a l  (w e i n i g -v e e l ) 21,4 53,6 89,3 .32 - . 1 0

nadruk betekenis van de v o o r t p la n t i n g  b i j  de c o t t u s  (z w a k -s t e r k ) 7,1 53,6 100. .28 .00

a a n t a l  kind eren b i j  aanvang geb oorte nre geli n g  ( w e i n i g - v e e l ) 14,3 53,6 96,4 .64 - . 0 3

bekende methoden van g e b o orte nre g eli n g  (v e e l - w e i n i g ) 3 ,6 53,6 96,4 .2 0 - . 0 1

p re m a rita a l  g e s lac h tsv erk e er  met anderen ( j a -n e e n ) 14,3 53,6 96,4 .32 - . 0 1

g eo or lo ofd h eid  van s t e r i l i s a t i e  ( a l t i j d - n o o i t ) 14,3 53,6 100 .32 ,0 3

nadruk betekenis  van l i c h a m e l i j k  genot b i j  de c o t t u s  (s te r k -z w a k ) 3 ,6 46,4 85,7 .23 - . 0 8

nadruk belang van g e b o o rte n re g e ü n g  (s te r k -z w a k ) 1 0,7 42,9 8 5,7 .33 - . 0 5

p r i e s t e r  a l s  a d v i e s i n s t a n t ie  ( n e e n - ja ) 3 ,6 42,9 82,1 .26 - . 0 7

g e e s t e l i j k e  moet v o o r l i c h t i n g  v erzorgen ( n e e n - ja ) 3 ,6 35,7 96,4 .23 - . 0 1

oo rdeel c o ttu s  i n t e r r u p t u s  { geo or lo ofd -o n g eoo r lo o fd ) 3 ,6 3 5,7 92,9 .25 - . 0 4

t o l e r a n t i e  ten  aanzien van z e l f b e v r e d ig i n g  (s te rk -z w a k ) 7 ,1 35,7 82,1 .40 - . 0 5

f e i t e l i j k  k i n d e r t a l  ( w e i n i g -v e e l ) 7 ,1 25 82,1 .64 - . 0 8

door p r i e s t e r  v o o r g e l i c h t  ( n e e n - ja ) 3 ,6 25 85,7 .26 - . 0 8

toepassing  van z e l f b e v r e d i g i n g  ( j a_neen) 3 ,6 25 75 .40 - . 1 0

nadruk b etekenis  van de l i e f d e  b i j  de c o ttu s  (s te r k -z w a k ) 3 ,6 7 ,1 60,7 .2 3 - . 1 5

T o t a a l 15,8 5 3,9 91,6 .64 - . 1 5
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T a b e l  B S . 1 . H E T  CUMULATIEVE PERCENTAGE CORRELATIES (T  )  TUSSEN DE 29 BELANGRIJKSTE VARIABELEN,
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r e l i g i e u s - k e r k e l i j k e  b in d in g  (z w a k -s t e r k ) 42,9 71,4 100 .40 - . 0 2

t o l e r a n t i e  ten aanzien van de v o o r e c h t e l i j k e  c o ï t u s  ( j a -n e e n ) 32,1 67,9 100 .51 .00

nadruk op belang respe ct  1e v e l i j k  gev aren van voorbehoedmiddelen 3 5,7 57,1 92,9 .39 - . 0 3

oo rdeel over andere voorbehoedmiddelen ( geo orlo ofd -ongeoorlo ofd ) 17,9 57,1 96,4 .38 - . 0 1

gezag van Humanae V i t a e  (z w a k -s t e r k ) 32,1 53,6 96,4 .40 - . 0 2

toe pa ssing geb oorte nre geli n g  ( j a - n e e n ) 25 53,6 89,3 .39 - . 0 4

g eo orlo ofd heid  van abortus ( a l t i j d - n o o i t ) 3,6 53,6 89,3 .26 - . 0 6

oo rdeel over de p i l  (g eo or lo o fd -o n g e o o r lo o fd ) 25 50 85,7 .38 - . 0 1

a a n ta l  kind eren b i j  aanvang geb oorte nre geli n g  ( w e i n i g -v e e l ) 14,3 50 100 .59 .02

nadruk belang van g e b o orte nre g eli n g  (s te rk -z w a k ) 1 4,3 50 92 ,9 .27 - . 0 4

bekende methoden van g eb oortenregeli ng  ( v e e l - w e i n i g ) 10,7 50 96,4 .26 - . 0 2

gewenste verandering  in  de k e r k e l i j k e  le e r  ( veranderen-handhaven) 14,3 46,4 92,9 .38 - .1 1

g e e s t e l i j k e  moet v o o r l i c h t i n g  v erzorgen ( n e e n - ja ) 1 0 ,7 42,9 96,4 .28 - . 0 4

advies p r i e s t e r  b i j  §exuele problemen (kunnen n ie t  oo rdele n- 
zou aanraden naar p r i e s t e r  te  gaan) 10,7 42,9 85 ,7 .28 - . 0 3

v o o r e c h t e l i j k e  c o ï t u s  met echtgenoot (j a -n e e n ) 17,9 42,9 8 5,7 .51 - . 0 4

nadruk betekenis van de v o o r t p l a n t i n g  b i j  de c o ï tu s  (z w ak -sterk ) 7 ,1 42,9 89,3 .25 - . 0 5

t o l e r a n t i e  ten aanzien van b u i t e n e c h t e l i j k  verk e er  (s te rk -z w ak ) 3,6 39,3 85,7 .21 - . 1 0

gewenste k i n d e r t a l  ( w e i n i g - v e e l ) 17,9 35,7 82,1 .28 - . 0 4

door p r i e s t e r  v o o r g e l i c h t  ( n e e n - ja ) 7 ,1 28,6 89,3 .25 - . 0 6

nadruk belang s e x u a l i t e i t  voor  h u w e l i jk  (s te rk -z w ak ) 3 ,6 28,6 75 .25 - . 0 7

f e i t e l i j k  k i n d e r t a l  ( w e i n i g - v e e l ) 1 0 ,7 21,4 82,1 .59 - . 0 4

p r i e s t e r  a ls  a d v i e s i n s t a n t ie  (n e e n - ja ) 7,1 2 1,4 78,6 .25 - . 0 6

nadruk betekenis van l ï c h a m e l i j k  gen ot  b i j  de c o ï t u s  (s te rk -z w a k ) 0 14,3 67,9 .19 - . 0 4

t o l e r a n t i e  ten  aanzien van z e l f b e v r e d ig i n g  (s te rk-z w ak) 3 ,6 10,7 6 4,3 .21 - . 0 7

g eo orlo ofd heid  van s t e r i l i s a t i e  ( a l t i j d - n o o i t ) 3 ,6 10,7 71,4 .26 - . 0 4

pre m a rita al  g es lachtsverkeer  met anderen (j a -n e e n ) 3,6 7,1 78,6 .2 0 - . 0 4

nadruk betekenis van de l i e f d e  b i j  de c o ï t u s  (s te rk -z w ak ) 3,6 7,1 75 .25 - . 1 0

oo rdeel c o ï tu s  in t e r r u p tu s  (g e o o r lo ofd -o ng eo or lo ofd ) 0 7,1 71,4 .18 - . 0 7

toe pa ssing van z e l f b e v r e d ig i n g  ( j a - n e e n ) 0 7 ,1 53,6 .1 8 -. 1 1

T o t a a l 13,1 36,9 8 5,0 .59 -.11
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