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Voorwoord

In sociologische moderniseringstheorieen wordt de ontwikkeling van de
westerse samenleving weergegeven alsof er geen onderscheid tussen
samenlevingen moet worden gemaakt. Van een uniforme ontwikkeling
lijkt echter geen sprake. Landen verschillen niet alleen naar de vorm en
ontwikkeling van hun politiek systeem, in hun sociale verhoudingen en
naar de dominantie van religieuze en politieke groeperingen, er is tevens
sprake van verschillen in waardenorientaties.
Deze verschillen traden aan het licht in de publikatie Traditie, seculari-
satie en individualisering (TUP, 1987). Daarin werd verslag gedaan van de
bevindingen voor met name Nederland van een door de European Value
Systems Study Group (EVSSG) geinitieerd internationaal onderzoek
naar waarden en normen. De vraag rees toen of en hoe de waarden in
de diverse Westeuropese landen zich ook onderscheiden van waarden in
andere .Europese en Noordamerikaaanse landen. In deze studie wordt
een aantal waarden op religieus-moreel en sociaal-politiek gebied en ten
aanzien van de primaire levenssfeer in kaart gebracht en vergeleken in
landen van de Europese Gemeenschap, de Verenigde Staten, Canada en
Noorwegen.

Dit boek is niet zonder de hulp van anderen tot stand gekomen. Graag
wil ik al diegenen bedanken die mij op enigerlei wijze hebben geholpen.
Een aantal personen wil ik met name noemen.
Allereerst mijn beide promotoren. Zonder Prof. dr. R. de Moor zou ik
niet eens aan deze studie zijn begonnen. Als mede-initiatiefnemer en
inspirerende kracht van het Europese waardenonderzoek heeft hij ook
miJ geinspireerd, maar mij een grote mate van vrijheid toevertrouwd om
de studie naar eigen inzichten in te richten, hetgeen ik zeer heb gewaar-
deerd. Zijn inhoudelijke commentaar en kritische opmerkingen bij de
teksten bleken steeds zeer waardevol.
Veel heb ik geleerd van Prof. dr. J. Hagenaars die mij van het begin af
met raad en daad heeft bijgestaan bij de vele toepassingen van allerlei,
voor mij vaak nog nieuwe, analysetechnieken. Daarnaast heeft hij op
inhoudelijk gebied vele constructieve ideeen gelanceerd waar ik dank-
baar gebruik van heb gemaakt.
Dank ben ik ook verschuldigd aan Prof.dr. P. Ester, dr. F. Heunks en dr.
P. van den Akker die concepthoofdstukken, of delen daarvan, kritisch
becommentarieerden en van waardevolle suggesties hebben voorzien.
Vanuit de vakgroep Methoden en Technieken van Onderzoek van de
Faculteit der Sociale Wetenschappen heb ik steeds alle methodische
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technische hulp gekregen die ik nodig had. Met name past een woord
van dank aan dr. M. Croon en drs. R. Luijkx, die steeds weer bereid
waren de door hen geschreven computerprogramma's aan mijn specifie-
ke wensen aan te passen.
Op deze plaats wil ik ook het SOCON-team, zowel in Tilburg als in
Nijmegen, en in het bijzonder de coordinatiecommissie daarvan, bedan-
ken voor de geboden mogelijkheid dit proefschrift te voltooien.
Tenslotte, maar daarom zeker niet in de laatste plaats, gaat mijn dank
uit naar Nelly en Renske. De manier van leven die het schrijven van een
proefschrift met zich mee brengt is niet altijd ideaal. Dat mijn aanwezig-
heid thuis zich vaak beperkte tot fysieke aanwezigheid hebben jullie
steeds voor lief genomen.

Loek Halman,
Tilburg, november 1990.
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HOOFDSTUK 1

PROBLEEMSTELLING EN ONDERZOEKSOPZET

1.1 Inleiding

De hedendaagse westerse samenleving wordt wel omschreven als de
postmoderne samenleving waarin afscheid is genomen van het traditione-
le en het burgerlijke, en waarin de aandacht vooral is gericht op het
eigene, het individuele, het 'ik'. Volgens Inglehart is er sprake van een
stille revolutie, waarin een verschuiving optreedt van burg9rlijke of
materialistische waarden naar postburgerlijke of postmaterialistische
waarden, waarin vooral vrijheid van meningsuiting, individuele zelfont-
plooiing, inspraak e.d. domineren (Inglehart, 1977; 1990). Ook door
andere auteurs wordt een soortgelijke ontwikkeling naar zelfstandigheid,
emancipatie en zelfontplooiing geschetst (bijvoorbeeld Klages, 1985;
Yankelovich, 1981). Zijderveld beschrijft de cultuur van de moderne
abstracte samenleving in termen van het immoralistisch ethos waarin
waarden en normen vaag, algemeen en vrijblijvend zijn geworden. De
traditionele waarden hebben plaats gemaakt voor consumentisme,
privatisme en subjectivisme (Zijderveld, 1979; 198lb; 1983a; 1983b).

De veranderingen in de samenleving worden doorgaans aangeduid met
modernisering en worden veelal weergegeven in typologielan van tijdper-
ken en stadia. De transformatie in waardenorientaties wordt daarbij
meestal in het licht van de ingrijpende structurele en culturele verande-
ringen geplaatst en omdat met name op deze gebieden een opmerkelijke
overeenkomst kan worden vastgesteld m de landen van de westerse
wereld, wordt welhaast als vanzelfsprekend aangenomen dat ook de
waardenorientaties in al deze landen in dezelfde richting zijn veranderd.
In vergelijking met andere landen vertonen de landen van de westerse
wereld inderdaad veel overeenkomsten in mate van economisch-techno-
logische ontwikkeling, de mate van urbanisatie, het verzorgingsniveau en
de geboortecijfers.
In de vele literatuur over modernisering wordt over de ontwikkeling van
de samenleving gesproken alsof er geen onderscheid tussen samenlevin-
gen moet worden gemaakt. De opvatting dat het Westen homogeen in
cultuur is, kwamen we reeds bij Weber tegen, die in de protestantse
ethiek en de geest van het kapitalisme typische kenmerken van het
Westen zag (Weber, 1904-5, 1979). Maar de ene samenleving is de
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andere niet, en globale omschrijvingen van de westerse wereld als een
homogeen gebied doen dan ook wemig recht doen aan de pluriformiteit.
Landen verschillen immers in de vorm en de ontwikkeling van hun
politieke en economische systeem, in hun sociale verhoudingen en in de
politieke en religieuze groeperingen die domineren. In Groot-Brittannie
zijn de conservatieven al meer dan een decennium aan de macht, in
Spanje regeren de socialisten. In Nederland is sprake van een grote
diversiteit aan politieke partijen, in Groot-Brittannie en de Verenigde
Staten is het aantal politieke partijen beperkt. In Belgie woedt een
taalstrijd, en in Noord-Ierland leven katholieken en protestanten reeds
vele jaren in staat van oorlog. Italianen zijn voor het overgrote deel
katholiek, Noren voornamelijk protestant (zie verder o.a. Vig en Stief-
bold, 1974; Lane en Ersson, 1987). De verschillen blijken ook uit de
halfjaarlijkse Eurobarometers waarin verslag wordt gedaan van de
meningen, en vooral van de veranderingen daarin, van de Europeanen
(1). Dergelijke verschillen in meningen staan niet op zich, maar hebben
te maken met het eigen ontwikkelingspeil, de specifieke problemen en
de verschillen in cultuur en tradities in de afzonderlijke landen (Euroba-
rometer, 1985: I). De moeizame weg naar de Europese eenwording duidt
op de grote verschillen en belangentegenstellingen die er bestaan tussen
de landen. Er wordt gesproken van het Europa van de twee snelheden
om aan te geven dat binnen de Europese Gemeenschap de zuidelijke
landen aanmerkelijk zwakker zijn ontwikkeld dan de noordelijke landen
(Jongbloed, 1986; Penders, 1986).

In deze studie wordt een poging ondernomen de diversiteit in waarden
in dertien westerse landen, te weten: Frankrijk, Groot-Brittannie, West-
Duitsland, Italie, Nederland, Denemarken, Belgie, Spanje, Ierland,
Noord-Ierland, Verenigde Staten, Canada en Noorwegen empirisch in
kaart te brengen. Er bestaat een groeiende behoefte aan dergelijke
onderzoekingen, niet alleen wetenschappelijk, maar ook maatschappelijk.
De Europese eenwording op economisch terrein roept vragen op naar de
Europese identiteit. Een grote diversiteit in waarden zou, aangevuld met
allerlei nationalistische gevoelens, een verdergaande Europese eenwor-
ding kunnen bemoeilijken.
Ondernemers worden, min of meer, gedwongen zich steeds minder
lokaal en steeds meer internationaal te orienteren. Organisaties beper-
ken zich niet meer tot een bepaalde natie, maar worden m toenemende
mate geconfronteerd met de Europese of zelfs mondiale context. Kennis
van andere culturen wordt dan ook steeds meer noodzakelijk.
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1.2 De modernisering van de samenleving

De vraag of er in de westerse landen sprake is van convergente dan wel
divergente ontwikkeling van waardenorientaties roept de vraag op hoe
verschillen en overeenkomsten in waarden te verklaren zijn. Aankno-
pingspunten voor een dergelijke verklaring worden geleverd door moder-
nisermgstheorieiin, zoals die door de klassieke sociologen naar voren
zijn gebracht. Modernisering werd door hen beschreven aan de hand van
elkaar in de tijd opvolgende samenlevingsvormen die representatief
zouden zijn voor de verschillende fasen die een samenleving doormaakt
van een voor-moderne, agrarische samenleving naar een moderne
geindustrialiseerde samenleving (2). De volgende veranderingen op
economisch, politiek, sociaal en cultureel gebied staan in de beschrijvin-
gen van de ontwikkelingen in de samenleving centraal.

* De traditioneel op landbouw en grondbezit gebaseerde samenleving is
veranderd in een geindustrialiseerde samenleving, waar in plaats van
land kapitaal de dominerende economische factor is. Het aantal in de
landbouw werkzame personen is sterk afgenomen ten gunste van het
aantal personen dat in andere sectoren van de economie werkzaam is,
de industrie en vooral de dienstverlenende sector. In de moderne
samenleving wordt technologische vernieuwing niet meer aan het toeval

4 overgelaten, maar bewust en systematisch nagestreefd. De moderne
produktie is in hoge mate gerationaliseerd en volgens plan georga-
niseerd om een maximaal resultaat te bereiken met minimale kosten. De

4 economische structuur differentieert zich zodat er delen met zeer
gespecialiseerde taken ontstaan die niet los van elkaar staan maar op
elkaar aangewezen zijn. De economische structuur wordt steeds groot-
schaliger. In toenemende mate wordt gesproken van transnationaal
ondernemen waarbij de nationale grenzen steeds minder van belang
worden geacht. Nationale markten worden onderdelen van een internati-
onaal geintegreerd netwerk, met andere woorden de moderne economie
is een wereldeconomie. Naast de produktie en de handel neemt tijdens

A het moderniseringsproces ook de consumptie sterk toe. Niet alleen het
bruto nationaal produkt per hoofd van de bevolking en het aantal
handelstransacties zijn toegenomen, ook het consumptieniveau per hoofd
is in moderne samenlevingen veel hoger geworden. Volgens sommigen is
het consumeren een essentieel onderdeel van de moderne levensstijl
geworden (Janowitz, 1976; Van Doorn, 1982; Zijderveld, 1979; 198lb;
1983a; 1983b; Campbell, 1987).

De traditionele samenleving wordt meestal omschreven als bestaande uit
relatief kleine eenheden met verschillende graden van autonomie. Macht
en gezag zijn er in handen van een kleine groep lokale bestuurders en zo
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er al centraal gezag bestaat is dit veelal zwak ontwikkeld en instabiel. Er
zijn echter grotere en stabiele politieke eenheden ontstaan, vaak in de
vorm van nationale staten. Volgens Elias is deze "Soziogenese des Staat-
es" 66n van de karakteristieken van structurele modernisering. "Die
Bildung von besonders stabilen und spezialisierten Zentralorganen fur
grOBere Gebiete ist eine der hervorstechendsten Erscheinungen der
abendlandischen Geschichte" (Elias, 1969: 226).

biL «4 . Er is een gecentraliseerd en bureaucratisch georganiseerd bestuurs-
0

apparaat ontstaan, gekenmerkt door een netwerk van bevoegdheden,
competenties, formele regels en gestandaardiseerde procedures. De
politieke voorrechten van de elite zijn geleidelijk afgeschaft ten gunste
van de staatsmacht.
Tegelijk met het ontstaan van grotere politieke verbanden eisen steeds
meer groeperingen in de samenleving het recht van politieke represen-
tatie op. Op politiek gebied kenmerkt de moderne samenleving zich door
mobilisatie en participatie (Huntington, 1974).

illl' <
De bevolking in  de op landbouw gebaseerde traditionele samenleving

M  ,4     woonde overwegend ruraal. De toenemende industriele produktie bracht
0, grote delen van de bevolking naar de stad, waardoor reusachtige bevol-

kingsconcentraties zijn ontstaan. De moderne samenleving is dan ook
een verstedelijkte.
De toegenomen handel, industrie en bevolkingsconcentratie hadden een
grote behoefte aan een sterk ontwikkelde infrastructuur op gebieden als
transport, verkeer, behuizing, energievoorziening etc. tot gevolg. Niet
alleen de geografische, ook de sociale mobiliteit is enorm toegenomen.
De privileges van afstamming ('ascription') zijn in waarde gedaald, en er
voor m de plaats kwamen nieuwe privileges voor met name de intellec-
tuelen, de beter geschoolden in de samenleving, die zich verheven
konden achten boven degenen die door handenarbeid in hun levenson-
derhoud moeten voorzien (Laeyendecker, 1981: 33; Schoorl, 1974: 136).
In de moderne samenleving is de gezondheidszorg hoog ontwikkeld,
waardoor de levensverwachting sterk is toegenomen, en is de sociale
zekerheid van het individu in hoge mate gewaarborgd in de vorm van
een verzorgingsstelsel. In de verzorgingsstaat heeft ieder individu recht
op een minimum aan materiele welvaart en immaterieel welzijn (Zijder-            1
veld, 19818: 38; Schnabel, 1983: 25-29). Verder heeft de gezinsvorm van
de uitgebreide familie, voor zover vroeger aanwezig, plaats moeten
maken voor het veel kleinere kerngezin en is de directe sociale controle,
als gevolg van de uitbreiding van het aantal functionele relaties in de
moderne samenleving, sterk afgenomen.

*  Verder kan nog gewezen worden op de toename van informatie, commu-
nicatie en de deelneming aan het onderwijs die massale vormen aan-
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neemt. Vooral de introductie en verbreiding van het bezit van de televi-
sie heeft ertoe geleid dat informatie van over de gehele wereld binnen
ieders bereik komt. "Geen publiek is zo jong dat het door de televisie
wordt buitengesloten. Geen mens is zo arm dat hij het zonder televisie
moet stellen. Geen onderwijssysteem is zo idealistisch dat het niet door
de televisie wordt beinvloed. En bovenal is er geen enkel onderwerp van
algemeen belang - politiek, nieuws, onderwijs, opvoeding, geloof, weten-
schap, sport - dat uiteindelijk niet op het scherm wordt gebracht" (Post-
man, 1986: 83).
Het onderwijs- en informatieniveau is hoog in de moderne samenleving.
Het percentage deelnemers aan het hoger- en wetenschappelijk onder-
wijs is sterk toegenomen terwijl op de arbeidsmarkt ook steeds meer
hoog gekwalificeerd personeel wordt gevraagd. Het verkrijgen van en
beschikken over kennis wordt steeds belangrijker. Bell ziet een samenle-
ving ontstaan waarin de waarde die nu nog aan arbeid wordt gegeven
plaats heeft gemaakt voor de waarde van kennis. "In een industriele
maatschappij, waarbinnen een heel groot deel van de toegevoegde
waarde gecreeerd wordt door een enorm leger van industriearbeiders, is
een arbeidswaarde-theorie te rechtvaardigen. Wanneer echter de toege-
voegde waarde bij het produktieproces voor een groot deel ligt in
innovatie, reorganisatie van technieken, uitvindingen en dergelijke,
hetgeen steeds meer het geval is, dan hebben we te doen met een
waarde-theorie, gebaseerd op kennis" (Bell, 1978: 117). De toekomstige
maatschappij is een informatiemaatschappij met de 'kennisarmen' als
machtelozen, want "zoals in het agrarische tijdperk grondbezit en in het
industriele tijdperk kapitaal macht opleverde, zo zal in het informatie
tijdperk kennis macht verlenen" (Porat, 1981: 69). Ook door Toffier
(1981) wordt het informatietijdperk voorspeld waarin de automatisering
een belangrijke rol zal spelen. Aan een dergelijke ontwikkeling kan
niemand ontkomen, tenminste zo voorspellen de reclame- en marketing-
campagnes van computerproducenten (Roszak, 1986; zie ook Postman,
1986).

De vermelding van bovengenoemde veranderingen beoogt niet een
uitputtende opsomming te zijn van de veranderingen die zich in de
samenleving hebben voorgedaan. Ze zjjn wel illustratief voor het beeld
van modernisering als een proces dat zich niet beperkt tot een eenzijdige

<     ontwikkeling op 66n terrem, maar als
een proces dat de gehele samenle-

ving omvat. Modernisering kunnen we dan ook opvatten als een proces
van onderling afhankelijke veranderingen op economisch, sociaal,

- cultureel en politiek gebied (Bax, 1988: 11).
Dergelijke veranderingen hebben ook consequenties voor het samenle-
ven van mensen en de waarden en normen die er op na worden gehou-
den. Mensen zijn als gevolg van differentiatie en specialisering steeds
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meer afhankelijk van elkaar geworden. De onderlinge solidariteit, het
cement van de samenleving, is niet meer gefundeerd m het groepsleyen,
maar in de wederzijdse afhankelijkheid. Ieder individu heeft zijn eigen
taak in de samenleving hetgeen de individualiteit bevordert (Durkheim,
1893, 1964).

T6nnies (1887, 1972) heeft deze veranderingen aangeduid met de
overgang van "Gemeinschaft" naar "Gesellschaft". In een "Gemeinschaft"
zijn de relaties tussen de mensen direct en alomvattend, zoals bijvoor-
beeld het geval is in een familie en bij vriendschappen. Er is sprake van
persoonlijke betrokkenheid, affectie en gewoontevorming. Naarmate een
samenleving zich verder ontwikkelt nemen individualisme en rationaliteit
toe en ontstaat de "Gesellschaft", die zich kenmerkt door ruil tussen
elkaar onbekende individuen. De relaties tussen mensen zijn opperviak-
kig en indirect geworden en beperken zich slechts tot de leefsfeer van de
op elkaar betrokken individuen.
De toegenomen rationaliteit heeft ook volgens Weber (1921-22, 1972)
geleid tot een toenemende individualiteit. Het rationaliseringsproces is in
alle segmenten van de samenleving doorgedrongen. De rationalisatie van
de economie heeft geleid tot het moderne kapitalisme, de politieke en
religieuze rationalisering tot de bureaucratie, respectievelijk de gesecula-
riseerde godsdienst. De moderne samenleving is bureaucratisch, kapita-
listisch, gericht op wetenschap en techniek, planning, kortom rationeel,
en ook de moderne mens is rationeel geworden. Het individu probeert
zelf zijn eigen koers te bepalen onder rationele afweging van alternatie-
ven. Traditionele waarden worden niet langer als vanzelfsprekend aan-
en overgenomen.

De veranderingen die zich op het gebied van waarden hebben voltrokken
zijn door Kluckhohn en Strodtbeck samengevat in een vijftal fundamen-
tele oriantaties die te maken hebben met (Kluckhohn en Strodtbeck,
1961: 10-20):
1. het oordeel over de menselijke natuur (is de mens van nature slecht

of goed noch slecht of goed?)
2. de relatie met de natuur (is de mens ondergeschikt aan de natuur of

is er sprake van harmonie of domineert de mens de natuur?)
3. houding tegenover tijd (is de mens gericht op het verleden, het heden

of de toekomst?)
4. houdillg tegenover menselijke activiteiten (richt men zich op wat de

mens is (passief), op wat hij is geworden of wat hij doet (actief)?)
5. relaties tussen mensen (is er sprake van hierarchische posities, is er

sprake van samenwerking of is er sprake van individualisme?).
Modernisering is nu de overgang van primitieve passiviteit naar modern
activisme. In de primitieve samenlevmg zijn de individuen pessimistisch,
ondergeschikt aan de natuur, georienteerd op het verleden, passief en
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wordt men geregeerd door natuurlijke leiders. In de moderne samenle-
ving is men optimistisch over het menselijk kunnen, gericht op het
exploiteren van de natuurlijke bronnen, op de toekomst gericht en vooral
autonoom.
Mede ten gevolge van de afgenomen hegemonie van traditie en religie
ontstaat er meer ruimte voor individuele vrijheid. Klages vat de ontwik-
keling waarin de traditionele waarden als discipline, gehoorzaamheid,
orde etc., aan betekenis inboeten en waarden als emancipatie, gelijkheid,
participatie, autonomie, avontuurlijkheid, creativiteit, ongebondenheid
e.d. in betekenis toenemen, samen en spreekt van een afname van
"Pflicht- und Akseptanzwerte" en een toename van 'Selbstentfaltungswer-
te' (Klages, 1985: 23) (3). De moderne mens wordt gekarakteriseerd
door "a sense of personal efficacy, openness to new experience, respect
for science and technology, acceptance of the necessity for strict schedul-
ing of time, and a positive orientation toward planning ahead" (Inkeles,
1983:8).

De samenleving is veranderd van een kleinschalige, agrarische samenle-
ving, gedomineerd door religie en gebaseerd op verwantschap, in een
grootschalige, geindustrialiseerde, bureaucratische en individualistische
sannenleving.

De ontwikkeling van de samenleving betekent voor het individu steeds
meer individuele vrijheid, meer autonomie. Waarden en normen worden
niet meer opgelegd en gelegitimeerd door de kerk, maar zijn afgestemd
op persoonlijke motieven. Duidelijk komt dit tot uitdrukking in de toege-
nomen vrijheden op het gebied van de seksuele en huwelijksmoraal. Het
aantal echtscheidingen en niet-huwelijkse relatievormen is toegenomen
en op seksueel gebied is een grote vrijheid van handelen ontstaan. Het
individu, het eigene, de 'ik' gerichtheid is steeds meer een centrale plaats
gaan innemen in de samenleving. De moderne waarden zijn individuele
vrijheid, zelfontplooiing, zelf-expressie en creativiteit. Vooral de term
zelfontplooiing wordt vaak gebruikt om het ethos van de moderne tijd te
duiden.

Door sommigen wordt dit ethos voornamelijk vertaald met egocentrisme.
Zijderveld spreekt van immoralisme, waarin vooral de vrijblijvendheid en
consumentistische gerichtheid, dat wil zeggen het overvloedig en vooral
gedachteloos consumeren om de behoeften hier en nu onmiddellijk te
bevredigen, de belangrijkste kenmerken zijn (Zijderveld, 1979; 198lb;
1983a; 1983b). Volgens Lasch (1980) hebben de maatschappelijke
ontwikkelingen geleid tot de narcistisch ingestelde mens die de aandacht
exclusief richt op de eigen persoon. Sennett spreekt van "the fall ofpublic man" om aan te geven dat mensen zich steeds minder inzetten
voor de publieke zaak, maar daarentegen steeds meer strijden voor een
zoeken naar authenticiteit (Sennett, 1977).
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Anderen, zoals bijvoorbeeld Yankelovich en Inglehart, beoordelen het
toenemende individualisme minder pessimistisch. De eerste verwacht dat
er in de toekomst steeds meer behoefte zal ontstaan aan intense per-
soonlijke relaties en hij spreekt in dit verband van een "ethic of commit-
ment" waarin individuen weer op elkaar betrokken zijn (Yankelovich,
1981).

Inglehart  (1977; 1990) verwacht  dat het aantal postmaterialisten  nog zal
toenemen en dat impliceert dat steeds meer mensen belang gaan hech-
ten aan persoonlijke, niet-materiele zaken. De gerichtheid op zelfont-
plooiing gaat niet gepaard met een onpersoonlijke samenleving die
louter bestaat uit autonome individuen, maar met een samenleving
waarin persoonlijke contacten belangrijk zijn (4).

1.3 De westerse wereld: homogeniteit of diversiteit?

Dergelijke beschrijvingen van de ontwikkelingen in de samenleving laten
weinig plaats voor mogelijke verschillen in ontwikkeling tussen, en zelfs
binnen landen. Een samenleving verandert evenwel niet gelijkmatig doch
partieel. Het idee van een universeel proces van modernisering mpet
plaats maken voor het idee van een gedifferentieerde modernisering
(Eisenstadt, 1987). Immers, de weergegeven veranderingen voltrekken
zich niet in een historisch vacuum, maar worden in snelheid en richting
juist bepaald door historische gegevens.
De afzonderlijke samenlevingen in het Westen worden weliswaar met
dezelfde processen van modernisering geconfronteerd, maar de reacties
op deze processen varieren van land tot land en wellicht zelfs van streek
tot streek. Kerr constateert dat er sprake is van convergentie waar het
gaat om veranderingen die zich voordoen op het gebied van arbeidsde-
ling, schaalvergroting, toenemende sociale en geografische mobiliteit,
bureaucratisering en formalisering van sociale en economische relaties,
groei van de put)lieke sector en toenemende toepasbaarheid van en
behoefte aan mformatie, maar dat op het gebied van waarden (nog)
grote verschillen bestaan tussen de landen (Kerr, 1983: 72).
De uitgangssituatie van modernisering alsmede het startpunt zijn niet
voor alle landen gelijk (5). Landen verschillen wat betreft geografische
ligging, economische omstandigheden, infra-structuur, politiek systeem
e.d., en mede daardoor ook wat betreft de aanvang van modernisering.
Wanneer deze aanvang wordt gelegd bij "de overgang van een overwe-
gend agrarische naar een industriele samenleving en de enorme sociale
en politieke veranderingen die daarmee gepaard gaan" (Van Snippen-
burg, 1986: 46) (6), dan blijkt zij met name in Engeland vroegtijdig te
zijn ingezet. Genoemd wordt het jaar 1649 (Van Snippenburg, 1986: 90).
Groot-Brittannie kende in 1981 dus reeds een lange geschiedenis van
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modernisering, terwijl een land als Ierland daar ver bij achterblijft (zie
tabel 1.1).

Tabel 1.1 Duur van modernisering in een aantal westerse landen

Land Aantal jaren

Groot-Brittannie (7) 205

Verenigde Staten 205

Frankrijk 192
Canada 190
Nederland 186

Belgie 186
West-Duitsland 178
Italia 176
Denemarken 174

Noorwegen 172

Spanje 169
Ierland 111

Bron: Van Snippenburg, 1986, 168.
Het begrip is geoperationaliseerd met het "aantal jaren verstreken sinds de aanvang van de
moderne economische en politieke ontwikkeling"  . Het betreft het aantal jaren verstreken in
1969 (Van Snippenburg, 1986: 91). In deze tabel is dat gecorrigeerd voor 1981.

Er zijn reeds vele pogingen gedaan landen in te delen naar hun mate
van modernisering. Daarbij wordt gebruik gemaakt van objectieve
gegevens, zoals bijvoorbeeld het percentage arbeiders werkzaam in de
landbouw en werkzaam in de industrie, het aandeel van de landbouw in
het bruto binnenlands produkt, het aantal in de dienstensector werkzame
arbeiders, het aantal telefoons, de deelneming aan het hoger onderwijs
e.d. (Lane en Ersson, 1987: 49; zie verder onder meer: Harbison,
Maruhnic en Resnick, 1970; Schoorl, 1974; Bertrand, 1981; Banks, 1981;
Scholing, 1982; Van Puijenbroek en Van Snippenburg, 1984; Van Snip-
penburg, 1986). Voor al dit soort indicatoren worden vervolgens schalen
geconstrueerd waarop de niveaus van ontwikkeling kunnen worden
afgezet (8). Dergelijke schalen illustreren dat de landen niet alle even
modern zijn. De Verenigde Staten blijken moderner dan West-Europa,
terwijl in West-Europa sprake is van een tweedeling in noord en zuid
(zie tabel 1.2).
De noordelijke landen zijn in menig opzicht moderner dan de zuidelijke,
met uitzondering dan van de Ierse Republiek die in niveau van ontwik-
keling meer overeenkomt met de zuidelijke dan met de noordelijke
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landen. Deze tweedeling valt ook waar te nemen in de data van de
EVSSG waar het gaat om de verdeling van de respondenten in de
verschillende landen naar opleidingsniveau (9). In Italic en Spanje zijn
relatief veel respondenten die voor hun 12e levensjaar de schoolop-
leiding reeds hebben beXindigd (10).

Tabel 1.2 De mate van structurele modernisering in een aantal westerse
landen

Onderzoek(*)                                                             1                                      2
Tijdstip van meting 1965 1975
Bereik van de schaal 0-100 130-8410

Frankrijk                                        87                  5950
Groot-Brittanni8                                         90                       3780
West-Duitsland                                           88                       6670
Italic                                                          78                       2810
Nederland                                                  86                       5750
Denemarken                                                       89                            6810
Belgie                                           89                  6270
Spanje                                           68                  2750
Ierland                                                       73                       2390
Verenigde Staten 100 7120
Canada                                                       94                       6930
Noorwegen                                        86                   6760

* Bron onderzoek: 1. Van Puijenbroek en Van Snippenburg, 1984, 255-256;
2. Van Snippenburg, 1986, 94-99, 168.

Veranderingen in waarden spelen zich niet in een vacuum af, maar gaan
vergezeld van ontwikkelingen in de structuur van de samenleving zoals
hierboven aangegeven.    Er is sprake   van een wisselwerking   en    van
wederzijdse beinvloeding van structurele en culturele verandermgen in

- een samenleving.
Veranderingen in de cultuur leiden tot veranderingen in de structuur en
omgekeerd (Vago, 1980: 25-26). Zo heeft het protestantse ethos de
opkomst en ontwikkeling van het kapitalisme sterk bevorderd (Weber,
1904-5, 1979), maar heeft de postmaterialistische orientatie zich pas
kunnen ontwikkelen nadat de samenleving in de behoeften aan materi-
ele zaken kon voorzien. Doordat een grote mate van materieel welzijn
werd bereikt konden de behoeften van materiele zaken naar immate-
riale of ideele aspecten worden verlegd (Inglehart, 1977; 1990). De
gerichtheid op het consumeren, dat zo kenmerkend is voor de moderne
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mens, is mede een gevolg van de ontwikkeling van de samenleving naar
een verzorgingsstaat en van de verbeteringen in materiele leefomstan-
digheden (Vig en Stiefbold, 1974: 43). Om het met de vaak geciteerde
vergelijking van Zijderveld te zeggen: het immoralistisch ethos past als
een hand in een handschoen bij de verzorgingsstaat (Zijderveld, 1979:
99; Zijderveld, 198lb: 127).
Wanneer nu geconstateerd wordt dat een land in structureel opzicht
'moderner' is dan een ander land valt te verwachten dat dit ook het
geval is op het gebied van de waarden. Concreet betekent dit dat we
verwachten dat binnen de door ons onderzochte landen een onderscheid
gemaakt kan worden in de Verenigde Staten aan de ene kant als het
meest moderne land tegenover Europa, dat opgesplitst kan worden in
een meer modern noorden en een meer traditioneel zuiden.

1.4 Probleemstelling

Het doel van deze studie is, zoals in de inleiding reeds is aangegeven,
het in kaart brengen van de fundamentele waardenorientaties in een
groot deel van de westerse wereld. Getracht wordt de vraag te beant-
woorden of er sprake is van homogeniteit dan wel heterogeniteit van
waardenorientaties.
Nagegaan zal worden of er verschillen zijn tussen de landen en waardoor
deze verschillen verklaard kunnen worden. Een mogelijke verklaring kan
worden gevonden in verschillen in niveau van modernisering. Wanneer
een land in structureel opzicht niet of weinig is gemoderniseerd, valt te
verwachten dat ook op het gebied van waarden nog sprake is van
traditionele ori8ntaties.
Een van de mogelijke indicatoren voor de mate van modernisering op
het gebied van waarden zou kunnen worden gevonden in de coherentie
van waardenpatronen. In traditionele samenlevingen, zo is althans een
vaak gehoorde aanname, bestaat er een samenhangend stel waarden, dat
vooral gefundeerd is in de religie (vgl. Meulemann, 1987). Door sociale
differentiatie is de samenlevmg uiteen gevallen in vele kleinere delen
met eigen waarden en normen, die niet langer de gehele samenleving
omvatten maar specifiek op het onderdeel van toepassing zijn. Moderni-
teit op het gebied van waarden zou dan impliceren dat de waarden in de
verschillende delen van de samenleving los van elkaar zijn komen staan.

Het voorgaande kunnen we samenvatten in een vijftal onderzoeksvragen
die we in deze studie willen beantwoorden:
1. Welke waarden kunnen in een aantal westerse landen worden

onderscheiden?
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2.    Wat zijn de belangrijkste verschillen en overeenkomsten in waarden
tussen deze landen?

3.    Hoe zijn verschillen binnen landen te verklaren?
4.     Hoe zijn verschillen tussen landen te verklaren?
5.    In hoeverre is er in de afzonderlijke landen sprake van een samen-

hangend stel waarden?

1.5 De onderzoeksgegevens

De data die ons ter beschikking staan zijn aan het begin van de jaren
tachtig verzameld in de landen van de toenmalige Europese Gemeen-
schap inclusief Spanje. Het betreft de surveygegevens van de European
Value Systems Study Group (EVSSG) (11) die aan het eind van de jaren
zeventig het initiatief heeft genomen tot een onderzoek naar de waarden
in Europa (12). Ook buiten Europa bleek er interesse voor het onder-
zoek te bestaan hetgeen ertoe leidde dat in de loop van 1982 en 1983
het oorspronkelijk voor West-Europa bedoelde onderzoek navolging
heeft gekregen in een groot aantal landen buiten Europa (13). Ook in de
Scandinavische landen en zelfs in Hongarije en de SovJet-Unie is dezelf-

14&
de vragenlijst, of althans een groot deel daarvan afgenomen (14).
Daar gebruikgemaakt wordt van reeds bestaand materiaal betreft ons

4(1 el /  9nderzoek derhalve een secundaire analyse hetgeen de beperking
c ,     inhoudt dat alleen dat onderzocht kan worden wat in de data ligt opge-

slagen (voor de voor- en nadelen van secundaire analyses kunnen we
verwijzen naar Nederhof, 1982: 34-52; Hagenaars, 1985: 5-11). De
vragenlijst bestaat uit een aantal domeinen (15): vrije tijd, arbeid, religie,
politiek, huwelijk en gezin. Naast "keuze" vragen, waarbij de respondent
wordt gevraagd twee of meer alternatieven te ordenen of de meest
gewenste te kiezen, zijn er opinies over uiteenlopende zaken voorgelegd.
Tenslotte zijn ook een aantal vragen met betrekking tot concreet gedrag
opgenomen (zoals kerkbezoek, politiek activisme).
In deze studie beperken we ons tot de domeinen van religie en moraal,
maatschappij en politiek, en primaire relaties en seksualiteit, terwijl het
aantal landen beperkt is tot dertien (16).
9pde methode van dataverzameling hebben we geen invloed gehad. Zo
iS m sommige landen een aselecte steekproef getrokken (zoals in Neder-
land, zie Halman e.a., 1987: 284-286), in andere landen is met quota
steekproeven gewerkt (onder meer m West-Duitsland, zie Noelle-Neu-
mann en Kocher, 1987: 409). Dit soort verschillen in steekproef blijkt
voort te komen uit verschillende onderzoekstradities of beperkte moge-
lijkheden om gebruik te maken van nationale registraties. Zo blijkt het
bijvoorbeeld in Spanje onmogelijk nationale registers (zoals het woning-
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bestand of personen) te raadplegen waaruit op basis van toeval respon-
denten geselecteerd kunnen worden.
Het onderhavige onderzoek heeft betrekking op de volgende landen en
(netto) aantallen respondenten per land.

Tabel 13 Landen en aantal respondenten in dit onderzoek

Land                                         N

Frankrijk 1200
Groot-Brittannie (17) 1167
West-Duitsland 1305
Italia 1348
Nederland 1221
Denemarken 1182

Belgie 1145

Spanje 2303
Ierland 1217
Noord-Ierland 312

Verenigde Staten 2325
Canada 1254

Noorwegen 1051

1.6 Opbouw van deze studie

In grote lijnen kunnen we de inhoud van deze studie als volgt weergeven.
In hoofdstuk twee wordt een theoretische uiteenzetting gegeven over het
begrip waarde. Sociologen lijken het onderling weinig met elkaar eens te
zlJn waar het gaat om de precieze definitie van het waardebegrip, maar
over de essentie van waarden blijkt bij nadere beschouwing toch een
grote mate van overeenstemming te bestaan. We zullen ingaan op vragen
als hoe kunnen waarden worden gedefinieerd en hoe kunnen ze worden
waargenomen. Met name dat laatste punt zal belangrijk zijn, omdat wij
in deze studie (18) nogal afwijken van de manier waarop in de overige
publikaties rond het EVSSG onderzoek waarden zijn onderzocht (19). c.,

In hoofdstuk drie besteden we aandacht aan enkele methodische aspg:-   , : . .6
ten  van het internationaal vergelijkend onderzoek.   In een dergelljk'
onderzoek wordt men geconfronteerd met een aantal specifieke proble-
men die kort zullen worden aangeduid, waarbij de consequenties voor
ons onderzoek zullen worden aangegeven.
In de drie hoofdstukken die daarop volgen komen de afzonderlijke
waardendomeinen aan bod. Na een korte schets van de ontwikkelingen
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die zich op het betreffende terrein hebben voorgedaan worden de
waarden op dat terrein empirisch in kaart gebracht. Achtereenvolgens
zijn dat de religieus-morele waarden, waarden op maatschappelijk en
politiek terrein en waarden rond de primaire levenssfeer.
In hoofdstuk zeven wordt geprobeerd de waarden op de afzonderlijke
terreinen met elkaar in verband te brengen en wordt nagegaan in
hoeverre er in de moderne samenleving sprake is van waardencomparti-
mentering. De mate waarin daarvan sprake is wordt vervolgens gerela-
teerd aan de indeling van landen naar hun mate van moderniteit, zoals
we in dit eerste hoofdstuk hebben gedaan. Tenslotte gaan we in hoofd-
stuk zeven na in hoeverre in de verschillende landen dezelfde patronen
in waardenvoorkeuren kunnen worden gevonden.
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NOTEN

(1)    "Een van de doelstellingen van "Euro-Barometer", ..., is juist beter
te weten te komen hoe de burgers van de Lid-Staten op een
bepaald moment over de belangrijkste onderwerpen van gemeen-
schappelijk belang denken en de ontwikkeling van deze meningen
en van de daaraan ten grondslag liggende houdingen geregeld te
volgen" (Eurobarometer, 1985: I). Kortom, landen verschillen in
menig opzicht van elkaar.

(2) Voor diverse onderdelen van deze paragraaf is gebruik gemaakt
van Dorenbos, Halman en Heunks (1987).

(3) Volgens Klages verlopen beide ontwikkelingen niet synchroon.
Hoewel de traditionele waarden afnemen en de zelfontplooiings-
waarden toenemen en er tussen beide waarden een negatieve
samenhang bestaat, komt het eveneens voor dat mensen zowel
traditionele als moderne waarden belangrijk vinden of beide waar-
den juist afwijzen. "Es liegt die Folgerung nahe, daB die "Pole" des
Wertwandels auf unterschiedlichen und voneinander unabhiingigen
"Dimensionen" liegen und daB die ihnen zuzuordnenden Werte
grundzatslich in den verschiedensten Konstellationen in Erschei-
nung treten kannen, ohne daB sich von einem unausweichlichen
Zwang zur gegenseitigen Substitution sprechen lieBe" (Klages,
1985:23).

(4)   Dat blijkt ook uit de items die hij selecteert om de postmateria-
listische ori8ntatie te meten. E6n van de items daarvoor is streven
naar een vriendelijker en minder onpersoonlijke samenleving (vgl.
Inglehart, 1977: 41; Inglehart, 1990: 75).

(5)   Dat is ook de reden dat ontwikkelingsprogramma's voor de derde
wereldlanden die geent waren op het idee dat de ontwikkelingen
overal dezelfde zouden zijn, mislukten.

(6)  Belangrijk voor het vaststellen van de aanvang van de moderni-
sering is de fase waarin de algehele vernieuwing zich definitief
doorzette. Drie kenmerken zijn daarbij van belang:
"1) De politieke leiders van een land moesten uitdrukkelijk te

kennen geven de sociaal-economische vernieuwing door te
willen voeren;

2)   Er moest een definitief verval zijn ingetreden van de traditio-
nele instituties in een samenlevlng;

3)  Er moest sprake zijn van de totstandkoming van een politiek
georganiseerde samenleving daar waar deze nog niet tot stand
was gekomen" (Van Snippenburg, 1986: 89).

(7)  Het startpunt van de moderne ontwikkeling ligt in Groot-Brit-
tannia ver voor het aanvangsjaar in de overige landen. Om
beinvloeding van de multivariate analysetechnieken te voorkomen
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heeft Van Snippenburg het aanvangsjaar van modernisering in
Groot-Brittannie arbitrair bepaald op "het aanvangsjaar van het
land waar, na Engeland, het eerst de moderne ontwikkeling
inzette. dat was 1776, het begin van de moderne ontwikkeling in
de Verenigde Staten" (Van Snippenburg, 1986: 90).

(8)  Hoewel een op deze manier tot stand gekomen 'algemene index
van ontwikkeling' een betere indicator voor de algemene ontwik-
keling zou moeten zijn dan het bruto produkt per hoofd van de
bevolking (Schoorl, 1974: 56), blijkt uit empirische analyses dat een
dergelijke gecompliceerde meting van economische ontwikkeling
nauwelijks te onderscheiden valt van het bruto nationaal produkt
per hoofd van de bevolking (Van Puijenbroek en Van Snippen-
burg, 1984: 252).

(9)    Het opleidingsniveau is in het EVSSG onderzoek geindiceerd door
de leeftijd waarop de respondent de schoolopleiding of studie
heeft beeindigd.

(10) Met name Itali8 valt op door het lage opleidingsniveau van de
ondervraagden. Ook in Spanje is het percentage respondenten dat
slechts tot het twaalfde levensjaar op school heeft gezeten hoog
(25%), maar een vrijwel even grote groep Spanjaarden (21%)
heeft de opleiding na het 21e levensjaar beliindigd. In onderstaan-
de tabel zijn de gemiddelde scores en standaarddeviaties weergege-
ven van de leeftijd waarop men de dagopleiding heeft afgesloten.
Daarbij is de volgende codering gebruikt:  1  =  12 jaar of jonger, 2
=  13 jaar, 3  =  14 jaar, 5 =  16 jaar, 6 =  17 jaar, 7 =  18 jaar, 8 =
19 jaar, 9 = 20 jaar, 10 = 21 jaar of ouder.

Land Gemiddelde Stdev

Noorwegen 7.53 2.75
West-Duitsland 7.27 2.17

Denemarken 7.23 2.93
Verenigde Staten 7.13 2.57
Canada 6.72 2.57

Nederland 5.89 2.90
Belgie 5.59 2.71
Frankrijk 5.32 2.88
Noord-Ierland 5.14 2.33
Ierland 5.11 230
Groot-Brittannie 4.85 2.11
Spanje 4.80 3.36
Italic 2.84 2.40

(11) In de European Value Systems Study Group (EVSSG) zijn een
aantal onderzoekers verenigd die onderzoek doen naar waarden en
normen. Aan het eind van de jaren zeventig is daartoe op initiatief
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van de hoogleraren Jan Kerkhofs en Ruud de Moor een stichting
onder dezelfde naam in het leven geroepen die gezeteld is in
Amsterdam. De voorbereidingen en begeleiding van het onderzoek
stonden onder leiding van een stuurgroep en de technische activi-
teiten stonden onder verantwoordelijkheid van een technische
groep (zie ook De Moor, 1987c: v; Kerkhofs, 1984: 9).
De stuurgroep bestond uit Prof.Dr. H. Maier-Leibnitz, voorzitter
van de Deutsche Forschungsgemeinschaft (tot 1980), Prof.Dr. K.
Foster, Universiteit van Augsburg (overleden in 1981), Dr. J.R.
Rabier, adviseur van de Europese Economische Gemeenschap,
Prof.Dr. P. Delooz, Universiteit van Mons (Bergen), Dr. M.
Abrams, emiritus-hoogleraar te London, Prof.Dr. J. Kerkhofs,
Universiteit van Leuven, en Prof.Dr. R. de Moor, Katholieke
Universiteit Brabant, Tilburg.
In de technische groep waren de onderzoeksinstituten Gallup in
London (Mr. G. Heald en Mrs. M. James), Faits et Opinions te
Parijs (Prof.Dr. J. Stoetzel en Ms. H. Riffault) en het Institut for
Demoskopie te Allensbach in West-Duitsland (Prof.Dr. E. Noelle-
Neumann en Dr. R. Kdcher ) vertegenwoordigd. Daarnaast
maakten van deze technische groep deel uit Prof.Dr. J. Linz van
de Yale University, USA, en net als Dr. F. Orizo verbonden aan
DATA SA in Madrid en Dr. S. Harding toentertijd nog werkzaam
aan the Polytechnic of North London, momenteel verbonden aan
ISR (International Survey Research Limited).

(12) De definitieve vragenlijst is in 1981 in de Westeuropese landen
afgenomen bij in totaal meer dan 12000 respondenten. Gallup
London heeft de coordinatie van het veldwerk op zich genomen en
het onderzoek in de betreffende landen uitbesteed aan bekende,
vaak aan Gallup gelieerde opinie-onderzoeksbureaus. De steek-
proef omvatte in ieder land  + 1000 interviews (netto) personen van
18 jaar en ouder en daarboven is nog een additionele onder-
zoeksgroep  van  + 200 jongeren  in de leeftijd van  18-24 jaar onder-
vraagd. Via weegfactoren per land wordt de additionele groep
jongeren teruggebracht tot de proportie zoals die in het betreffen-
de land wordt gevonden. Daarbij is tevens een gewicht aangebracht
om de proportie mannen en vrouwen in overeenstemming met de
feitelijke proporties mannen en vrouwen in het betreffende land
terug te kr,Jgen.
De gegevens van de negen Europese landen liggen opgeslagen en
zijn voor iedereen vrij opvraagbaar in het data archief van de
Universiteit van Essex (Economic and Social Research Council
Data Archive at the University of Essex, Wivenhoe Park, Colches-
ter, Essex C04 3SQ, England).
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(13) In de volgende landen heeft het EVSSG onderzoek inmiddels
navolging gekregen: IJsland, Zweden, Finland, Noorwegen, Honga-
rije, Zwitserland (in 1989), Malta, Mexico, Zuid-Afrika, Chili,
Argentinie, Japan, Zuid-Korea, Sovjet Unie, Australie, Nieuw
Zeeland, Koeweit, Libanon. De data van veel van deze landen zijn
vooralsnog niet centraal opgeslagen, hoewel het data archief van
de Universiteit van Essex, waar ook de andere data zijn gearchi-
veerd (zie noot 10), pogingen onderneemt ook de overige data te
bemachtigen.

(14)  Ook in de Sovjet Unie is een groot deel van de vragenlijst afgeno-
men bij 1270 respondenten. Helaas ontbraken ten tijde van het
schrijven van deze studie ons de gegevens daarvan. De data van
Hongarije waren wel tijdig in ons bezit, maar door het ontbreken
van belangrijke items op sociaal politiek gebied is afgezien van
opname van dit land in onze analyses. Voor een eerste summiere
kennismaking met enkele waarden in dat land verwijzen we naar
Halman (1988) terwijl ook Heltai en Szakolczai (1988) gebruik
hebben gemaakt van de Hongaarse data.

(15) Door de omvang van dit boek kon de (Nederlandse) vragenlijst
waarop de analyseresultaten zijn gebaseerd er niet in worden
opgenomen. Deze vragenlijst kan op verzoek worden toegestuurd.

(16)  Het was de bedoeling dat ook de Scandinavische landen in deze
studie zouden worden opgenomen (zie Halman en De Moor, 1987:
2), maar over de data van Zweden kon niet tijdig worden beschikt,
terwijl de tape met de Finse gegevens niet kon worden verwerkt
op de Tilburgse computer (VAX).

(17) Het aantal Britse respondenten is lager dan in eerdere publikaties
waarin verslag wordt gedaan over het EVSSG onderzoek (vgl. De
Moor, 1983: 117; Halman e.a., 1987: 285). Er bleken in het Britse
databestand 64 respondenten twee maal voor te komen. In tegen-
stelling tot het tot nu toe vermelde aantal van 1231 Britse res-
pondenten bestaat onze Britse steekproef uit 1167 respondenten.

(18) Net zoals dat overigens het geval was in de publikatie Traditie,
secularbatie en individualigering (Halman e.a., 1987)

(19)  In de meeste tot nu toe verschenen publikaties rond het EVSSG
onderzoek worden de waarden weergegeven aan de hand van de
antwoorden op de afzonderlijke vragen (vgl. Stoetzel, 1983; Kerk-
hofs en Rezsohazy, 1984; Abrams, Gerard en Timms, 1985; Noelle-
Neumann en K8cher, 1987). Er wordt vrijwel geen enkele poging
gedaan waarden in termen van achterliggende constructen te
operationaliseren. In het Nederlandse verslag (Halman e.a., 1987)
is daartoe een eerste poging ondernomen en enkele van deze
resultaten staan ook vermeld in het Britse verslag (Harding,
Phillips en Fogarty, 1986).
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HOOFDSTUK 2

WAARDEN GEDEFINIEERD EN GEMETEN

2.1 Inleiding

Waarden spelen een belangrijke rol in de sociale wetenschappen. De
overgang van de agrarische samenleving, waarin traditionele waarden
centraal stonden, naar de hedendaagse moderne of postmoderne samen-
leving met de moderne waardenorientaties is een centraal thema in de
sociologie. Men neemt aan dat mensen in hun dageliiks leven zich laten
leiden doorle-WERIen die men in allerlei gedraging-en verwezenlijEE

--zou-willen-zien(zie-"Becker,  1968: - 6; Mukerjee,   1964: 16). Dooi-  de
-toegenorriall--5-Ffidsdeling en bestaanszekerheid, alsmede door de

stijging van het onderwijsniveau, worden waarden als individualisme,
emancipatie en zelfontplooiing belangrijke drijfveren in de samenleving.
Dit  komt  in  de- gedragingen van mensen tot uitdrukking, bijvoorbeeld  in
de toegenomen politieke participatie, de grotere mate van soc:iale
gelijkheid, de strijd om en betrokkenheid bij de kwaliteit van het bestaan
(milieu-activisme) e.d. (vgl. Inglehart, 1977; Van Deth, 1983). In het
ethos van de verzorgingsstaat staan begrippen als consumentisme,
privatisme en subjectivisme centraal, hetgeen in de gedragingen van
mensen zou blijken uit de enorme drang tot consumeren, niet alleen van
goederen, ook van relaties, overheidsvoorzieningen, ideeen etc. (vgl.
Zijderveld, 1979; 198lb; 1983a; Schnabel, 1983).
Ondanks de overeenstemming over het belang van waarden, bestaat er
weinig consensus over het begrip waarde zelf. Uit de omvangrijke hoe-
veelheid literatuur over waarden zou men kunnen opmaken dat de
meningen over wat waarden zijn en welke functie zij vervullen zeer
verschillend zijn. Er wordt wel gesproken van een terminologische jungle
(Brandsma, 1977: 62), en "Soziologischer Sprachgewirr" (Kmieciak, 1976:
147) om aan te geven dat door de vele verschillende omschrijvingen,
veelal in vage termen, weinig inzicht wordt verkregen in het begrip
waarde.
In paragraaf twee zullen we aandacht schenken aan een aantal omschrij-
vingen binnen de sociale wetenschappen, waaruit een aantal essentiele
kenmerken kunnen worden gedestilleerd waarover men het in brede
kring eens lijkt te zijn.
In paragraaf drie komen enkele nauw aan waarden verwante begrippen,
zoals attitudes en normen aan de orde en wordt geprobeerd waarden
daarvan te onderscheiden.
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De door ons gehanteerde definitie van waarden zal in paragraaf vier
worden gepresenteerd. Daarbij hebben we niet de pretentie de door
anderen opgestelde omschrijvingen te overtreffen, maar wel die elemen-
ten uit die definities samen te vatten waarover men het in het algemeen
eens is.
In paragraaf vijf verplaatst de discussie zich van het theoretisch vlak naar
het empirisch onderzoek. De vraag komt aan de orde hoe een theore-
tisch concept als waarde kan worden gemeten? Is het eigenlijk wel moge-
lijk waarden empirisch waar te nemen? In de loop der jaren zijn daartoe
een aantal pogingen ondernomen binnen de sociale wetenschappen maar
er blijken nogal uiteenlopende methoden te kunnen worden toegepast
om waarden te meten.
In paragraaf zes wordt aangegeven welke methoden wij in deze studie
hebben toegepast en in paragraaf zeven wordt dit hoofdstuk afgerond
met een samenvatting en conclusie.

2.2 De terminologische jungle

De term 'waarde' blijkt in de sociologische literatuur, maar niet alleen
daar, tot nogal wat spraakverwarring te leiden. Deze "Misere der 'Wert-
forschung"' (Kmieciak, 1976: 23) moge blijken uit het, ook door anderen
vaak aangehaalde, onderzoek van Lautmann die uit een selectie van om
en nabij 4000 artikelen en boeken zo'n 400 titels vond waarin waarden
worden gedefinieerd met als resultaat 178 verschillende definities van
het begrip (Lautmann, 1971).
Het blijkt dus geen eenvoudige zaak waarden te definiaren, hoewel
iedereen zich wel een of andere voorstelling kan maken van wat met de
term wordt bedoeld. "Whilst colloquial speech may have little difficulty in
using and comprehending the term 'value' as 'a sort of ultimate foundati-
on for action, something that refers to moral action', intellectuals, for
their pains, have not found the job so easy" (Harding, 1980: 11-12).
Waarden verwijzen naar "interests, pleasures, likes, preferences, duties,
moral obligations, desires, wants, goals, needs, aversions and attractions"
(Kluckhohn, 1959: 390; Baier, 1969: 35; Williams, 1968: 283; Williams,
1979: 16). Allemaal aanduidingen van iets dat niet als zodanig direct
observeerbaar is. Daarover is men het in brede kring wel eens: waarden
bestaan, maar zijn niet tastbaar (Scheler aangehaald door Kraft, 1981:
3). Dit verborgen of beter latente karakter van waarden is aanleiding tot
wat Brandsma heeft genoemd "speculatief-theoretische" (Brandsma,
1977: 62) beschouwingen, waardoor de spraakverwarring in de hand
wordt gewerkt. Voor een plaatsbepaling zullen wij een van de meest
geciteerde en geaccepteerde definities weergeven: die van Kluckhohn.
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Kluckhohn omschrijft een waarde als "..a conception, explicit or implicit,  
distinctive of an individual or characteristic of a group, of the desirable 8
which influences the selection from available modes,

means and  ends  of  action" (Kluckhohn, 1959: 395).
Deze definitie heeft niet alleen veel navolging gekregen, maar ook
kritiek te verduren gehad, vooral vanwege een aantal onduidelijkheden.
Zo is er bijvoorbeeld de kritiek van Scholl-Schaaf die zich vooral richt
op de termen impliciet-expliciet en individueel-groep in de definitie, die
slechts precisie suggereren, maar het begrip niet echt verduidelijken,
omdat alle denkbare mogelijkheden zijn opgenomen (Scholl-Schaaf,
1975: 58).
Voornamelijk in de Duitstalige literatuur wordt het gevaar van circula-
riteit genoemd die de term 'desirable' oproept, immers vertaald in het
Duits is een waarde een concept "des wonschenwerten" (Scholl-Schaaf, .t

1975: 58). Ook in andere definities van waarden dreigt het gevaar van C'.,
,• 1,

circulariteit,  want  in de omschrijving zelf wordt datgene genoemd  dat         '
juist gedefinieerd moet worden. Een waarde bestaat niet zonder waarde-
ren, en waarderen kan niet zonder waarde (Van Deth, 1984: 62).
De a priori aanname dat waarden belangrijke determinanten zijn van
gedrag getuigt volgens Jacobs-Wessels van een culturele of idealistische
vooringenomenheid (Jacobs-Wessels aangehaald  door  Van  Deth,   1984:
62), en kan slechts m een empirisch onderzoek blijken. "Es kann Vorstel-
lungen des Wunschenwertens geben die keineswegs Verhalten oder
Entscheidungen beeinflussen, ebenso kannen, ...., verbale AuBerungen
und tatsachliches Verhalten auseinanderfallen" (Friedrichs, 1968: 72).
Ook andere factoren kunnen bij het uiteindelijke gedrag een grote rol
spelen, zoals blijkt in sociaal-psychologische onderzoekingen (Fishbein en
Ajzen, 1975; Ajzen en Fishbein, 1980; Huismans, 1987).
Rokeach is van mening dat de definitie van waarde van Kluckhohn niet
duidelijk is want het is minstens zo moeilijk het begrip 'desirable' te
definieren als het begrip 'waarde' (Rokeach, 1973: 9-10). Hij stelt voor
om het woord 'desirable' niet te gebruiken maar in plaats daarvan te
spreken van 'preferable'. De door hem voorgestelde definitie luidt dan
ook: een waarde is "... an enduring belief that a specific mode of conduct
or end-state of existence is personally or socially preferable to an
opposite or converse mode of conduct or end-state of existence" (Roke-
ach, 1968: 160; Rokeach, 1973: 5).
Dezelfde kanttekeningen als bij de definitie van Kluckhohn kunnen ook
bij deze niet wezenlijk andere definitie van Rokeach worden geplaatst
(Scholl-Schaaf, 1975: 59).

Wanneer de door andere auteurs voorgestelde definities van waarden
worden bekeken, kan worden vastgesteld dat ze veelal in grote lijnen
overeenkomen met hetgeen door Kluckhohn en Rokeach reeds is
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voorgesteld. Friedrichs omschrijft waarden als "bewuBte oder unbewuBte
Vorstellungen des Gewonschten, die sich in Praferenzen bei der Wahl
zwischen Handlungsalternativen niederschlagen" (Friedrichs, 1968: 113)...Klages (1985: 9) formuleert zijn definitie eveneens in dit soort termen en
voegt er net als Friedrichs aan toe dat bijvoorbeeld biologische reflexen
niet vanuit waarden kunnen worden verklaard.
Waartoe pogingen om waarden exact te formuleren kunnen leiden, blijkt
uit de nauwelijks meer te begrijpen definitie die door Kmieciak wordt
voorgesteld, maar waarin in ieder geval eveneens het voorkeurs- en
cognitieve karakter van waarden en de betekenis van waarden voor
gedrag wordt benadrukt. Een waarde is naar het oordeel van Kmieciak,
te omschrijven als "ein kulturell- und sozialdeterminiertes (und gelten-
des), dynamisches, ichzentrales, selbstconstitutives Ordnungskonzept als
Orientierungsleitlinie, die den Systeminput einer Person (Wahrnehmung)
selektive organisiert und akzentuiert sowie ihren Output (Verhalten)
reguliert, mithin eine ichdirigierte aktieve Planung und Ausrichtung des
Verhaltens Ober verschiedene Situationen hinweg ermdglicht" (Kmieciak,
1976: 150).

A  In vrijwel alle definities komt op de een of andere manier tot uitdruk-
king dat waarden moeten worden opgevat als "principles which "guide",
"channel", or "direct" behavior" (Kluckhohn en Strodtbeck, 1961: 6).
Daarbij moet gedrag niet in enge zin worden opgevat, dat wil zeggen als
alleen uiterlijk fysiek gedrag, maar moeten ook allerlei verbale uitingen
tot gedrag worden gerekend. Waarden "zijn merkbaar in verbale of
geschreven uitingen of afteidbaar uit de handelingen van instituties,
organisaties of personen" (Becker en Nauta, 1983: 28). Waarden zijn
maatstaven voor eigen en andermans gedragingen (Van Doorn en
Lammers, 1976: 119), het zijn "algemene orientatiepunten, die het
streven van mensen in de samenleving sturen", ze dienen als "richtingwij-
zers voor het handelen" (Felling, Peters en Schreuder, 1983: 28-29). Met
recht kunnen we stellen: "Es scheint in sozialwissenschaftlichen Theo-
rien wenig kontrovers zu sein, daB es ein spezifisches Kennzeichen von
Werten ist, handlungsorientierend zu wirken" (Vossenkuhl, 1984: 136).
Waarden en gedrag worden ook in de definitie van waarden die Parsons
heeft opgesteld aan elkaar gekoppeld. Hij omschrijft waarden als "mo-
des of normative orientation of action in a social system which define
the main directions of action without reference to specific goals or more
detailed situations or structures" (Parsons, 1960: 171). Uit deze definitie

lJp komt echter  ook naar voren dat waarden te algemeen kijii  O-m  aan le
-geven-Woe iemarid iii--eeff-86ncrete--iituatie zal handelen. Immers,_zeRunnen-sterlitrde riehting aangeven, niet het concrete gedrag bepalen
(Parsons, -1*6b:-172). Waard6n dienen als criterium of standaard iTor
selection among the alternatives of orientation which are intrinsically
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open in a situation" (Parsons, 1951: 12). Als we het hebben over iemands
waarden dan hebben we het dus niet over concrete regels voor gedrag,
maar zoals Felling, Peters en Schreuder stelden, over leidraden, richting-
Jdizers- voondat gedrag:  "het zijn orientatiepunten die-   Pltevingen
sturen" (Felling, Peters en Schreuder, 1983: 26). Waarden vormen met
andere woorden niet de enige verklaring voor concreet gedrag.
In hun theorie van de "reasoned action" geven Fishbein en Ajzen duide-
lijk aan dat waarden slechts 66n van de componenten ter verklaring van
gedrag zijn, naast evaluaties over het betreffende gedrag (Fishbein en
Ajzen, 1975: 13; Ajzen en Fishbein, 1980). Voor het uiteindelijke gedrag
zlJn naast waarde-ori8ntaties zeker zo belangrijk de situatie waarin men
tot een actie moet komen, de normen die heersen in de groep waarvan
men deel uitmaakt en die als referentiekader dient, de biologische
behoeften die men heeft e.d.. "Eine allein von Werten her vorgenomme-
ne Erklarung bliebe undeterminiert" (Friedrichs, 1968: 76).

Het voorgaande resumerend kunnen wij, voorlopig, de volgende drie
kenmerken aan waarden geven waarover men het in grote lijnen in de
literatuur eens is:,,

   1.

Waarden hebben een sturend karakter.  Dat wil zeggen waarden      , -»i .
sturen het gedrag in een bepaalde richting. Waarden zijn "Leitli-
nien" (Kmieciak, 1976), standaarden of criteria "for guiding action"
(Rokeach,  1968: 160; Kluckhohn,  1959:  395).

   2.  De
richting waarin waarden het gedrag sturen is 'desirable' (Kluck-

hohn), 'preferable' (Rokeach), 'gewunscht' (Friedrichs).
3.  Waarden zijn theoretische constructen, immers het zijn 'concepti-

ons' (Kluckhohn, Brewster-Smith (1969)), 'Vorstellungen' (Frie-
drichs), een waarde is een 'belief (Rokeach), een 'Ordnungskonzept'
(Kmieciak), een theoretisch construct van de socioloog (De Jager en
Mok, 1974), en derhalve niet direct observeerbaar (Van Deth). Het
bestaan van waarden kan alleen maar worden gepostuleerd.

2.3 Waarden en verwante begrippen

Uit het voorgaande blijkt dat het moeilijk is exact aan te geven wanneer
iets een waarde is. Dat komt eveneens tot uiting in de vele begrippen die
met waarde in verband worden gebracht of er aan gelijkgesteld. Zo
wordt ingegaan op de relaties van waarde met normen, overtuigingen,
behoeften, attitudes (Brandsma, 1977); normen, attitudes, beliefs,
behoeften, orientaties, leefstijlen (Becker en Nauta, 1983). Kluckhohn
(1959) vergelijkt 'values' met attitudes, culture, motivation, needs, goals,
drives, utility, ideals, beliefs, ideology; termen die ook door Kmieciak
met waarden worden vergeleken: 'Einstellung', 'Meinung', 'Vorurteil',
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'Stereotyp', 'Ideal', 'Ideologie', 'Erwartung', 'Norm', 'Rolle', 'Fahigkeit',
'Selbstkonzept', 'Bedurfnis', 'Motiv', 'Interesse', 'Zeit und Zukunftsper-
spektive', 'Aspiration', 'Ziel" etc. (Kmieciak, 1976). Ook door anderen
worden dergelijke begrippen in relatie gebracht met waarden en uitvoe-
rig besproken (Friedrichs, 1968; Williams, 1968; 1979; Baier, 1969; Roke-
ach, 1973; Scholl-Schaaf, 1975).

Het algemene idee dat uit dergelijke vergelijkingen naar voren komt is
dat waarden fundamenteler, dieper liggende zaken zijn dan al deze
andere concepten. Van waarden wordt gesteld dat ze niet specifiek op
een bepaald object zijn gericht, terwijl veel van de besproken concepten
veel minder abstract zijn en specifiek op een object of situatie zijn
gericht. Een houding   is een houding   ten   opzichte  van   een   objut   of
persoon; een mening heeft men over iets of iemand. Een.norm is een

_£pncrete refiel vpor bepaald_gedrag .(Williams, 1979: 16). Een waarde is
veellob-d-el veel _algemener, niet direct gerelateerd aan bepaald soort-
gearag, en dus ook ruimer dan de begrippen die veelal met waar4en
wordai verward.
In de theorie van Fishbein en Ajzen nemen attitudes een belangrijke
plaats in bij de voorspelling van gedragsintenties. Attitudes worden door
hen aan gedrag gekoppeld in die zin dat het een "attitude toward the
behavior" (Ajzen en Fishbein, 1980: 4-11) betreft. In een eerdere publi-
katie stellen zij dat waarden onder de categorie van attitudes vallen net
als concepten als "attraction, ...., sentiment, and utility" (Fishbein en
Ajzen, 1975: 13). Wat echter in het algemeen uit de literatuur op dit
gebied blijkt is dat van waarden wordt verondersteld dat ze ten grondslag
liggen aan o.a. attitudes (1): "..a value is seen to be a disposition of a
person just like an attitude, but more basic than an attitude, often
underlying it" (Rokeach, 1968: 124).
Waarden plegen niet direct gerelateerd te zijn aan concreet gedrag of
een specifiek object, terwijl attitudes meer gericht zijn op concreet
gedrag of specifieke objecten. "Value systems are (, ...,) not concerned
with specific objects or persons, while attitudes are" (Reich en Adcock,
1976: 20). Wanneer een dergelijk standpunt wordt ingenomen dan
kunnen waarden achter attitudes worden gepostuleerd. Een attitude
"toward "family planning" or zero population growth" wordt ter verklaring
van "the number of children in a completed family, use of the birth
control pill, visits to a family planning clinic, signing a petition for (or
against) legalized abortion, etc." (Ajzen en Fishbein, 1980: 88) gepostu-
leerd. Deze positieve of negatieve 'attitude toward family planning' kan
op haar beurt weer beinvloed worden door moderne of traditionele,
progressieve dan wel conservatieve, waarden op het gebied van primaire
relaties en seksualiteit. De attitude ten aanzien van negers die Ajzen en
Fishbein ter verklaring voor het stemmen op een zwarte burgermeesters-
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kandidaat, het verkopen van iemands huis aan zwarten, het naar een
gemengde school sturen van kinderen postuleren, kan als een uiting
worden gezien van een achter deze en andere attitudes ten aanzien van
minderheidsgroepen liggende waarde, bijvoorbeeld (rassen) gelijkheid of
anti-discriminatie. Met andere woorden de waarde gelijkheid heeft niet
alleen betrekking op de zwarte gemeenschap, maar heeft betrekking op
meer of wellicht alle minderheidsgroeperingen in de samenleving (2).
"While an attitude represents several beliefs focussed on a specific object
or situation, a value is a single belief that transcendentally guides actions
and judgements across specific objects and situations, and beyond
immediate goals to more ultimate end-states of existence" (Rokeach,
1968: 160). Voor zover bovenstaande voorbeelden de indruk wekken dat
waarden en attituden scherp van elkaar onderscheiden kunnen worden
moet, wellicht ten overvloede, worden opgemerkt dat verschillen tussen
beide eerder gradueel dan absoluut zijn.

- Uedrag wordt ook- door  de  m  een sam€nIeving heersende normen  be-
paald. Normen geven in bepaalde situaties aan wat wel en niet mag. Ze
kunnen omschreven worden als "verwachtingen die tevens gehanteerd
worden als maatstaf waaraan het gedrag van mensen wordt afgemeten"
(De Jager en Mok, 1974: 57). Daarbij spelen waarden een belangrijke rol
zoals duidelijk wordt in de beschrijving die Williams geeft van de ver-
schillen tussen beide begrippen: "Values are standards of desirability that
are more nearly independent of specific situations. The same value may
be a point of reference for a great many specific norms; a particular
norm may represent the simultaneous application of several separate
values.... Values, as standards (criteria) for establishing what should be
regarded as desirable, provide the grounds for accepting or rejecting
particular norms" (Williams,  1968: 284). Waarden liggen. met -andere
woorden ten.grQlldslaSaanbgaalde noirmen-vt_y yachtingen,
Het aantal kenmerken van waarden waarover men het in grote lijnen
eens lijkt te zijn kan nu met de volgende drie kenmerken worden
uitgebreid:

1. Waarden zijn niet specifiek maar algemeen. Dat wil zeggen dat
verschillende (soorten) gedragingen door een bepaalde waarde
kunnen worden gestuurd.

2.   Het sturende karakter impliceert niet dat waarden alleen een verkla-
ring voor bepaalde gedragingen kunnen bieden. Ook andere factoren
zijn mede- en vaak meer bepalend voor het uiteindelijke gedrag.

3. Waarden manifesteren zich in attitudes, opinies, normen e. d. die
        vervolgens de concrete gedragingen kunnen verklaren.

'4 /     .'0-7,1-  1/k
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2A Waarden gedefinieerd

Om onze ideeibn over wat waarden zijn te verduidelijken worden er drie
niveaus onderscheiden. Allereerst is er het niveau van het direct waar-
neembare gedrag, waaronder zowel fysiek gedrag moet worden verstaan
als allerlei verbale uitingen. Ter verklaring daarvan worden vervolgens
theoretische concepten zoals attitudes, normen e.d. gepostuleerd. Deze
theoretische concepten vormen het tweede of intermediaire niveau. Het
derde niveau tenslotte is het niveau van de waarden, die ter verklaring
van de attitudes, normen e.d. worden aangevoerd.

Figuur 2.1 De relatie tussen waarden en gedrag

Waarden - >     Attitudes,normen,  ----------- > Gedrag
opinies, wensen,
behoeften e.d.

De schematische weergave in figuur  2.1  is erg statisch, hetgeen  niet  in
overeenstemming is met de werkelijkheid. In de praktijk zal er vaak
sprake zijn van een dynamische situatie waarin bepaalde gedragingen de
aanleiding kunnen vormen tot adoptie van nieuwe waarden en attitudes.
De relaties kunnen wederkerig zijn. Waarden legitimeren normen, en op
hun beurt kunnen normen aanleiding zijn de waarden aan te passen.
Normen kunnen van invloed zijn op bepaalde attitudes en andersom, en
ook tussen behoeften en attitudes, en tussen behoeften en normen zal
sprake zijn van onderlinge relaties en wederzijdse beinvloeding. Bijvoor-
beeld in het geval van verandering van woonplaats of bij emigratie kan
men geconfronteerd worden met andere normen en kan men zich ge-
noodzaakt zien de eigen waarden daaraan aan te passen. Ook wanneer
de materiele omstandigheden veranderen kunnen de waarden en
normen worden aangepast. Zo had de introductie van de diesellocomo-
tief tot gevolg dat de voorzieningen die noodzakelijk verbonden waren
met de stoomtrein overbodig werden en dat de waarden en normen van
de bevolking van het plaatsje waar die voorzieningen aanwezig waren
veranderden: "waar zij vroeger onvoorwaardelijk geloofden in de autono-
mie van de stad, in onafhankelijkheid en eigen verantwoordelijkheid, en
in priv6-eigendom, veranderden (..) hun opvattingen over 'algemeen
belang' en werden zij voorstander van overheidsingrijpen" (De Jager en
Mok, 1974: 62).
Een complicatie bij onze weergave van de relatie tussen waarden en
gedrag is dat bijvoorbeeld attitudes en normen niet van eenzelfde niveau
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zijn. Een norm is collectief want "shared by the group members which
specifies appropriate behavior, thoughts, feelings and attitudes. Thus if
one joins a Church of England Youth group one is expected to go to
church, believe in God, and positively evaluate certain moral standards"
(Reich en Adcock, 1976: 47). Normen worden van buiten door de maat-
schappij of groep waartoe men behoort aan de persoon opgelegd, terwijl
een attitude persoonlijk is. Immers, een attitude "refers to the person's
judgement" (Ajzen en Fishbein, 1980: 6). Hieruit wordt eveneens duide-
lijk dat gedrag dat uit een norm kan worden verklaard een andere
theoretische verklaring nodig heeft dan het gedrag dat zich laat verkla-
ren door een attitude.
In de literatuur worden de relaties tussen de begrippen uit het interme-
diaire niveau niet nader uitgewerkt en wordt alleen aandacht besteed
aan de relaties van waarden met de begrippen uit het intermediaire
niveau.

Op basis van het bovenstaande dienen in een definitie van waarden in
ieder geval twee kenmerken tot uitdrukking te komen, namelijk dat
waarden theoretische constructen zijn die niet specifiek zijn en dat
waarden aangeven wat gewenst is. Bijvoorbeeld: waarden zijn fundamen-
tele ori8ntaties over wat wenselijk is.
Echter een dergelijke definitie lijkt nauwelijks iets te verduidelijken, ook
al zou het woord gewenst worden vervangen door geprefereerd of
nastrevenswaardig of iets dergelijks. Het is namelijk moeilijk aan te
geven waar dat gewenste nu precies betrekking op heeft. Waarden zijn
algemeen van aard en ze zijn niet alleen van invloed op concrete gedra-
gingen maar ook op de ideeen, houdingen, opinies en normen die men
er op na houdt.
Wat we onder waarden verstaan kunnen we daarom wellicht beter
verduidelijken met een functionele definitie van het begrip, waarin niet
zozeer tot uitdrukking wordt gebracht wat waarden nu precies zijn, maar
wat waarden 'doen'. Een waarde zouden we dan als volgt willen defini-
eren: een waarde   is   een theoretisch construct van algemel-e_ aaoi  ®t_vig-.     1
meer concrete cqU94-kn_f« iq#tildes,. nornien, opintes. wensen e.d de    1
gedragingen  van-mensen  in  een  geweofte  richting  stuurf.

2.5 Het meten van waarden

Nu een idee is gevormd van wat wij onder het begrip waarde verstaan, is
de vraag aan de orde hoe daar empirisch onderzoek naar kan worden
gedaan. Zoals bij zoveel theoretische begrippen is een dergelijke vraag
niet zo eenvoudig te beantwoorden. "Many of the theoretical concepts
which sociologists use -...- are complex, intricate and rich of meaning
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They do not lend themselves easily to being reduced to their elements,
specified in terms of indicators and measured; yet if social sciences are
to exploit the explanatory potential of large-scale survey research, using
representative sampling and quantitative techniques to investigate causal
relationships, this is a necessary step along the road. Theoretical terms
have to be translated into research instruments" (Bulmer, 1984: 44).

A \\
1 Volgens McLaughlin kunnen waarden alleen maar worden achterhaald

''.   A      I .door mensen ernaar te vragen (McLaughlin, 1965: 271). Een soortgelijke
' mening houden ook Shartle  (1964)  en z'n medewerkers er op  na.  Waar-

den zouden kunnen worden gemeten door respondenten een ideaal
voorwerp of ideale gedragingen te laten beschrijven. Dodd (1951) is van
mening dat waarden kunnen worden afgeleid uit hetgeen de respondent
zegt dat hij wil hebben (overgenomen uit: Van Deth, 1984: 85). Maar
een dergelijke benadering lijkt al te eenvoudig.
Veelal zal men zijn eigen waarden niet bewust zijn, en zo dat al wel het
geval zou zijn, zal het voor velen moeilijk zijn die onder woorden te
brengen. Als aan mensen wordt gevraagd waarom ze zich op een bepaal-
de manier gedragen of waarom ze er een bepaalde mening op na

ti'' houden, dan worden dikwijls allerlei rationalisaties gegeven. Blijft men
,.,LL echter doorvragen   naar het waarom, dan blijkt de reden opeens  niet

t
l' . .     meer zo duidelijk te zijn en komen antwoorden naar boven als, "Dat vind
 '5fik nu eenmaal   zo", "Dat spreekt toch vanzelf, of "Omdat   ik   dat   nu<. , 4
 ' ,.p' eenmaal zo voel" (zie ook Kraemer, 1980: 10). Direct vragen naar

IL  el.... waarden heeft dus weinig zin want "a person might not be willing or able
4       to tell us about them, or he might be highly selective in what he chooses

to tell us" (Rokeach, 1973: 26-27).

In het algemeen is men het er dan ook over eens dat het meten van
 wa-  e-n--gteafts -op  een  indirae- manier kan -geschieden. Voor I<luck-
hohn houdi-ilit in de bestudering van keuze-situaties. ""Real" values, ...,

can be discerned by careful analysis of selections made in "choice"
situations, many of which occur in the usual run of living. But the
investigation can be supplemented and refined by hypothetical selections,
projective techniques, questionnaires, and simple experiments" (Kluck-
hohn, 1959: 408). Waarden zouden met andere woorden kunnen worden

,«.'   gedestilleerd uit de uitspraken van mensen over uiteenlopende zaken.
A. Waarden kunnen ook worden afgeleid uit allerlei teksten. Door middel

van inhoudsanalyse kunnen artikelen, brieven, toespraken troonredes e.d.
worden doorgelicht en kunnen waarden worden opgespoord. White
(1951) en Rokeach (1968) hebben op een dergelijke manier onderzoek
gedaan naar waarden. Van recenter datum en toegespitst op de Neder-
landse situatie is het inhoudsanalytisch onderzoek van Becker en Nauta
(1983), waarin een poging is ondernomen waarden te distilleren uit een



29

aantal troonredes. Ook Klingemann (1984: 453-462) en Segers (1988)
a hebben inhoudsanalyse toegepast om waarden op te sporen (3).

Verreweg de meeste onderzoekers concentreren zich echter op de
analyse van reacties van respondenten op stimuli die door de onderzoe-

 

ker worden aangeboden. Daarbij valt de methode van open vragen
meestal af vanwege het arbeidsintensieve, kostbare en tijdverslindende
karakter ervan. De mondelinge en schriftelijke ondervraging middels

1 geprecodeerde antwoordmogelijkheden spelen een hoofdrol. "Op grote
  schaal uitgevoerd survey-onderzoek kan op die manier op efficiente

wijze voorzien in de behoefte aan informatie over de waarden van .."
(Van Deth, 1984: 88) een bepaald deel of de gehele bevolking.
Zo heeft Rokeach een meetinstrument ontwikkeld, bestaande uit 36
items die volgens hem evenzovele waarden indiceren (4). Aan de respon-
denten wordt gevraagd deze items te rangordenen.
Toepassen van dit meetinstrument veronderstelt dat deze waarden bij
respondenten ook leven en dat zij ook inderdaad in staat zijn deze
waarden onderling ten opzichte van elkaar af te wegen en te ordenen.
Gegeven de complexiteit en vaagheid is het beter niet a priori het aantal
waarden vast te leggen, maar binnen levensterreinen het aantal waarden
empirisch te bepalen.
Zo beperken we ons in deze studie tot drie waardengebieden waarbin-
nen we op zoek gaan naar waarden, namelijk die op de gebieden van
religie en moraal, maatschappij en politiek, en primaire relaties, opvoe-
ding en seksualiteit. Een dergelijke indeling komt overeen met wat
Rokeach institutionele sferen en wat Kraft inhoudelijke gebieden noemt.
Waarden kunnen immers op verschillende manieren worden gegroepeerd
(5). Zo maakt Kraft (1981: 13) onderscheid in waarden die naar hun
inhoud te maken hebben met religie, moraal, persoonlijkheid, emotiona-
liteit, behoeften e.d. Rokeach (1973: 25; zie ook Williams, 1979: 18)
hanteert een indeling van waarden die overeenkomt met de indeling die
gemaakt kan worden naar institutionele sferen. HReligious institutions
are institutions that specialize in furthering a certain subset of values
that we call religious values; the family is an institution that specializes
in furthering another subset of values; educational, political, economic,
and legal institutions specialize in yet other subsets" (Rokeach, 1973: 25).

2.6 Waarden als latente variabelen

' De data waarover wij beschikken bestaan uit opvattingen en meningen
van mensen over tal van onderwerpen. Volgens onze definitie van
waarden worden deze meningen en opvattingen door achterliggende

  waardenorientaties  in
een bepaalde richting gestuurd, met andere
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1 woorden
ze kunnen worden toegeschreven aan een dieper liggende

waarde. Ten gevolge van deze waarde is er een bepaalde consistentie in
de meningen en opvattingen van mensen. Waarden kunnen zo vastge-
steld worden door, en afgeleid worden uit, de empirisch geconstateerde
consistenties in de meningen en opvattingen van de respondenten, zoals
die naar voren komen in hun antwoorden op de gestelde vragen.
Zo kunnen we bijvoorbeeld iemands politieke kleur bepalen wanneer
informatie voorhanden is over hoe hij of zij denkt over inkomenspolitiek,
verdeling van bezuinigingslasten, werkgevers en werknemers, vakbonden,
actiegroepen etc. (vgl. Felling, Peters en Schreuder, 1981: 43). We
kunnen iemand als hedonist aanduiden wanneer hij of zij aangeeft van
het leven te willen genieten, plezier te willen maken in het leven, nieuwe
dingen te wi]len beleven, te kunnen doen en laten wat hij of zij wil
(Felling, Peters en Schreuder, 1983: 68). Een etnocentrische houding kan
worden opgemaakt uit een (sterke) negatieve attitude tegenover de
outgroup (de buitenlanders, de minderheden), blijkend uit de mate
waarin men instemt met een aantal items waarin negatieve oordelen
over   buitenlanders zijn geformuleerd,    en    uit een (sterke) positieve
houding tegenover de eigen groep die kan blijken uit de mate waarin
men instemt met een aantal positieve oordelen over de Nederlanders
(vgl. Eisinga en Scheepers, 1989: 244).

Wanneer we op zoek gaan naar waarden, dan gaan we op zoek naar het
gemeenschappelijke in de antwoorden die mensen hebben gegeven op
een aantal vragen en waaruit hun mening over diverse onderwerpen
blijkt. Daartoe staan ons verschillende statistische technieken ter be-
schikking, onder de naam latente structuurmodellen, zoals factoranalyse,
latente trek analyse en latente klassen analyse (6). Gemeenschappelijk in
al deze technieken is de constructie van een latente variabele die de

 0 t   ) *
samenhangen tussen de verschillende gedragingen, meningen en stand-

4   * FL
punten kan verklaren. Eenvoudig gesteld: met behulp  van deze technie-

l

1 1 1            ken pan we op  zoek  naar het gemeenschappelijke  in de antwoorden  die
l«mensen op een aantal vragen hebben gegeven.

B.' Ook in sociaal-psychologische onderzoekingen naar attitudes wordt een

A ' dergelijke aanpak gehanteerd (zie bijvoorbeeld Fishbein en Ajzen, 1975;
Robinson en Shaver, 1973). Een (groot) aantal respondenten wordt
gevraagd hun mening te geven over een aantal objecten, gebeurtenissen
e.d. waaruit vervolgens de attitudes worden gedestilleerd. Eenzelfde
strategie zullen ook wij toepassen om waarden op te sporen. Daarbij
wordt het intermediaire niveau van attitudes, normen e.d. evenwel buiten
beschouwing gelaten.

Ten behoeve van een eerdere publikatie (Halman e.a., 1987) zijn via een
aantal explorerende factoranalyses verschilende waarden onderzocht. Zo
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werden bijvoorbeeld alle items uit de vragenlijst die mogelijk naar
religieuze en morele waarden zouden kunnen verwijzen in een analyse
opgenomen die uiteindelijk zeven factoren of waardenori8ntaties
opleverden (vgl. De Moor, 1987a). Eenzelfde strategie werd toegepast op
de terreinen van arbeid, politiek en huwelijk en gezin. De 'inhoud' van
die waarden werd dus niet a priori gedefinieerd maar werd via empiri-
sche weg bepaald.
Deze analyses waren, zoals gezegd, explorerend van aard: er werd geen
specifiek meetmodel a priori opgesteld, maar uit een groot aantal
indicatoren werd via factoranalyses een aantal waarden herleid. Deze
analyses kunnen echter zijn beibvloed door allerlei storende factoren
zoals de vraagstelling, de antwoordcategorieen, de plaats van de vraag in
de vragenlijst e. d., maar ze hebben wel een idee gegeven welke waarden
empirisch onderscheiden kunnen worden. Dat maakt het mogelijk via
confirmatorische analyses de waarden nauwkeuriger te bestuderen (vgl.
Long, 1983a). A priori wordt een bepaalde structuur in de relaties tussen
bepaalde manifeste, waargenomen variabelen verondersteld, en getoetstwordt of deze relaties empirisch aanwezig zijn. Er wordt, met andere
woorden, een bepaald meetmodel (7) gespecificeerd waarin de relaties
tussen variabelen en factoren nauwkeurig zijn omschreven (Long, 19838:
12-15).
Zoals reeds vermeld zijn er meer mogelijkheden de latente variabelen of
waarden op het spoor te komen en te analyseren zoals latente klassen en
latente trek modellen, maar ook Guttman schalen etc.. Steeds worden
evenwel uit de concrete antwoorden die men geeft de orientaties op
latent niveau afgeleid.
Een techniek als factoranalyse kan niet worden toegepast op dichotome
en niet-interval data (zie McDonald, 1985; Lucke en Schuessler, 1987).
Toepassing van een latente trek analyse of latente klassen analyse ligt
dan meer voor de hand. Het verschil tussen beide laatstgenoemde
technieken ligt voornamelijk in de aard van de latente variabele, die in
het geval van latente trek analyse een continuum is (te vergelijken met
de factor in factoranalyse) en in het geval van latente klassen analyse
nominaal-categorisch is (vgl. Langeheine en Rost, 1988: 2; Shockey,
1988: 290). Ook zijn er verschillen in de relaties tussen manifeste en
latente variabelen. In het geval van latente klassen analyse worden er
geen eisen aan deze relaties gesteld, manifest en latent zijn immers
nominaal. Bij latente trek modellen wordt aangenomen dat de kans op
een bepaald antwoord monotoon stijgt of daalt met de positie op het
latente continuum (vgl. Rost, 1988: 150). Het doel blijft evenwel steeds
hetzelfde: de constructie van een latente variabele.

Binnen de drie waardendomeinen die we hebben onderscheiden probe-
ren we de waarden op te sporen, waarbij we ons zullen moeten beperken
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tot hetgeen in de data van het door ons gebruikte European Values
onderzoek voorhanden is.
In daarop aansluitende analyses, waarin relaties met andere variabelen
(bijvoorbeeld sociaal-demografische karakteristieken) worden onder-
zocht, zullen we gebruik maken van scores op deze latente variabele(n)
die voor iedere respondent kunnen worden berekend (8).

2.7 Conclusie

«   De discussie over het begrip waarde blijkt tot nogal wat verwarring en
onenigheid te leiden. Uit de vele ogenschijnlijk verschillende definities
zijn een aantal kenmerken af te leiden waarover men het in brede kring
eens lijkt te zijn:
1.  Waarden zijn theoretische constructen
2. Waarden hebben een sturend karakter
3. Waarden sturen gedrag in een gewenste richting
4.   Waarden zijn niet specifiek maar algemeen
5. Waarden kunnen concrete gedragingen niet geheel verklaren
6. Waarden komen tot uitdrukking in attitudes, opinies, normen e.d.
In de definitie waarvoor wij uiteindelijk hebben gekozen komen al deze
kenmerken bijeen. We onderscheiden daarin drie niveaus: het niveau
van de gedragingen, die hun verklaring vinden in twee gepostuleerde
theoretische niveaus: het niveau van de attitudes, normen e.d., en het
daar weer achterliggende niveau van de waarden.
Waarden kenmerken zich als een sturingsprincipe, waarmee tegelijkertijd
is aangegeven dat het uiteindelijke gedrag niet altijd in overeenstemmmg
behoeft te zijn met de aangehangen waarden. De opvatting dat waarden
theoretische constructies zijn impliceert dat meetinstrumenten moeten
worden ontwikkeld om die concepten zichtbaar te maken. Waarden
worden in deze studie afgeleid uit de antwoorden van respondenten op
een aantal vragen die zijn gesteld over een bepaald thema, zoals: religie
en moraal, primaire relaties, seksualiteit en opvoeding, maatschappij en
politiek (9). Geprobeerd wordt in de meningen het gemeenschappelijke
op te sporen. Dat gemeenschappelijke vertegenwoordigt dan de waarde.
Om die waarden op te sporen staan ons allerlei statistische technieken
ter beschikking zoals factoranalyse, latente klassen en latente trek
modellen. Deze technieken hebben met elkaar gemeen dat uit een aantal
gedragingen en meningen, in dit geval antwoorden op een aantal inter-
viewvragen, latente variabelen worden gedestilleerd, die verondersteld
worden de onderliggende waarden weer te geven.
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NOTEN

(1)  Rokeach somt zeven verschillen op tussen waarden en attitudes
(Rokeach, 1973: 18-19):
1. whereas a value is a single belief, an attitude refers to an

organization of several beliefs that are all focused on a given
object or situation

2.   a value transcends objects and situations whereas an attitude is
focused on some specified object or situation

3.   a value is a standard but an attitude is not a standard
4.  a person has as many values as he has learned beliefs concer-

ning desirable modes of conduct and end-states of existence,
and as many attitudes as direct or indirect encounters he has
had with specific objects and situations

5. values occupy a more central position than attitudes within
one's personality makeup and cognitive system, and they are
therefore determinants of attitudes as well as behavior

6.  value is a more dynamic concept than attitude, having a more
immediate link to motivation

7.   the substantive content of a value may directly concern adjusti-
ve, ego defense, knowledge or self-actualization functions while
the content of an attitude is related to such functions only
inferentially.

(2)  Reich en Adcock geven een voorbeeld waaruit blijkt dat anti-
semitisme niet op zichzelf staat, maar een onderdeel is van een
algemene factor. Zij die negatieve attitudes tegenover joden
hebben, staan in het algemeen ook negatief tegenover negers en
andere minderheidsgroepen. Hetzelfde geld voor autoritaire
attitudes. "Deference to superiors, hostility towards inferiors,
unwillingness to introsp,wt into one's feelings, and the inclination
to proJect unacceptable impulses onto others" blijken een coherent
patroon van autoritarisme uitingen te vormen (Reich en Adcock,
1976: 41) .

(3)   Voor meer inhoudsanalytische onderzoekingen kunnen we verwij-
zen naar onder meer Van Deth (1984: 85), en vooral ook naar
Namenwirth en Weber (1987).
Momenteel wordt door G. Beijers aan de Katholieke Universiteit
Brabant een proefschrift voorbereid waarin door toepassing van
inhoudsanalyse waarden in de Nederlandse troonredes van 1814
tot en met 1988 worden onderzocht.

(4) Rokeach maakt onderscheid in "eindwaarden en instrumentele
waarden" (vgl. Brandsma, 1977). "An instrumental value is ...
defined as a single belief that always takes the following form: "I
believe that such-and-such a mode of conduct (for example,
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honesty, courage) is personally and socially preferable in all
situations with respect to all objects". A terminal value takes a
comparable form: "I believe that such-and-such an end-state of
existence (for example, salvation, a world at peace) is personally
and socially worth striving for" (Rokeach, 1968: 160). Eindwaarden
zijn "nastrevenswaardige doeleinden", en instrumentele waarden
zlJn "wenselijke manieren om nastrevenswaardige doeleinden te
bereiken" (Brandsma, 1977: 72).
Het waardenmeetinstrument van Rokeach bestaat uit in totaal 36
waarden. De respondent wordt gevraagd zowel de 18 terminale als
18 instrumentele waarden te rangordenen van meest belangrijk tot
minst belangrijk. Tot de terminale waarden worden gerekend: "A
comfortable life (a prosperous life), An exciting life (a stimulating,
active life), A sense of accomplishment (lasting contribution), A
world at peace (free of war and conflict), A world of beauty
(beauty of nature and the arts". Instrumentele waarden zijn onder
meer: "Ambitious (hard-working, aspiring), Broadminded (open-
minded), Capable (competent, effective), Cheerful (lighthearted,
joyful), Clean (neat, tidy)" (zie voor alle waarden: Rokeach, 1973:
28; maar ook Brandsma (1977) die Rokeach' meetinstrument in
Nederland heeft toegepast).

(5)   Kluckhohn (1959: 413-421) noemt acht criteria om waarden in te
delen, naar 'content', 'modality', 'intent', 'generality', 'intensity',
'explicitness', 'extent' en 'organization'. Reschner (1969, 14-18)
deelt waarden  in naar 'their subscribership', 'their object items,
'the sort of benefits at issue', 'the sort of purpose at issue; 'the
relationship between subscriber and beneficiary' en 'the relations-
hip of value to other values'. Williams en Rokeach hanteren een
indeling van waarden die overeenkomt met de indeling die ge-
maakt kan worden naar institutionele sferen. "In highly differentia-
ted modern societies, such diversity of values is compartmentali-
zed in the major specialized institutions (kinship, stratification,
economy, polity, education and science, religion) and contradicti-
ons and incongruities are often dealt with by specialized col-
lectivities and social statuses" (Williams, 1979: 18).
Kmieciak onderscheidt naar analogie van een indeling die door de
OECD wordt gehanteerd met betrekking tot The Fundamental
Concerns in een samenleving, de volgende waardengebieden:
"health, individual development through learning, employment and
qualjty of working life, time and leisure, commands over goods and
services, physical environment, personal safety and administration
of justice, social environment, man's place in society, social oppor-
tunity and participation", waar hij zelf nog aan toevoegt "stress and
anxiety" (Kmieciak, 1976: 274-275).
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(6) Voor uiteenzettingen van dit soort technieken verwijzen we naar:
voor factoranalyse: Harman, 1976; Rummel, 1970; Kim en Muel-
ler, 1978;
voor latente klassenanalyse: Hagenaars, 1985; Hagenaars en Hal-
man, 1989; Shockey, 1988;
voor latente trek modellen naar: Lucke en Schuessler, 1987;
Reiser, 1981; en voor zowel latente klassen als latente trek analy-
ses naar: Langeheine en Rost, 1988; Rost, 1988.

(7)   "In the confirmatory factor model, the researcher imposes substan-
tively motivated constraints. These constraints determine (1) which
pairs of common factors are correlated, (2) which observed
variables are affected by which common factors, (3) which obser-
ved variables are affected by a unique factor, and (4) which pairsof unique factors are correlated" (Long, 1983a: 12).

(8)   "In factor analysis, a linear combination of the observed variables
is used to construct an index of each latent factor with factor
scores used as weights. Analogously, latent-class models use a
probability-based assignment rule to determine the category of the
unobserved variable to which a sample member (or response
pattern) belongs" (Shockey, 1988: 289). Voor ieder score- of
antwoordpatroon kan worden uitgerekend hoe groot de kans is dat
een individu tot een bepaalde latente klasse behoort. Vervolgens
wijst men het individu aan die klasse toe waarvoor deze conditio-
nele kans het grootst is (Hagenaars, 1985: 88; zie ook Hagenaars
en Halman, 1989: 89).
De score-toekenning binnen het latente trek model vertoont veel
overeenkomsten met het toekennen van factorscores. Voor ieder
antwoordpatroon wordt een gemiddelde berekend door een
gewogen combinatie van de samenstellende items. Respondenten
met eenzelfde antwoordpatroon hebben derhalve eenzelfde score
op het latente continuum (Lucke en Schuessler, 1987: 411).

(9) Daarbij zullen we ons beperken tot de hier genoemde domeinen,
hoewel de vragenlijst ook o.a. het domein van arbeid omvatte en
een aantal vragen had over geluk en tevredenheid. Het arbeidsdo-
mein wordt buiten beschouwing gelaten omdat slechts 66n vraag
aan alle respondenten is gesteld, die naar het belang van bepaalde
werkaspecten. De andere, op dit onderwerp betrekking hebbende,
vragen zijn alleen aan de werkenden gesteld, zodat het aantal
antwoorders sterk is gereduceerd. De vragen naar geluk en
tevredenheid worden eveneens buiten beschouwing gelaten omdat
gebleken is dat de geluks- en tevredenheidsdimensies niet in
relatie staan met waardendomeinen (zie Halman, 1987d: 214).
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HOOFDSTUK 3

VERGELIJKEND SURVEY ONDERZOEK TUSSEN LANDEN

3.1 Inleiding

Onderzoekers die een aantal landen vergelijken worden geconfronteerd
met problemen die door onderzoekers die zich in hun studie tot 66n

. land beperken als minder problematisch worden ervaren. Het grootste
probleem in het landen vergelijkend onderzoek is het vraagstuk van de
vergelijkbaarheid: in hoeverre wordt in de verschillende landen hetzelfde
gemeten? Dit vraagstuk speelt in alle stadia van een onderzoek, van
conceptualisering tot interpretatie van de analyse-resultaten (Przeworski
en Teune, 1973: 121). In feite is op deze vraag tot nu toe nog geen
bevredigend antwoord gegeven, ondanks de vele pogingen die daartoe
zijn ondernomen (1).
In de tot nu toe verschenen publikaties waarin dezelfde data die ook wij
analyseren, zijn beschreven, wordt aan de problemen van het vergelijken-
de onderzoek geen aandacht besteed (2), terwijl die juist een cruciale rol
spelen bij de interpretatie van de onderzoeksresultaten. Want indien
verschillen tussen landen worden gevonden, maar informatie over de
vergelijkbaarheid van deze resultaten ontbreekt, dan is het onduidelijk of
de geconstateerde verschillen daadwerkelijk verschillen zijn of slechts
artefacten (zie ook Kohn, 1987: 720).
In het algemeen wordt er van uitgegaan dat de gangbare technieken van
onderzoek ook van toepassing zijn in een landenvergelijkende studie. In
feite, zo constateren o.a. Almond en Verba, heeft een onderzoeker die
landen vergelijkt, net als iedere onderzoeker die zich tot 66n land
beperkt, te maken met problemen van conceptualisatie, steekproeftrek-
king, non-response e.d., alleen dan net zo vaak als er landen in het
onderzoek zijn (Almond en Verba, 1970: 349). In principe is ieder
sociologisch onderzoek vergelijkend (Durkheim, 1895, 1966: 139; zie ook
Grimshaw, 1973: 3), zodat ook in een 66n-land-studie vergelijkingen
worden gemaakt. Een bepaalde vraag kan door verschillende bevolkings-
groepen m een land op uiteenlopende manieren worden geinterpreteerd.
"So the methodological problems facing "comparativists" are the same as
those facing all social-scientific investigators" (Smelser, 1976: 3).

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op een aantal specifieke problemen in
de verschillende fasen van het landen vergelijkende onderzoek en de
mogelijke gevolgen daarvan voor ons onderzoek. Achtereenvolgens
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hebben die betrekking op de conceptuele fase in paragraaf twee, de
operationele fase in paragraaf drie, de dataverzameling in paragraaf vier
en de analysefase in paragraaf vijf.
Daar we gebruik maken van reeds verzamelde data hebben we op de
eerste drie fasen van het onderzoek geen invloed kunnen uitoefenen.
Alleen de analysefase wordt door ons beheerst en daar zullen we dan
ook, in paragraaf zes, wat uitgebreider bij stil staan. In die paragraaf
staat centraal de vraag of en in hoeverre waarden in de verschillende
landen op vergelijkbare wijze gemeten kunnen worden. Daarbij wordt
uiteengezet welke strategie wij in deze studie zullen volgen om verschil-
len en overeenkomsten in waarden op de onderscheiden gebieden op te
sporen. In paragraaf zeven wordt het hoofdstuk afgesloten met een korte
samenvatting en conclusie.

3.2 Problemen in de conceptuele fase

Wat in deze fase van het vergelijkend onderzoek belangrijk is wordt
simpel maar krachtig uitgedrukt door Frey "Cross-cultural research
demands cross-cultural concepts" (Frey, 1970: 187). Met andere woorden
de in een onderzoek te bestuderen theoretische concepten dienen
vergelijkbaar te zijn. Het heeft weinig zin een begrip als 'bureaucratie' te
bestuderen in een niet gedifferentieerde samenleving. De te bestuderen
verschijnselen dienen niet cultuurgebonden te zijn.
Warwick en Osherson stellen dat theoretische verschijnselen kunnen
varidren van specifiek tot universeel. Een verschijnsel is specifiek indien
van toepassing in 66n of slechts een beperkt aantal landen, terwijl een
concept als universeel wordt beschouwd indien het toepasbaar is in
(vrijwel) alle culturen (Warwick en Osherson, 1973: 11; zie ook Grims-
haw, 1973: 6; en Malpass en Poortinga, 1986: 66). Hoe specifieker een
verschijnsel, des te moeilijker dat verschijnsel in een internationale
studie onderzocht kan worden. Van een aantal verschijnselen is opge-
merkt dat ze typisch westers zijn, zoals economische instituties, psychi-t
sche ziekten, sociaal-economische ontwikkeling e.d.. Andere verschijnse-
len zijn cultuurspecifiek in die zin dat ze weliswaar in iedere cultuur *
bestaan en benoemd kunnen worden, maar op een andere manier
worden geinterpreteerd, zoals afwijkend, liberaal, werkloos, geschoold,
oud (Armer, 1973: 55).
De keuze van de landen bepaalt voor een groot deel of al dan niet wordt
voldaan aan de eis van conceptuele vergelijkbaarheid. Uiteraard is het
van het onderzoeksdoel afhankelijk of men die landen selecteert die veel
op elkaar lijken of alleen landen die juist veel van elkaar verschillen. De
discussie betreft de keuze uit Mmost similar systems or most different
systems" (Przeworski en Teune, 1970). Wil men onderzoek doen naar
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bepaalde processen in democratische (hoe dan ook gedefinieerd) landen,
dan vallen niet-democratische landen af. Wil men echter nagaan waarin
die processen in democratische landen zich onderscheiden van soortgelij-
ke processen in niet democratische landen, dan zal men representanten
van beide moeten hebben.
De keuze van landen in het EVSSG onderzoek lag voor de hand. De
intentie was na te gaan of en in hoeverre er sprake 5 van een Europese
eenheid op het gebied van waarden (zie ook Halman en De Moor, 1987:
1-2). Om daar antwoord op te kunnen geven dienen de Westeuropese
landen in het onderzoek te worden opgenomen. Het bleek mogelijk in
alle landen van de toenmalige EEG, alsmede in Spanje, het onderzoek
van de grond te krijgen. Het onderzoek is in 1981 niet verricht in
Portugal, Zwitserland en Oostenrijk zodat wanneer in dit onderzoek
gesproken wordt van Westeuropese waarden, we niet noodzakelijk ook
over de waarden in die landen spreken. Dat ook in andere landen,
buiten de EEG, het EVSSG onderzoek is uitgevoerd, is niet het gevolg
van een van tevoren geplande onderzoeksstrategie, maar berust mm of
meer op toeval. Onderzoekers in andere landen bleken geinteresseerd
en hebben de vragenlijst overgenomen, hetgeen Frey omschrijft als
"administrative convenience" (Frey, 1970: 199).
Door het onderzoek te beperken tot de westerse landen wordt vermoe-
delijk aan de eis van conceptuele vergelijkbaarheid voldaan. De aan de
orde komende waarden, met name die op het gebied van religie en
moraal, lijken zelfs typisch westerse waarden. Wanneer het onderzoek
zou worden uitgebreid tot landen als bijvoorbeeld Japan, Zuid-Korea en
China zou wellicht sprake zijn van conceptuele onvergelijkbaarheid (zie
ook: Swyngedouw, 1987).

3.3 Problemen in de operationaliseringsfase

De theoretische concepten moeten worden omgezet in empirisch waar-
neembare variabelen, en deze variabelen moeten in de landen van het
onderzoek vergelijkbaar zijn. Het proces van operationaliseren betekent
dat valide indicatoren voor een concept moeten worden gevonden, en
operationele vergelijkbaarheid veronderstelt nu dat voor een bepaald
concept in de verschillende landen vergelijkbare indicatoren worden
gekozen. Vergelijkbaar wil overigens niet per se zeggen identiek want
...phenomenally identical measures do not necessarily provide equivalent

measurement; different indicators are often needed to tap equivalent
concepts in different settings" (Armer, 1973: 65). Men dient er echter
wel zeker van te zijn dat hetgeen in het ene land wordt gemeten verge-
lijkbaar is met hetgeen in een ander land wordt waargenomen (Prze-
worski en Teune, 1970: 103; Verba, 1969: 62).
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Problemen met betrekking tot de vergelijkbaarheid in operationaliserin-
gen doen zich bijvoorbeeld voor bij politieke partijvoorkeur en gods-
dienst. Dergelijke indicatoren hebben in de verschillende landen niet
noodzakelijk dezelfde antwoordcategorieen. Zo komt het meerpartij-
enstelsel in Nederland tot uiting in 12 antwoordmogelijkheden (3),
terwijl de keus in landen als de USA en Canada beperkt blijft tot drie.
Politieke partijen kunnen natuurlijk naar hun politieke 'kleur' worden
samengevoegd, maar dan nog bestaat er onduidelijkheid over de vraag of
een linkse partij in Italie te vergelijken is met een linkse in Nederland.
Het vergelijken wordt natuurlijk helemaal moeilijk indien er slechts 66n
partij mogelijk is in een bepaald land zoals dat het geval is (was) in
bijvoorbeeld Polen of de Sovjet Unie. Deze landen behoren echter niet
tot onze onderzoekspopulatie, dus een dergelijk probleem doet zich bij
ons niet voor.
Eenzelfde probleem doet zich voor ten aanzien van het onderwijs. De
onderwijssystemen zijn in de afzondertijke landen zo divers (4), dat het
vergelijken ervan moeilijk wordt, zo niet onmogelijk is, immers men
moet zich toch afvragen of een bepaalde opleiding in land A eigenlijk
wel vergelijkbaar is met een bepaalde opleiding in land B. Heel duidelijk
is dit wanneer men zich afvraagt of bijvoorbeeld een universitaire
opleiding in een ontwikkelingsland wel vergelijkbaar is met een universi-
taire opleiding in Nederland (Verba, 1971: 329) (5).
Zelfs ogenschijnlijk vergelijkbare items, zoals 'beroep' en 'inkomen'
blijken bij nader inzien ambigu (zie ook Verba, 1969; 1971), net zoals
items als 'urbanisatiegraad' en 'leeftijd' niet zonder meer vergelijkbaar
blijken. Een grote stad heeft in land A betrekking op een inwonersaantal
van een miljoen of meer, in land B wordt een stad met 50.000 inwoners
al tot de grote steden gerekend. In een land met een lage levensverwach-
ting is iemand van zestig jaar een uitzondering, in een land als Neder-
land is het bereiken van een dergelijke leeftijd veel minder uitzonderlijk
(6).

Er kunnen ook enkele concrete voorbeelden worden gegeven van de
moeilijkheden die zich in de operationele fase van het EVSSG onder-
zoek hebben voorgedaan. Op de vraag of men zich wel eens eenzaam
voelde werd in Italie een sterk afwijkend antwoordpatroon gevonden
(7), ondanks dat de vertaling in orde lijkt (8). Vinden Italianen zich «  :
inderdaad vaker eenzaam, of roept het woord 'solo" bij de Italianen iets  '
anders op dan het Engelse woord 'lonely' of het Nederlandse woord
'eenzaam'? (vgl. Noelle-Neumann en K6cher, 1987: 11). In het laatste
geval is een andere operationalisatie noodzakelijk.
Eenzelfde verschijnsel lijkt zich te manifesteren ten aanzien van 'trots  i'.7 4 05
zijn op het werk'. Vooral in Engelstalige landen scoort dat hoog vergele-
ken met de overige Westeuropese landen. Ofwel zijn de Engelsen
gewoon trotser op hun werk dan de inwoners van andere westerse
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landen of deze afwijkende score "may well reflect differences in the
meaning and interpretation of 'pride' m particular countries" (Harding,
Phillips en Fogarty, 1986: 166).

Deze voorbeelden illustreren het probleem van de vraagformulering.
Daarbij speelt het vertalen van bepaalde vragen een belangrijke rol.
Immers bepaalde begrippen kunnen verkeerd zijn vertaald, hetgeen
achteraf tot vreemde onderzoeksresultaten kan leiden.
De vertaling van een vragenlijst in de verschillende landen dient verge-
lijkbare vragen op te leveren, hetgeen niet altijd probleemloos zal
verlopen.

De moeilijkheden die zich voordoen bij het vertalen van vragenlijsten
zijn door Warwick en Osherson samengevat in een zestal "dimensions of
equality" (Warwick en Osherson, 1973: 28-30):

1. lexical meaning: een woord om een bepaald verschijnsel aan te
duiden kan in een land ontbreken

2. grammatical meaning: een woord kan indien letterlijk vertaald in een
andere taal een geheel andere betekenis
hebben

3. context: de volgorde waarin items of antwoordalter-
natieven worden voorgelegd kan in een bepaal-
de samenleving onlogisch zijn

4. response styles: de antwoordcategorieen kunnen van invloed
zijn op de respons

5. salience: een woord kan in een bepaalde samenleving
zeer belangrijk zijn, terwijl in andere landen
het woord veel minder op de voorgrond treedt

6. scale points: het is mogelijk dat het verschil tussen, bijvoor-
beeld, de antwoordcategorieen 'zeer veel' en
'veel' , niet in alle landen  op een zelfde
manier kan worden geinterpreteerd.

Deze dimensies maken het begrijpelijk dat Almond en Verba op de
vraag of het wel mogelijk is een interview van de ene landstaal zodanig
in de andere te vertalen dat vergelijkbare instrumenten ontstaan, "waar-
schijnlijk niet" antwoorden (Almond en Verba, 1970: 351). Het is waar-
schijnlijk onmogelijk om voor alle problemen, zoals weergegeven, een
oplosslng te creeren. Zekerheid dat een vertaling gelukt is, zodat in
verschillende landen exact hetzelfde wordt gemeten, lS nooit te geven.

In de handboeken van het vergelijkend onderzoek worden wel procedu-
res voorgesteld waardoor het aannemelijk wordt dat een vertaling weinig
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problemen zal opleveren. Vooral de, o.a. door Brislin (1986: 159)
aanbevolen procedure die bekend staat als 'back-translation' wordt vaak
toegepast, hoewel ook met deze methode nooit volledige zekerheid
bestaat over de juistheid van het vertalen (Verba, 1969: 63).
Taal is een 'cultureel artefact' (Deutscher, 1973: 167) en als zodanig niet
los te zien van de cultuur waarvan zij deel uitmaakt. Interpretaties, maar
ook antwoordpatronen zijn cultureel bepaald. Amerikanen blijken
bijvoorbeeld overal een mening over te willen hebben, ook al bestaat het
onderwerp niet. Zo bleken mensen in Amerika een mening te hebben
over een niet bestaand tv-programma, en ook vervolgvragen bleken
beantwoordbaar (Brislin, Lonner en Thorndike, 1973: 61). Dit verschijn-
sel heeft veel weg van de 'I-can-answer-any-question-bias', dat wil zeggen
het idee dat men vindt dat men overal een antwoord op moet kunnen
geven (Brislin, 1986: 163) (9).
Ook anderen halen voorbeelden aan van vragen die in bepaalde culturen
beter niet of anders gesteld kunnen worden. Fransen zouden het indis-
creet vinden dat er naar hun religieuze overtuiging en gevoelens wordt
gevraagd (Deutscher, 1973: 178-179) (10). In een autoritair-dictatoriaal
bestuurd land zullen bepaalde items over de overheid en het overheids-
beleid niet aan de orde kunnen worden gesteld (Warwick en Osherson,
1973: 16).
De vergelijkbaarheid van de antwoorden die mensen in verschillende
landen geven op vragen kan ook worden beinvloed door "response style"
en "differential loquacity". Een response style wordt omschreven als "a
tendency to choose a response category, such as "yes" or "agree", regard-
less of an items' content" (Warwick en Osherson, 1973: 25), en met
differential loquacity worden die vertekeningen aangeduid die ontstaan
doordat het ene volk zeer mededeelzaam is, en het andere juist zwijg-
zaam. Van Chinezen wordt bijv. beweerd dat ze niet erg mededeelzaam
zijn, terwijl Indi8rs daarentegen zeer spraakzaam zouden zijn (Warwick
en Osherson, 1973: 25).
De aanbeveling die Deutscher doet ligt dan ook voor de hand: "it is
imparative that the researcher be familiar with the cultural milieu of
which the language is a part" (Deutscher, 1973: 182). Vandaar ook dat
men bij het EVSSG onderzoek er naar heeft gestreefd en er in is
geslaagd onderzoekers in de diverse landen bij het onderzoek te betrek-
ken.

Omdat het vertalen op grote moeilijkheden kan stuiten, is het zinvol
even stil te staan bij de procedure die in het EVSSG onderzoek is
toegepast.
De vertaling van de EVSSG-vragenlijst heeft men uitbesteed aan de
onderzoeksbureaus in de diverse landen. Zo heeft het NIPO zorg
gedragen voor de Nederlandse vertating. Dat betekent dat de oorspron-
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kelijk Engelse vragenlijst in het Nederlands is vertaald door een groep
Nederlanders. Anderson omschrijft deze methode als naief (Anderson,
1973: 158). Inderdaad kleven er nogal wat bezwaren aan, vooral omdat
de kwaliteit van de vertaling niet wordt gecontroleerd. Wellicht dat,
indien wel gebruik was gemaakt van terugvertaling, bepaaide vragen
anders geformuleerd zouden zijn. Zo is achteraf gebleken dat 'eerlijk-
heid' in het Spaans is vertaald met 'honestidad', hetgeen een seksuele
connotatie heeft en duidt op kuisheid, eerbaarheid (zie ook Stoetzel,
1983: 27; en: Harding, Phillips en Fogarty, 1986: 20; Orizo, 1983: 87).
Door deze vertaling is het onvergelijkbaar met het concept eerlijkheid
zoals dat in de andere Europese landen is verwoord. De antwoorden op
de vraag of eerlijkheid een belangrijk gegeven is om aan kinderen in de
opvoeding mee te geven wijken dientengevolge in Spanje nogal af van
die in de andere landen. Eenzelfde probleem heeft zich voorgedaan ten
aanzien van de vertaling van de eigenschap 'leidinggevende capaciteiten'
in het Duits met 'Durchsetzungsvermagen: In hoofdstuk zes komen we
hier nog op terug.

3.4 Problemen bli de data-verzameling

Ook bij de uitvoering van het onderzoek kunnen een aantal problemen
.lf L      voorkomen. Men moet zich afvragen of het wel mogelijk is in alle landen

('.
 6 .         van het onderzoek de enquBte als instrument toe te passen, een vraag

die natuurlijk ook in de operationele fase belangrijk is. Immers, indien
de enqu8te geen geeigend instrument is dan hoeven geen pogingen te
worden gedaan de concepten te operationaliseren in de vorm van
enquetevragen.
Armer geeft een aantal voorbeelden waarmee duidelijk wordt gedlus-
treerd dat in sommige situaties het helemaal niet zo vanzelfsprekend is
dat een enqu&te wordt toegepast. "For example, historical research may
be welcome in one society or group (e.g., the British parliament) and not
in another (e.g., the Soviet politburo); Interview questions with structu-
red response alternatives may be considered "too brutal" (..) in one
culture and quite appropriate in another; content analysis of newspapers
may provide meaningful data on political issues in one country (e.g., the
United States) and not in another (e.g., in countries with a state control-
led press); and interviewers may be mistaken for tax collectors, salesmen,
CIA agents, or military conscriptors (..) in different societies with
different consequences for data collection and analysis" (Armer, 1973:
67).

De vraag of de enqu8te een geschikt instrument is, lijkt voor de landen
waarover in dit verslag wordt gerapporteerd positief te kunnen worden
beantwoord. Het interview is in de landen van de westerse wereld te
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beschouwen als een algemeen geaccepteerde en bekende manier van
onderzoek doen. De verschillende bevolkingen van de westerse landen,
zo mogen we aannemen, zijn er mee bekend zodat het probleem voor
ons dan ook niet van toepassing is omdat wij ons beperken tot deze
landen. Deden we onderzoek in bijvoorbeeld de derde-wereld-landen dan
zou het interview als meetinstrument niet algemeen toepasbaar zijn.

Een ander probleem vormt de selectie van onderzoekspersonen  in  de      1   -, f
afzonderlijke landen. Hoewel de opzet was dat in alle landen representa-
tieve steekproeven werden getrokken, is de steekproeftrekking niet in
alle landen op eenzelfde manier geschied. In de landen van het onder-
zoek waar het mogelijk representatieve steekproeven te trekken zijn
bepaalde 'gebieden' met specifieke kenmerken (ruraal-urbaan) onder-
scheiden waarbinnen de respondenten volgens een toevalsprocedure zijn
geselecteerd (11), maar in Frankrijk, West-Duitsland, Spanje en Itali8 is
quota steekproeftrekking toegepast. Hierbij wordt ernaar gestreefd in de
steekproef dezelfde proporties van individuen met bepaalde kenmerken
op te nemen als in de populatie aanwezig zijn. Die kenmerken zijn in het
geval van het EVSSG onderzoek: leeftijd, geslacht en beroep. Met name
omdat de interviewer vrij is de respondenten te kiezen zolang aan de
quota-eisen is voldaan (12), kan de samenstelling subjectief worden
beinvloed (Bijnen, 1980). De respondenten worden niet a-select gekozen.

, 1 '1Concrete informatie over de toegepaste steekproeftechniek ontbreekt  , '
1llvoor een aantal landen. Ondanks herhaalde verzoeken aan het coordine-

rende bureau, blijven  we  voor de meeste landen  in het ongewisse  over       //1  ' '  '
de precieze manier van steekproeftrekken. Een overzicht van het veld-    ,   t'
werk, zoals bijvoorbeeld     in het Political Action onderzoek (Barnes,    / '       /
Kaase e.a., 1979: 590), is van het EVSSG onderzoek in 1981 niet te   ':/
geven.
In de landen waar de steekproef op een aselecte manier tot stand is
gekomen, zoals in Nederland, kunnen de onderzoeksresultaten worden
gegeneraliseerd naar de totale populatie van het betreffende land. Dat is
echter niet zonder meer het geval voor de onderzoeksresultaten die
verkregen zijn in landen waar met quota's is gewerkt en waar de inter-
viewer selectiecriteria hanteert waardoor potentiele respondenten
onbekende kansen hebben om in de steekproef te kunnen worden
opgenomen. Indien de steekproef op basis van quota's tot stand is
gekomen weet men niet wanneer men generaliseerbare uitspraken kan
doen (Segers, 1977: 109; zie ook Bijnen, 1980: 113-114).

pr· ¥--  '

Ook  het  feit  dat  over de non-response geen concrete gegevens bestaan  is    -    , c 41
een omissie, terwijl dat toch voor die landen waar toevalssteekproef- Ct.

6technieken zijn toegepast, zeer belangrijke gegevens zijn. Zo wordt
.·re·,I./.1

1 »1.
d
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aangenomen dat wanneer de respons onder 80 of 85 procent valt er
serieuze problemen met betrekking tot de generaliseerbaarheid bestaan
(Warwick en Osherson, 1973: 39). Want welke kenmerken hebben deze
niet-antwoorders? Zijn de respondenten de meest mededeelzame, de
meest meegaande of beter opgeleide personen? Of zijn het vooral
huisvrouwen die in het algemeen beter bereikbaar zijn dan mannen?
In een aantal van de reeds verschenen publikaties over het EVSSG
onderzoek wordt melding gemaakt van de omvang van de non-response.
In Groot-Brittanni8 blijkt die 40% te bedragen (Abrams, Gerard en
Timms, 1985: 298); in de Verenigde Staten 38% (Gallup, 1982: 30) en in
Noorwegen 23% (Listhaug, Jenssen en Mysen, 1983: 5). Over de respons
en non-response in Nederland zijn geen gegevens voor handen (13).
Alleen in Noorwegen is, voor zover bekend, een poging gedaan inzicht te
krijgen in de kenmerken van de non-response groep. Vooral onder niet-
gehuwden bleek de non-response hoog (14).

Waar eveneens geen informatie over is, en waarvan maar moet worden
aangenomen dat er zich geen problemen hebben voorgedaan is het
interview zelf, terwijl daarin toch een bron van fouten kan liggen (zie
o.a. Segers, 1977: 222-234). Rond het Britse onderzoek zouden zich geen
problemen hebben voorgedaan. Er wordt gesproken van grote interesse
van de kant van de geinterviewden, en weinig veldwerkproblemen
(Abrams, Gerard en Timms, 1985: 298). Of dat in alle landen het geval
is, is onbekend. Daarbij, wat verstaat men onder problemen? Zijn in alle
landen gekwalificeerde en vergelijkbare interviewers op pad gestuurd
e.d.? Op al dit soort vragen is geen antwoord te geven, eenvoudig omdat
er geen informatie over beschikbaar is.

De antwoorden die worden gegeven tijdens een interview zijn afhankelijk
van de context waarin het interview wordt gehouden. Almond en Verba
komen in hun vijf landen studie naar politieke attitudes tot de conclusie
dat ondanks het gelijktijdig uitvoeren van het veldwerk er bepaalde
gebeurtenissen kunnen zijn die, soms tijdelijk van aard, de attitudes op
het moment van onderzoek beinvloeden en dus de analyseresultaten
vertekenen (Almond en Verba, 1970: 352). Een verkiezingscampagne, de
val van een regering, uitspraken van religieuze leiders, van politici, een
film en ga zo maar door, van alles kan het antwoordpatroon beinvloe-
den. Bij de interpretatie van verschillen, en van oorzaken van deze
verschillen, zou men op dergelijke bronnen van vertekening alert moeten
zijn, maar met zoveel landen in het onderzoek, dat ook al weer bijna
tien jaar geleden is uitgevoerd, is dat een onmogelijke taak.



45

3.5 Problemen in de analysefase

Wanneer er in de analysefase vanuit mag worden gegaan dat de verschil-
lende steekproeven (de afzonderlijke landen) getrokken zijn uit een
universum, de westerse wereld, dan kunnen de analyses worden uitge-voerd op de totale onderzoeksgroep, zonder onderscheid naar land. In
een onderzoek als het onderhavige, waarin een waarde is gedefinieerd
als een latente, niet direct observeerbare variabele waarvan de betekenis
wordt afgeleid uit de relaties die deze latente variabele heeft met een
aantal manifeste, waargenomen variabelen, kunnen dan de scores op die
latente variabele voor verschilende groepen, in dit geval de verschillende
landen, worden vergeleken zonder dat eerst wordt nagegaan of bij de
onderscheiden groepen (de landen)de latente variabele wel dezelfde of
vergelijkbare betekenis heeft (vgl. ook Peters, 1986: 18). Het vergelijken
van de scores op de latente variabele heeft geen zin wanneer de latente
variabele niet in alle landen dezelfde betekenis heeft. Daar deze beteke-
nis wordt afgeleid uit de relaties die de latente variabele heeft met een
aantal manifeste, waargenomen variabelen, moet worden nagegaan of en
in hoeverre deze relaties dezelfde zijn voor de diverse landen (Kohn,
1987; Adler, 1983). Het probleem dat in de analysefase moet worden
opgelost is dan het vaststellen van deze gelijkheid van relaties tussen
latente en manifeste variabelen.
Het antwoord op deze vraag is uitermate complex. Uitgangspunt in onze
analyses is een verzameling identieke vragen ter operationalisering van
een bepaald begrip. Zoals in hoofdstuk twee is aangegeven, is middels
latente structuurmodellen, zoals factoranalyse, latente klassen analyse en
latente trek modellen, na te gaan welke manifeste variabelen op welke
wijze samenhangen met welke latente variabele. De minimum voorwaar-
de waaraan een dergelijk latente structuurmodel moet voldoen om van
een vergelijkbare latente variabele (waarde) tussen de verschillende
landen te kunnen spreken is dat dezelfde en slechts dezelfde manifeste
variabelen (sterk) samenhangen, in de theoretisch verwachte richting,
met de bedoelde latente variabele. We zeggen dan dat de structuur van
het latente structuurmodel in de diverse landen gelijk is.
Is dit niet het geval, dan moeten we concluderen dat de betreffende
waarde in de verschillende landen niet dezelfde betekenis heeft. Is dit
wel het geval dan is een stringentere eis dat de samenhangen tussen de
betreffende latente en manifeste variabelen in alle landen precies
hetzelfde zijn. Aansluitend bij Przeworski en Teune (1970) beschouwen
we het voldoen aan deze stringentere eis als het beste bewijs voor de
vergelijkbaarheid van de scores op de betreffende latente variabele voor
de verschillende landen, hoewel beargumenteerd zou kunnen worden dat
als gevolg van culturele verschillen de relaties tussen bepaalde manifeste
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variabelen en de betreffende latente, niet exact hetzelfde (zouden
hoeven) zijn in alle landen.

3.6 Conclusie

Een internationaal vergelijkend onderzoek verloopt in het algemeen niet
probleemloos, waarbij vooral het vergelijkbaarheidsprobleem dient te
worden genoemd. In alle fasen van een onderzoek krijgt de onderzoeker
te maken met dit probleem.
Zo dient men zich in de conceptuele fase ervan te overtuigen dat de
concepten niet cultuur- of landgebonden zijn.
In de operationele fase staat de vraag centraal hoe vergelijkbare, niet
noodzakelijk identieke, indicatoren verkregen kunnen worden. Is een
operationalisatie van een bepaald begrip ook in andere landen als
zodanig te gebruiken of niet? Een daarop aansluitend probleem is dan
de concrete vraagstelling in de verschillende landen. Kan worden vol-
staan met een rechtstreekse vertaling of moeten andere bewoordingen
worden gekozen? Ondanks dat in het algemeen de methode van terug-
vertaling het meest geschikt wordt geacht om de te stellen vragen te
vertalen is men er nooit zeker van dat de vertaalde vragen ook daadwer-
kelijk vergelijkbare reacties oproepen.
Ook tijdens de uitvoering van het veldwerk kunnen er problemen
ontstaan. Het is welhaast onmogelijk om alle factoren die de vergelijk-
baarheid tijdens de dataverzameling kunnen beinvloeden te controleren.
In de analysefase wordt de onderzoeker geconfronteerd met het pro-
bleem hoe zekerheid te verkrijgen dat hetgeen vergeleken wordt ook
daadwerkelijk vergeleken mag worden. Vragen waarop tot nu toe nog
geen bevredigende antwoorden kunnen worden gegeven.

Omdat wij bij ons onderzoek gebruik maken van reeds door anderen
verzamelde data, en wij ook niet betrokken waren bij de opzet en
uitvoering van het eerste EVSSG onderzoek, hebben wij geen invloed
gehad op de verschillende fasen van het onderzoek voorafgaande aan de
analysefase. Dat betekent dat de keuzes van concepten en indicatoren
daarvoor alsmede de keuze van steekproeftrekking reeds waren gemaakt.
Wij kunnen dan ook voor de door ons te onderscheiden concepten
alleen die indicatoren selecteren die in de data van het EVSSG onder-
zoek opgeslagen liggen. De verschillen in steekproeftrekking zullen door
ons aanvaard moeten worden. In een aantal landen is op basis van
quota's een steekproef samengesteld, in andere landen, waaronder
Nederland, met behulp van toevalssteekproeftechnieken. Van vergelijk-
baarheid van dataverzameling is dan ook niet altijd sprake, maar zeker-
heid hieromtrent is niet te geven, daar concrete informatie over de
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uitvoering van het veldwerk in de verschillende landen niet voor handen
is. Onbekend is of de uitspraken die we doen op basis van de steekproef
gegeneraliseerd mogen worden naar de totale bevolking in een land.
Vooral waar het landen betreft waar quota steekproeftrekking is toege-
past is het niet duidelijk wat de subjectieve invloed van de interviewer is
geweest bij de totstandkoming van de uiteindelijke groep onderzoeks-
personen.
Hetzelfde geldt voor het ontbreken van de gegevens van de non-respon-
se. Onbekend is daardoor of en in hoeverre de onderzoeksresultaten
vertekend zijn doordat een enigermate selecte groep respondenten aan
het onderzoek heeft meegedaan.

Konden we aan bovenstaande lacunes en problemen niets veranderen
omdat we gebruik maken van reeds verzamelde data, geheel anders ligt
het voor wat betreft de vergelijkbaarheid in de analysefase. Er van uit
gaande dat de indicatoren in de afzonderlijke landen inderdaad vergelijk-
bare zaken meten (zeker weten doen we dat natuurlijk nooit) zullen we
in de volgende hoofdstukken steeds dezelfde indicatoren opnemen in de
analyses en zal worden nagaan of de daarmee te achterhalen waarden in
de verschillende landen wel of niet vergelijkbaar zijn. Vergelijkbaar zijn
waarden indien dezelfde indicatoren naar de achterliggende waarde
verwijzen. Van gelijke waarden is sprake indien zij op identieke wijze
naar de achterliggende waarde verwijzen. Met andere woorden de
relaties tussen waargenomen variabelen en latente concepten (de waar-..

den) moeten in alle landen exact gelijk zgn om te kunnen concluderen
dat de waarden in de verschillende landen gelijk zijn.
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NOTEN

(1) Voor literatuur over het vergelijkend onderzoek kunnen we
kunnen onder meer verwijzen naar: Rokkan, Verba, Viet en
Almasy, 1969; Holt en Turner, 1970; Przeworski en Teune, 1970;
Armer en Grimshaw, 1973; Brislin, Lonner en Thorndike, 1973;
Warwick en Osherson, 1973; Lonner en Berry, 1986.

(2)  De meeste tot nu toe verschenen publikaties met betrekking tot
het EVSSG materiaal betreffen zogenaamde landenpublikaties
(Orizo, 1983; Fogarty, Ryan en Lee, 1984; Kerkhofs en Rezsohazy,
1984; Abrams, Gerard en Timms, 1985; Calvaruso en Abbruzzese,
1985; Pettersson, 1988), waarin steeds 66n land centraal staat. Tot
nu toe werd in de vergelijkende studies (Stoetzel, 1983; Harding,
Phillips en Fogarty, 1986; Noelle-Neumann en Kdcher, 1987) geen
poging gedaan de waarden op hun vergelijkbaarheid te toetsen.
Alleen in het Nederlandse verslag (Halman, Heunks, De Moor en
Zanders, 1987) worden de (factor-)structuren in de verschillende
landen vergeleken. De daarbij toegepaste techniek blijkt echter bij
nader inzien niet erg betrouwbaar, hetgeen in de huidige studie
ook zal blijken.

(3)    Weliswaar zijn er in Nederland twaalf partijen voorgelegd (PVDA
CDA, VVD, D'66, PPR, CPN, DS'70, Boerenpartij, PSP, SGP,
GPV, andere partij nader in te vullen) maar tijdens de dataverwer-
king is deze informatie verloren gegaan. Overigens betrof het een
vervolgvraag op de vraag of men zich wel of niet verwant voelt aan
66n of andere politieke partij. Alleen aan degenen die dat beves-
tigden werd de vervolgvraag voorgelegd.

(4)  Om enig idee te krijgen van de grote verschillen in "onderwijs-
classificaties" in de diverse landen verwijzen we naar Ultee en
Luijkx, 1988. De verschillende classificaties zijn door hen terugge-
bracht tot een vierdeling: "(a) at most primary education or
compulsory schooling, (b) at most a lower-level type of secondary
education, (c) at most a higher level of secondary education, and
(d) tertiary education, i.e. university, but also professional qualifi-
cations obtained after higher-level secondary education" (Ultee en
Luijkx, 1988: 10).

(5)   Om dergelijke problemen te voorkomen is in het EVSSG onder-
zoek dan ook niet gevraagd naar het opleidingsniveau, maar naar
de leeftijd waarop de schoolopleiding of dagstudie werd beeindigd
(vraag 361).

(6)   Om dit probleem op te lossen stelt Verba voor om, in navolging
van Rokkan te spreken van "second order comparisons", d.w.z.
"what is compared is not the absolute frequency of, say, voting
between two systems, nor even the absolute frequencies of voting
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within comparable sub-groups in two systems. Rather one compa-
res systems in terms of the ways in which voting rates differ among
sub-groups within the several systems. Does voting turnout increa-
se as one moves up the statushierarchy in all systems under study,
or are there differences among systems in the relationship between
class and voting turnout?" (Verba, 1969: 93; Verba, 1971: 327).
Met andere woorden niet de verdelingen zelf staan centraal, maar
de relaties tussen de verschillende variabelen (zie ook Kohn, 1987:
717).

(7)   In de westerse wereld als geheel (dus West-Europa, Scandinavie
en Noord-Amerika te zamen) antwoordde 7% 'ja, vaak', en 26%
'ja, soms'. In Italie zegt maar liefst 56% zich tenminste af en toe
eenzaam te voelen (21% zegt vaak, en 35% zegt af en toe).

(8)    De vraag luidde in het italiaans: 'Le capita mai di sentirsi solo?'
(9)   Van Aziatische volkeren wordt beweerd dat ze antwoorden geven

die vertekend zijn door de zgn. 'courtesy-bias or hospitality-bias':
men wil het de interviewer naar de zin maken door met hem mee
te praten en hem zeker niet tegen te spreken etc. (Mitchell
aangehaald door Deutscher, 1973: 173).

(10) Dit wordt overigens niet bevestigd door onze onderzoeksgegevens.
De Fransen antwoorden i.h.a. op dit soort vragen niet sterk afwij-
kend, en niet vaker met 'weet niet' dan de andere Westeuropese
volken.

(11) Het universum waaruit de steekproeftrekking in Nederland plaats-
vond, is het totale Nederlandse woningbestand. Uit dit adressenbe-
stand werd, na stratificatie op basis van de relatieve woningvoor-
raad per gemeente (en per wijk van gemeenten met een inwoner-
tal van 100.000 of meer), het benodigd aantal startadressen op
basis van toeval getrokken. Dit startadres diende als uitgangspunt
voor een combinatie van maximaal vier contacten per enqueteur
(voor meer informatie zie Halman e.a., 1987).

(12)    De  selectie van respondenten in Duitsland bijvoorbeeld heeft  als
volgt plaatsgevonden. "Dem Interviewer wurden (...) Quoten in die
Hand gegeben, die ihm vorschrieben, wieviel Personen er zu befra-
gen hatte und nach welchen Merkmale er sie auswbhlen sollte. Die
Befragungsauftrage oder Quoten wurden nach MaBgabe der
amtlichen statistischen Unterlagen auf Lander und Regierungsbe-
zirke aufgeteilt und innerhalb dieser regionalen Einheiten auf
GroBstadte, Mittelstiidte, Kleinstadte und Landgemeinden; weiter
auf Manner und Frauen, auf die verschiedenen Altergruppen, auf
Berufstatige und Nichtberufstb:tige sowie auf die verschiedenen
Berufskreise" (Noelle-Neumann en K6cher, 1987: 409).

(13)  Navraag bij het NIPO dat in 1981 het veldwerk in Nederland heeft
verzorgd leverde niets op. Over non-response en eventuele proble-
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men die zich voor hadden gedaan was geen informatie meer voor-
handen.

(14)  In Noorwegen bleek 31% van de ongehuwden tegen 13% van de
gehuwden niet bereid aan het onderzoek mee te doen (Listhaug,
Jenssen en Mysen,   1983:   6-7).
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HOOFDSTUK 4

RELIGIEUZE EN MORELE WAARDEN IN DE MODERNE SAMEN-
LEVING

4.1 Inleiding

In de moderniseringstheorieen is het ideaaltype van de moderne samen-
leving de geseculariseerde maatschappij waar de traditionele religie in
een marginale positie is terechtgekomen. Zij is een optie geworden
waarvoor men kan kiezen en heeft daardoor haar collectief normgevende
karakter verloren. Voorzover dat het geval is hebben andere subsys-
temen in de samenleving zoals de economie, politiek, familie etc. een
eigen, ook normstellende rationaliteit gekregen. Dobbelaere spreekt van
laicisatie om het verschijnsel aan te duiden dat de aanspraken van de
religie om alle levenssferen te beinvloeden niet meer kunnen worden
waargemaakt (Dobbelaere, 1985: 243). Op deze beperking van de reik-
wijdte van de godsdienst (vgl. Dekker, 1983; 1987) doelt ook Wilson
wanneer hij secularisatie omschrijft als "that process by which religious
institutions, actions, and consciousness, lose their social significance"
(Wilson, 1982: 149). Dit komt tot uiting in het geringe aantal mensen dat
wekelijks de kerken bezoekt, alsmede in het verschil tussen de door de
kerken gepredikte en door veel mensen gepraktizeerde moraal, vooral
rondom huwelijk en seksualiteit.
Toch hoeft het proces van secularisatie niet noodzakelijk te impliceren
dat religieuze waarden hebben afgedaan in de moderne samenleving. Er
bestaan nog steeds religieuze behoeften, zoals kan worden opgemaakt uit
de enorme stroom van 'religieuze' publikaties, discussiegroepen en
televisieprogramma's met religie als thema.

In dit hoofdstuk willen we een aantal waarden op het gebied van religie
in kaart brengen, en nagaan in hoeverre in de westerse wereld nog
aanhang bestaat voor de traditioneel christelijke geloofsvisie.
In paragraaf twee wordt eerst aangeduid wat we onder religie verstaan,
en wordt ingegaan op het secularisatieproces zoals we dat in de litera-
tuur aantreffen.
Daarna zullen in paragraaf drie een aantal waardendimensies worden
behandeld die in de literatuur onderscheiden worden en die als leidraad
zullen dienen voor de daarna volgende analyses. Getracht is deze dimen-
sies met behulp van de EVSSG vragenlijst te operationaliseren, waarbij
we ons tevens hebben laten leiden door een aantal explorerende factor-
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analyses zoals die in eerdere publikaties zijn weergegeven (De Moor,
1983; 1987a).
In paragraaf vier staan drie godsdienstige waardenorientaties centraal en
in paragraaf vijf richten we de aandacht op een drietal morele waarden.
In paragraaf zes besteden we aandacht aan het religieuze gedrag. Met
name het onderscheid kerkelijk-onkerkelijk zal worden uitgewerkt.
De determinanten van religieuze en morele waarden staan centraal in
paragraaf zeven. Nagegaan zal worden in hoeverre de verschillen in
religieuze orientaties binnen een land kunnen worden toegeschreven aan
sociaal-demografische kenmerken van de mensen, zoals leeftijd, het
opleidingsniveau, sekse en urbanisatiegraad, en of in alle landen dergelij-
ke kenmerken tot de verklaring bijdragen.
In paragraaf acht worden de onderlinge relaties van de onderscheiden
waarden onderzocht. Onder meer wordt aandacht besteed aan de vraag
of er sprake is van uni- dan wel multidimensionaliteit op het gebied van
religie. Een vraag waarop de antwoorden nogal uiteenlopen. Stellen
sommigen dat op grond van de geconstateerde lage correlaties van
verschillende dimensies sprake is (Stark en Glock, 1968; Lenski, 1961),
anderen vinden juist hoge correlaties en concluderen tot unidimensiona-
liteit (zie Thung e.a., 1985: 26-27). Weer anderen vragen zich af of de
gevonden zwakke samenhangen niet juist er op duiden dat de onder-
scheiden dimensies "only separate aspects of a single dimension" zijn
(McGuire, 1987: 89).
Vervolgens zullen de verschillen tussen katholieken en protestanten de
revue passeren. Er worden vaak opmerkelijke verschillen gevonden in
orientaties tussen katholieken en protestanten (Lenski, 1961; Wilson,
1982; Peters en Schreuder, 1987). In paragraaf negen zullen we dit
nagaan voor wat betreft de religieuze en morele waarden.
In paragraaf tien zullen we kort ingaan op het vraagstuk van religie en
zingeving, waarna in paragraaf elf een samenvatting van de belangrijkste
bevindingen en de conclusies zullen volgen.

4.2 Religie en secularisatie

De definities van het begrip religie zijn nogal verschillend, hetgeen heeft
geleid tot een grote verscheidenheid aan onderzoeksresultaten en
mterpretaties daarvan. Glock wijst ons bijvoorbeeld op de discussie die
jaren terug gevoerd is over de toestand van de religie in de Verenigde
Staten. Waar de een het had over een plotse herleving, sprak de ander
van een duurzame opwaartse beweging, terwijl weer anderen juist tot
een verdergaande secularisatie concludeerden of stelden dat er in
Amerika noch het een (toenemende religiositeit), noch het ander (afne-
mende religiositeit) aan de hand was (Glock, 1974: 165; zie ook Lenski,
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1961: 39; Wilson, 1979: 268; Greeley, 1985; Hout en Greeley, 1987).
Dergelijke verschillende interpretaties worden in de hand gewerkt door
de verschillende perspectieven van waaruit de ontwikkelingen worden
beschouwd.
Dat de conclusies uit de diverse onderzoekingen op het eerste gezicht
met elkaar in tegenspraak zijn vindt zijn oorzaak vooral daarin dat
verschillende theorieen en ideologiei£n als uitgangspunt worden geno-
men met als gevolg dat verschillende begrippen en daardoor verschillen-
de operationalisaties van religie worden gehanteerd. Verder zijn ze geba-
seerd op gegevens die verzameld zijn bij onderzoeksgroepen die veelal
niet vergelijkbaar zijn (Thung e.a., 1985: 27-28; Glock, 1974: 165; Stark
en Glock, 1968: 11-12).
Maar ook al wordt wel gebruik gemaakt van hetzelfde onderzoeksmate-
riaal, dan nog blijken interpretatieverschillen mogelijk zoals onder meer
is gebleken naar aanleiding van het onderzoek "Opnieuw God in Neder-
land" (Goddijn, Smets en Van Tillo, 1979). De een concludeerde op basis
van de onderzoeksgegevens dat religie minder invloedrijk was geworden
in Nederland, terwijl een ander concludeerde dat godsdienst en kerk
overal de Nederlandse samenleving blijven doordringen (Goddijn, 1981:
11-14).

Hoe men religie definieert is afhanketijk van de vraag of men haar
inhoud of functie voor ogen heeft. Beperkt men zich tot de inhoud dan
wordt het begrip religie beperkt. Vaak wordt in dergelijke 'inhoudelijke'
definities verwezen naar een boven-empirische werkelijkheid. Men heeft
het dan over "nonhuman agencies", "supernatural realm", "super-empiri-
cal reality", "transcendent reality" of "sacred cosmos" (McGuire, 1987: 7;
vgl. ook Dekker, 1987: 61).
Heeft men de functies van religie op het oog dan kunnen ook andere
verschijnselen, zoals Transcendente Meditatie, ZEN en yoga, of zelfs
fenomenen als nationalisme, humanisme, spiritualisme en atheisme (vgl.
Beckford, 1986: ix; McGuire, 1987: 10; Dobbelaere, 1984: 68), onder het
begrip religie worden gebracht. Het gaat dan vooral om de functie van
zingeving (Luckmann, 1967: 53; Yinger, zie Bibby, 1983: 103). In zulke
'functionele' omschrijvingen is religie een 'rekbaar' begrip, immers
"datgene wat als zodanig bij individuen en groepen functioneert ongeacht
de inhoud daarvan" (Felling, Peters en Schreuder, 19868: 85).

In ons onderzoek wordt een inhoudelijk begrip van religie gehanteerd,
want onze aandacht gaat volledig uit naar de traditionele, westerse, dus
christeli ke godsdienst. Dit betekent dat niet wordt nagegaan of er
sprake is van een ander zingevingssysteem dat mogelijk de plaats in-
neemt of reeds in heeft genomen van het traditioneel christelijke (1),



54

maar dat wordt nagegaan of en in hoeverre de traditionele christelijke
opvattingen nog aanhang hebben in de westerse wereld.

Die vraag wordt mede ingegeven door de veranderingen die zich op het
gebied van religie hebben voorgedaan en die veelal worden samengevat
met de term secularisatie (2).
Secularisatie kan niet los worden gezien van andere veranderingen die
zich hebben voorgedaan bij de ontwikkeling van de traditionele, agrari-
sche en door religie gedomineerde maatschappij in de moderne, ge-
industrialiseerde, geindividualiseerde en vooral ook rationele maat-
schappij. In de moderne samenleving is voor een traditionele, op een
bovennatuurlijke kracht georienteerde religie geen dominante rol meer
weggelegd.
Dat komt onder meer tot uiting in de afgenomen kerkelijke participatie.
Mensen voelen zich minder betrokken op godsdienst en nemen minder
deel aan het kerkelijke leven. Daarmee wordt het de kerken moeilijk
gemaakt haar boodschap door te geven en wordt het institutionele
karakter ondergraven. Wat houdt godsdienst nog in zonder kerkelijke
praktijk en zonder binding aan een kerk als instituut? "Mensen kunnen
alleen godsdienstig zijn als ze deel hebben aan een netwerk van persoon-
lijke vervlechtingen, dat hen in jeugd, volwassenheid en ouderdom
begeleidt, hen sterkt met zijn gewoonten, zijn telkens terugkerende
hoogtijdagen en de rituelen bij de levenscyclus" (Cox, 1984: 37-38).
Betekent de afnemende kerkelijke participatie daadwerkelijk het einde
van de religie? Secularisatie betekent niet dat mensen minder religieus
worden, maar wel dat de beleving van de religiositeit losser komt van het
instituut kerk. De religiositeit van de mensen iS, om het in de termino-
logie van Zijderveld te zeggen, "vaag, vrijblijvend en abstract" geworden
(Zijderveld, 1983a: 124). Er is sprake van een dalende orthodoxie en van
het traditioneel geloof in een concreet voorgestelde godsfiguur (3). In
plaats daarvan richt de moderne mens zich steeds meer op het hier en
nu. Het geloof in de traditionele orthodoxe leerstellingen heeft plaats
moeten maken voor een geprivatiseerde, persoonlijke religie. Luckmann
(1967) spreekt van 'invisible religion', omdat religie niet langer in
geinstitutionaliseerde vorm aanwezig is. Gelovig zijn is een priv6-aange-
legenheid geworden en religie is in een marktsituatie terecht gekomen
waar zij moet concurreren met andere waarden- en zingevingssystemen.
Kortom, er is sprake van een de-institutionaliseringsproces waarin de
christelijke kerken veel aanhangers verliezen en steeds minder invloed
uitoefenen op waarden en normen die het dagelijkse leven beheersen.
Desondanks neemt de christelijke religie als coherent zingevingssysteem
voor een deel van de Europese bevolking nog altijd een belangrijke
plaats in en zijn er nog maar weinig tekenen die erop wijzen dat er zich
naast de christelijke religie een ander collectief zingevingssysteem heeft
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ontwikkeld. Onderzoekingen waarin de aandacht was gericht op het
'ontdekken' van nieuwe religies tonen aan dat alternatieve collectieve
zingevingssystemen nog niet tot ontwikkeling zijn gekomen en dat de
traditionele godsdienst nog lang niet van het toneel is verdwenen. Thung
concludeert: 'There is no indication,..., in our material of any re-institu-
tionalization of new coherent meaning systems.." (Thung e.a., 1985: 194).
Ook de Nijmeegse sociologen Felling, Peters en Schreuder kwamen op
basis van Nederlands onderzoek in 1979 tot de conclusie dat er nog
steeds sprake is van een duidelijk christelijk bewustzijn en dat niet
christelijke alternatieven van "binnenwereldlijke, scepticistisch-agnosti-
sche of nihilistische aard" (Felling, Peters en Schreuder, 1981: 53; 1986a;
1986b) nog niet als omvangrijke waardencomplexen zijn aan te duiden.
Beide laatstgenoemde alternatieven traden ook in het vervolgonderzoek
in 1985 niet op de voorgrond, maar wel kon een binnenwereldlijk
duidingscomplex worden waargenomen dat zelfs belangrijker bleek dan
het christelijke (vlg. Schreuder, 1989: 19-20). Wuthnow concludeert na
onderzoek in Amerika: "..even though American meaning systems appear
to be in a time of transition, the traditional meaning systems are still far
from being ineffective" (Wuthnow, 1976: 212). Onderzoek in Canada
naar alternatieve zingevingssystemen resulteerde in een soortgelijke con-
clusie: 'Traditional religion continues to be a dominant meaning system
in Canada" (Bibby, 1983: 116). Harvey Cox, die in de jaren zestig nog
het einde van de godsdienst aankondigde, kon aan het begin van de
jaren tachtig zelfs constateren dat er een herleving plaatsvond van de
traditionele godsdienst, niet alleen in Amerika maar ook in het sterk
geseculariseerde West-Europa (Cox, 1984: 17-18).

Volgens de moderniseringstheorie zou religie, mede als gevolg van
differentiatie en specialisatie, in de moderne samenleving geen invloed
meer hebben op gedragingen in het seculiere leven. De geloofsopvattin-
gen blijken echter voor ongeveer de helft van de Nederlanders invloed te
hebben op het dagelijkse leven en spelen in Nederland als geheel voor
ongeveer de helft van de bevolking nog een rol bij het nemen van
belangrijke beslissingen of voor de politieke ideeen die men er op na
houdt (Felling, Peters en Schreuder, 19878: 77; zie ook Felling, Peters en
Schreuder, 1986c: 107). Vooral voor veel kerkleden speelt de geloofs-
overtuiging een belangrijke rol in het dagelijkse leven, bij belangrijke
beslissingen en voor de politieke ideeen, zo blijkt uit het SOCON
onderzoek (Felling, Peters en Schreuder, 1987). Religie is dan ook nog
steeds voor velen een factor van importantie in het seculiere leven. In
Nederland heeft recentelijk Peters er nog op gewezen dat de religieuze
factor uitermate relevant is voor het politieke gedrag (Peters, 1985), ter-
wijl Felling, Peters en Schreuder eenzelfde conclusie trekken uit een
aantal causale analyses waarin de invloed van de traditionele religie op
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niet religieuze gedragingen werd onderzocht. "De traditionele, d.i.
bovennatuurlijk geori8nteerde, godsdienst blijkt in Nederland rond 1980
nog steeds relevantie te bezitten voor het denken en doen van mensen in
de niet religieuze sectoren van het leven, met name in de publieke sector
van de politiek. Die relevantie mag causaal gebterpreteerd worden"
(Felling, Peters en Schreuder, 1986b: 145).
De traditioneel-christelijke religie lijkt dan ook nog altijd een belangrijke
kracht in het dagelijkse leven voor velen en mensen als Wallace en Fenn
(aangehaald door resp. Felling, Peters en Schreuder, 1986a: 85; en Cox,
1984: 9), die de ontwikkelingen van de samenleving zagen leiden tot het
einde van de religie lijken vooralsnog in het ongelijk te worden gesteld.
Er lijkt zelfs sprake van een tegenbeweging zoals zou kunnen worden
opgemaakt uit de opkomst van en belangstelling voor fundamentalisti-
sche stromingen die voornamelijk willen vasthouden aan of terug willen
keren naar de traditioneel christelijke waarden, waarbij zij vooral van
moderne media als televisie gebruik maken. In Amerika zijn het de tv-
dominees (vgl. Postman, 1986: 115-124) en in Nederland de Evangelische
Omroep die als representanten van deze stroming kunnen worden
gezien.
Een tegenbeweging is ook zichtbaar in wat wordt aangeduid als de New
Age beweging wier aanhangers niet zozeer op zoek zijn naar een God
buiten de mens, maar naar de diepere geestelijke en spirituele lagen in
de mens zelf en de kosmos (Stufkens, 1987: 86 e.v.; Van Steenbergen,
1986: 44). Ze willen uit zichzelf treden, over de grenzen van hun eigen
bestaan heen, en zo ook deel te zijn van de kosmische ziel (vgl. Strijards
en Schreuder, 1990).

Drie betekenissen kunnen onderscheiden worden aan het begrip secula-
risatie (vgl. Dobbelaere, 1985: 243; Dobbelaere, 1981: 11-13; Dekker,
1983: 32-38; Dekker, 1987: 109, 129 e.v.):
1.     vermindering van de godsdienstigheid, onder meer tot uitdruk-

king komend in de teruglopende kerkelijke participatie;
2. godsdienstige verandering, d.w.z. vermindering van geloof in

orthodoxe, traditionele leerstellingen;
3.     beperking van de reikwijdte van godsdienst (laicisatie) hetgeen

impliceert dat de religieuze overtuigingen steeds minder van
invloed zijn op beslissingen in het dagelijkse leven.

Zoals ook Dekker constateert, behoeven de drie processen van seculari-
satie niet noodzakelijk samen te gaan, hetgeen "betekent dat het voor
een evenwichtig oordeel over de ontwikkelingen in godsdienstig en
kerkelijk opzicht noodzakelijk is op alle drie de processen te letten"
(Dekker, 1987: 109), want "a person may know his religious teachings or
doctrines inside and out, yet seldom or never attend religious services,
never engage in devotional activities, disbelieve what he knows intellec-
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tually about his religion, and evidence no effect of his religious knowled-
ge in his behavior" (Johnstone, 1975: 57). Met andere woorden er moet
niet alleen aandacht worden geschonken aan kerkelijke participatie,
maar ook aan de geloofsinhoud en de betekenis of consequenties van
het geloof voor het dagelijkse leven.

4.3 Dimensies van religie

In dit hoofdstuk wordt dan ook de aandacht niet alleen gericht op de
kerkelijke participatie, maar ook op centrale christelijke ge-
loofsopvattingen en de (joods-) christelijke moraal zoals die tot uit-
drukking is gebracht in de decaloog en kan worden opgemaakt uit
allerlei gedragingen en de acceptatie of afwijzing daarvan. In een eerde-
re publikatie zijn via een explorerende factoranalyse drie godsdienstig/
kerkelijke dimensies en drie morele waardenorientaties onderscheiden
(vgl. De Moor, 1987a: 15-49). Deze dimensies komen sterk overeen met
wat Glock "algemene werkingsvelden" van religie heeft genoemd (Glock,
1974: 160-185). Ondanks grote onderlinge verschillen, kunnen in alle
wereldreligies vijf dimensies van religiositeit worden onderscheiden, en
zij lijken dan ook de belangrijkste componenten voor een onderzoek
naar religie te zijn.
Allereerst is in iedere godsdienst sprake van een ervaringsdimensie,
waarmee wordt aangegeven dat er bij gelovige, religieuze mensen een
gevoel van een bovennatuurlijke kracht aanwezig is. Een religieus
persoon "Will achieve some sense of contact, however feeting, with a
supernatural agency" (Stark en Glock, 1968: 15). Deze dimensie wordt
door Stark en Glock in hun onderzoek geoperationaliseerd met vragen
naar het geloof in een bovennatuurlijke macht (4). Lenski onderscheidt
een vergelijkbare dimensie, die hij "devotionalism" noemt en waarmee
het belang van de band met God wordt aangeduid (Lenski, 1961: 23).
Deze dimensie wordt geindiceerd met vragen als hoe vaak men tijd
neemt om te bidden en of God een rol speelt bij het nemen van belang-
rijke beslissingen (5). Het gaat in deze dimensie om een algemene
religieuze instelling.
Een tweede dimensie die in iedere godsdienst kan worden teruggevon-
den betreft de rituele dimensie, die niet alleen betrekking heeft op het
deelnemen aan allerlei religieuze ceremonieen, maar waartoe ook de
persoonlijke 'vroomheid', zoals die tot uiting komt in bidden, vasten e. d.
kunnen worden gerekend. Het is de dimensie die het meest zichtbaar is
en kan worden opgemaakt uit de gedragingen van mensen, hun kerkelij-
ke participatie, hun lidmaatschap etc.
Ieder geloof heeft zijn eigen leerstellingen die geacht worden door de
gelovigen te worden onderschreven. Glock noemt dit de ideologische
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dimensie die zichtbaar wordt in het aanvaarden van de leerstellingen van
het geloof. "Every religion maintains some set of beliefs which adhe-
rents are expected to ratify" (Stark en Glock, 1968: 14). Het zijn de
traditionele geloofspunten zoals het geloof in God, geloof in de duivel en
het geloof in een leven na de dood (Stark en Glock, 1968: 62). Ook
Lenski heeft het over een dergelijke dimensie waarmee de instemming
met de geloofsdoctrines wordt aangeduid en die hij "doctrinal orthodoxy"
noemt (Lenski, 1961: 23), en die hij direct operationaliseert met concre-
te vragen naar het geloof in God etc. (6). Deze dimensie geeft de mate
aan waarin men de traditionele leerstellingen van het geloof onder-
schrijft.
Een vierde dimensie is de cognitieve. Religieuze mensen hebben infor-
matie over hun geloof, dat wil zeggen dat men op de hoogte is van de
inhoud en betekenis van de rituelen, de geschriften en tradities. Deze
kennisdimensie wordt door Stark en Glock gemeten aan de hand van
vragen of men de tien geboden kent, bepaalde fragmenten uit de bijbel
en de profeten uit het oude testament (Stark en Glock, 1968: 141-162).
In het EVSSG onderzoek zijn dergelijke kennisvragen niet opgenomen,
zodat deze dimensie buiten beschouwing zal blijven.
De vijfde dimensie die Glock onderscheidt is de gevolgdimensie, die
aangeeft in hoeverre mensen uit hun geloof de consequenties trekken.
"Deze gevolgen hebben zowel te maken met wat de persoon kan ver-
wachten als resultaat van zijn religiositeit, als met wat van hem wordt
verwacht dat hij zal geven" (Glock, 1974: 178). Hoe meer een religie in
de sociale structuur is geintegreerd, des te meer zal het dagelijkse
handelen worden afgestemd op de religieuze voorschriften. Zij vertoont
verwantschap met de dimensie die uit de explorerende analyses afzon-
derlijk naar voren kwam: het vertrouwen in de eigen kerk (De Moor,
1987a). Deze dimensie verwijst naar de mate waarin men vindt dat de
eigen kerk goede antwoorden geeft op allerlei problemen in het dagelijk-
se leven. Indirect lijkt deze dimensie aan geven in hoeverre naar de kerk
zal worden geluisterd en conform haar voorschriften zal worden gehan-
deld. Dat laatste zou ook kunnen blijken uit de antwoorden op de vraag
in het EVSSG onderzoek of men de tien geboden op zichzelf van
toepassing vindt. Deze antwoorden blijken een afzonderlijke dimensie te
vormen: de moraliteit van de decaloog (vgl. De Moor, 1987a).

Drie dimensies die uit de explorerende factoranalyse naar voren kwamen
zijn nu nog onbesproken gebleven. Twee ervan hebben te maken met
een morele instelling: burgerschapsmoraal en permissiviteit. Religie en
moraal zijn altijd nauw aan elkaar verbonden geweest, immers de kerk
schreef voor wat goed en kwaad was, wat wel en niet mocht. Maar de
opvattingen van de kerk blijken steeds minder overtuigend en worden
door steeds minder mensen in de praktijk gebracht. Betekent dit nu ook
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dat de moderne mens geen morele opvattingen meer heeft of mag uithet feit dat de morele kwesties steeds minder door de kerken worden
beslecht worden opgemaakt dat er een overgang is van dogmatisme naar
ethicalisme? Morele vraagstukken worden niet meer afgedaan met de
verwijzing naar God, maar onder verwijzing naar persoonlijke overtuigin-
gen van wat goed en kwaad is, wat wel en niet mag (Dekker, 1983: 37;
zie ook Stark en Glock, 1968: 217). Nagegaan zal worden in hoeverre
religieuze waarden in de hedendaagse samenleving te maken hebben met
dergelijke morele overtuigingen.
Tenslotte werd nog een factor onderscheiden waarvan de interpretatie
niet eenvoudig is (7) en die niet met overige gegevens bleek samen te
hangen (De Moor, 19878: 22).In deze studie laten we deze dimensie
eveneens buiten beschouwing. Aan het eind van dit hoofdstuk zullen we
wet kort ingaan op de vraag in hoeverre het nadenken over de betekenis
en het doel van het leven en de dood, de kenmerkende indicatoren van
deze factor, te maken hebben met religieuze waarden.

4.4 Religieuze ori6ntaties

Zoals gezegd, konden drie godsdienstig/kerkelijke dimensies worden
onderscheiden. Achtereenvolgens zullen we aandacht besteden aan een
algemene religieuze orientatie, aan de mate van orthodoxie en het
vertrouwen in de kerk. Eerst zal uiteen worden gezet hoe deze orienta-
ties met de items uit het EVSSG onderzoek kunnen worden geoperatio-
naliseerd. Vervolgens zal worden nagegaan of deze indicatoren in alle
landen tot vergelijkbare orientaties zijn te herleiden en of de landen
daarin van elkaar verschillen.

4.4.1 Religiositeit

De eerste religieuze dimensie betreft een algemene religieuze instelling
die Glock omschreven heeft als de religieuze ervaring. Het gaat hierbij
niet om een concrete invulling van het geloof in termen van dogma's,
maar om een algemeen religieus gevoelen. Een dergelijk gevoelen
kunnen we opmaken uit de antwoorden die respondenten hebben
gegeven wanneer gevraagd wordt of God belangrijk is in het leven, of
men gelooft in een persoonlijke God, of men gelovig iS, of men wel eens
ogenblikken voor gebed neemt, of men vertroosting en kracht ontleent
aan het geloof. In de explorerende factoranalyses bleken ook de eerste
drie geboden van de decaloog samen met genoemde items een dimensie
te vormen. Zij hebben alle drie op de een of andere manier betrekking
op God en verwijzen niet naar moreel gewenst gedrag zoals de overige
items van de decaloog.
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In alle landen van ons onderzoek blijkt deze dimensie betrouwbaar
(tabel 1), zoals kan worden opgemaakt uit de betrouwbaarheidsmaat
Cronbach's alpha die in vrijwel alle landen aan de gestelde eisen voldoet
(8). Of de op basis van de explorerende factoranalyse geselecteerde
indicatoren in alle landen van ons onderzoek ook op dezelfde wijze naar
de achterliggende waarde verwijzen moet echter nog worden nagegaan.
Zoals in hoofdstuk drie is aangegeven, zijn de relaties tussen manifeste
(d.w.z. waargenomen) variabelen en latente variabele in de verschillende
landen bepalend voor de mate waarin deze latente variabelen (de
waarden) in al deze landen eenzelfde interpretatie hebben. Daarbij
kunnen verschillende mogelijkheden worden onderscheiden. Allereerst is
het mogelijk dat de variabelen in alle landen weliswaar op min of meer
dezelfde manier in relatie staan tot de achterliggende of latente variabe-
le, maar waarbij die relaties niet precies hetzelfde zijn. Een andere
mogelijkheid, waarbij stringentere eisen aan deze relaties worden
opgelegd, is dat deze relaties tussen manifeste en latente identiek zijn in
alle landen. In het eerste geval zou men kunnen besluiten tot vergelijkba-
re waarden, in het tweede geval zijn deze waarden gelijk. Uiteraard is
het ook mogelijk dat geen van beide mogelijkheden zich voordoet, maar
uit de betrouwbaarheidsmaten is al gebleken dat in alle landen de
geselecteerde items wel degelijk iets gemeenschappelijks hebben.
Indien, zoals nu het geval is, de latente variabele middels factoranalyse
tot stand is gekomen, kan de mate van vergelijkbaarheid van deze
latente variabele worden nagegaan met het LISREL programma (Jores-
kog en Sdrbom, 1981; zie bijvoorbeeld ook Alwin en Jackson, 1981) (9).
De resultaten van deze analyses zijn samengevat in tabel 2. Gelet op de
hoogte van de BIC maten (10) en omdat het model met de laagste BIC
maat (liefst negatief) moet worden geprefereerd, dient de voorkeur uit
te gaan naar het model waarin wordt verondersteld dat de structuur van
het latente structuur model in alle landen gelijk is. De geselecteerde
indicatoren voor religiositeit, zo kunnen we stellen, verwijzen in alle
landen naar een achterliggende waarde, maar in de afzonderlijke landen
gebeurt dat op een van de andere landen verschillende manier, immers
de samenhangen tussen de indicatoren en de achterliggende factor zijn
niet in alle landen gelijk. Met andere woorden de waarde religiositeit
behoeft een landspecifieke interpretatie. Heel duidelijk blijkt dat uit de
verschillen in factorladingen (tabel 1).
In alle landen is het item waarmee het belang van God in het leven
wordt uitgedrukt het meest belangrijke aspect voor deze religieuze
instelling en is het minst belangrijke aspect het nemen van ogenblikken
voor gebed. Ook de opvatting dat er slechts 66n waar geloof is draagt
slechts in beperkte mate bij aan deze algemene religiositeitsdimensie. In
Denemarken behoren de eerste drie geboden van de decaloog in minde-
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re mate tot deze waarde. In Ierland, de Verenigde Staten en Canada
behoren de geselecteerde indicatoren meer tot dezelfde dimensie dan in
bijvoorbeeld Denemarken, waar de ladingen tot de laagste behoren.
Kortom er zijn nogal wat verschillen te constateren tussen de landen
waar het gaat om de inhoud van de factor religiositeit. De meest op de
voorgrond tredende verschillen zullen we nu kort bespreken.

Gemiddeld genomen beschouwt zo'n tweederde van de ondervraagden
zichzelf als gelovig, maar de percentages varieren van ongeveer de helft
van de ondervraagden in Frankrijk tot driekwart en nog meer (82%) in
Canada, de Verenigde Staten en Italie. Opvallend zijn de hoge percenta-
ges Ierse en Noordierse niet-gelovigen (resp. 32% en 34%). In Dene-
marken, Belgie, West-Duitsland en Nederland blijkt het antwoord opdeze vraag voor een groot deel van de ondervraagden niet te geven. Een
op de zes respondenten in deze landen geeft geen antwoord op de vraag
of men zich als gelovig of niet beschouwt. In Frankrijk blijken relatief
veel atheisten te wonen. E6n op de tien Franse ondervraagden zegt
atheist te zijn, in de overige landen is dat percentage aanmerkelijk
geringer (tabel 3). Blijkbaar is dat toch een te extreem standpunt voor
velen en lijkt het "alsof hier een soort religieus-culturele rem meespeelt"
(Kerkhofs, 1987: 2).

Blijkens de antwoorden gelooft nog steeds een meerderheid van de
inwoners van de landen in ons onderzoek in God (11). Meer dan drie-kwart zegt in God te geloven. Het kleinste percentage mensen dat in
God gelooft, hoewel nog altijd een meerderheid, vinden we in Denemar-
ken (58%), Frankrijk (62%) en Nederland (65%), het hoogst, ruim 90%,
in de Verenigde Staten, de beide Ierlanden en Canada (tabel 10). Opval-lend is het verschil tussen deze laatste landen, waar vrijwel iedereen in
God gelooft, en de overige landen waar dat aanmerkelijk minder fre-
quent voorkomt. In West-Europa is het geloof in God gemiddeld geno-
men bij 76% van de respondenten aanwezig tegen in Amerika bij vrijwel
iedereen (.+ 94%). Binnen West-Europa hebben beide Ierlanden duide-
lijk een uitzonderlijke positie, die alleen door Spanje en Italie enigszins
wordt benaderd.

Het geloof in God mag dan bij een meerderheid van de respondenten in
de landen van de westerse wereld aanwezig zijn, daarmee is niet gezegd
dat men ook eenzelfde godsopvatting heeft. Alleen in beide Ierlanden,
de Verenigde Staten en, wat minder, eveneens in Spanje en Canada,
heeft een meerderheid van de ondervraagden een persoonlijke God voor
ogen (tabel 4.1). In de meeste overige landen is dat gemiddeld slechts bij
66n op iedere vier respondenten het geval. In Italie is de opvatting van
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een persoonlijke God zelfs minder verbreid dan die van een soort
levenskracht of geest (12).
Geloof in God is dus niet altijd geloof in een persoonlijke God, maar het
kan ook betrekking hebben op een vager idee van een geest of levens-
kracht. In beide gevallen gaat het echter om een transcendente kracht,
zodat we kunnen stellen dat, het minst in Denemarken en Frankrijk, in
de onderzochte westerse wereld de opvatting dat er een bovennatuur-
lijke kracht bestaat nog altijd wijd verbreid is. In Spanje en Italie bij
rond de 75% van de ondervraagden; in de Verenigde Staten, Canada en
de beide Ierlanden bij rond de 90%. Van de Denen en Fransen gelooft
de ene helft in zo'n bovennatuurlijke werkelijkheid, de andere helft weet
het niet of ontkent eenvoudig het bestaan van zo'n kracht.

Tabel 4.1 Percentage respondenten dat van mening is dat er een per-
soonlijke God bestaat, dat er een soort levenskracht of geest
bestaat, dat u niet weet wat ervan te denken of gelooft u
eigenlijk niet dat er een of andere geest of God of levenskracht
bestaat?

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
gelooft niet in God      19    9 13 6  12  21   8   6   2   1    1    4    9
weet niet wat te geloven22   19   16   11    17   22   15   12 6 8 6 8   18

gelooft in kracht 26  39  37  51  29  24  24  23  16  18   25   35   32

gelooft in pers. God 26  30  25  26  34  24  39  55  73 69 66   51   39

geen antwoord           7    4   10 6 81014533222

Niet iedereen die in God gelooft zal zichzelf ook gelovig noemen.
Gelovig zijn duidt op een intensere kwaliteit van geloven. Met uitzonde-
ring van de Noren zegt een meerderheid van de Westeuropeanen en
Noordamerikanen dat ze gelovig zijn. Ook nu zijn de percentages in
beide Amerikaanse landen weer aanzienlijk hoger dan m West-Europa,
waar alleen in Italie een vergelijkbaar hoog percentage (83%) wordt
gevonden. In de andere landen, ook in beide Ierlanden, schommelt het
percentage rond de 60. Opvallend is vooral het hoge percentage in
Ierland dat zegt niet gelovig te zijn, terwijl 95% wel zegt te geloven in
God. Het geloof in God staat in Ierland, naar het lijkt, nog sterk onder
invloed van de nationale cultuur.

Om enig zicht te krijgen op de vraag in hoeverre men zich in het leven
laat leiden door het geloof is o.a. de vraag gesteld of men van mening is
dat God een belangrijke plaats inneemt in het leven, want dat "iemand
aan God gelooft is er geen garantie voor dat dit geloof hem ook veel
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"zegt"" (Felling, Peters en Schreuder, 1986b: 136). Wederom kan worden
vastgesteld dat dit vooral in de Verenigde Staten en Ierland het geval is.
In deze landen is de gemiddelde score op een tienpunts-schaal resp. 8.43
en 8.03, terwijl in Denemarken en Frankrijk de gemiddelde score op de-
zelfde schaal resp. 4.47 en 4.71 is. Noord-Ierland en Canada komen in
de buurt van de Verenigde Staten en Ierland met resp. 7.49 en 7.37. De
andere landen nemen niet zo'n extreme positie in met een gemiddelde
rond de 6.3, waarbij Spanjaarden en Italianen nog het hoogst scoren
(figuur 4.1 en tabel 4). Voor Nederlanders neemt God geen extreem
belangrijke maar zeker ook geen onbelangrijke plaats in het leven in.
Ook wanneer het belang van God op een andere manier wordt vastge-
steld blijkt dat (vgl. Felling, Peters en Schreuder, 1986c: 157). Overigens
laten deze gegevens van het SON onderzoek uit 1979 vergeleken met hetvervolgonderzoek in 1985 (SOCON) een afnemende betekenis (zie tabel
5) van het belang van God zien (vgl. Felling, Peters en Schreuder, 1987:
283).

Figuur 4.1 Belangrilkheid van God in het leven van de respondenten in
de verschillende landen ten opzichte van het over alle
landen berekende gemiddelde  (=   63) (vgl. eveneens tabel  4
in appendix A)

2-

1-

0         1 1         1--1
L 1

-1 -

-2
FR GB WD        IT NL DE BE SP IR NIR USA CAN NOR

Het geloof blijkt met name mensen in de Verenigde Staten en beide
Ierlanden, alsmede in Italic, Spanje en Canada veel vertroosting te
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bieden, en ook nu komt dat weer het minst voor onder de Fransen en
Denen (tabel 6). Dergelijke verschillen uiten zich eveneens in het bidden
(tabel 7). Hoewel een groot deel van de onderzochten wel eens tijd voor
gebed, meditatie of overpeinzingen neemt, is dat in de Verenigde Staten
en Ierland bij meer dan 80% het geval, en in Frankrijk, Groot-Brittan-
nie en Denemarken bij iets minder dan de helft.

Tenslotte zijn er ook nog enkele opvallende verschillen in de opvattingen
of er Wn waar geloof bestaat of niet (tabel 8). In de meeste landen is
men in meerderheid van mening dat het enige ware geloof niet bestaat,
maar in Italie, Spanje en beide Ierlanden lS een relatief groot aantal
mensen wel van mening dat er slechts 66n waar geloof bestaat. Opval-
lend is verder dat in Frankrijk 66n op iedere vier respondenten vindt dat
geen der grote godsdiensten iets waars te bieden heeft.

Figuur 4.2 Vergelilking van de gemiddelde (factor-) score op de religiosi-
teitsdimensie, ten opzichte van het over alle landen berekende
gemiddelde C = 1.203) op deze dimensie (vgl. ook tabel 9 in
billage A)
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Er zijn dus nogal wat verschillen te constateren tussen de landen waar
het gaat om de beantwoording van de afzonderlijke vragen en ook de
relaties tussen deze antwoorden zijn niet dezelfde in de verschillende
landen. Hoewel het mogelijk is in de relaties een vergelijkbare structuur
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te vinden, is deze structuur niet in alle landen identiek. Aan de stringen-
tere eis van gelijkheid wordt derhalve niet voldaan. Religiositeit in landA is strikt genomen niet hetzelfde als religiositeit in land B.

Wanneer de onderlinge verschillen even voor lief worden genomen en de
landen op basis van hun (factor-)score op de achterliggende waarde
worden gerangschikt, dan ontstaat het volgende beeld van de inwoners
van de landen in de westerse wereld (13). Een algemene religieuzeinstelling blijkt het meest te leven onder Amerikanen, Ieren, Canadezen
en Italianen, terwijl onder Denen, maar vooral ook onder Fransen, een
dergelijke instelling veel minder aanwezig is. De inwoners van de overige
landen kunnen min of meer in het centrum van de dimensie worden
geplaatst met Spanjaarden aan de religieuze kant en Noren aan de niet
religieuze kant (zie figuur 4.2 en tabel 9).

4.4.2 Traditionele gelovigheid

Elke godsdienst heeft een aantal leerstellingen die door de aanhangers
meer of minder worden onderschreven. In het Christendom betreffen
deze leerstellingen het geloof in God, het leven na de dood, het bestaan
van de duivel etc.. Het is dan mogelijk om afhankelijk van het aantal
geloofspunten waarmee men instemt, de mate van orthodoxie te bepalen
(vgl. Glock, 1974; Stark en Glock, 1968; Lenski, 1961). Ook in het
EVSSG onderzoek was een lijst met dergelijke geloofspunten opgeno-
men. Gevraagd werd naar het geloof in: -God; - een leven na de dood; -
de ziel; - de duivel; - de hel; - de hemel; - de zonde.
Geloof in rei[ncarnatie maakte ook deel uit van deze vraag, maar is niet
in onze analyse opgenomen. Geloof hierin is niet christelijk te noemen
en in de explorerende factoranalyses bleek het item niet te behoren tot
de dimensie traditionele gelovigheid (vgl. De Moor, 1987a). Ook in een
factoranalyse waarin alleen de antwoorden op deze vragen waren
opgenomen Week dat in vrijwel alle landen reincarnatie niet naar
dezelfde achterliggende orientatie verwijst als de overige antwoorden.
Ook empirisch blijkt reincarnatie dus op een andere factor betrekking te
hebben.

Toch geloven nogal wat mensen in reincarnatie, zoals kan worden
afgelezen uit tabel 10. Gemiddeld genomen blijkt 66n op de vier respon-
denten in West-Europa, de Verenigde Staten en Canada in een wederge-
boorte te geloven. Met 66n op de tien blijven Nederlanders en Belgen
daar behoorlijk bij achter. Geloof in een wedergeboorte komt dus ook in
het christelijke westen relatief veel voor. Voor Stoetzel roept dit de
vraag op of dit geloof in reincarnatie gezien kan worden als uiting van
nieuwe religieuze behoeften (Stoetzel, 1983: 95-96).
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De mate van christelijke orthodoxie zou kunnen worden afgeleid uit de
scores op de zeven resterende items van deze vraag naar waarin men
gelooft. Vanwege het dichotome karakter van de items (er zijn slechts
twee antwoordmogelijkheden: 'ja' of 'nee') ligt toepassing van factorana-
lyse niet voor de hand (McDonald, 1985; Lucke en Schuessler, 1987). De
items kunnen volgens het cumulatieve patroon van Guttman in een
schaal worden opgenomen, zodat een score bepaald kan worden door de
items eenvoudigweg te sommeren. Hoe hoger de score dan is, des te
orthodoxer men is (vgl. Stark en Glock, 1968; Lenski, 1961; Midden-
dorp, 1979). In de Verenigde Staten en de beide Ierlanden gelooft rond
de helft van de ondervraagden in alle genoemde geloofspunten. In Dene-
marken komt dat aanmerkelijk minder frequent voor. Niet meer dan 66n
op iedere twintig respondenten in Denemarken gelooft in alle genoemde
zaken, terwijl 66n op iedere drie Denen in geen enkel van deze zaken
gelooft; een percentage dat alleen in Frankrijk wordt geevenaard (29%).
Maar er zijn ook grote verschillen in de mate waarin met de afzonderlij-
ke geloofspunten wordt ingestemd. Tweederde van de Amerikanen en
Noordieren gelooft in de hel, maar slechts 8% van de Denen zegt hierin
te geloven. Ook in de andere Westeuropese landen worden in het alge-
meen beduidend lagere percentages gevonden dan in de twee genoemde
landen. Hetzelfde kan worden opgemerkt ten aanzien van het geloof in
de duivel, dat in Amerika en Noord-Ierland wederom bij twee op iedere
drie respondenten aanwezig is, maar waarin de meeste Westeuropeanen
niet (meer) geloven.

Zoals uit tabel 10 kan worden opgemaakt wordt in alle landen de vraag
naar het geloof in God door de meeste respondenten bevestigend beant-
woord. Ook het item waarmee het minst vaak wordt ingestemd is in alle
landen meestal hetzelfde, namelijk geloof in de hel. Alleen in Italic,
Spanje en de Verenigde Staten wordt het minst ingestemd met het item
geloof in de duivel, hoewel het verschil met het geloof in de hel slechts
minimaal is. De volgorde van instemming met de overige geloofspunten
varieert echter van land tot land. Anders gezegd, de moeilijkheidsgraad
van de voorgelegde geloofspunten varieert tussen de verschillende
landen. Het is dan ook maar de vraag of de achterliggende dimensie
waartoe deze items kunnen worden herleid in alle landen dezelfde is.
Om deze vraag te beantwoorden is een aantal latente trek analyses
uitgevoerd (14), zowel voor ieder land afzonderlijk als voor alle landen
gezamenlijk. Afhankelijk van de mate waarin dergelijke modellen bij de
data passen kan, wederom met gebruikmaking van de BIC maten,
worden bepaald of de relaties tussen latente en manifeste variabelen in
alle landen dezelfde zijn, dan wel dat deze relaties van land tot land
verschillen.
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Het model waarmee wordt nagegaan of in alle landen van ons onderzoek
de manifeste variabelen (de antwoorden op de items over het geloof) op
dezelfde wijze verbonden zijn met de achterliggende orientatie, past
minder bij de data dan het model waarin voor ieder land afzonderlijk de
relaties worden vastgesteld (15). Met andere woorden, ook traditionele
gelovigheid behoeft een landspecifieke interpretatie.
Wanneer we de landen onderling willen ordenen naar de mate van
traditionele gelovigheid, dan zullen de scores vergelijkbaar moeten zijn
en dus gebaseerd op een model waarin de relaties tussen latente en
manifeste variabelen in alle landen gelijk zijn, dat wil zeggen dat de
item-parameters gelijk moeten zijn (16).
Amerikanen en de inwoners van de beide Ierlanden zijn het meest
traditioneel gelovend. Denen blijven daar ver bij achter, en ook Fransen,
Belgen, Westduitsers en Nederlanders zijn aanmerkelijk minder gelovig
in traditionele zin. De overige landen nemen min of meer een midden-
positie in (figuur 4.3 en tabel 11).

Figuur 4.3 Vergelliking van de gemiddelde (Iatent trait-) score  op  de
dimensie van traditionele gelovigheid, ten opzichte van het
over alle landen berekende gemiddelde ( = 9.72) op deze
dimensie (vgl. ook tabel 11 in blilage A)
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4.43 Vertrouwen in de kerk

Geloof uit zich niet alleen in de acceptatie van een aantal geloofsopvat-
tingen, maar ook in de verbondenheid met het instituut kerk. "Christelijk
geloven, ..., doet men niet als een geisoleerd individu, men neemt tevens
deel aan het leven van een gemeente, van een kerk" (Felling, Peters en
Schreuder, 1986b: 43). Hoe sterker de institutionele verbondenheid, des
te waarschijnlijker is het dat men zich in het dagelijks leven zal laten
leiden door dat instituut. Deze institutionele verbondenheid zal bepaald
worden door het vertrouwen dat men in het instituut heeft. Een gebrek
aan vertrouwen ondermijnt de invloed en normerende kracht van een
institutie en brengt de institutie in een crisissituatie. Wanneer recht-
streeks wordt gevraagd naar de mate waarin men vertrouwen heeft in de
kerk, dan blijkt in de meeste van de onderzochte Europese landen bij
velen het vertrouwen in de kerk gering of afwezig te zijn. In Nederland
blijkt de vertrouwenscrisis het grootst, in de beide Ierlanden is het
vertrouwen nog relatief groot. Dat laatste is ook het geval in de Verenig-
de Staten en Canada (tabel 12).
Het gebrek aan vertrouwen doet zich vooral voor onder jongeren, maar
waar in Frankrijk 37% van de 18 tot 30 jarigen geen enkel vertrouwen
heeft in de kerk, heeft in de Verenigde Staten, Ierland, Noord-Ierland en
Canada rond 5% van deze leeftijdsgroep geen vertrouwen in de kerken
(tabel 13). De verschillen in vertrouwen tussen de landen komen terug in
de verschillende leeftijdsgroepen. Kenmerkt een land zich door een hoge
mate van vertrouwen, dan blijken de leden van een bepaalde leeftijds-
groep vergeleken met leeftijdsgenoten in de andere landen zich eveneens
daardoor te kenmerken. Universeel is dus wel het verschijnsel dat
jongeren binnen de landen minder vertrouwen hebben in de kerken,
maar tussen de jongeren in de verschillende landen bestaan er grote
verschillen, afhankelijk van de algemene graad van vertrouwen in een
land.

Het gebrek aan vertrouwen kan, behalve uit de antwoorden op de
algemene vraag naar het vertrouwen in de kerk, ook worden opgemaakt
uit het hoge percentage mensen dat vindt dat hun kerk geen juiste
antwoorden heeft op morele en gezinsproblemen en op spirituele
behoeften. In Nederland is de betekenis van de kerk in de samenleving
steeds minder geworden. Het percentage kerkleden dat vindt dat zij zich
dienen te houden aan alle voorschriften van hun kerk is gedaald van
49% dat het daarmee eens was in 1966 tot 20% in 1986. Zei in 1966 in
Nederland nog 37% bij gewetensproblemen zich tot een geestelijke te
wenden, in 1979 was dat gedaald tot 18% (Dekker, 1987: 152).
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Alleen in de Verenigde Staten, Ierland en Canada vindt een (kleine)meerderheid dat de kerk goed reageert op morele problemen. In de
overige landen is dit een meer of minder grote minderheid (tabel 4.2).
Hetzelfde kan worden waargenomen ten aanzien van gezinsproblemen.
Alleen in beide Amerikaanse landen vindt men in meerderheid dat de
eigen kerk goede antwoorden heeft op dit soort problemen.

Tabel 4.2 Percentage respondenten dat vindt dat hun kerk bekwaam
reageert op morele en gezinsproblemen en spirituele behoeften

Bekwame reactie op:   FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
morele problemen        42   30   37   40   25   28   35   39   52   48    61     52     39
familie problemen        34   32   35   39   24   12   32   34   47   49     64     52    29
spirituele behoeften 48  42  47  43  33  26  40  45  64  60   73   66   50

Uit deze gegevens blijkt dat in de meeste Westeuropese samenlevingen
godsdienst slechts een beperkte reikwijdte heeft. De tijd waarin de kerk
invloed kon uitoefenen op allerlei belangrijke individuele beslissingen
lijkt dan ook voorbij. Ook waar het de spirituele behoeften betreft,
menen velen de bevrediging daarvan niet m de kerk te vinden. In de
meeste Westeuropese landen vindt slechts een minderheid dat hun kerk
tegemoetkomt aan de geestelijke behoeften. Alleen in de Amerikaanse
en Ierse landen is ook nu weer een meerderheid de mening toegedaan
dat de kerken daarin voorzien, net zoals dat ook het geval was waar het
de morele en gezinsproblemen betrof.

De antwoorden op de vragen of de kerk bekwaam reageert op de
genoemde problemen en noden, hangen in alle landen onderling sterk
samen, zodanig dat ze indicatief zijn voor de bereidheid de kerk als gids
te zien. In de factoranalyses zijn de ladingen in het algemeen hoger dan
.80 en de percentages verklaarde variantie lopen uiteen van 68% in
Denemarken tot 78% in Spanje. Zoals uit de berekende Cronbach's
alpha's kan worden opgemaakt, zijn de geconstrueerde indexen in alle
landen ook betrouwbaar (tabel 14). We mogen de items dan ook in alle
landen zien als indicatoren voor een dimensie die aangeeft in hoeverre
de kerk als gids wordt gezien.

Vertrouwen hebben in de kerk betekent voor een groot aantal respon-
denten eveneens dat die kerk goed reageert op zowel morele en gezins-
problemen als op de geestelijke behoeften van de mens. Maar ook nu is
er weer een verschil te constateren met aan de ene kant beide Ameri-
kaanse en Ierse landen, te zamen met Spanje en West-Duitsland, waar
meer dan de helft van diegenen die vertrouwen hebben in de kerk met
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alle drie de items instemt, en aan de andere kant de landen waar dat
minder, en in het geval van Denemarken zelfs veel minder (13%), het
geval is (tabel 15).

Wanneer de landen vervolgens worden gerangschikt naar de mate waarin
hun inwoners hun kerk als gids zien (tabel 16), dan hebben Amerikanen
niet alleen relatief veel vertrouwen in de kerk volgens de antwoorden in
tabel 12, zij zien in meerderheid hun kerk ook als gids in het leven. 59%
stemt met alle drie items in. Beide Ierlanden en Canada komen daar
vlak achter met een percentage van meer dan 40%. In Denemarken is
dat slechts 10%.
In Nederland heeft van iedere tien ondervraagden 66n geen antwoord
gegeven op deze drie vragen, hetgeen kan worden toegeschreven aan het
grote aantal respondenten dat geen godsdienst zegt te hebben. 55% van
degenen die geen godsdienst zeggen te hebben geeft geen antwoord op
deze vragen.

Figuur 4.4 Vergelliking van de gemiddelde (factor-) score op de dimensie
vertrouwen in de kerk, ten opzichte van het over alle landen
berekende gemiddelde ( = 1.803) op deze dimensie (vgl. ook
tabel 17 in bijlage A)
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Wanneer we het vertrouwen in de kerken uitdrukken in gemiddelde
scores op een dimensie, gebaseerd op LISREL analyses waarin de
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itemparameters (de ladingen) in alle landen aan elkaar gelijk worden
gesteld (figuur 4.4 en tabel 17), dan wordt duidelijk dat in de westerse
wereld dit vertrouwen vooral onder de Amerikanen en wat minder onder
de Canadezen voorkomt. In West-Europa is dat vertrouwen vaak aan-
zienlijk minder, met uitzondering van de beide Ierlanden waar de kerk
eveneens vaak als gids wordt gezien. De Denen zien de kerk daarente-
gen het minst als gids, zij staan daarmee het meest uitgesproken tegen-
over de Amerikanen.

4.5 Morele waarden

Het geloof in de zonde is nog steeds in het merendeel van de westerse
landen aanwezig, maar in Frankrijk, Nederland en Belgie slechts bij zo'n45% en in Denemarken bij 30% van de ondervraagden (zie tabel 10).
Maar zoals we kunnen constateren uit de antwoorden op de vraag of er
onvoorwaardelijke, duidelijke richtlijnen zijn over wat goed en kwaad is,
blijkt een (overgrote) meerderheid van mening dat zulke richtlijnen er
niet zijn (tabel 18). Wat goed en kwaad is, hangt af van de omstandig-
heden van het concrete geval, met andere woorden er kan worden
gesproken van situationele ethiek. In Denemarken vindt driekwart van
de bevolking dat wat goed en kwaad is van de situatie afhangt, terwijl
ook in vrijwel alle andere landen een meerderheid deze mening is toe-
gedaan.

In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre de normen die de christe-
lijke religie aan haar gelovigen heeft opgelegd en zoals zij zijn verwoord
in de tien geboden nog steeds van toepassing worden geacht.
Vervolgens zal worden nagegaan hoe mensen oordelen over een aantal
gedragingen: vindt men die wel of niet te rechtvaardigen? Daarmee is
het mogelijk de morele instelling in de verschillende landen in kaart te
brengen.

4.5.1 De tien geboden

De tien geboden vormden het uitgangspunt voor de normerende kracht
die van de christelijke kerken uitging. Ze geven aan waar de mensen
zich aan dienen te houden om goed te leven. De stellingen van de deca-
loog werden dan ook van kinds af aan aangeleerd. 'The rote learning of
these brief statements is the common denominator of all Christian and
Jewish religious education. They are something everybody knows" (Stark
en Glock, 1968: 142). In de EVSSG vragenlijst zijn de tien geboden ook
opgenomen, echter er werd niet gevraagd of men ze kende zoals in het
onderzoek van Stark en Glock, waar ze de kennisdimensie (17) moesten
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indiceren (Stark en Glock, 1968: 142), maar of men van mening was dat
ze nog steeds geldig waren. De eerste drie geboden worden veel minder
frequent instemmend beantwoord. Alle drie verwijzen ze naar God,
terwijl de overige geboden een morele inhoud hebben.

De morele geboden en verboden worden door een overgrote meerder-
heid van de respondenten voor hen persoonlijk geldig geacht (tabel 4.3),
alleen de geboden met betrekking tot echtscheiding (het 6e gebod) en
overspel (het 9e gebod) vinden in Frankrijk en Nederland wat minder
instemming. De hoge mate van instemming met deze geboden zou
gedeeltelijk kunnen worden verklaard uit het feit dat ze in de jeugdjaren
uit het hoofd zijn geleerd en ook in de vragenlijst in een rij werden
aangeboden.

Tabel 4.3 Percentage respondenten dat vindt dat de geboden voor hen
volledig gelden

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
geen andere Goden     30   48 46 68  41  45  47 48 80  75   81   66   45
naam heer niet
misbruiken 24  42  50  66  50  29  42  52  56  60   71   53   49

gedenk sabbatdag 20  25 29 51  24  13  33  38  68  52   60   41   31
eert vader en moeder 68 83  72  91  70  62  73  76  77  85   91   83   73

niet doden 80  90  88  96  82  90  80  81  93  93   93   91   93
niet echtbreken         48   77   64   62   51   67   61   58   85 86 86   76   69

niet stelen               69   87   81   93   79   84   76   78   88   91    91    87    92
niet kwaadspreken       67   78   73   88   58   74   62   56   86 84 88   81   75

niet begeren
andermans vrouw         52   78   62    64    65    72   65    65   85    79     88     79     80
niet begeren wat
van ander is          62  79  70  74  60  72  69  61  87  85   87   82   78

In Amerika en de beide Ierlanden lijkt welhaast sprake van response-set
(18). Liefst 73% van de Amerikanen zegt alle zeven geboden op zichzelf
van toepassing te vinden. In de Ierse Republiek betreft het 66% en in
Noord-Ierland 70%. In de overige landen is dat echter aanmerkelijk
minder het geval. Nederlanders nemen een extreme positie in aan de
andere zijde; slechts 30% van hen vindt alle items voor zichzelf relevant.
In Frankrijk is dat iets meer (36%) en in Denemarken en Spanje ook
(38%). Het hoogste percentage respondenten dat met geen enkel item
instemt wordt gevonden in Frankrijk (15%), op de voet gevolgd door
Belgie (14%) en Spanje (12%). Pleit het bovenstaande tegen respons
set, in ieder geval in een aantal landen, in het algemeen pleit daar
verder tegen dat er wel degelijk wat variatie is waar te nemen tussen de
items, waarvan de genoemde geboden 'echtbreken' en 'overspel', maar
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ook 'kwaadspreken over uw naaste' voorbeelden zijn. Indien men instemt
met 66n item is men het niet zonder meer met alle geboden eens, het-
geen ook blijkt uit het feit dat de eerste drie geboden, en met name het
derde, een veel geringere instemming hebben.
Het valt op dat de percentages respondenten die een bepaald gebod
voor zichzelf volledig van toepassing achten, duidelijk hoger zijn dan de
percentages respondenten die vinden dat hetzelfde gebod ook door
anderen zo wordt beoordeeld. Zo is bijvoorbeeld in Noord-Ierland 93%
van de ondervraagden van mening dat het gebod 'gij zult niet doden'
voor hen persoonlijk geldt, maar slechts 24% van de ondervraagden in
dat land verwacht dat ook anderen er zo over denken. De maatschappe-
lijke omstandigheden leiden in Noord-Ierland wellicht tot een sterke
vertekening van de waarneming. Zeer illustratief is ook het verschil in
het op zichzelf van toepassing achten van het verbod om te scheiden en
de perceptie van de respondent hoe anderen in de samenleving over dat
gebod denken (19). Die is dat anderen het betreffende gebod of verbod
niet op zicllzelf van toepassing vinden.
Werkelijkheid en interpretatie van die werkelijkheid blijken twee geheel
verschillende zaken te zijn en met betrekking tot sommige zaken zelfs
heel ver uiteen te liggen. Ook ten aanzien van de andere geboden en
verboden is het beeld dat men van de ander heeft negatief. Wellicht dat
de invloed van de massamedia hier zichtbaar is omdat juist in die
massamedia aandacht wordt besteed aan het 'afwijkende', het 'innove-
rende', het nieuwe, het bijzondere. Het beeld dat op die manier van de
samenleving wordt gegeven is derhalve sterk gekleurd en kan de negatie-
ve waarneming hebben veroorzaakt.

In de reeds gememoreerde explorerende factoranalyses is gebleken dat
de zeven geboden vanuit 66n en dezelfde morele houding (waarde)
worden beoordeeld op hun geldigheid voor de respondent zelf. Ook de
separate factoranalyses op deze 7 items bevestigen dat idee (zie tabel
19). Met factorladingen die in het algemeen hoger, en vaak beduidend
hoger dan .60 zijn en percentages verklaarde variantie van meer dan
50% kan worden geconcludeerd dat de items in alle landen vanuit een
gemeenschappelijke achterliggende houding worden beantwoord.
De vraag of deze achterliggende waarde in de verschillende landen
dezelfde is, kunnen we beantwoorden door de analyses per land te
vergelijken met analyses van alle landen gezamenlijk. Omdat de ant-
woordmogelijkheden zijn gedichotomiseerd (20), hebben we gebruik
gemaakt van latente trek analyses (Langeheine en Rost, 1988; Rost,
1988). Het latente continuum is in het door ons toegepaste computer
programma gediscretiseerd. Vergelijken we de uitkomsten van de
separate analyses, dat wil zeggen de analyses per land, met die van een
simultane analyse waarin alle landen zijn opgenomen en waarin voor alle
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landen dezelfde relaties tussen manifeste en latente variabelen gelden,
dan kunnen we constateren dat in alle landen de relaties tussen manifes-
te en latente dezelfde zijn. Door de antwoorden  op de vragen vervol-
gens te wegen met de discriminatieparameters (in factoranalyse termino-
logie de ladingen) en te sommeren ontstaat het beeld van de landen
zoals in figuur 4.5 en tabel 20 is weergegeven.

Figuur 4.5 Vergelijking  van de gemiddelde (latent trait-) score  op  de
dimensie moraliteit van de decaloog, ten opzichte van het
over alle landen berekende gemiddelde ( = 14.36) op deze
dimensie (vgl. ook tabel 20 in blilage A)
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De  middelde scores lopen uiteen van 16.73 in de Verenigde Staten tot
11.6 m Frankrijk, waarbij een hoge score vergezeld gaat van een lage
standaarddeviatie. Met andere woorden, in landen met een hoge score is
men het ook meer met elkaar eens dan in landen met een lage score. In
landen met een lage score weerspiegelt zich in de standaarddeviatie de
omstandigheid dat veranderingen zich nog slechts in bepaalde groepen in
zo'n samenleving hebben voorgedaan. De voorheen ook in deze landen,
zo mogen we aannemen, strikte opvattingen ten aanzien van de naleving
van deze geboden worden niet abrupt in de gehele samenleving vervan-
gen door een afwijzing ervan. Een dergelijke verandering in denken doet
zich geleidelijk voor. In de traditioneel gelovige landen is (nog) geen
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sprake van een aanmerkelijke afbrokkeling van de opvatting dat de
morele geboden van de decaloog moeten worden nageleefd.

4.5.2 Permissiviteit en burgerschapsmoraal

Met name op seksueel gebied blijkt de invloed van de kerk sterk te zijn
verminderd. Krantekoppen als "Vrouw negeert kerk over sex" maken
duidelijk dat de normerende kracht van de kerk door velen niet langer
wordt erkend. Grote groepen mensen leven niet meer zoals de kerken
dat voorschrijven. Ondanks het felle verzet van de kerken tegen anticon-
ceptiva, voor-huwelijkse seks, abortus, echtscheiding, homoseksualiteit,
draagmoederschap, e.d. komen ze steeds meer (openlijk) voor. Maar er
zijn ook contra-bewegingen zichtbaar.
Vooral in de Verenigde Staten spannen bewegingen, zoals de Moral
Majority, zich in om de overheid te overtuigen pornografie te verbieden,
abortus illegaal te maken e.d. (vgl. Cox, 1984: 15). Ook in Italie wensen
de kerkelijke leiders dat de politici optreden tegen het morele verval
onder verwijzing naar het grondwetsartikel 21 waarin staat dat 'alle
publikaties en uitingen die tegen de goede zeden ingaan verboden zijn'
(zie o.a. De Volkskrant 10-11-1987).
Toch lijkt het met een algeheel verval van normen nogal mee te vallen.
Zoals we in hoofdstuk 6 zullen constateren blijkt, dat wanneer mensen
wordt gevraagd of seks geheel vrijgelaten moet worden en overgelaten
aan ieders persoonlijke voorkeur, er dus geen morele wetten zijn waar-
aan iedereen zich dient te houden, slechts een minderheid het met dit
standpunt eens is. Opvallend daarbij is het onverwacht hoge percentage
Denen dat geneigd is zich uit te spreken v66r morele wetten op dit
gebied. Zij komen wat dit standpunt betreft overeen met de Noordieren,
Noren en Westduitsers. Het lijkt er op dat van morele normloosheid
geen sprake is. Of dat daadwerkelijk zo is, kan worden nagegaan aan de
hand van een 'batterij' van 22 items waarvan de respondent moest
aangegeven of het daar genoemde gedrag al dan niet te rechtvaardigen
was.
In alle landen (tabel 21) wordt het 'doden uit zelfverdediging' de meest
te rechtvaardigen handeling gevonden. De gemiddelde score op de tien-
punt-schaal is in alle landen hoger dan 5, hetgeen gezien de gemiddelde
scores op de overige 21 items vrij hoog is. Met andere woorden, de
meeste van de genoemde handelingen op het genoemde 'doden uit
zelfverdediging' na, worden nooit of bijna nooit te rechtvaardigen geacht.
Dit is met name het geval met 'joy-riding', een item dat in alle landen
extreem laag scoort. Alleen in Spanje worden 'steekpenningen aanne-
men', 'bedreigen van werkwilligen' en 'moord op politieke gronden' nog
iets minder te rechtvaardigen genoemd. In de overige landen scoren
deze items overigens ook laag. Daarover bestaat grote eenstemmigheid
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in de verschillende landen. In Noorwegen is men vrijwel unaniem van
mening dat 'seksuele omgang van minderjarigen' nooit te rechtvaardigen
is, terwijl een dergelijk gedrag in Nederland niet zonder meer wordt
afgewezen. Nederlanders zijn wat dat betreft permissiever vergeleken
met de inwoners van de overige landen. Hetzelfde geldt voor de houding
die wordt aangenomen tegenover homoseksualiteit. In Nederland en
Denemarken lijkt homoseksualiteit uit de taboesfeer te zijn gehaald,
maar in de meeste andere landen lijkt daarvan nog geen sprake. Ook ten
aanzien van euthanasie heerst in Nederland en Denemarken een permis-
siever klimaat dan in de andere landen en ten aanzien van abortus zijn
het vooral de Denen die vaker gerechtvaardigde omstandigheden aanwe-
zig achten om een dergelijke ingreep te doen plaatsvinden, iets wat voor
Ieren vrijwel ondenkbaar blijkt.

Uit de explorerende factoranalyses is gebleken dat er twee waarden ten
grondslag liggen aan de antwoorden op de vragen of bepaalde gedragin-
gen al dan niet gerechtvaardigd kunnen zijn (vgl. De Moor, 1987a: 19-
20). Een factor werd omschreven als 'permissiviteit' en heeft betrekking
op de houding tegenover 'echtscheiding', 'homoseksualiteit', 'prostitutie',
maar ook tegenover 'euthanasie', 'doden uit zeliverdediging', 'seksuele
omgang van minderjarigen', e.d. Permissiviteit met andere woorden met
betrekking tot de seksuele moraal en de bio-ethiek (vgl. Dobbelaere,
1984: 92). Deze permissieve instelling heeft dus betrekking op een aantal
gedragmgen die alle in de christelijke moraal worden veroordeeld.
Daarnaast kon een factor worden onderscheiden die betrekking heeft op
zaken waarin respect voor andermans en voor gemeenschapsgoederen
centraal staan (vgl. De Moor, 1987a: 20), zoals het oordeel over 'heling',
'niet betalen van openbaar vervoer', 'belasting ontduiking', 'gevonden
geld behouden', etc.
Harding (1988; zie ook Harding, Phillips en Fogarty, 1986) maakt op
grond van deze gegevens onderscheid in drie factoren die hij omschrijft
als 'personal-sexual morality', 'self-interest morality', en 'legal-illegal
morality'. De eerste factor is vergelijkbaar met de permissiviteitsdimen-
sie waarvan De Moor melding maakt. Beide andere factoren zijn afsplit-
singen van de burgerschapsmoraal. 'Self-interest morality' heeft te maken
met oneerlijkheid en bedrog. Deze factor bindt items als 'niet betalen
voor openbaar vervoer', 'belasting ontduiken' en 'liegen uit eigenbelang';
gedragingen die voornamelijk afhangen van iemands persoonlijke
Integriteit en eerlijkheid. 'Legal-illegal morality' verwijst naar illegale
activiteiten zoals 'moord op politieke gronden', 'steekpenningen aanne-
men', 'vechten tegen de politie' etc. (vgl. Harding, Phillips en Fogarty,
1986: 10-12; Harding, 1988: 5-6).
Het onderscheid in 'self-interest morality' en 'legal-illegal morality' lijkt
echter overbodig, want de scores op beide morele instellingen hangen
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nauw met elkaar samen (Harding, 1988: 7). De, wat De Moor 'burger-
schapsmoraliteit' heeft genoemd, omvat beide morele dimensies en wij
zullen onze aandacht in het vervolg daarom slechts richten op de dimen-
sies 'permissiviteit' en 'burgerschapsmoraal'.

Allereerst is nagegaan of in alle landen beide dimensies empirisch
kunnen worden onderscheiden, hetgeen inderdaad mogelijk blijkt, maar
de relaties tussen manifeste en latente variabelen zijn niet in alle landen
gelijk (tabellen 22 en 23). De dimensies blijken overigens in alle landen
wel betrouwbare constructen te zijn (tabel 24). Er is derhalve slechts
sprake van accentverschillen wanneer over permissiviteit en burger-
schapsmoraal in de verschillende landen wordt gesproken.

De analyses onderstrepen nog eens dat het niet juist is van volstrekt
verschillende, ongecorreleerde factoren te spreken. De op basis van het
gepostuleerde model geschatte correlaties tussen beide factoren zijn erg
hoog. De ongecorreleerde factoren waar Harding over sprak zijn het
resultaat van de gekozen analysetechniek. Immers hij heeft factor-
analyse toegepast met een orthogonale rotatie-techniek (Harding,
Phillips en Fogarty, 1986; Harding, 1988).
De geschatte correlaties tussen beide factoren zijn nog het laagst in
beide Scandinavische landen (resp..56 in Denemarken en .58 in Noor-
wegen). In Spanje, Ierland, Belgie en Frankrijk worden de hoogste
correlaties geconstateerd (resp..79,.79,.72 en .76). Kortom, de scores
op beide dimensies hangen wel degelijk sterk met elkaar samen: een
hoge mate van permissiviteit betekent ook minder burgerschapsmora-
liteit en vice versa. Is het dan beter te kiezen voor een 66n-factor-
model? Op de BIC-maat afgaande concluderen we dat zulks niet het
geval is. De keuze voor een twee-factormodel is te rechtvaardigen omdat
zo'n model beter bij de data aansluit dan een 66n-factormodel, en ook
het model waarin beide factoren niet correleren sluit minder goed aan
bij de data dan het model waarin de correlaties van beide factoren vrij
kunnen optreden  (U = 27382.58,  df = 2717,  BIC = 1645.242).
Voor beide morele orientaties zijn via LISREL factor regressie coeffici-
enten uitgerekend waarmee de scores op de latente variabelen kunnen
worden bepaald (21). De resultaten staan in de figuren 4.6 en 4.7 en de
tabellen 25 en 26.
Geconstateerd kan worden dat Fransen en Spanjaarden het met de
burgerdeugden het minst van allen nauw nemen. Daarentegen behoren
de Denen, samen met de Noren, juist tot de sterkste aanhangers daar-
van. Betreft het gedragingen tegenover de seksuele moraal en de bio-
ethiek dan zijn met name de Nederlanders, Denen en Fransen permis-
sief ingesteld. Ieren, zowel als Noordieren, maar vooral de Noren, staan
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het minst welwillend ten opzichte van de daaronder vallende gedragin-
gen.

Figuur 4.6 Vergelliking van de gemiddelde (factor-) score op de dimensie
burgerschapsmoraliteit, ten opzichte van het over alle landen
berekende gemiddelde ( = 1.52D op deze dimensie (een hoge
score betekent het afwijzen van deze moraliteit; vgl. ook tabel
25 in biilage A)
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Hoewel de LISREL analyses niet direct in de richting van het 66n-
factormodel wijzen, geven de hoge correlaties tussen beide moraliteitsdi-
mensies wel aan dat achter beide morele orientaties een meer algemene
morele instelling schuilgaat. We hebben daarom een factoranalyse
uitgevoerd op alle items, dus zowel op die welke naar de burgerschaps-
moraliteit verwijzen als op die welke permissiviteit indiceren, om na te
gaan of het mogelijk is door het verwijderen van een aantal slecht in
zo'n dimensie passende items (de laag ladende variabelen) tot een 66n-
factorstructuur te komen die in alle landen identiek is. Dit bleek niet
mogelijk omdat, waar in het ene land een bepaalde uitspraak niet of
nauwelijks aan een factor kan worden toegeschreven (lading g .30), het
betreffende item in het andere land juist sterk werd bepaald door de
achterliggende factor (tabel 27). Een item als het al dan niet gerecht-
vaardigd vinden van 'seksuele omgang onder de 18 jaar' laadt in veel
landen hoog op de factor, maar door het ontbreken van variantie hoort
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het item in Noorwegen niet tot de factor. Kortom, wanneer het gaat om
een algemene morele instelling van mensen blijkt er sprake van culturele
verschillen.

Figuur 4.7 Vergelijking van de gemiddelde (factor-) score op de dimensie
permissiviteit, ten opzichte van het over alle landen bereken-
de gemiddelde ( = 2.1345) op deze dimensie (vgl. ook tabel 26
in bijlage A)
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4.6 Institutionele religie

Er wordt wel gesproken van de crisis van de kerk om aan te geven dat
er niet zozeer sprake is van een religieuze crisis in de zin van afnemen-
de religiositeit, als wel van een institutionele crisis die hierin tot uiting
komt dat steeds minder mensen zich betrokken voelen op en aange-
trokken worden door het instituut kerk. Behoren tot een kerk is altijd
beschouwd als typerend voor geloven. Geloof en kerk worden als onlos-
makelijk gezien (Goddijn, 1981: 12; Cox, 1984: 37-38).
Wanneer de crisis van de kerken wordt afgemeten aan het aantal
mensen dat zichzelf daarvan als lid beschouwt dan verkeren de kerken
alleen in Nederland en hoewel minder, ook in Frankrijk in een crisis.
Verschillende enqu8tes geven aan dat Nederland op weg is naar een
situatie waarin de helft van de Nederlandse bevolking zich niet rekent
tot een bepaald kerkgenootschap (zie tabel 28). Nederland lijkt wat het



80

aantal buitenkerkelijken betreft een unicum in de westerse wereld (vgl.
ook Thung e.a., 1985; Goddijn, Smets en Van Tillo, 1979; Goddijn, 1981)
en alleen Frankrijk komt met een percentage buitenkerkelijken van 26%
in de buurt van het Nederlandse (36%). In de overige landen is het
aantal onkerkelijken aanmerkelijk minder en komt vrijwel nergens boven
de 10% uit. Het sterk afwijkende hoge percentage Nederlanders dat
opgeeft niet tot een kerk te behoren zal inmiddels niemand meer
bevreemden. Nederland kent al vanaf de 19e eeuw het verschijnsel van
kerkelijke ongebondenheid, dat volgens Thung wellicht is toe te schrijven
aan de pluralistische kerkelijke situatie. Er was en is in Nederland geen
sprake van een staatskerk, zoals dat in de meeste andere Westeuropese
landen wel het geval is of was (Thung e.a., 1985: 4-5; zie ook Wilson,
1982: 151). Het aantal leden van de kerk is in die andere landen dan
ook traditioneel hoog. De situatie in de Verenigde Staten pleit niet voor
deze interpretatie, want in geen enkel ander land heerst een pluralistisch
religieus klimaat als in dit land, terwijl het percentage kerkelijken in de
Verenigde Staten tot de hoogste van de landen in onze studie behoort.

Wel of niet kerkelijk zijn zegt nog niet noodzakelijk iets over de mate
waarin men op het instituut kerk betrokken is, immers men kan zichzelf
lid van een kerk of godsdienst noemen omdat men daar formeel lid van
is, zonder de kerkdiensten regelmatig te bezoeken. Wanneer de aantal-
len respondenten in het EVSSG onderzoek die zichzelf beschouwen als
lid van een bepaalde kerk worden vergeleken met de aantallen die al
dan niet regelmatig naar de kerk gaan, dan kunnen grote verschillen
worden geconstateerd (tabel 29). Met uitzondering van de Ierse Repu-
bliek worden in alle landen grote verschillen gevonden tussen de aantal-
len respondenten die lid zijn van een kerk (kerkelijk) en die daadwerke-
lijk kerkelijk participeren (kerksheid). Het onderscheid kerkelijkheid/
onkerkelijkheid dient dan ook nader te worden gedifferentieerd.

4.6.1 Kerkeliikheid en onkerkellikheid

In hun studie naar religie in de Nederlandse samenleving construeren
Felling, Peters en Schreuder een typologie van kerkelijkheid en onkerke-
lijkheid waarmee de aard van het lidmaatschap wat duidelijker in beeld
komt. Zij baseren die typologie op 'lidmaatschap van een kerkgenoot-
schap', 'frequentie van kerkbezoek' en 'lidmaatschap van de ouders'.
Aangevuld met gegevens voor leden over 'deelname aan (andere)
kerkelijke activiteiten' en voor niet-leden met gegevens over 'vroeger
lidmaatschap' kunnen zes typen worden onderscheiden (zie Felling,
Peters en Schreuder, 1981: 57; Felling, Peters en Schreuder, 1986b: 60
e.v.; Peters en Felling, 1981):
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1. onkerkelijken van de tweede generatie
2. onkerkelijken van de eerste generatie, nooit lid geweest
3. onkerkelijken van de eerste generatie, ex-kerkleden
4. randkerketijken
5. modale leden
6. kernleden.

De gevolgde werkwijze is als volgt. Allereerst is onderscheid gemaakt in
kerkleden en niet-leden. De kerkleden worden vervolgens ingedeeld naar
de frequentie van kerkbezoek. Gaat men niet regelmatig naar de kerk,
dan wordt men tot de 'randkerkelijken' gerekend. De regelmatig partici-
perende kerkelijken kunnen vervolgens worden onderverdeeld naar hun
eventuele lidmaatschap van en/of taken binnen kerkelijke groeperingen.
Is men niet kerkelijk actief, dan is men een modaal lid; is men wel actief
dan behoort men tot de kernleden.
De niet-leden kunnen weer worden onderverdeeld naar het kerklidmaat-
schap van de ouders. Indien de ouders ook niet kerkelijk zijn, wordt men
aangeduid als onkerkelijk van de tweede generatie. Waren de ouders wel
kerkelijk, dan behoort men tot de eerste generatie onkerkelijken, en
deze groep kan vervolgens weer worden opgesplitst in een groep onker-
kelijken van de eerste generatie die nooit lid is geweest en een groep
onkerkelijken van de eerste generatie die voorheen wel lid is geweest: de
onkerkelijken van de eerste generatie, respectievelijk ex-kerkleden.

Tabel 4.4 Kerkellikheid en onkerkeliikheid in Nederland

1985 1979
N % N %

Onkerkelijken van de tweede generatie 413  14  120    12

Onkerkelijken van de eerste generatie,
nooit lid geweest 310  10  108    11

Onkerkelijken van de eerste generatie, ex-leden  687   23   196     19
Randleden 592 20  205   20
Modale leden 646  21  257   26
Kernleden 355  12  121    12

Totaal 3003 1007

De items 'kerklidmaatschap van de ouders', 'eigen lidmaatschap' en
'frequentie kerkbezoek' bleken een betrouwbare en sterke cumulatieve
schaal op te leveren (vgl. Felling, Peters en Schreuder, 1981: 56). De vijf
componenten hebben een cumulatief karakter hetgeen als volgt geinter-
preteerd mag worden: een actief deelnemer aan 'andere' kerkelijke
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activiteiten gaat eveneens regelmatig naar de kerk en beschouwt zich
ook als lid van een bepaalde kerk.
De verdeling van de Nederlandse bevolking in 1979 en 1985 in typen
levert het beeld op zoals weergegeven in tabel 4.4 (zie ook: Felling,
Peters en Schreuder, 1988: 1; Felling, Peters en Schreuder, 1987a: 276).

Een aantal van de gehanteerde indices zijn ook in het EVSSG onder-
zoek voorhanden, namelijk de vragen naar kerklidmaatschap en kerks-
heid (al dan niet regelmatig naar de kerk gaan). Daarnaast zijn een
aantal vragen gesteld die verschillen van die in het SON en SOCON
onderzoek (22). Het EVSSG onderzoek bevatte geen vraag naar het
lidmaatschap van de ouders, maar wel de vraag of de opvattingen van de
respondenten over godsdienst overeenkomen met die van hun ouders.
Uit het aantal respondenten in Nederland dat daar instemmend op ant-
woord blijkt overigens dat deze vraag niet zonder meer vergeleken mag
worden met de vraag of de ouders kerklid zijn of waren in het SON en
SOCON onderzoek. 82% van de ondervraagden in het SON onderzoek
bevestigt dat de ouders lid zijn of waren, terwijl 'slechts' 52% van de
Nederlandse ondervraagden in het EVSSG onderzoek zegt dat ze
dezelfde religieuze opvattingen hebben als hun ouders.
In het EVSSG-onderzoek is eveneens geen vraag voorhanden naar het
vroeger lidmaatschap zodat het onderscheid in onkerkelijke ex-leden en
onkerkelijke respondenten die nooit lid zijn geweest niet kan worden
gemaakt. Dat de door ons gebruikte indicatoren niet geheel vergelijkbaar
zijn betekent uiteraard dat de frequentieverdeling op de typologie ook
niet vergelijkbaar is met de resultaten van het SON en SOCON onder-
zoek, maar desondanks kunnen de conclusies daaruit voor Nederland
worden onderschreven (23).

Net als in het onderzoek van Felling c.s. wordt eerst onderscheid ge-
maakt in leden en niet-leden, gebaseerd op de vraag of men zich als lid
van een bepaalde kerk of godsdienst beschouwt. Degenen die zeggen
geen lid te zijn, worden vervolgens opgesplitst in een groep respondenten
die zeggen er dezelfde religieuze opvattingen op na te houden als hun
ouders (onkerkelijken van de tweede generatie) en een groep die daarin
juist van hun ouders verschillen (onkerkelijken van de eerste generatie).
We gaan daarbij uit van de assumptie dat indien men er dezelfde
religieuze opvattingen op nahoudt als de ouders, ook de ouders zich niet
tot een kerkgenootschap aangetrokken voelden. Houdt men er wel
andere opvattingen op religieus gebied op na, dan wordt er vanuit
gegaan dat de ouders zich wel tot een (zelfde) kerk rekenden.
Zegt men wel lid te zijn (in de meeste landen veruit de grootste groep)
en gaat men niet regelmatig naar de kerk (dat wil zeggen minder dan
eens per maand) dan behoort men tot de randleden. Is men wel lid en
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gaat men tevens regelmatig naar de kerk (meer dan eens per maand)
dan kan men vervolgens op grond van het al dan niet lid zijn van en/of
vrijwilligerswerk verrichten voor een kerkelijke of godsdienstige organisa-
tie worden ingedeeld bij de modale of kernleden (zie tabel 4.5).

Tabel 4.5 Typologie van (on)kerkellikheid

FR  GB WD    rr  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR

kernleden 416126263 8  16  30  42   45   27    7
modale leden 14725451293038582413198
randleden     56 69 54 42 23 82 38 38 11 29 34 43 80
le gen. onkerkelijk       16     6 7 5223 8 8 12473
2e gen. onkerkelijk 1032114 271 - 1 241

Frankrijk en met name Nederland vallen, zoals we reeds zagen, op door
het grote aantal onkerkelijken, dat in beide landen voor tweederde van
de eerste generatie is. In de andere landen is het aantal onkerkelijken
veel geringer, maar ook daar komen wat meer onkerkelijken van de
eerste generatie voor dan van de tweede.
In de Verenigde Staten en Noord-Ierland, maar ook in Ierland, Canada
en Nederland zijn relatief veel kernleden. In de overige landen vormen
de randleden de grootste groep, vooral in de noordelijke landen en
Groot-Brittannia. Verder kunnen in Ierland veel respondenten als
modaal lid worden omschreven. 58% van de Ieren beschouwt zichzelf als
lid van de (katholieke) kerk en gaat ook regelmatig naar de kerk, maar
dez: participatie is vooral van passieve aard. Ook in Italie, Spanje en
Belgie kunnen nogal wat respondenten in deze groep modale leden
worden ondergebracht. Het zijn met name de landen waar de katholieke
kerk nog altijd een sterke positie inneemt waar veel passieve participatie
kan worden geconstateerd. Kerkelijke participatie is in die landen
wellicht meer een gevolg van sociale controle dan een bewust overdachte
daad.

Vergelijken we de gegevens met die van Felling, Peters en Schreuder
dan kan allereerst worden opgemerkt dat, ondanks het gebruik van
verschillende indicatoren in grove lijnen eenzelfde conclusie kan worden
getrokken. Het aantal kernleden is in het EVSSG onderzoek in Neder-
land, vergeleken met SON, weliswaar groter, maar dat kan worden
toegeschreven aan het feit dat naar lidmaatschap van en/of vrijwilli-
gerswerk voor een kerkelijke of godsdienstige organisatie is gevraagd en
niet, zoals in het SON onderzoek, of men een speciale taak of functie
binnen een kerk had, en/of men actief lid was van groepen of verenigin-
gen in kerkelijk verband (vergelijk Felling, Peters en Schreuder, 198(ic:
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194: vragen 5b en 5c). Met name de toevoeging 'actief in de vraagstel-
ling kan wellicht het geringe aantal leden in het SON onderzoek verkla-
ren.
Net als in het onderzoek van Felling c.s. kunnen ook wij vaststellen dat
het aantal randleden in Nederland op een laag niveau ligt. Nederland
herbergt niet alleen veel onkerkelijken, maar ook relatief veel actieve
kerkelijken. In de Verenigde Staten en Noord-Ierland is het aantal
actieve kerkelijken overigens nog groter (resp. 45% en 42%), en ook in
Ierland en Canada zijn relatief veel kerketijken daadwerkelijk actief
(resp. 30% en 27% van het totaal aantal onderzochten). In de overige
landen zijn beduidend minder kernleden aanwezig.
In de meeste landen, maar vooral in Denemarken en Noorwegen, lijkt
de situatie met massale 'Anstaltsreligiositat' (Felling, Peters en Schreu-
der, 1986b: 65) goed te kunnen worden gekarakteriseerd. Kerkelijkheid
betekent in die landen voornamelijk passieve kerkelijkheid: men partici-
peert niet in het kerkelijk leven. Daarentegen is de distinctie kerkelijk-
onkerkelijk in Nederland van polaire aard, maar ook in de Verenigde
Staten, hoewel daar het aantal buitenkerkelijken zeer gering is. In beide
landen zijn kerkelijken relatief vaak actief in kerkelijk verband en staan
daarmee diametraal tegenover de buitenkerkelijken. We kunnen dan ook
terecht constateren dat Nederland in internationaal verband inderdaad
een bijzondere positie inneemt. Aan de ene kant is onkerkelijkheid in
Nederland een massaal verschijnsel, aan de ander kant gaat kerke-
lijkheid relatief vaak gepaard met een actieve kerkelijke participatie. In
Frankrijk, waar ook veel onkerketijken zijn, is veel minder sprake van
een polaire situatie. De kerkelijken participeren voor het overgrote deel
niet of nauwelijks en kunnen dus als randleden worden aangemerkt.

4.7 Verschillen in religieuze en morele waarden verklaard

In de voorgaande paragrafen is min of meer duidelijk gebleken dat er op
het gebied van religieuze en morele waarden zowel sprake is van homo-
geniteit in de zin dat het vergelijkbare waarden betreft, als ook van
heterogeniteit in die zin dat er verschillen in waardenvoorkeuren kunnen
worden geconstateerd. Inwoners in sommige landen zijn aanmerkelijk
traditioneel geloviger dan de inwoners van andere landen etc. Daarbij
maken sommige landen, op grond van de gevonden standaarddeviatie op
een bepaalde factorscore, een intern homogenere indruk dan andere.
In deze paragraaf gaan we na of er nog specifieke groepen zijn aan te
wijzen waar bepaalde religieuze waarden sterk worden gewaardeerd of
waar men juist weinig geporteerd is voor bepaalde religieus-morele
waarden. Een vraag die daarop volgt is of dergelijke groepen in alle
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landen zijn aan te wijzen, of slechts in een aantal van de door ons
onderzochte landen?
Om deze vragen te beantwoorden zijn de relaties van de hiervoor
besproken religieuze en morele waarden met een aantal sociaal-demo-
grafische kenmerken onderzocht. Naast leeftijd en opleidingsniveau,
wordt aandacht besteed aan sekseverschillen, inkomensverschillen en
urbanisatiegraad.

4.7.1 Religiositeit

Ouderen zijn religieuzer dan jongeren. Dit blijkt vooral in Denemarken
en Noord-Ierland (r = .48) het geval te zijn, maar ook in de andere
landen zijn de correlatie-coefficienten vrij hoog (tabel 30). In de Ver-
enigde Staten is zij met een waarde van .21 het laagst.
Opvallend is dat de urbanisatiegraad, in vroegere jaren een goede discri-
minator tussen modern en traditioneel (vgl. onder meer Luckmann,
1967), zo weinig verschilen oplevert, hoewel de richting van de correla-
tie-coiafficiant duidelijk is. Op het platteland is men in het algemeen wat
religieuzer ingesteld dan in de stad. In Noorwegen, maar ook in Neder-
land en Ierland is dat het geval (r = resp. -.20, -.18, -.19). In de overige
landen is de relatie zwakker en in de Verenigde Staten, Spanje en Italic
vrijwel afwezig (r = -.05).
Van de sociale-statusindicatoren blijkt alleen het opleidingsniveau
enigszins van belang. In alle landen worden meer religieuze mensen
aangetroffen naarmate het opleidingsniveau lager is, maar erg sterk zijn
de samenhangen veelal niet.
Uit de regressieanalyses blijkt dat in alle landen van de sociaal-demogra-
fische indicatoren vooral leeftijd de belangrijkste determinant is voor de
mate van religiositeit en ook mannen en vrouwen blijken enigermate in
religiositeit te verschillen (tabel 31). Mannen blijken minder religieus
dan vrouwen, vooral in Italic en Spanje (r k .30). Het blijkt hier echter
niet zozeer om een sekseverschil te gaan, maar om een sociaal verschil.
Vrouwen die buiten de eigen huishouding werken komen in religiositeit
meer overeen met mannen dan met hun sekse-genoten die wel in de
eigen huishouding werkzaam zijn. De veronderstelling dat vrouwen van
nature meer religieus zijn blijkt daarom niet gefundeerd. Net zoals
Luckmann (1967: 30) constateerde, blijken werkende vrouwen meer
overeen te komen met mannen dan met hun thuiswerkende seksegeno-
ten. De gemiddelde religiositeitsscore van de werkende vrouwen ligt in
alle landen dichter bij de gemiddelde religiositeit van de mannen dan bij
die van de in de eigen huishouding werkende vrouwen.
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4.7.2 Traditionele gelovigheid

Ouderen blijken niet altijd meer gelovig in traditionele zin te zijn dan
jongeren. Het sterkst is dat nog in Noord-Ierland, Spanje, Denemarken
en West-Duitsland, waar een correlatie-coefficient van t.28   wordt
gevonden (tabel 32). In de overige landen onderscheiden de verschillen-
de leeftijdsgroepen zich minder wat traditionele gelovigheid betreft. In
de Verenigde Staten heeft leeftijd zelfs helemaal niets te maken met
traditionele gelovigheid  (r =.04). Nog minder blijkt  de  mate van traditio-
nele gelovigheid te maken te hebben met het inkomen, het opleidingsni-
veau en de urbanisatiegraad. Mannen blijken iets minder traditioneel
gelovig dan vrouwen, het meest is dat het geval in beide zuidelijke
landen, Spanje en Itali8. Maar al met al moeten we concluderen dat
leeftijd, opleiding, en de overige sociaal-demografische kenmerken
weinig kunnen verklaren van de verschillen in traditionele gelovigheid
(tabel 33).

4.7.3 Vertrouwen in de kerk

Het geringe vertrouwen in de kerken blijkt zich niet duidelijk in bepaal-
de bevolkingsgroepen te manifesteren. In het algemeen kunnen we alleen
constateren dat de Jongeren minder vertrouwen uitspreken in de kerken
dan de ouderen (tabellen 34 en 35). Het meest duidelijk is dit het geval
in Ierland. De andere sociaal-demografische kenmerken doen er voor de
mate waarin men vertrouwen heeft in de kerk weinig toe.

4.7.4 Moraliteit van de decaloog

Leeftijd en kerksheid zijn de enige persoonskenmerken die in de meeste
landen een noemenswaardige samenhang vertonen met de mate waarin
de moraliteit van de decaloog wordt aangehangen. Kerkse mensen
hebben in het algemeen meer waardering voor de moraliteit van de
decaloog dan mensen die minder vaak de kerk bezoeken. Het meest
duidelijk is deze samenhang in beide mediterrane landen (r > .41). In
Denemarken en Groot-Brittannie is dit het minst duidelijk (tabel 36).
Ook leeftijd is van invloed op de mate waarin de tien geboden worden
aanvaard. Ouderen vinden de decaloog meer van toepassing dan jonge-
ren. Dat kan deels hieruit worden verklaard dat een normverschuivmg
vooral onder jongeren zichtbaar wordt. Hiermee is te rijmen dat het
verschil tussen jong en oud in de Verenigde Staten en de Ierse Repu-
bliek het geringst is. Immers, volgens de gegevens die hiervoor werden
behandeld zijn deze landen nog het meest traditioneel. Daarbij moet wel
worden aangetekend dat ook in Belgie het verschil tussen jongeren en
ouderen inzake aanvaarding van de tien geboden gering is.
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In termen van verklaarde variantie uitgedrukt kunnen we de mate
waarin de decaloog wordt aangehangen nauwelijks aan dit soort kenmer-
ken van personen toe schrijven (tabel 37).

4.7.5 Permissiviteit en burgerschapsmoraal

Als de samenhang van permissiviteit en burgerschapsmoraliteit met een
aantal achtergrondkenmerken van de respondenten wordt bekeken zijn
het vooral leeftijd, het opleidingsniveau en kerksheid die de mate waarm
men beide orientaties aanhangt kunnen verklaren (tabel 38). Het
opleidingsniveau blijkt het sterkst samen te hangen met een permissieve
instelling. Een langere opleiding gaat samen met een permissievere
instelling. Deze relatie kan in alle landen van ons onderzoek duidelijk
worden teruggevonden. Ook trouwe kerkgangers zijn minder permissief
en zij hechten in het algemeen eveneens meer waarde aan de burger-
deugden.
In alle landen zijn vrouwen wat minder permissief ingesteld en waarde-
ren zij de burgerdeugden wat meer dan mannen. Maar als de huisvrou-
wen van de buitenshuis werkende vrouwen worden onderscheiden, dan
zijn de laatste niet alleen permissiever en minder geporteerd voor de
burgerschapsmoraliteit dan hun thuiswerkende seksegenoten, maar ook
dan het mannelijke deel van de bevolking.

Regressieanalys  bevestigen dit beeld in grote lijnen (tabellen 39 en 40).
De meest permissieve mensen zijn jonger en gaan minder frequent naar
de kerk. In de meeste landen komt daar nog een hogere opleiding bij.
Overigens is in Belgie, de Verenigde Staten en Noorwegen met resp. 16,
20 en 18% het verklaarde deel van de variantie veel minder dan in
Nederland (33%).
Voor de burgerschapsmoraliteit kan minder verklarilig worden ge-
vonden in dit soort kenmerken (varierend van 27% m Frankrijk en
Denemarken tot 7% in BelgiB), maar in ieder geval zijn het ook nu weer
de jongeren die minder waardering hebben voor de burgerdeugden. In
veel landen gaan veel van die jongeren eveneens niet of weinig naar de
kerk.

4.7.6 Kerkelijkheid en onkerkelijkheid

In alle landen zijn kerkelijken vaak beduidend ouder dan de buitenker-
kelijken en vaak zijn vooral de kernleden van een oudere generatie
(tabel 41). Buitenkerkelijkheid is blijkbaar nog steeds tot op zekere
hoogte een 'elitaire' aangelegenheid, want hoewel het gemiddelde
opleidingsniveau van de verschillende typen kerkelijken niet zo sterk
uiteen loopt hebben de buitenkerkelijken wat vaker een langere oplei-



88

ding achter de rug hebben dan de kerkelijk gebondenen. Dit is met
name het geval in Italie, Denemarken, Spanje, Ierland en Noorwegen. In
de meeste andere landen is deze samenhang eveneens zichtbaar, alleen
minder duidelijk. Maar in Nederland en Frankrijk, waar buitenkerkelijk-
heid het meest wordt waargenomen, blijken kernleden gemiddeld
genomen een net zo lange opleiding achter de rug te hebben als de
buitenkerkelijken. Van een lineair verband is echter in de meeste landen
geen sprake. Veelal hebben randleden de laagste opleiding.

4.7.7 Tussentijdse conclusies

Verklaringen voor verschillen binnen de landen in religieuze en morele
waarden kunnen slechts in beperkte mate worden gevonden in sociaal-
demografische kenmerken van de ondervraagden. De belangrijkste
determinant is leeftijd: jongeren zijn minder religieus, minder gelovig m
traditionele zin, hebben minder vertrouwen in de kerk en zijn minder
strikt waar het de burgerdeugden en (seksuele) moraal betreft, dan
ouderen. Moreel strikte mensen blijken tevens vaker naar de kerk te
gaan dan moreel meer permissief ingestelde mensen. Jonge kerkse
mensen zijn behoudender, strikter dan niet kerkse leeftijdsgenoten.
Daarmee zijn de verschillen in orientaties op religieus-moreel gebied
overigens nog lang niet verklaard.

4.8 De samenhang tussen de religieuze en morele orientaties

Er is veel discussie geweest over het uni- dan wel multidimensioneel zijn
van het religieuze domein. Er bestaat niet alleen onenigheid over welke
dimensies moeten worden onderscheiden, maar ook of deze dimensies
op zich zelf staan, of dat ze zodanig met elkaar samenhangen dat er op
religieus gebied eigpnlijk sprake is van 66n dimensie. In deze paragraaf
zullen we nagaan in hoeverre de ene religieuze orientatie samengaat
met de andere. Allereerst besteden we aandacht aan de relatie tussen
religiositeit en traditionele gelovigheid waarbij we met name geinteres-
seerd zijn in de vraag of er ook sprake is van religieuze gevoelens
zonder dat men gelooft in de traditionele geloofspunten. Daarna komt
de relatie tussen kerkelijkheid en de religieuze waarden aan bod. Komen
religieuze gevoelens alleen voor bij kerkelijk betrokken mensen of zijn er
sporen van buitenkerkelijke religiositeit? Tenslotte gaan we na hoe de
door ons onderscheiden waarden op religieus en moreel gebied onder-
ling met elkaar samenhangen.



89

4.8.1 Religiositeit en traditionele gelovigheid

Iemand die gelooft in de orthodoxe leerstellingen van zijn religie zal zich
in het algemeen ook religieus noemen, terwijl iemand die religieus is ook
vaak deze leerstellingen zal aanvaarden. De religiositeitsdimensie en de
dimensie van traditionele gelovigheid, zoals we die hiervoor hebben
besproken, correleren in alle landen van ons onderzoek positief. Naar-
mate men religieuzer is, is men orthodoxer en omgekeerd. Afwijzen van
de traditionele geloofswaarheden gaat vergezeld van minder religiositeit.
Deze relatie is niet onverwacht, zeker niet omdat religiositeit zoals door
ons geoperationaliseerd weliswaar in min of meer algemene termen kan
worden opgevat, maar desondanks naar een conventionele vorm van
religiositeit verwijst. Deze orientatie kan dan ook beter niet worden
aangewend om enig zicht te krijgen op de houdbaarheid van de seculari-
satietheorieen. Volgens deze theorie zijn in de moderne geseculariseer-
de samenteving religieuze gevoelens niet noodzakelijk meer verbonden
met de geloofsinhoud die er traditioneel aan wordt gegeven. Met andere
woorden religiositeit is geavolueerd in een priv6 religiositeit.
Om enigszins na te kunnen gaan of en in hoeverre er inderdaad van een
dergelijke vorm van religiositeit sprake is hebben we de antwoorden op
twee vragen tegen elkaar afgezet, namelijk het antwoord op de vraag of
men zichzelf als gelovig of niet beschouwd, en de vraag naar waarin men
gelooft (tabel 4.6).

Tabel 4.6 Percentage respondenten dat zichzelf als religieus beschouwt
en gelooft in een persoonllike God, in een levenskracht of
geest, niet weet waarin te geloven en niet in een persoonllike
God of levenskracht gelooft

Gelooft in: FR GB WD IT     NL     DE      BE       SP       IR      NIR  USA CAN NOR

persoonlijke God 86    81    88    96    96    92    90    79 72 74   90   90   73
levenskracht     58   58   67   88   68   75   77   51   48    34   73   69   38
weet niet         38    36    28   67   43    46   58   36   31     16   52   41    21
niet in God e.d.  18    19    11    24     5    22    17    25    15       - 16 21 4

De percentages respondenten die niet weten waarin zij geloven of
zeggen niet in een God of levenskracht te geloven lopen uiteen van 22%
in Frankrijk en Denemarken tot 6% in Ierland en de Verenigde Staten
(zie tabel 4.1). Ook de percentages zichzelf als religieus beschouwen
varieren nogal in de diverse landen, nl. van 45% in Noorwegen tot 82%
in de Verenigde Staten en 83% in Italia (tabel 3). Mensen die niet
weten waarin ze geloven of die niet geloven in een God of levenskracht
noemen zichzelf aanmerkelijk minder religieus dan de mensen die wel
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geloven. Alleen in Italie, Belgie en de Verenigde Staten is een (kleine)
meerderheid van degenen die niet weten waarin te geloven van mening
dat ze wel religieus zijn. In de overige landen komt die combinatie
aanzienlijk minder frequent voor. Religieuze gevoelens worden derhalve
(nog altijd) gekoppeld aan een bepaalde geloofsinhoud die nog altijd min
of meer traditioneel is. Religiositeit met een andere dan de traditionele
geloofsinhoud komt over het algemeen slechts sporadisch voor. Religiosi-
teit betekent meestal ook geloof in een persoonlijke God of geloof in
een transcendente werkelijkheid.

4.8.2 Kerkellikheid-onkerkellikheid en religieuze en morele ori6ntaties

Op basis van twee variabelen "kerklidmaatschap" en "gelovigheid" con-
strueerden Campbell en Coles een typologie, bestaande uit: "religious
members", "areligious members", "religious independent" en "residual
areligious non members". Zij constateerden weliswaar een sterke samen-
hang tussen de mate van religiositeit en kerketijkheid, maar dat betekent
niet dat iedereen die religieus is ook kerkelijk is (Campbell en Coles,
1973: 153). Nu werd kerkelijkheid door hen vastgesteld aan de hand van
de vraag of men al dan niet lid is van een kerkgenootschap en aan het
antwoord op een dergelijke vraag kan slechts een beperkte betekenis
worden toegekend (24).
Wanneer echter een nadere differentiatie wordt aangebracht in het
onderscheid kerkelijk en niet-kerkelijk, blijkt van een buiteninstitutionele
religiositeit, in de zin van religieuze gevoelens zonder binding aan een
kerk, niet veel. Zowel kernleden als modale leden zijn in alle landen van
ons onderzoek aanmerkelijk religieuzer ingesteld dan de randleden, net
zoals zij vaker dan die randleden in traditionele zin geloven. Dat blijkt
wanneer de gemiddelde scores voor de verschillende typen kerkelijken
op de godsdienstige waarden worden berekend (tabel 42). Buiten de
kerken komen religiositeit en gelovigheid blijkbaar niet zo veel voor.
Van een omvangrijke 'buiteninstitutionele religie' blijkt geen sprake.
Randleden spreken duidelijk minder vertrouwen in de kerk uit dan de
kerkse leden. Vooral in West-Duitsland en Spanje is de kloof tussen
beide kerkelijke groepen relatief groot. In veel landen is het verschil
tussen randleden en buitenkerkelijken minder groot dan tussen randle-
den en kerkse leden. Vaak scheelt dat bijna een factor 2. Opvallend is
dat randleden in Nederland, en nog duidelijker in Italie, zelfs minder
vertrouwen hebben dan buitenkerkelijken. Zij lijken niet ver meer
verwijderd van de stap naar buitenkerkelijkheid.
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4.8.3 Uni- of multi-dimensionaliteit?

In dit hoofdstuk zijn een aantal dimensies op het terrein van religie en
moraal onderscheiden, hetgeen in de meeste onderzoekingen op dit
gebied wordt gedaan. Over het aantal en de inhoud bestaat evenwel
weinig overeenstemming, hetgeen tot uitdrukking komt in de vele ver-
schillende conceptualisaties en operationalisaties (Glock, 1974; Thung
e.a., 1985; Johnstone, 1975). Men is het er in het algemeen dan ook over
eens dat aan religiositeit verschillende facetten zijn te onderscheiden,
maar waar sommigen op grond van de empirisch geconstateerde lage
correlaties tussen de diverse dimensies stellen dat er sprake is van
meerdimensionaliteit (Stark en Glock, 1968; Lenski, 1961), vinden ande-
ren juist hoge correlaties en concluderen tot unidimensionaliteit (vgl. de
onderzoeken die aangehaald worden door Thung e.a., 1985: 26-27) (25).
De vraag is echter welke criteria moeten worden aangewend om tot de
ene of andere conclusie te komen. Als criterium hanteren Stark en
Glock een ondergrens van 50% verklaarde variantie, hetgeen overeen-
komt met een correlatiecoafficient van iets meer dan .70. Dat betekent
dus dat 'slechts' de helft van de variantie in de ene variabele verklaard
wordt door de andere en vice versa. Dat impliceert eveneens dat de
overige 50% van de variantie aan andere, onbekende, oorzaken moet
worden toegeschreven. Met andere woorden de ondergrens zou eigenlijk
best nog wat mogen opgeschroefd om twee variabelen te beschouwen als
"measures of the same thing" (Stark en Glock, 1968: 180).

De correlatiematrix van de religieuze en morele waarden overziende
moeten we constateren dat de waarden in te geringe mate met elkaar
samenhangen om tot unidimensionaliteit te besluiten. In het algemeen
voldoen de samenhangen niet aan het criterium van .70. Alleen de
samenhang tussen religiositeit en traditionele gelovigheid voldoet in
Frankrijk, West-Duitsland, Nederland, Ierland en Noorwegen aan het
gestelde criterium. In de overige landen echter niet.
Dimensionaliteit is nu evenwel beperkt tot het dimensiebegrip zoals dat
in factoranalyse wordt opgevat: een dimensie is de achterliggende factor
die de lineaire relaties tussen manifeste waargenomen varlabelen kan
verklaren. Dimensies kunnen echter op diverse manieren met uiteenlo-
pende statistische technieken worden geoperationaliseerd, bijvoorbeeld
in de vorm van een cumulatieve Guttman schaal of in latente klassen
waarin een bepaalde ordening is te onderkennen. Op basis van factor-
analyse alleen besluiten tot 66n- dan wel multidimensionaliteit lijkt dan
ook weinig zinvol. Bovendien is het onderscheid in verschillende dimen-
sies ook op theoretische gronden nuttig, want "people express their
religiosity in a variety of ways: no single pattern for practicing religion
fits all people in society. Some are more devout in holding to the beliefs
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of their parents than others; some feel a deeper experience of God than
fellow believers.... the consequences of religion vary, with some conti-
nuing in the faith of their youth throughout their hves and others
continuing to profess such faith but following few of its principles"
(Chalfant, Beckley en Palmer, 1987: 75).

Tabel 4.7 Correlaties tussen religieuze en morele waarden (Pearson
correlatiecoifficiinten)

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR N[R USA CAN NOR
Ml-DE .38 .32 .51 .42 .40 .28 .17 37 35 .15 .18 35 .29

Ml-RE 30 31 .41 35 32 36 .19 .47 .44 32 .25 31 .29
Ml-TR .20 .13 .26 .22 .22 .19 .13 .28 32 .17 .14 .20   .18

Ml-VERTR -.25 -.12 -34 -.21 -.19 -.24 -.12 -.26 -.23 -.23 -.15 -.18 -.19
M2-DE -.43 -.28 -.49 -.50 -.40 -.22 -.25 -.42 -39 -.22 -.25 -.31 -30
M2-RE -.44 -.42 -.49 -.55 -.48 -.46 -38 -.60 -.59 -.53 -.45 -.45 -.47
M2-TR -31 :25 -.41 -.42 -38 -33 -.29 -.43 -.43 -38 -34 -35 -38
M2-VERTR -33 -.21 -.40 -.41 -.26 -33 -.26 -.43 -38 -37 -.29 -33 -32

DE-RE .49 35 .53 .60 .50 .28 .48 .58 .54 .55 .44  .42  .46

DE-TR 37 .17 .40 .40 36 .17 31 .43 .42 .27 .29 .28 35
DE-VERTR .28 .18 .40 35 .19 .13 .20 34 .23 33 .19 .21 .27
RE-TR .76 .64 .72 .61 .75 .67 .62 .67 .70 .58 .59 .63 .77
RE-VERTR .55 39 .65 .46 32 .48 .50 .58 .47 .53 .42 .40 .54

TR-VERTR .43 .29 .57 39 .24 35 38 .52 36 .40 .27 30 .50

Ml = burgerschapsmoraal (-)
M2 = permissiviteit
DE = moraliteit van de decaloog
RE = religiositeit
TR = traditionele gelovigheid
VERTR = vertrouwen in de kerk

In alle landen gaat religiositeit veel minder sterk samen met de burger-
schapsmoraal dan met permissiviteit. Religieuze mensen zijn minder
permissief, terwijl het wat minder voorspelbaar is hoe zij over de burger-
deugden denken. Dit duidt erop dat het gemaakte onderscheid in twee
morele dimensies niet ten onrechte is en dat een religieuze instelling
vooral duidelijk consequenties heeft voor de opvattingen die men heeft
ten aanzien van seksuele gedragingen. Religie en moraal staan derhalve
niet helemaal los van elkaar, en zijn zeker niet "mutually exclusive roots
of religious identity" zoals Stark en Glock (1968: 75) beweren. Vooral
onder protestanten bleken religie en moraal elkaar uit te sluiten. "There
is a slight tendency for Protestants to be either orthodox and non-
ethical, or ethical and non-orthodox (Stark en Glock, 1968: 75). Bij het
katholieke volksdeel is dat precies andersom. "Those higher on ethica-
lism are slightly more likely to be highly orthodox than are those lower
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on ethicalism" (Stark en Glock, 1968: 75). Dit nu kan niet met onze
gegevens worden bevestigd. In de Verenigde Staten zijn de relaties
tussen de morele waarden en religiositeit bij de katholieken nagenoeg
dezelfde als bij de protestanten. Bij de protestanten zijn de traditioneel
gelovenden gemiddeld genomen wat meer voorstander van de burger-
schapsmoraal en zijn zij ook strikter op de permissiviteitsdimensie dan
de traditioneel gelovende katholieken. In de overige godsdienstig ge-
mengde landen (West-Duitsland, Nederland, Noord-Ierland en Canada)
is de situatie precies andersom. In die landen is het gedrag van de
katholieken beter voorspelbaar dan van de protestanten: de correlaties
zijn hoger voor de katholieken dan voor de protestanten. In het geval
van Canada zijn de verschillen overigens minimaal voor wat betreft de
relatie burgerschapsmoraal en beide religieuze waarden. Waar het gaat
om de samenhang tussen permissiviteit en religieuze waarden kan
Canada op een lijn gesteld worden met de Verenigde Staten waar
protestanten iets meer een verbinding leggen tussen religie en seksuele
moraal.
Tussen ouderen en jongeren bestaan weinig verschillen in de correlaties
tussen de dimensies. Bij jongeren wordt m het algemeen meer dan bij
ouderen een verbinding gevonden tussen religiositeit en burgerschapsmo-
raliteit. Jongeren moeten blijkbaar, willen ze de burgerdeugden waarde-
ren, religieus zijn. Bij ouderen lijkt een religieuze instelling veel minder
een voorwaarde te zijn voor het aanvaarden van de burgerdeugden.

4.9 Katholiek en protestant

De 'Wahlverwantschaft' die Weber zag tussen het protestantisme en de
opkomst van het kapitalisme is een voorbeeld van de invloed die van een
bepaalde confessionele cultuur kan uitgaan op het seculiere leven.
Katholiek of protestant zijn heeft repercussies voor de manier van leven.
Katholieken zouden meer collectivistisch, heteronoom en traditionalis-
tisch zijn, en protestanten zouden zich kenmerken door een rationele,
autonome en individualistische instelling (zie ook Peters en Schreuder,
1987). Ook Lenski stelde in de jaren vijftig vast dat katholieken en
protestanten onderling van elkaar verschilden. "Depending on the socio-
religious group to which a person belongs, the probabilities are increased
or decreased that he will enjoy his occupation, indulge in installment
buying, save to achieve objectives far in the future, believe in the Ameri-
can Dream, vote Republican, favor the welfare state, take a liberal view
on the issue of freedom of speech, oppose racial integration in the
schools, migrate to another community, maintain close ties with his
family, develop a commitment to the principle of intellectual autonomy,
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have a large family, complete a given unit of education, or rise in the
class system" (Lenski, 1961: 289) (26).
Wanneer we over alle landen heen de verschillen ten aanzien van
geloofsopvattingen tussen katholieken en protestanten bekijken, dan zijn
die verschillen niet zo heel erg groot. Wat meer katholieken dan protes-
tanten geloven in een persoonlijke God (55% tegen 45%), vinden kracht

en vertroosting in hun geloof (60% tegen 54%) en nemen ogenblikken
voor gebed e.d. (73% tegen 65%). Voor katholieken is God tevens

belangrijker in het leven dan voor protestanten (gemiddelde score 7.2
tegen 6.4), maar protestanten zijn daar wat minder homogeen in. Dit
laatste is begrijpelijk, daar protestanten een heterogeen gezelschap
vormen, immers er zijn vele protestantse kerken.
Katholieken zijn kerkser dan protestanten. Gemiddeld over alle landen
gaat bijna tweederde minstens maandelijks naar de kerk en daarmee is
hun kerkelijke betrokkenheid aanzienlijk groter dan die van de protes-
tanten waarvan zo'n 38% maandelijks een kerk bezoekt (tabel 43).
In hoeverre verschillen katholieken en protestanten nu in religieuze en
morele orientaties? Deze vraag beantwoorden is niet zo eenvoudig
omdat in het voorgaande reeds duidelijk is gebleken dat landen verschil-
len wat betreft deze religieuze en morele orientaties. Deze verschillen
zijn vaak aanzienlijk zodat elk van beide godsdienstige groepen per land
aanmerkelijk kan verschillen. We zullen dan ook niet alleen onderscheid
moeten maken naar godsdienstige groepen, maar ook naar landen.
In navolging van Martin (1978) kunnen we onderscheid maken in drie
groepen van landen:
1. Landen waar voornamelijk katholieken wonen
2. Landen waar voornamelijk protestanten wonen
3. Landen waar beide kerken nagenoeg niet in omvang van elkaar

verschillen.

De tweedeling katholiek-protestant doet evenwel geen recht aan de te
constateren diversiteit, met name binnen de groep protestanten. Peters
en Schreuder constateerden dat protestanten niet zonder meer onder
66n noemer mogen worden genomen. Hervormden en katholieken
komen meer met elkaar overeen dan hervormden met gereformeerden,
die in vrijwel alles conservatiever zijn dan de hervormden (Peters en
Schreuder, 1987; zie voor verschillen tussen gereformeerden en hervorm-
den ook Dekker, 1981). Met recht wordt van de protestantse gemeen-
schap in bijvoorbeeld de Verenigde Staten gezegd dat die zich kenmerkt
door pluralisme (Martin, 1978: 21), maar ook in Nederland kunnen meer
protestantse groepen worden onderscheiden (zie bijv. Impeta, 1972; vgl.
ook Peters en Schreuder, 1987).
In de vragenlijst van de EVSSG zijn binnen het protestantisme twee
stromingen onderscheiden. In Nederland de nederlands hervormden en
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de gereformeerden; in Groot-Brittannie de protestanten van de National
Church en van de 'free' of 'nonconformist church'. In de Amerikaanse en
Canadese vragenlijst was ruimte gereserveerd om wat specifieker aan te
geven tot welke kerk men zich rekende, hetgeen in de Verenigde Staten
leidde tot 9 en in Canada tot 6 subgroepen (27). Het zou echter te ver
voeren hier verder op deze verschillen in te gaan. We beperken ons tot
de grove tweedeling protestant-katholiek.

De meeste respondenten in ons onderzoek behoren tot 66n van beide
groepen. Aanhangers van andere kerken of godsdiensten zijn ver in de
minderheid. Dat is niet altijd het geval voor de groep respondenten die
opgeeft zichzelf niet als lid van een bepaalde godsdienst of kerk te
rekenen (tabel 4.8).

Tabel 4.8Percentage katholieken, protestanten, andere kerkelliken  en
onkerkelijken

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
Katholiek     71 11 41 93 32 2 72 90 95  24   31   43    -
Protestant 27449-26922-366574192
Andere kerk/godsdienst  1     6     1     1 3 121155 4    3
Geen lid                  26    9 9 6 36 6159-- 6114
Geen antwoord           -    -    -    -    -    -   10

Zoals reeds is aangegeven, is met name in Nederland deze laatste groep
van behoorlijke omvang: ruim Wn op iedere drie respondenten in
Nederland behoort er toe. Maar ook in Frankrijk behoort 26% van de
ondervraagden niet tot een kerk, in Belgie, Canada, Groot-Brittannie en
West-Duitsland rekent zo om en nabij 10% zich niet tot een bepaalde
godsdienst of kerk.
Wanneer de groep buitenkerkelijken buiten beschouwing wordtgelaten,
heeft ofwel de groep katholieken, of de groep protestanten vriJwel een
monopoliepositie, of er is, zoals in Nederland, West-Duitsland, beide
Noordamerikaanse landen en (natuurlijk) ook Noord-Ierland, sprake van
een gemengde samenstelling. In de Verenigde Staten en Noord-Ierland
overheersen in het laatste geval de protestanten, terwijl in West-Duits-
land en Canada de groep protestanten ongeveer even groot is als de
groep katholieken. De landen van ons onderzoek zijn dan ook als volgt
te karakteriseren:
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Katholieke landen Frankrijk, Italie, Belgie, Spanje en Ierland
Protestantse landen Groot-Brittanni8, Denemarken en Noorwegen
Kerkellik gemengd - overheersend protestant Verenigde Staten, Noord-

Ierland
- nagenoeg even groot Canada, West-Duitsland

en Nederland

In Nederland kan overigens beter van een driestromenland worden
gesproken: katholieken, protestanten en buitenkerkelijken komen in
ongeveer gelijke omvang voor. Frankrijk zou dan ook een gemengd land
van katholieken en buitenkerkelijken genoemd kunnen worden.

Overwegend katholieke landen en kerkelijk gemengde landen komen tot
op zekere hoogte overeen, tenminste wanneer in de gemengde landen
geen onderscheid wordt gemaakt naar katholieken en protestanten (tabel
44). Zij verschillen in het algemeen weinig waar het gaat om kerkgang,
aantal gelovigen, de geloofsinhoud (geloof in een persoonlijke God etc.),
het ontlenen van kracht aan het geloof, het nemen van ogenblikken voor
gebed etc. In de kerkelijk gemengde landen vervult God een belangrijker
rol in het leven dan in overwegend katholieke landen. Overigens is het
verschil met de overwegend protestantse landen duidelijk. Op alle
genoemde religieuze aspecten komen de protestantse landen als minst
gelovig naar voren. Heel duidelijk is dat bijvoorbeeld met betrekking tot
kerkgang. Waar in katholieke en kerkelijk gemengde landen 50% mini-
maal eens per maand naar de kerk gaat is dat in overwegend protestant-
se landen bij 18% het geval.
Het is opvallend dat in kerkelijk gemengde landen zowel de katholieken
als de protestanten wanneer zij worden vergeleken met de katholieken
en de protestanten in de overwegend katholieke, respectievelijk protes-
tantse landen, steeds hoger scoren op de religieuze indicatoren. Voor
katholieken in kerkelijk gemengde landen is God belangrijker in het
leven dan voor katholieken in landen waar zij domineren. Hetzelfde
geldt wanneer protestanten in gemengde landen worden vergeleken met
protestanten in overwegend protestantse landen. In kerkelijk gemengde
landen is het percentage katholieken en protestanten dat nooit naar de
kerk gaat aanmerkelijk lagpr dan in landen waar 66n van beide kerken
overheerst. De mate waarin een godsdienstige groep dus domineert in
een land lijkt van invloed op de mate waarin men gelooft. In geval een
bepaalde godsdienstige groep overheerst heeft zij kennelijk geen concur-
rentie te duchten en hoeven de leden zich niet van de andere godsdien-
stige groep te onderscheiden in allerlei geloofszaken, hetgeen wel het
geval lijkt te zijn indien er sprake is van een kerkelijk gemengde situatie.
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Overigens kan de variabele land een belangrijke intervenierende varia-
bele zijn in dit verband.
In de kerkelijk gemengde landen scoren de katholieken wat hoger dan
de protestanten wat betreft kerkgang en het belang van God in het
leven. Echter, protestanten in de Verenigde Staten en Nederland wijken
sterk af van hun godsdienst-verwanten in landen als West-Duitsland en
Groot-Brittannie. Protestanten in Nederland en Amerika participeren
niet minder dan katholieken in die landen, hetgeen in West-Duitsland en
Groot-Brittannie duidelijk wel het geval is. In 1964 bestonden er wat
grotere verschillen in kerksheid tussen katholieken en protestanten in
Amerika. 72% van de protestanten ging toen minstens een maal per
maand naar de kerk, tegen 86% van de katholieken (Stark en Glock,
1968: 86). Met name onder katholieken is een relatief sterke daling waar
te nemen. Overigens blijkt, wanneer naar de gegevens voor Nederland
afzonderlijk wordt gekeken, dat het over een kam scheren van protestan-
ten inderdaad geen recht doet aan de te constateren pluriformiteit onder
hen. Het zijn in Nederland vooral de gereformeerden die trouw hun
kerk bezoeken. 93% van hen gaat minstens eens per maand en liefst

83% zelfs minstens eens per week (vgl. ook De Moor, 1987a: 35). De
kerksheid van de nederlands hervormden ligt daar duidelijk onder en
tevens onder het niveau van dat van de katholieken, van wie 62%
minstens maandelijks ter kerke gaat en 39% minimaal eens per week.
Bij de nederlands hervormden is dat resp. 52% en 33% (tabel 45).
De conclusie van Felling, Peters en Schreuder voor wat betreft de
verschillen tussen Nederlandse en Duitse katholieken en protestanten
kunnen worden bevestigd (vgl. Felling, Peters en Schreuder, 1986b;
1987b). 36% van de Nederlandse katholieken en 51% (!) van de Neder-
landse protestanten kan tot de kernleden worden gerekend, maar slechts
18% van de Duitse katholieken en 9% van de protestanten in dat land
(tabel 46). Deze toch wel hoge participatiegraad geeft aan dat de Neder-
landse gemeenten en parochies levendiger overkomen dan de Duitse,
maar ook de Britse protestantse kerk blijkt weinig levendigheid te
bezitten, zeker ook vergeleken met de katholieke kerk in dat land. In de
Verenigde Staten en Canada, alsmede in Noord-Ierland zijn de pa-
rochies en gemeenten ook levendig, vooral in het laatste land.
Overigens zijn de gereformeerden in Nederland actiever dan de her-
vormden. Liefst 78% van hen behoort tot de kernleden tegen 39% van
de hervormden (tabel 47). Daarmee komen de laatste meer overeen met
de katholieken van wie 36% kernlid is, hetgeen ook door Peters en
Schreuder werd geconcludeerd. De scheidslijn tussen katholieken,
hervormden, synodaal gereformeerden en overige gereformeerden loopt
niet, "zoals men misschien verwacht had, tussen katholieken en protes-
tanten, maar tussen katholieken en hervormden enerzijds en alle gere-
formeerden anderzijds" (Peters en Schreuder, 1987: 189).
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Maar niet alleen in de mate van kerkelijke betrokkenheid zijn verschillen
te constateren tussen katholieken en protestanten, ook waar het de
waarden betreft op religieus en moreel gebied. Zo kunnen katholieken
zich in het algemeen wat godsdienstiger noemen dan protestanten,
echter niet in Nederland waar de laatsten wat godsdienstiger zijn inge-
steld dan de eersten, terwijl in de Verenigde Staten de verschillen
minimaal zijn (tabel 48). Ondanks de diversiteit aan kerken binnen het
protestantisme is het verschil in religiositeit onder protestanten niet
groter dan onder katholieken.
Verder blijkt het geloof in een persoonlijke God in West-Duitsland,
Groot-Brittannie en Noord-Ierland meer een katholieke aangelegenheid
(tabel 49). In West-Duitsland bijvoorbeeld geloven twee maal zoveel
katholieken als protestanten in een persoonlijke God (35% tegen 18%).
In Nederland zijn het vooral de protestanten die daarin geloven, terwijl
in de Verenigde Staten en Canada weinig opmerkelijke verschillen
kunnen worden geconstateerd. Ook waar het gaat om interne verschillen
doen beide groepen niet voor elkaar onder. De spreiding van de scores
rond het gemiddelde voor iedere groep is nagenoeg gelijk.
Bovenstaande verschillen kunnen we eveneens vaststellen ten aanzien
van de orthodoxie. Katholieken neigen in Groot-BrittanniA Noord-
Ierland en West-Duitsland er wat meer toe de traditionele geloofsopvat-
tingen te aanvaarden dan hun protestantse landgenoten, die wat vrijzin-
niger blij en te zijn (tabel 48). In Nederland, de Verenigde Staten en
Canada is de situatie precies andersom: protestanten DJn daar eerder
genegen die opvattingen te onderschrijven dan de katholieken. Vooral in
de Nederlandse katholieke kerk heerst een lage graad van orthodoxie.
Ongeveer een kwart van de Nederlandse katholieken is zowel religieus
als traditioneel gelovig, terwijl deze combinatie van toepassing is op iets
meer dan de helft (53%) van de Nederlandse protestanten. De katholie-
ken in Nederland zijn dus vrij modernistisch ingesteld. lets meer dan de
helft van de religieus ingestelde katholieken is traditioneel gelovig.
Onder de Nederlandse protestanten is dat 80%. Geheel in tegenstelling
tot de sterk traditionele orthodoxe geloofsopstelling van de Nederlandse
protestanten zijn de protestanten m West-Duitsland en Groot-Brittan-
ni8 juist wars van orthodoxe stellingnames. Religiositeit en traditionele
gelovigheid komen bij minder dan een op iedere zes protestanten voor
m beide landen. Minder dan 40% van de religieus ingestelde protestan-
ten is gelovig in traditionele zin. Vrijzinnigheid in deze heerst ook in
Denemarken en Noorwegen, waar slechts 17% resp. 25% orthodox en
religieus is. Een even grote groep in Noorwegen en een bijna tweemaal
grotere groep in Denemarken is daarentegen Juist niet religieus en niet
traditioneel gelovig.
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In Groot-Brittannie, West-Duitsland en Noord-Ierland hebben katholie-
ken in het algemeen aanzienlijk meer vertrouwen in de kerk dan protes-
tanten, hetgeen in de Verenigde Staten, Canada en Nederland, hoewel
katholieken en protestanten daar veel minder van elkaar verschillen,
andersom is (tabel 50). In de overwegend katholieke landen hebben in
het algemeen de katholieken ook wat meer vertrouwen in de kerk dan
de protestanten in de overwegend protestantse landen.
Net als ten aanzien van het vertrouwen in de kerk als instituut blijkt ook
nu weer dat de katholieken in Groot-Brittannie, West-Duitsland en
Noord-Ierland meer hun kerk als gids zullen zien dan protestanten in die
landen. In Nederland en, hoewel het verschil daar gering is, ook in Ame-
rika is dat wat meer het geval met de protestanten (tabel 48).
De Nederlandse katholieken hebben maar weinig vertrouwen in hun
kerk, niet alleen vergeleken met de protestanten in Nederland, ook in
vergelijking met katholieken in de andere onderzochte landen.
Ook in de Verenjgde Staten en Canada heerst onder protestanten wat
meer vertrouwen in de kerk, maar het verschil met de katholieken is niet
zo groot. Overigens ligt het vertrouwensniveau in beide Amerikaanse
landen aanzienlijk hoger dan in de Westeuropese landen. In Groot-
Brittannie en West-Duitsland zijn het vooral de katholieken die vertrou-
wen hebben in hun kerk. De katholieke kerken in beide landen bevinden
zich dan ook in een comfortabele positie vergeleken met de katholieke
kerk in Nederland. In deze landen zijn het vooral de protestanten die
het vertrouwen ontberen.

Katholieken en protestanten verschillen minder van elkaar ten aanzien
van hun morele waardenvoorkeuren. Zowel katholieken als protestanten
zijn strikter in hun beoordeling van allerlei gedragingen en handelingen
dan mensen die zich niet verbonden zien aan een kerk. Bepalend voor
de morele instelling blijkt dus niet zozeer te zijn tot welke godsdienstige
stroming men behoort, maar of men wel of niet zichzelf tot een van de
kerken wil rekenen. Morele waarden en religieuze overtuigingen blijken
niet onafhankelijk van elkaar te zijn.

Het bovenstaande zal duidelijk hebben gemaakt dat het weinig zin heeft
katholieken en protestanten  in de verschillende landen  over  een  kam  te
scheren, tenminste voor zover het de geloofsdimensies betreft. De
verschillen tussen beide stromingen zijn niet in alle landen gelijk. Katho-
lieken zijn meestal minder vrijzinnig vergeleken met hun protestantse
landgenoten, maar in Nederland is dat precies omgekeerd, hoewel een
nadere differentiatie van de protestanten in nederlands hervormden en
gereformeerden daar onontbeerlijk is (zie ook Peters en Schreuder,
1987: 189).
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Vrijzinnigheid of traditioneel geloven houdt dus wel degelijk verband
met de kerk waarvan men lid is, maar eveneens met het land waar men
woont. Katholiek in Nederland is niet hetzelfde als katholiek zijn in
Groot-Brittannie. Betekent het in Nederland vrijzinniger zijn dan
protestanten, in Groot-Brittannie betekent het traditioneel geloviger en
meer op de kerk betrokken zijn. Op het terrein van de morele waarden
verschillen katholieken en protestanten veel minder van elkaar, maar
onderscheiden zij zich samen van de buitenkerkelijken.

4.10 Religie en zingeving

Religie heeft te maken met uiteindelijke zingeving. Religie aldus Yinger
(aangehaald door Bibby, 1983: 103) biedt interpretatiekaders voor de
ultieme problemen van het leven. Waar het gaat om vragen van het
menselijke bestaan, levensvragen zoals wat de zin van het leven, het
lijden en de dood is en hoe begrippen als goed en kwaad moeten worden
ingevuld, probeert de religie antwoorden te formuleren (Geertz, 1973:
87-125; vgl. ook Felling, Peters en Schreuder, 1986a: 86; Stark en Glock,
1968: 223). Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is uiteengezet bevatte
de EVSSG vragenlijst geen indicatoren waarmee andere dan de traditio-
nele religieuze orientaties kunnen worden gemeten. Er zijn weliswaar
een aantal vragen gesteld over de zin van het leven en de dood, maar uit
de antwoorden daarop kan niet worden opgemaakt hoe men daarover
denkt. Bijvoorbeeld of men zin en betekenis ontleent aan een geloof in
een God of hogere macht of juist niet. In deze paragraaf gaan we na in
hoeverre de religieuze orientaties iets te maken hebben met het naden-
ken over de zin en betekenis van het leven en de dood.

Uit de antwoorden op de vraag of men wel eens nadenkt over het leven
en de dood blijkt dat een, veelal ruime, meerderheid van de ondervraag-
den zegt vaak of soms over dit soort zaken na te denken (tabel 51). Er is
dus kennelijk nog een vraag naar zingeving in de westerse landen. In
hoeverre kunnen de godsdienstige instituties m die zingeving voorzien en
in hoeverre hebben dit soort vragen te maken met religiositeit? De
volgende gegevens maken een gedeeltelijk antwoord mogelijk.
Respondenten die zichzelf gelovig noemen zijn wat minder vaak van
menmg dat het leven Zinloos is dan niet gelovige mensen en atheisten
(tabel 52). De verschillen zijn overigens marginaal. Hetzelfde geldt voor
religiositeit en traditionele gelovigheid alsmede het vertrouwen in de
eigen kerk (tabel 53). De gemiddelde scores op deze dimensies van
degenen die het leven vaak zinloos vinden zijn weliswaar wat minder
hoog dan van degenen die het leven nooit zinloos vinden, maar erg groot
zijn die verschillen niet. Zij die in een persoonlijke God geloven vinden
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het leven wat minder vaak zinloos dan degenen die twijfelen of niet
geloven in een God of levensgeest, maar wederom zijn de verschillen
gering (tabel 54).
Uit regressie-analyses waarin naast de religieus-morele orientaties ook
sociaal demografische persoonskenmerken als leeftijd, sekse, oplei-
dingsniveau etc. als onafhankelijke variabelen waren opgenomen, blijkt
dat een verklaring voor het al dan niet vaak ervaren van zinloosheidsge-
voelens niet in dit soort indicatoren moet worden gezocht. De percenta-
ges verklaarde variantie zijn daarvoor te laag (tabel 55). Waar deze
regressie-analyses wel enigszins op wijzen is dat In een aantal landen de
materiele omstandigheden waarin men verkeert een meer plausibele
verklaring bieden dan religieuze en andere kenmerken. In sommige
landen (Frankrijk, Italie, Denemarken, Ierland en de Verenigde Staten)
kan ook kerkelijkheid van enige betekenis zijn voor het achterwege
blijven van dergelijke zinloosheidsgevoelens. Vooral voor wat wij hebben
genoemd de kernleden is dat het geval, maar zoals reeds is geconsta-
teerd is het aantal kernleden in de meeste landen gering, net zoals het
aantal onkerkelijken gering is. Alleen in de Verenigde Staten, Noord-
Ierland en Ierland, gevolgd door Nederland en Canada zijn relatief veel
kernleden en eigenlijk alleen in de eerste drie genoemde landen zeggen
zij vaker dan de andere kerkelijken dat het leven nooit zinloos is (tabel
56).
De conclusie die getrokken kan worden luidt dat de ervaring van zin in
de Verenigde Staten en beide Ierlanden enigszins te maken heeft met
een kerkelijke binding, maar in de overige landen heeft deze ervaring
daar niet veel mee van doen. De ervaring van zin is met andere woorden
niet een aangelegenheid van religieus ingestelden en/of kerkelijk gebon-
denen alleen. Ook zonder een dergelijke overtuiging of binding ervaart
men blijkbaar zin. Daarmee is niet duidelijk waaraan men dan uiteinde-
lijke zin ontleent.

4.11 Conclusie

Godsdienst heeft in de moderne samenleving niet meer die dominante
plaats die zij lange tijd heeft ingenomen. In vroeger dagen speelde religie
een belangrijke rol in het leven van de mensen. Godsdienst was een
allesoverkoepelend baldakijn dat het totale samenleven van zin kon
voorzien. Door de modernisermg van de samenleving is godsdienst
echter in een marginale positie gekomen en men spreekt zelfs van een
marktsituatie waarin de traditionele godsdiensten moeten concurreren
met andere seculiere zingevingssystemen. De steeds verder gaande
individualisering heeft religie tot een priv6 aangelegenheid gemaakt, die
niet meer dwingend aan het individu kan worden opgelegd, maar waar-
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voor uit persoonlijke overwegingen kan worden gekozen. Allerlei gedra-
gingen worden niet langer gelegitimeerd door de godsdienst, "de traditio-
nele beweringen van de godsdienst zijn geleidelijk aan "irrelevant"
geworden voor steeds meer mensen" (Berger, 1967: 187). Persoonlijke
overwegingen spelen bij de keuze uit allerlei gedragsalternatieven een
belangrijke rol, zoals onder meer duidelijk wordt in allerlei gedragingen
die men erop nahoudt die haaks staan op hetgeen de kerken prediken
ten aanzien van dergelijke gedragingen. Vooral op het gebied van
seksualiteit en primaire relaties biedt de kerk voor velen niet meer de
alles bepalende leidraad.
De stelling is dan ook gerechtvaardigd dat religieuze waarden steeds
minder belangrijk zijn geworden ten gunste van allerlei seculiere waar-
den. Wat dat laatste betreft kunnen op basis van de gegevens die voor-
handen zijn in het EVSSG onderzoek geen gefundeerde uitspraken
worden gedaan. Er zijn geen indicatoren om alternatieve zingevingssyste-
men te onderscheiden. Wel kunnen uitspraken worden gedaan over de
mate waarin de traditionele christelijke geloofsvisie nog aanhang heeft in
de landen van de westerse wereld. Daarbij zijn we met name geinteres-
seerd in de vraag of in moderne landen deze aanhang inderdaad minder
is dan in meer traditionele, minder moderne landen, zoals in de moder-
niseringstheorie8n wordt gesteld.

In dit hoofdstuk hebben we onderscheid gemaakt in een aantal dimen-
sies die in een aantal explorerende factoranalyses aan het licht zijn
gekomen. Op godsdienstig religieus en moreel gebied bleken zeven
factoren ten grondslag te liggen aan de antwoorden die men op de
voorgelegde vragen heeft gegeven. Zes van deze factoren hebben we
centraal gesteld in dit hoofdstuk. De zevende factor bleek moeilijk te
interpreteren en niet met de overige gegevens in verband te brengen en
is daarom verder buiten beschouwing gelaten.
Drie godsdienstig kerkelijke waarden zijn onderscheiden: algemene
religiositeit, traditionele gelovigheid en vertrouwen in de kerk. In alle
landen liggen dergelijke orientaties ten grondslag aan de antwoorden op
de kerkelijk godsdienstige vragen, maar ze behoeven in de verschillende
landen een specifieke invulling. Dat wil zeggen dat omdat de relaties
tussen de manifeste variabelen en de latente variabelen (de waarden)
niet in alle landen gelijk zijn zodat aan de factoren niet dezelfde inter-
pretatie kan worden gegeven. Het gaat hierbij evenwel vaak om nuance-
verschillen en niet om fundamentele ongelijkheden. Religiositeit kan in
alle landen op vergelijkbare wijze worden vastgesteld met dezelfde
indicatoren, alleen de manier waarop deze indicatoren door die achter-
liggende waarde worden bepaald is landspecifiek. De scores op deze
achterliggende waarden geven de mate aan van religiositeit, traditionele
gelovigheid en het vertrouwen dat men heeft in de kerken.
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De inwoners van de Verenigde Staten, Canada en de beide Ierlanden
blijken dan op alle drie godsdienstige waardenorientaties hoog te scoren.
De traditioneel christelijke geloofsvisie kent in deze landen een grote
aanhang. Aan de andere kant is die aanhang gering in Denemarken en
Frankrijk. De overige landen nemen een positie tussen deze groepen in.
Spanje en talia scoren in het algemeen wat meer in de richting van  de
traditionele geloofsopvattingen dan Nederland, West-Duitsland en
Noorwegen.
Het meest opvallend is natuurlijk de positie die Amerika op deze
dimensies inneemt. In het op vele fronten meest moderne land heerst
eveneens een sterk traditioneel godsdienstig klimaat. De hypothese zoals
verwoord in de moderniseringstheorieen dat de moderne samenleving
een gpseculariseerde is, is hiermee gefalsificeerd, tenminste in de
Verenigde Staten. In West-Europa zijn de onderscheiden godsdienstige
waarden minder gewaardeerd, zodat de moderniseringstheorieen in
West-Europa niet worden weersproken.

Ook ten aanzien van de morele orientaties die we hebben onderschei-
den geldt dat dezelfde manifeste variabelen kunnen worden geselecteerd
ter indicatie van de waarden op dit terrein, maar de wijze waarop de
manifeste variabelen zijn verbonden met de latente is niet in alle landen
hetzelfde. Ook nu moet derhalve weer worden geconcludeerd dat de
nadere invulling van de orientaties landspecifiek is. Naast een factor
waarmee de mate waarin men de bijbelse moraal op zichzelf van toepas-
sing vindt kan worden aangegeven, hebben we twee factoren onderschei-
den die ten grondslag liggen aan de oordelen over allerlei gedragingen.
Er blijkt onderscheid gemaakt te kunnen worden in twee soorten gedra-
gingen: gedragingen op het gebied van seksualiteit en bio-ethiek en
gedragingen die in de traditionele burgermoraal worden veroordeeld (de
burgerdeugden).
Op het gebied van de seksuele moraal zijn de Denen het meest permis-
sief ingesteld, maar waar het de burgerdeugden betreft zijn zij het meest
restrictief van alle volken. De Noren houden er op beide gebieden een
strikte moraal op na. Fransen blijken op beide gebieden tot de meest
permissieve volken te behoren.

Secularisatie werd uiteengel gd in drie aspecten: 1. vermindering van de
godsdienstigheid, 2. aanpasslng van de godsdienst, 3. laicisatie. Wanneer
we nu met onze onderzoeksgegevens deze aspecten willen beoordelen
kunnen we vaststellen dat in de meeste landen, de Verenigde Staten en
Ierland uitgezonderd, de godsdienstigheid, uitgedrukt in kerkelijke
participatie, niet erg groot is. Velen in West-Europa gaan niet meer
regelmatig naar de kerk. Degenen die nog wel regelmatig een kerk
bezoeken zijn vaak ouder en lager opgeleid en daarmee ziet de toe-
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komst er voor de kerkelijke participatie niet erg rooskleurig uit, tenzij de
jongeren in de toekomst zich wel weer aangetrokken zullen voelen tot de
kerk. Recenter onderzoek geeft in ieder geval aan dat de 'leegloop' als
we het proces zo mogen karakteriseren, nog niet is gekeerd. Daarmee
lijkt wederom een belangrijk verschil met de Verenigde Staten te kunnen
worden aangeduid waar de kerkelijke participatie van de huidige Ameri-
kanen niet onder doet voor die van de Amerikanen van enkele decennia
geleden. Voor Greeley is dat reden de secularisatietheorie te verwerpen
(Hout en Greeley, 1987). Inderdaad lijkt dat voor Amerika mogelijk,
maar onze gegevens wijzen uit dat de kerkelijke participatie in de
Westeuropese landen, met uitzondering van Ierland, in het algemeen
laag is, zodat de secularisatiehypothese inzake kerkbezoek in de Westeu-
ropese landen niet kan worden verworpen.

Wat betreft het tweede aspect van secularisatie, dat van de aanpassing
van de godsdienst, kunnen we constateren dat in de meeste landen van
West-Europa, met uitzondering van beide Ierlanden en in mindere mate
Spanje en Italie, de traditionele geloofspunten niet worden gevolgd. Ook
nu geldt weer dat de situatie in de Verenigde Staten niet duidt op een
bevestiging van de in de moderniseringstheorieEn geopperde ideeEn.

Ook het resultaat van laicisatie is enigszins zichtbaar. Laicisatie betekent
dat de godsdienstige overtuigingen steeds minder invloed hebben op het
dagelijkse leven. In het algemeen laat men zich slechts in geringe mate
leiden door de kerk waar het gaat om morele zaken en problemen, en
alleen voor hen die nog duidelijk met een kerk verbonden zijn, heeft het
geloof (nog altijd) een grote invloed op het leven van alle dag.
Laicisatie blijkt vooralsnog niet erg duidelijk uit de relaties die kunnen
worden geconstateerd tussen godsdienstige waarden en de morele
orientaties die we hebben onderscheiden. Religiositeit, zowel als traditi-
onele gelovigheid blijken samen te gaan met een striktere moraal vooral
waar het om de strikte seksuele moraal gaat. Van een echte loskop-
peling van religie en moraal, waar Stark en Glock (1968) melding van
maakten is dan ook nog steeds geen sprake. Echter de verschillen in
beoordeling van de burgerdeugden gaan veel minder samen met verschil-
len in godsdienstige waardenorientaties.
De verschillen tussen kerkelijken en onkerkelijken in het oordeel over
morele gedragingen zijn eveneens niet erg groot, hetgeen een aanwijzing
zou kunnen zijn dat er een overgang heeft plaatsgevonden en nog vindt
van dogmatisme naar ethicalisme (vgl. Dekker, 1983: 37). Stark en Glock
spreken In dit geval van een nieuwe theologie die "is manifested less in
what one believes about God than in what one believes about goodness,
justice, and compassion" (Stark en Glock, 1968: 217). Groter zijn de
verschillen tussen kerkelijken en onkerkelijken waar het onderwerpen
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betreft die in de traditioneel christelijke moraal leer werden veroordeeld,
zoals homoseksualiteit, abortus, echtscheiding etc.

Wanneer naar een verklaring wordt gezocht voor verschillen in religiosi-
teit, traditionele gelovigheid etc. blijken de traditionele sociologische
categorietn er weinig toe te doen. De verschillen in religieuze orienta-
ties tussen degenen die in stedelijke of plattelandsgebieden wonen zijn
niet groot, net zo min als tussen inkomens en opleidingscategorie8n en
sekse. Wat dat laatste betreft zijn het niet zozeer sekse verschillen als
wel sociale verschillen. Mannen en buiten de eigen huishouding werken-
de vrouwen zijn wat minder gelovig op een traditionele manier en zijn
minder strikt in morele zin dan vrouwen die in de eigen huishouding
werkzaam zijn.
Van de sociaal-demografische kenmerken komt eigenlijk alleen leeftijd
in aanmerking ter verklaring van verschillen op dit terrein. Ouderen zijn
strikter in hun morele opvattingen, en ook godsdienstiger ingesteld, meer
traditioneel gelovig, en zij hebben meer vertrouwen in hun kerk dan
jongeren.
Ook tussen katholieken en protestanten bestaan er verschillen in gods-
dienstige en morele waarden, waarbij echter ook het land waar men
woonachtig is duidelijk medebepalend is voor de ori8ntatie. Katholieken
in West-Duitsland en Groot-Brittannie zijn in het algemeen minder
vrijzinnig dan katholieken in Nederland, de Verenigde Staten en Canada.
In deze landen zijn de katholieken het meest modernistisch en vormen
de protestanten het behoudende deel van de naties.

Secularisatie doet zich dus niet voor in alle landen van de westerse
wereld, maar lijkt zich te beperken tot West-Europa. In de Verenigde
Staten spelen godsdienstige waarden nog immer een belangrijke rol in
het dagelijkse leven, zoals ook Bellah (1970) reeds heeft opgemerkt.
Daarmee bevestigen we andere onderzoekingen op dit terrein, vooral
Amerikaanse (o.a. Greeley, 1985; Hout en Greeley, 1987), waarin gecon-
cludeerd wordt dat de Amerikaanse samenleving piet 'geseculariseerd' is.
Een belangrijk verschil met de Europese landen lS hiermee aangegeven.
In veel Europese landen kan wel worden gesproken van een gesecu-
lariseerde samenleving. Alleen beide Ierlanden kunnen als traditioneel
gelovig worden omschreven, gevolgd door de zuidelijke landen Spanje en
Itali8 waar de traditionele christelijke geloofsvisie eveneens nog ruim
verspreid is onder de bevolking. In de noordelijke landen van Europa is
die aanhang aanmerkelijk minder en vooral onder jongeren gering. Of
dat betekent dat religieuze waarden in de toekomst in deze landen, maar
ook in de nu nog als traditioneel gelovig aan te duiden landen, nog
minder zullen worden is op basis van deze gegevens niet te voorspellen.
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NOTEN

(1) Daarvoor kunnen we, althans voor de recente Nederlandse situa-
tie, verwijzen naar het SOCON onderzoek uit 1985 dat een
vervolgstudie is op het SON onderzoek van 1979 (Felling, Peters
en Schreuder, 1986c).

(2) Shiner heeft de verschillende opvattingen over en interpretaties
van deze veranderingsprocessen zoals die in empirische onderzoe-
kingen kunnen worden teruggevonden, als volgt samengevat
(Shiner, 1974: 252-274):
1.  Verval van religie: de voorheen aanvaarde symbolen, geloofs-

punten en instellingen verliezen hun aanzien en invloed. Het
gevolg is een 'religieloze' samenleving.

2.  Aanpassing aan 'deze wereld': de gerichtheid op het bovenna-
tuurlijke maakt plaats voor aandacht voor wereldse zaken.

3. Scheiding tussen maatschappij en religie: de samenleving komt
los te staan van religie en schept zich een eigen werkelijkheid.
Religie wordt daarmee een priv6-aangelegenheid.

4.  Transpositie van religieus geloof en instituties: de eens voor
goddelijk gehouden kennis, gedragspatronen en regels, zijn
veranderd in manifestaties van zuiver menselijke creativiteit en
verantwoordelijkheid. M.a.w. de functies die vroeger toekwa-
men aan het religieuze instituut zijn overgenomen door de
samenleving.

5.  Desacralisatie van de wereld: verklaringen worden niet meer
gezocht in een goddelijke macht,  maar zijn object geworden
van rationeel-oorzakelijk denken. In de rationele samenleving
is geen plaats voor het mysterie.

6.  Verandering van een 'sacrale' samenleving in een 'seculiere':
de veranderingen op het religieuze gebied staan niet los van
de maatschappelijke veranderingen, m.a.w. secularisatie wordt
opgevat als een onderdeel van sociale verandering.

(3)  In onderstaande tabel staan de veranderingen die in Nederland
zichtbaar zijn in de opvattingen over God. De traditioneel ortho-
doxe opvattingen werden vroeger door meer mensen onderschre-
ven dan tegenwoordig. Er is met andere woorden sprake van een
vermindering van het orthodoxe geloof. Dit impliceert echter niet
noodzakelijk ook minder godsdienstigheid. De godsdienstigheid
kan van inhoud veranderen (vgl. Dekker, 1987: 142-143).
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Opvattingen over God 1966 1979 1986
- er is een God die zich met ieder

mens persoonlijk bezig houdt        48        34       30
- er moet iets zijn als een hogere

macht die het leven beheerst        34       40       33
- jk weet niet of er een God of

hogere macht bestaat                 13        17       25
- er bestaat geen God of hogere

macht                                             4           9        13

Bronnen: 1966: God in Nederland
1979: Opnieuw: God in Nederland
1986: Culturele veranderingen in Nederland (SCP).

(4)  De dimensie van de religieuze ervaring werd in hun onderzoek
bepaald door de scores op de volgende drie vragen te sommeren:
"A feeling that you were somehow in the presence of God",
"A  sense of being saved in Christ",'
"A feeling of being punished by God for something you had done"
(Stark en Glock, 1968: 125-140).

(5)    "To establish an index of devotionalism, we utilized answers to two
questions: Question 44b on the frequency with which the respon-
dent engaged in prayer, and Question 55 on the frequency with
which he sought to determine what God wanted him to do when
he had important decisions to make" (Lenski, 1961: 52).

(6)   De volgende zes vragen zijn indicatief voor de mate van ortho-
doxie:
1.   Do you believe there is a God, or not
2.   Do you think God is like a Heavenly Father who watches over

you, or do you have some other belief?
3.   Do you believe that God answers people's prayers, or not?
4.  Do you believe in a life after death, or not
5.  Do you believe that, when they are able, God expects people

to worship Him in their churches and synagogues, every week,
or not?

6.  Do you believe that Jesus was God's only Son sent into the
world by God to save sinful men, or do you believe that he
was simply a very good man and teacher, or do you have some
other believe? (Lenski, 1961: 51).

(7)  De factor werd geYnterpreteerd als metafysisch ingestelde mens.
"Zo'n mens denkt na over de betekenis van het leven, over de
dood, erkent wel eens spijt te hebben van daden die als verkeerd
worden beschouwd" (De Moor, 1987a: 22). Wellicht dat deze
factor geinterpreteerd mag worden als alternatieve seculiere
'religie' omdat de refectie over de zin en betekenis van het leven
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en de dood niet vergezeld gaat van de traditioneel christelijke
religieuze overtuiging. Echter, als operationalisatie van een alter-
natief zingevingssysteem is deze factor teveel op de feitelijke
refiectie over de zin en betekenis van het leven en de dood gericht
in plaats van op de opvattingen die men heeft over de vraag
waaraan het leven en de dood hun betekenis en zin ontlenen.

(8)  Een algemene regel is dat betrouwbaarheidsmaten niet beneden
.80 mogen liggen. "At that level, correlations are attenuated very
little by random measurement errors" (Carmines en Zeller, 1979:
51).

(9)   Via de multi-group comparison optie in het LISREL programma
zijn verschillende hypothesen te toetsen. Naast de hypothese dat
de structuur overeenkomsten vertoont, dat wil zeggen dat in alle
landen een zelfde patroon van hoog en laag ladende variabelen
kan worden geconstateerd, en de hypothese met de stringentere
eis dat niet alleen die structuur hetzelfde is, maar ook de ladingen
gelijk zijn, kunnen formele toetsen worden verkregen omtrent de
houdbaarheid van hypothesen met betrekking tot de verdelingen
van de latente variabelen en de proporties verklaarde variantie
(vgl. Jdreskog, 1979; Jdreskog en Surbom, 1981; Alwin en Jackson,
1981). Gezien de doelstelling van ons onderzoek zijn deze laatste
mogelijkheden voor ons niet relevant. Wij zijli alleen geYnteres-
seerd in de vergelijkbaarheid van de factoren, niet van de verdelin-
gen daarop, immers die mogen juist verschillen, net zoals de
verdelingen van de manifeste variabelen mogen verschillen.

(10)  Bij de keuze van het te prefereren model stelt Raftery (1986) voor
gebruik te maken van de zogenaamde BIC maat, die gebaseerd is
op de loglikelihood chi-kwadraat. Aan het model met de laagste
negatieve BIC maat dient de voorkeur te worden gegeven, hetgeen
overigens geen garantie is dat het opgestelde model ook bij de
data past (zie Raftery, 1986: 146).

(11) Dit item maakt geen deel uit van de factor 'religiositeit', maar
wordt met de traditionele geloofspunten gezamenlijk geanalyseerd.

(12) Volgens de onderzoekers die de vervolgstudie van de EVSSG in
1990 uitvoeren is de term 'persoonlijke God' voor veel Italianen
onduidelijk. Er bestaat echter geen alternatief voor deze godsop-
vatting die in theologische kringen in Italic wel wordt gehanteerd.

(13)  Net als in factoranalyse is het mogelijk een score te berekenen die
de plaats van een individu op de latente variabele aangeeft. Via
LISREL analyses worden schattingen verkregen van de gewichten
voor de verschillende indicatoren. Daarmee kan vervolgens een
gewogen gemiddelde worden berekend die de score op het latente
continuum aangeeft. Wanneer de scores worden vergeleken
moeten we er zeker van zijn dat die ook vergeleken mogen worden
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(zie hoofdstuk 3). Daarom zijn de scores gebaseerd op de schattin-
gen van de gewichten die verkregen worden met een LISREL
analyses waarin de ladingen aan elkaar gelijk worden gemaakt
(LX=IN).

(14) Meer precies een gediscretiseerd latent trek model,  dat wil zeggen
een latent trek model waarin de latente continue variabele in een
aantal discrete categorieen is verdeeld. Daarmee is het model ook
te omschrijven als een latente klassen model met lineaire restric-
ties op de loglineaire parameters.

(15)  De resultaten van de simultaan analyse waren: L, = 4681.0099, df
= 1585, p = .000, BIC = -10769.483, terwijl de separate analyses
de volgende resultaten hadden: U = 2643.9344, df = 1417, p =
.000, BIC = -11168.903.

(16) De scores worden berekend door de afzonderlijke variabelen te
wegen. De gewichten zijn in dit geval de schattingen van de item-
parameters, die de relaties tussen de manifeste en latente variabe-
len weergeven. Met andere woorden de score is een gewogensommatie van de antwoorden, waarbij de discriminatieparameters
als gewichten dienen (zie ook Lucke en Schuessler, 1987).

(17)  Daarnaast werd door Stark en Glock de religieuze kennis 'getoe-tst' door de respondenten (de kerkleden in dit geval):
a.  een aantal fragmenten uit de Bijbel voor te lezen en te vragen

of die volgens de respondenten uit de bijbel komen, en
b.  te vragen "to identify the Old Testament prophets included in

the following list of names: Elijah, Deuteronomy, Jeremiah,
Paul, Leviticus, Ezekiel" (Stark en Glock, 1968: 152-153).

(18) Response-set duidt op de tendens om volgens een bepaald vast
patroon op de vragen te reageren, bijvoorbeeld systematisch op
alle vragen in een riJ 'Ja' te antwoorden (vgl. Segers, 1977: 194).

(19) Gescheiden mensen stemmen vanzelfsprekend wat minder vaak in
met de stelling dat het gebod 'gij zult niet echtbreken' op henzelf
betrekking heeft.

(20)  Hoewel drie antwoordmogelijkheden werden voorgelegd, nl. geldtvolledig, geldt tot op zekere hoogte, en geldt niet meer, hebben we
slechts twee categorie8n onderscheiden, vanwege de veelal zeer
scheve verdelingen, zoals duidelijk blijkt uit tabel 21.

(21) Per dimensie is een analyse uitgevoerd waarbij de ladingen in allelanden aan elkaar  gelijk zijn gemaakt   (LX= IN).   Met de daarmee
verkregen regressie coefficienten zijn de antwoorden van de
respondenten vervolgens gewogen en daarna gesommeerd.

(22)  De indicatoren verschillen maar enigszins vergelijkbare indicatoren
voor de deelname aan allerlei kerkelijke activiteiten zijn de vragennaar lidmaatschap van en vrijwilligerswerk verrichten voor kerkelij-
ke of religieuze organisaties.
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Een derde van de Nederlanders zegt lid van een kerkelijke of reli-
gieuze organisatie te zijn, terwijl 9% vrijwilligerswerk voor zo'n
organisatie verricht. De respons op de in het SON onderzoek
gestelde vragen naar speciale taken en actief lid zijn van groepen
of verenigingen in kerkelijk verband was beduidend lager, Ill. resp.
11% en 7% (vgl. Felling, Peters en Schreuder, 198(ic: 21-22).

(23) Daarnaast is het nu mogelijk om over de landsgrenzen heen te
kijken waardoor, zoals zij zelf zeggen, de Nederlandse resultaten
wat meer relief krijgen (Felling, Peters en Schreuder, 1986b: 64).

(24) Immers, mensen worden geboren in een bepaald geloof en het
lidmaatschap van een bepaalde kerk impliceert niet noodzakelijk
dat er sprake is van enige binding met het geloof dat door die
kerk wordt verkondigd.

(25) Het onderzoek was niet representatief voor de Nederlandse
samenleving. Alleen die mensen die een uitgesproken interesse in
'worldviews' en religie hebben en die tevens veranderingen daarin
gewaar werden zijn ondervraagd. De interviews zijn gehouden in
Utrecht en er deden representanten van verschillende religieuze
richtingen  aan  mee  (N = 206, zie Thung  e.a., 1985: 219-221)

(26) Lenski (1961) maakt onderscheid in 'Joden', 'Katholieken', 'Zwar-
te-' en 'Blanke Protestanten'.

(27)  In de Verenigde Staten werden de volgende protestantse groepe-
ringen onderscheiden:

Latter Day Saints 1%
Baptists 19%
Episcopalians 3%
Lutherian 6%
Methodists 11%
Presbyterian 5%
United Church of Christ 3%
Christian Church 2%
Protestant Unspecified 4%
Other religion 1%

In Canada werd onderscheid gemaakt in:
Anglican 11%
United Church 14%
Presbyterian 4%
Lutherian 3%
Baptist 4%
Other protestant 6%
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HOOFDSTUK 5

WAARDEN OP MAATSCHAPPELIJK EN POLITIEK GEBIED

5.1 Inleiding

De gebeurtenissen aan het eind van de jaren zestig hebben de grenzen
van de verzorgingsstaat aangegeven. Voor velen was het duidelijk, de
industriele, technologisch geavanceerde, rationele, autoritaire en sterk
gecentraliseerde, bureaucratische samenleving, waarin vooral "het meer"
en "beter" centrale waarden vertegenwoordigden, diende vervangen te
worden door een samenleving waarin veel minder de nadruk werd gelegd
op materiele zaken en materieel welzijn van de individuele burgers.
Deze gedachtengang werd ondersteund door het Rapport van de Club
van Rome, waarin de grenzen van de groei werden aangegeven en
waarin werd geconcludeerd dat er, wil de mensheid kunnen overleven,
een rationele en duurzame evenwichtstoestand moet ontstaan, die alleen
maar tot stand kan komen door planning die "uiteindelijk gegrondvest
moet zijn op een fundamentele verandering in waarden en doelstellingen
op individueel, nationaal en mondiaal niveau" (Meadows, 1974: 187).
Toegespitst op het centralistische en bureaucratische karakter van de
verzorgingssamenleving bestond de kritiek vooral in de eisen tot decen-
tralisatie en meer zeggenschap voor lokale en regionale besturen, maar
vooral ook in een toenemende politieke participatie, niet alleen in het
gebruik maken van het stemrecht, maar ook in allerlei vormen van
protest. Nieuwe politieke partijen en politieke bewegingen werden
opgericht om ook aan nieuwe waarden als milieu en anti-kernenergie
en/of anti-(kern-)bewapening aandacht te schenken. Het is deze politie-
ke participatie waarmee op maatschappelijk en politiek gebied het
onderscheid in moderne en voor-moderne, traditionele samenlevingen
kan worden aangegeven. "Modernization means mass mobilization; mass
mobilization means increased political participation; and increased
participation is the key element of political development. Participation
distinguishes modern politics from traditional politics" (Huntington,
1974: 110). De bevolking wil niet alleen uit kunnen maken wie er als
afgevaardigden van het volk de besluiten nemen, maar wit zelf ook actief
deelnemen aan en invloed uitoefenen op dat beslissingsproces. De
individuele burger is mondiger geworden en voelt zich steeds meer
geroepen zijn stem te verheffen en mee te beslissen. "Increasingly, they
are likely to demand participation in making major decisions, not Just a
voice in selecting the decision makers" (Inglehart, 1977: 367). Deze
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participatie is, in de ogen van o.a. Inglehart, het gevolg van een waar-
denverschuiving van een materialistische orientatie naar een post-
materialistische, waarin  met   name  de  wens  tot. zelfontplooiingen politie-
ke participatie centraal staan (vgl. 06k-Elsinga, 1985: 165).

In dit hoofdstuk gaan we na in hoeverre er in de westerse landen sprake
is van een dergelijke participatiecultuur, alsmede wordt nagegaan in
welke mate de landen van elkaar verschillen waar het de waarden op
sociaal-politiek terrein betreft. In hoofdstuk 1 constateerden we reeds
dat in alle landen op vele gebieden weliswaar dezelfde veranderingen
kunnen worden waargenomen (vgl. ook Kerr, 1983), maar dat het tempo
waarin en de omstandigheden waaronder de veranderingen zich voor-
doen, alsmede het uiteindelijke resultaat van deze ontwikkelingen, niet in
alle landen gelijk is (Almond, 1974: 105; vergelijk ook Pye, 1972). Het
gevolg is dat er grote economische verschillen tussen de landen bestaan.
We constateerden al dat er in Europa sprake is van een relatief rijk
noorden en een relatief arm zuiden. Noorwegen kende rond het jaar van
de enguBtes (1981) een bloeiende economie, met goede vooruitzichten
voor iedereen, terwijl bijvoorbeeld in Nederland de bezuinigingen
werden aangekondigd. Op bestuurlijk terrein worden alle westerse
samenlevingen heden ten dage door democratisch ingerichte overheden
geregeerd, maar sommige landen hebben daar nog niet zo erg lang
ervaring mee (Spanje, Portugal, Griekenland). De inwoners van Italia,
West-Duitsland, Spanje en vooral ook Noord-Ierland zijn frequent
geconfronteerd met terroristische aanslagen, hetgeen in andere landen
alleen maar 'ver van mijn bed gebeurtenissen' zijn (zie ook Lane en
Ersson, 1987).
Het zijn juist dit soort verschillen die het interessant maken na te gaan
in hoeverre de ideeen die men heeft over een aantal sociaal-politieke
zaken en de waarden die daar de grondslag voor vormen overeenkomen
dan wel verschillen. In dit hoofdstuk zullen we allereerst in paragraaf
twee het terrein van sociaal-politieke waarden afbakenen en zal kort
worden aangegeven welke ontwikkelingen zich op dit terrein voltrekken.
Daarna zal in paragraaf drie een aantal opvattingen en waarden die
theoretisch en empirisch vaak worden onderscheiden worden besproken.
Vervolgens zulten we deze waarden, voorzover de vragenlijst van het
EVSSG onderzoek daarvoor indicatoren bevat, nader analyseren. Daarbij
zullen we niet, zoals in een eerdere publikatie (Haiman e.a., 1987), een
grote factoranalyse uitvoeren, maar per dimensie of waarde de verschil-
len en overeenkomsten en mogelijke verklaringen daarvoor onderzoeken.
In paragraaf vier staan zes maatschappelijke en politieke orientaties
centraal. Allereerst is dat het welhaast traditionele onderscheid in links
en rechts. Vervolgens besteden we aandacht aan het hiermee verwante
onderscheid in conservatisme en progressiviteit, waarna kort zal worden
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stilgestaan bij de ideeen die men koestert met betrekking tot weten-
schap en techniek. Politiek vertrouwen is een vierde orientatie waar
aandacht aan wordt geschonken, gevolgd door tolerantie. Tenslotte wordt
het vaak toegepaste instrument om de materialistische en postmate-
rialistische waarden te meten besproken. Er zal in het kader van dit
onderzoek niet al te lang bij het onderscheid worden stilgestaan, omdat
de vragen waarmee beide begrippen zijn geoperationaliseerd niet in de
Verenigde Staten aan de respondenten zijn voorgelegd.
In paragraaf vijf staat politieke participatie centraal. In navolging van
hetgeen gebruikelijk is in empirische onderzoekingen op dit terrein
maken we onderscheid in conventionele en onconventionele vormen van
politieke participatie.
In paragraaf zes gaan we op zoek naar determinanten van deze orienta-
ties. We gaan na of de politieke ori8ntaties zich in specifieke groepen
van de samenleving duidelijker manifesteren dan in andere en of dat in
alle landen het geval is.
In paragraaf zeven worden de onderlinge samenhangen van deze ori-
entaties besproken en wordt getracht een typologie op politiek terrein te
construeren. Paragraaf acht sluit het hoofdstuk af met een korte samen-
vatting en conclusies.

5.2 Maatschappelijke en politieke waardenveranderingen

De opkomst van de verzorgingsstaat wordt in verband gebracht met de
veranderde waardenorientaties, want juist omdat men zich als individue-
le burger weinig zorgen hoefde te maken over het bevredigen van allerlei
materiele behoeften kon men zich gaan wijden aan de immateriele. "De
belangrijkste eigenschap van een moderne verzorgingsstaat is het feit dat
de overheid garant staat voor een aantal grondrechten, die voor alle
staatsburgers gelden. Het gaat hier om een pakket minimumstandaarden
voor gezondheid, scholing, behuizing, economische zekerheid, enz. De
algemene, overkoepelende waarde van de verzorgingsstaat is het recht
op een minimum aan materiele welvaart en immaterieel welzijn (..)"
(Zijderveld, 198la: 38; zie ook Van Doorn, 1982: 18; Schnabel, 1983).
De verzorgingsstaat betekent voor het individu dat meer aandacht
geschonken kan worden aan immateriele en algemeen maatschappelijke
vraagstukken en te zamen met het toenemende niveau van scholing en
politieke kennis onder de bevolking, zou dit leiden tot een toename van
participatie in het algemeen, en van de probleemgerichte politieke
participatie in het bijzonder (Inglehart, 1977). Het maatschappelijk ethos
is veranderd. Begrippen als verantwoordelijkheid, plicht en trouw zijn
daarin vervangen door een consumptiemoraal waarbij de nadruk ligt op
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emotionele betrokkenheid en directheid in de relaties (Idenburg, 1983:
227; Zijderveld, 1979; 198lb; 1983a; 1983b; Schnabel, 1983).
Door de steeds krapper wordende economische budgetten van de natio-
nale overheden zijn die niet meer in staat aan alle verwachtingen die bij
de burgers zijn gewekt te voldoen. Inkrimping van overheidstaken die
ten tijde van economische voorspoed steeds meer naar een centraal ni-
veau werden getrokken, is de enige remedie die de overheid kan toepas-
sen. Het einde van de verzorgingsstaat wordt voorspeld (1). In Neder-
land wordt reeds gesproken over het alternatief voor de verzorgings-
maatschappij: de zorgzame samenleving waarin de individuele burgers
weer meer eigen verantwoordelijkheden moeten dragen.
Maar niet alleen de budgettaire problemen vormen een bedreiging voor
de verzorgingsstaat, ook de ver doorgevoerde bureaucratische structuur.
Het aantal wettelijke regelingen is in de loop der jaren dermate toegeno-
men dat eigenlijk niemand er de weg meer in weet. Specifieke probleem-
gevallen vragen om een specifieke aanpak, maar dat laten al deze van
bovenaf opgelegde regelingen niet toe. "De ontmoeting tussen onper-
soonlijke wettelijke regelingen en persoonlijke behoeften, de aansluiting
van bureaucratische organen bij individuele omstandigheden moet vaak
mislukken" (Van Doorn en Schuyt, 1982: 12). De zegeningen van de
democratisch geregeerde staat zijn, ondanks dat zij in principe voor
iedereen zouden moeten gelden, niet voor iedereen in dezelfde mate
aanwezig. Velen zijn in de praktijk minder gelijk en vrij dan andere
groepen in de samenleving.
De samenleving is abstract geworden en relaties tussen onpersoonlijke
bureaucratische overheidsinstanties en burgers verlopen vaak niet erg
vlot en vlekkeloos. Het is deze bureaucratische, abstracte samenleving
waar men steeds afhankelijker wordt van professionele verzorgers,
waartegen men zich verzette toen de eerste ideeen van de zorgzame
samenleving op kwamen. De samenleving moet wat minder bureaucra-
tisch, en juist weer wat warmer en menselijker worden gemaakt. Het
'abstracte' moet weer worden vervangen door het "gemeinschaftliche".
Dat daar behoefte aan bestaat kan bijvoorbeeld worden opgemaakt uit
de nadruk die men gelegd wil zien op het gezinsleven en de persoonlijke
ontwikkeling. Tegenover het onpersoonlijke, bureaucratische apparaat
bestaat er behoefte aan privacy en persoonlijkheid.
Burgers zien dat de overheid steeds minder aan de gestelde verwachtin-
gen kan voldoen, waardoor het niet verwonderlijk is dat men allerlei
wegen gaat zoeken om wel aan die behoeften te voldoen. Het genoemde
vrijwilligerswerk is daar een vreedzaam voorbeeld van, maar de onvrede
kan zich ook uiten in allerlei onwettige handelingen zoals het misbruik
maken van sociale voorzieningen, zwart werken, belastingontduiking,
woningen kraken etc. Het gevaar voor een overheid is dat via deze
ontevredenheid met het regeringsbeleid de steun aan het regime zal
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afnemen, hetgeen enerzijds kan resulteren in wat wordt genoemd poli-
tieke apathie, anderzijds in een toename van politieke participatie om
zoveel mogelijk te redden van het bedreigde eigenbelang. Onconventio-
nele middelen zullen daarbij niet worden geschuwd (Thomassen, 1983:
74-76).
Allerlei groeperingen in de samenleving komen in actie om hun ideeen
te bewerkstelligen. Voorbeelden zijn de studentenopstanden in de jaren
zestig om meer vrijheid en democratie; homoseksuelen en vrouwen die
opkomen voor hun rechten; demonstraties tegen kruisraketten, en acties
voor het behoud van het milieu (de Waddenzee) etc. Aan de andere
kant lijken de conventionele vormen van politieke participatie af te
nemen, zoals kan worden opgemaakt uit het geringe aantal mensen dat
gebruik maakt van het stemrecht in het geval van de Europese verkiezin-
gen en uit het feit dat van de door de overheid georganiseerde participa-
tiemogelijkheden (inspraak zoals bijvoorbeeld de Brede Maatschappelij-
ke Discussie over het te voeren energiebeleid) niet veel gebruik wordt
gemaakt. Velen voelen zich niet aangesproken door het onderwerp (de
geringe identificatie met Europa (2) bijvoorbeeld) of verwachten dat het
inspreken zinloos is omdat 'de politiek' toch haar eigen besluiten zal
nemen onafhankelijk van het resultaat van de inspraak (3). Pas wanneer
de eigen situatie wordt bedreigd (bijvoorbeeld bij een renovatie van de
eigen buurt of wooncomplex, bedrijfsreorganisatie, de dreiging van
ontslag of inkomensverliezen) lijkt men in actie te willen komen.

5.3 Maatschappellike en politieke waarden

Hoewel er ten aanzien van de afbakening van de term 'politiek' weinig
overeenstemming bestaat, komen in de verschillende definities vrijwel
steeds woorden terug als: beleid, macht, gezag, conflict of daaraan
verwante uitdrukkingen (vgl. Noordzij, 1981: 17; zie ook Hoogerwerf,
1976). Politieke waarden vormen dan de diepliggende orientaties die
aan de houdingen, opvattingen en gedragingen ten aanzien van deze
aspecten ten grondslag liggen. Ze hebben te maken met het politieke
beleid zoals ook in de door Huismans gehanteerde definitie naar voren
wordt gebracht. Politieke waarden zijn "iemands voorkeuren voor doelen
met een abstract karakter, na te streven voor een natie of de gehele
samenleving en voor de (midden) lange termijn" (Huismans, 1987: 10).
Vergelijkbaar hiermee is de definitie die Van Deth geeft, alleen heeft hij
het niet over doelen maar over voorstellingen van het gewenste en de
middelen om dat gewenste te verwezenlijken. Een politieke waarde is
dan "de voorstelling van een wenselijke maatschappiJ (een goede maat-
schappij) en de belangrijkste middelen om die te bereiken" (Van Deth,
1984: 83).
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Een waarde of basisorientatie die op dit gebied vaak naar voren wordt
gebracht is het onderscheid in links-rechts. Van der Eijk en Niemdller
bijvoorbeeld zien dit onderscheid als ideologische dimensie die bepalend
is voor de politieke en maatschappelijke ideeen, opvattingen en stand-
punten die men er op na houdt (Van der Eijk en Niem6ller, 1983). Met
de termen links en rechts zijn niet alleen individuen te plaatsen maar
eveneens politieke systemen, partijen etc. Het onderscheid in links en
rechts "serves as a convenient shorthand for labeling political objects and
complex political situations" (Klingemann, 19792: 221). Sinds de Franse
Revolutie, zo wordt algemeen aangenomen, pleegt men de politieke
idee8n en opvattingen op een continuum van links naar rechts te
plaatsen. Links en rechts zijn, tenminste in Europa, ingeburgerde begrip-

ppn geworden, waarbij links wordt gezien als progressief, verande-
rmgsgezind e.d; terwijl rechts wordt vereenzelvigd met conservatief,
behoudend etc. In de Verenigde Staten lijkt het onderscheid in termen
van links-rechts veel minder tot de verbeelding te spreken. In plaats
daarvan wordt in de Verenigde Staten vaak de tegenstelling liberaal-
conservatief gehanteerd (vgl. Inglehart, 1977: 61; Klingemann, 1979a:
228).

De termen links-rechts zijn niet alleen ingeburgerde begrippen, maar
ook dankbaar onderwerp voor discussies, want het hanteren van beide
begrippen betekent niet dat zonder meer duidelijk is wat er mee wordt
bedoeld. De meningen over wat onder links en rechts verstaan moet
worden lopen nogal uiteen, zoals blijkt uit de wat gedateerde, maar
daarom niet minder illustratieve bloemlezing die Lipschits (1969: 15-30;
zie ook Roe, 1975: 2-7) presenteert. Links en rechts zijn termen waaraan
verschillende inhouden kunnen worden gegeven. Het is dan ook nog
maar de vraag of iedereen die gevraagd wordt zichzelf links of rechts op
een schaal te plaatsen daarbij dezelfde criteria hanteert. Immers "bij
links kunnen de respondenten 'traditioneel links' voor ogen hebben,
maar ook kunnen ze standpunten in nieuwe politieke kwesties bedoelen
(abortus, milieu). Bij rechts kan sprake zijn van traditioneel rechts (vrij
ondernemerschap bijvoorbeeld) maar ook kunnen de respondenten een
confessionele opstelling bedoelen" (Castemiller, 1988: 74; zie ook Van
der Eijk en Niem611er, 1983: 226-229).
In het Political Action onderzoek (Barnes, Kaase e.a., 1979) werd de
respondent, nadat men zichzelf op de links-rechts schaal had geplaatst,
gevraagd wat hij/zij nu precies verstaat onder links en rechts. Velen
bleken niet in staat aan te geven wat voor hen links dan wel rechts
betekende. Sommigen neigden er zelfs toe de betekenissen om te
draaien. "Thus left was interpreted as 'conservative', 'entrepeneurs', and
so on, whereas right was thought to mean 'communists', 'workers', and so
on" (Klingemann, 19798: 230). Uit de antwoorden van degenen die wel
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zeiden te weten wat de termen betekenden kunnen grofweg drie beteke-
nissen worden gedestilleerd.
Allereerst worden links en rechts in verband gebracht met sociale en
politieke veranderingen, met een bepaalde maatschappelijke ordening of
worden ze verbonden aan allerlei ideologische bewegingen. Daarnaast
wordt het onderscheid in verband gebracht met politieke partijen of
sociale groeperingen (arbeiders, rijken), en op de derde plaats kent men
aan links en rechts allerlei morele eigenschappen toe. "'Left' was bad,
dishonest, or untrustworthy, whereas 'right' was seen as good, honest,
trustworthy, or it was the other way around" (Klingemann, 1979a: 230;
vgl. ook Lipschits, 1969; Roe, 1975; Van der Eijk en Niemoller, 1983).

Ten aanzien van het onderscheid in links en rechts bestaat er niet alleen
onenigheid over de inhoud van beide begrippen, ook bestaat er verschil
van mening met betrekking tot de vraag of er op het politieke gebied
sprake is van uni- dan wel multidimensionaliteit. Kunnen alle politieke
opvattingen worden herleid tot een dimensie van links en rechts of moe-
ten meer dimensies worden opgespoord?
In zijn studie naar de structuur in de politieke opvattingen, die wordt
gedefinieerd als "the set of interrelationships that hold for a group of
people among opinions about political problems and about the people or
organizations who deal with political problems" (Van Schuur, 1984: 2)
richt Van Schuur de aandacht op vier "sets of opmions" ni. opinies met
betrekking tot het belang van politieke prgblemen; opinies met betrek-
king tot de mogelijke oplossing ervan; opmies over politieke organisaties
(in het bijzonder pressiegroepen); en opinies over politieke partijen. Hijkomt tot de conclusie dat de meeste politieke opvattingen zich laten
structureren volgens een dominant principe dat hoog correleert met de
positie die men inneemt op de links-rechts schaal (vgl. Van Schuur,
1984: 3 en 212). Ook Sartori, Inglehart en Klingemann (vgl. Van Schuur,
1984: 24) menen op basis van hun onderzoekingen, net zoals Van der
Eijk en Niemoller (1983), dat er gesproken kan worden van 66n zo'n
dimensie, terwijl de onderzoekingen van Lipschits (1969) en Roe (1975)
juist voor meer dimensies pleiten. Eerdere analyses van het EVSSG
materiaal waarbij alleen de Nederlandse data werden gebruikt geven ook
aan dat 66n dimensie weinig recht doet aan de te constateren pluriformi-
teit in opvattingen. Naast conservatieven en progressieven blijken ook
liberalen en wat wij gematigd progressieven hebben genoemd te kunnen
worden onderscheiden (zie Halman, 1987b: 220-233; 1987c; Hagenaars
en Halman, 1989).
De vraag naar uni- dan wet multidimensionaliteit is echter niet zonder
meer in het voordeel van de ene of de andere visie te beslechten. Met
Roe kunnen we het eens zijn wanneer hij stelt dat "het aantal gevonden
dimensies varieert (..) met de methode van analyse (waarbij subjectieve
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beslissingen van de onderzoeker een voorname rol spelen), de aard van
de onderzochte attitude-objecten, de aard van de steekproef, enzovoorts"
(Roe, 1975: 30). Daarbij komt dat het nog maar de vraag is of de begrip-
pen wel voor alle respondenten hetzelfde betekenen. Mensen die zichzelf
links plaatsen op een politieke schaal, noemen politieke partijen syste-
matisch rechtser dan mensen die zichzelf rechts plaatsen. Het oordeel
over de partij, het object wordt geassimileerd aan de eigen positie die
men inneemt (vgl. Croon en Stouthard, 1984).

Links en rechts komen vaak voor als synoniemen voor progressiviteit en
conservatisme. Of dat terecht is valt echter te betwijfelen, daar de
termen links en rechts meer omvattend zijn en de tegenstelling progres-
sief-conservatief slechts 66n van de dimensies vormt binnen het links-
rechts domein, zoals dat in Nederland en sommige andere Europese
landen het geval is met de tegenstelling confessioneel-non-confessioneel
(vgl. Roe, 1975: 47). "Met de term 'rechts' wordt meer aangeduid dan
alleen maar conservatief of confessioneel, bijvoorbeeld partijen die zich
verzetten tegen een toeneming van overheidsbemoeienis met het sociale
en het economische leven of partijen die een niet democratisch regime
willen instellen" (Lipschits, 1969: 47). Ook ten aanzien van de antithese
progressief-conservatief kan men zich afvragen of er sprake is van een
66n- dan wel multidimensioneel domein. Middendorp  (1978; 1979) heeft
geprobeerd op deze vraag een antwoord te vinden voor de Nederlandse
samenleving en vond dat drie dimensies onderscheiden kunnen worden
binnen het progressief-conservatief domein. Naast een klassiek conser-
vatisme, geYndiceerd door uitspraken over het handhaven van orde en
rust, aristocratisch leiderschap en terughoudendheid ten aanzien van
maatschappelijke veranderingen, bleek een tweede dimensie te bestaan
uit opvattingen omtrent het radicaal verbeteren van de samenleving, de
onrechtvaardigheid van bestaande klasse-verschillen en het weinig
aandacht hebben van ondernemers voor collectieve voorzieningen. Een
derde dimensie werd genoemd het liberalisme in economische zin. Het
betreft de tegenstelling vrij ondernemerschap versus overheidsingrijpen.
Omdat deze drie dimensies onafhankelijk van elkaar zijn, is volgens
Middendorp aangetoond dat er binnen de bevolking als geheel tegenstrij-
dige ideeen kunnen heersen en er sprake is van een soort "vals bewust-
zijn" (Middendorp, 1979: 74). Men kan in het ene opzicht progressiefzijn, in het andere juist conservatief. Daar hij tot deze conclusie komt op
basis van een factoranalyse met varimax rotatie kan er echter sprake zijn
van een artefact van de analysetechniek, immers beide factoren worden
zodanig geroteerd dat ze onafhankelijk van elkaar zijn.
Progressiviteit en conservatisme hebben vooral betrekking op het onder-
scheid in vrijheid-gelijkheid. Maar dit onderscheid is in economische zin
opgevat niet hetzelfde als wanneer het in niet-economische zin wordt
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opgevat. Iemand die conservatief is in niet-economische zin is gekant
tegen individuele vrijheden, immers men dient zich te conformeren aan
de bestaande gezagsverhoudingen. Progressieven pleiten daarentegen
juist voor individuele vrijheid. Maar wanneer het het economische
domein betreft onderscheiden beide ideologieen zich op een andere
manier. Een conservatief in economische zin is juist voorstander van
vrijheid van ondernemerschap en tegen iedere vorm van nivellering. Het
progressieve standpunt is in economische zin juist gekant tegen dit soort
vrijheden omdat die zullen leiden tot sociale ongelijkheden.
Beide dimensies kunnen ook empirisch van elkaar worden onderschei-
den. De ene kenmerkt zich door socialisme en gelijkheid in econo-
mische zin, de andere wordt gevormd door het conservatisme en de niet-
economische vrijheidsitems (Middendorp, 1978: 243-245).

Een bekend en zeer veelvuldig toegepast onderscheid in sociaal-politieke
studies is dat in materialisten en post-materialisten. Dit onderscheid is
gebaseerd op twee hypothesen: de schaarstehypothese en de socialisatie-
hypothese. De schaarstehypothese, die gebaseerd is op de ideeen van
Maslow, houdt in dat pas na de bevrediging van de materiele behoeften
de wensen om de niet-materiele behoeften te bevredigen zulten ont-
staan. Afhankelijk van de sociaal-economische omstandigheden waarin
mensen verkeren zullen prioriteiten worden gesteld: aan schaarse
middelen wordt de hoogste waarde toegekend. In de socialisatiehypothe-
se wordt er van uitgegaan dat men de waarden die men op jeugdige
leeftijd heeft ontwikkeld in de rest van het leven zal handhaven. Gekop-
peld aan de schaarstehypothese, ontstaat de materialisme-postmaterialis-
methese. Nieuwe generaties groeien op in een tijd van toenemende
welvaart zodat het aantal postmaterialisten zal toenemen, terwijl het
aantal mensen met een materialistische orientatie zat afnemen (Ingle-
hart, 1977; 1979; 1990; vgl. ook Van Deth, 1983; 1984). Omdat de aan-
dacht veel minder uit hoeft te gaan naar economische groei (en bijvoor-
beeld ook militaire vraagstukken) kan steeds meer aandacht worden
geschonken aan allerlei immateriele en algemeen maatschappelijke
vraagstukken. "During the thirty years that have been passed since World
War II, western countries have experienced an unprecedented period of
economic growth and they have all been free from invasion. Consequent-
ly, we might expect that younger groups, particularly those brought up
since World War II, would place less emphasis on economic and physical
security" (Inglehart, 1977: 23).
Om deze hypothesen te toetsen heeft Inglehart zes materialistische en
zes postmaterialistische items geformuleerd die in empirische analyses in
twee te onderscheiden groepen samen komen, die de materialistische en
postmaterialistische orientatie weergeven. Instemmen met de materialis-
tische items gaat gepaard met afwijzen van de postmaterialistische en
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omgekeerd. Beide orientaties vormen volgens Inglehart dan ook de
uiteinden van een schaal (Inglehart, 1977; 1990). Op dit idee van eendi-
mensionaliteit is nogal wat kritiek gekomen (zie bijvoorbeeld Flanagan,
1987), die door Inglehart evenwel wordt afgedaan als "reductio ad vari-
max" (Inglehart, 1990: 144). Ook het idee dat er sprake is van een
waardenverandering in de door Inglehart voorspelde richting is aan
kritiek onderhevig geweest en weersproken (Bdltken en Jagodzinsli
1983: 11-20; Van Deth, 1984). Tenslotte kan de terminologie die is
gekozen voor beide orientaties aanleiding tot verwarring zijn. De indruk
wordt immers gewekt dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen een
materialistische levensfilosofie en een prioriteit voor ide8le zaken (De
Moor, 1987b: 65; zie ook Klages, 1985: 24-25). "The key dichotomy,
however, would seem to hinge not so much on a rejection of materialist,
economic concerns, but rather on a move away from the acceptance of
authority and the maintenance of order at the cost of change and
reform" (Harding, Phillips en Fogarty: 1986, 107; zie voor kritiek ook
Lehner, 1979: 317-327).

In de explorerende factoranalyses bleek het onderscheid dat Inglehart
maakt in materialisten en postmaterialisten samen te vallen met een
onderscheid in een rechtse en linkse orientatie of het benadrukken van
orde en gezag versus het nastreven van individualiteit (De Moor, 1987b:
54-56). In dezelfde analyses bleken nog drie andere orientaties onder-
scheiden te kunnen worden. Een eerste heeft betrekking op de bereid-
heid om bepaalde middelen van protest toe te passen. Het gaat hier om
wat de onconventionele vorm van politieke participatie wordt genoemd.
Daarnaast kon een factor worden onderscheiden die "het verlangen naar
een eenvoudiger leven" uitdrukt. Het gaat daarin om de tegenstelling
tussen een nadruk op geld en bezit aan de ene kant en meer nadruk op
het gezinsleven en persoonlijke ontwikkeling aan de andere kant (De
Moor, 1987b: 55). De samenstellende items zijn onderdeel van een vraag
naar de wenselijkheden van verschillende veranderingen die in de nabije
toekomst zouden kunnen plaatsvinden. Het blijkt echter niet mogelijk,
wanneer deze items afzonderlijk worden geanalyseerd, een bepaald
patroon in de antwoorden op deze vraag te vinden. Debet hieraan zullen
voornamelijk zijn de zeer scheve verdelingen van met name items als
'meer nadruk op het gezinsleven', 'meer respect voor gezag' en 'een
eenvoudiger, meer natuurlijke manier van leven: Vrijwel unaniem is
men van mening dat dergelijke veranderingen in de toekomst verande-
ringen ten goede zijn (tabel 1 in bijlage B). Vaak is meer dan 90% van
de ondervraagden van mening dat 'een eenvoudiger, meer natuurlijke
manier van leven' zeer gewenst is. Dit streven naar een eenvoudiger
manier van leven gaat veelal gepaard met de wens meer nadruk te
leggen op het gezin, maar ook op de persoonlijke ontwikkeling.
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Noch via factoranalyse, noch via latente klassen analyse bleken we echter
in staat uit deze items met betrekking tot toekomstige veranderingen
interpreteerbare factoren of latente disposities af te leiden.
Een vierde factor onderscheidt mensen in voor- of tegenstanders van de
technologische vooruitgang, waarbij de voorstanders ook een voorkeur
hebben voor vrijheid en voor individuele prestaties (De Moor, 1987b:
56). Deze factor lijkt meer een restfactor dan een duidelijk te interprete-
ren dimensie en wordt gevormd door uitspraken als 'meer nadruk op
technische ontwikkelingen is een slechte zaak', 'wetenschap schaadt
mensheid', 'gelijkheid wordt geprefereerd boven vrijheid' en 'geen
beloning naar arbeidsprestaties' (vgl. Halman e.a., 1987: 332). Beide
technologie indicatoren uit deze factor zullen apart worden geanaly-
seerd, terwijl ook beide andere items (gelijkheid versus vrijheid, en
beloning naar prestaties) in afzonderlijke analyses worden opgenomen,
daar ze betrekking hebben op het onderscheid in conservatief en pro-
gressief. Daarnaast besteden we aandacht aan waarden die belangrijk
worden geacht in het politieke ontwikkelingsproces. Volgens Pye zijn in
zo'n ontwikkelingsproces steeds weer vier waardentegenstellingen van
belang: "trust" en "distrust", "hierarchy" en "equality": "liberty" en "coerci-
on" en "loyalty or commitment" of "more generalizable identification"
(Pye, 1972: 22-23). Het is voor een overheid in een democratisch inge-
richte maatschappij van belang dat de leden in de samenleving vertrou-
wen hebben in die overheid. "A democratic political system cannot
survive for long without the support of a majority of its citizens. When
support wanes, underlying discontent is the necessary result, and the
potential for revolutionary alteration of the political and social system is
enhanced" (Miller, 1974: 951). Een gering of zelfs ontbrekend vertrou-
wen in de overheid kan de politieke ontwikkeling bemoeilijken.
De moderne samenleving onderscheidt zich van de voormoderne doordat
de toedeling van bijvoorbeeld status en macht niet langer gebaseerd is
op overerving ('ascription') maar op prestatie ('achievement'). De dwang
waarmee het individu in traditionele samenlevingen werd geconfronteerd
heeft plaats gemaakt voor individuele vrijheid en in plaats van 'hokjes-
geest' is er een gemeenschapsgevoel gekomen. Men identificeert zich
minder met de familie of de kleine groep waarvan men deel uitmaakt,
maar meer met de gehele samenleving.
Ook voor een aantal van deze waarden zijn in het EVSSG onderzoek
enkele vragen opgenomen, zodat we, als aanvulling op de hierboven
reeds genoemde waarden, ook hieraan aandacht kunnen schenken.

Een ander thema dat heden ten dage steeds meer in de belangstelling
komt is racisme en fascisme (vgl. o.a. Evrigenis, 1985; Felling, Peters en
Scheepers, 1986). Denk aan de opkomst van de Centrumpartij in Neder-
land en de uitlatingen jegens allochtonen; de verkiezingswinst van de
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rechtsradicale Republikaner in West-Berlijn en de extreem rechtse partij
van Le Pen in Frankrijk heeft velen geschokt en geleid tot pogingen
deze partijen te verbieden. Hoe staan de inwoners van de westerse
wereld tegenover andersdenkenden waarmee men in de pluralistische
wereld van vandaag onwillekeurig te maken krijgt? In tegenstelling tot
hetgeen op basis van de moderniseringstheorie kan worden verwacht,
namelijk dat in de moderne tijd, die gedomineerd wordt door een
rationeel economische oritntatie, er geen conflicten meer ontstaan op
basis van etnische of religieuze afkomst, blijken dergelijke verschillen
nog altijd een belangrijke bron voor conflictueuze situaties (vgl. Lane en
Ersson, 1987: 5). In 1989 blijkt 66n op de drie Europeanen van mening
te zijn dat er teveel mensen van een andere nationaliteit of een ander
ras of religie in hun land wonen (Eurobarometer, 1989: 42-46). De
EVSSG vragenlijst bevatte niet een vergelijkbare vraag, maar wel een
vraag waarin de respondent moet aangeven welke van een aantal voorge-
legde groeperingen men niet als buren zou wensen. Daarmee wordt
wellicht niet uitdrukking gegeven aan een tolerante of intolerante
houding, maar uit de antwoorden kan wel de intentie tot discriminatoir
gedrag worden opgemaakt.

5.4 Politieke ori6ntaties

Hierboven zijn een aantal onderwerpen aangegeven die in een onder-
zoek naar politieke waarden aan de orde kunnen worden gesteld.
Uiteraard is dat allereerst de links-rechts orientatie die door sommigen
een basiswaarde wordt genoemd. Inderdaad blijkt de zelfplaatsing van
mensen in verband te kunnen worden gebracht met verschillende politie-
ke onderwerpen, waaronder de ideeen die men heeft over de techniek
maar ook met de dimensie conservatief-progressief. Een overheid kan
niet zonder steun van zijn onderdanen. Van de burgers wordt dan ook
verwacht dat zij vertrouwen hebben in de overheid, iets wat echter lang
niet in alle landen ook het geval is, zoals in subparagraaf vier zal blijken.
Tolerantie of wellicht beter intentie tot discriminatoir gedrag lS het
onderwerp van subparagraaf vijf, terwijl de materialistische en postmate-
rialistische orientaties centraal zullen staan in subparagraaf zes.

5.4.1 Links en rechts

Zoals we reeds zagen worden opvattingen die mensen hebben over
inkomenspolitieke zaken, de verdeling van bezuinigingslasten, de werkge-
vers en de vakbonden, actiegroepen en politieoptreden, vrouwenemanci-
patie e.d. vaak in termen van links en rechts aangeduid. Ook in de
EVSSG vragenlijst zijn een aantal vragen opgenomen die indicatief
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zouden kunnen zijn voor zo'n onderscheid in linkse en rechtse mensen.
Zo zijn er twee vragen die betrekking hebben op het gelijkheidsstreven.
In de ene vraag wordt gelijkheid tegenover vrijheid gesteld, terwijl in de
andere vraag de gelijkheid betrekking heeft op het inkomen. Verder is
er een vraag in het EVSSG onderzoek voorhanden met betrekking tot
de beslissingen die in bedrijven worden genomen. In Marx' visie zouden
de werknemers als resultaat van de proletarische revolutie in het bezit
komen van de produktiemiddelen en de controle over hun bedrijf
moeten gaan uitoefenen. Hoewel linkse mensen natuurlijk niet ook deze
extreme opvatting hoeven te huldigen zullen zij wel geneigd zijn de
werknemers medezeggenschap te verlenen. Voor rechts zal dit een doorn
in het oog zijn. Een andere vraag betreft het autoritaire gezag van de
werkgever ten opzichte van zijn werknemers. Moeten werknemers
opdrachten van hun baas klakkeloos uitvoeren of dient men overtuigd te
zijn van de juistheid van de gegeven opdracht? Links en rechts zullen
hier een verschillende mening over hebben. Tenslotte, links zou zich
kenmerken door veranderingsgezindheid, rechts daarentegen zou zich
veel behoudender opstellen waar het gaat om fundamentele veranderin-
gen in de samenleving. Ook hierover kan informatie worden gevonden in
de EVSSG vragenlijst.

Met behulp van factoranalyse is nagegaan of het mogelijk is de antwoor-
den op deze vragen samen te voegen tot een dimensie die de mate
waarin men links dan wel rechts is aangeeft. Hoewel dat inderdaad
mogelijk blijkt, is de betrouwbaarheid waarmee dat gedaan kan worden
niet erg groot (tabel 2). Het blijkt niet mogelijk door weglating van 66n
of meer van de samenstellende variabelen een in alle landen betrouwba-
re en vergelijkbare links-rechts dimensie samen te stellen. Zo hoort in
Noord-Ierland het oordeel over het al dan niet eerlijk vinden van loon
naar werken niet tot het links-rechts domein, maar in de overige landen
duidelijk wel. In Spanje heeft vooral de keuze tussen vrijheid dan wel
gelijkheid weinig gemeenschappelijk met de overige items, hetgeen in
Belgi8 het geval is met het oordeel over het al dan niet wenselijk vinden
van het doorvoeren van maatschappelijke veranderingen.
De onderlinge samenhangen van de verschillende indicatoren zijn vaak
zeer zwak. De hoogste correlaties worden nog gevonden in Denemarken
(tabel 3). Zo'n factor kan dan ook maar een, soms zeer, gering deel van
de totale variantie verklaren. Nu zijn een aantal van de genoemde
aspecten van nominaal, hoogstens van ordinaal, meetniveau, waardoor
niet voldaan is aan de voorwaarden die toepassing van factoranalyse
rechtvaardigen. Een analysetechniek die wel geeigend is om ook nomi-
nale data te verwerken (latente klassen analyse) toont echter aan dat op
latent niveau niet zozeer sprake is van een links-rechts continuum
waarop mensen al naar gelang hun politieke orientatie kunnen worden
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geplaatst, maar dat er sprake is van een aantal nominale categorieen
(4). Later in dit hoofdstuk komen we hier nog op terug. O.a. Lipschits
(1969) en Middendorp (1977; 1978; 1979) hebben reeds geconstateerd
dat het onderscheid in links en rechts zich niet op alle terreinen conse-
quent laat doorvoeren. Ten aanzien van het ene probleem kan men een
links standpunt innemen, maar ten aanzien van een ander juist een
rechts. We zullen nu kort ingaan op een aantal aspecten die veelal met
links en rechts in verband worden gebracht.

5.4.1.1 De links-rechts-schaal

Om de links-rechts houding vast te stellen wordt in onderzoekingen
dienaangaande de respondenten vaak een tien-punt-schaal voorgelegd
waarop zij dienen aan te geven waar zij vinden dat hun politieke ideeen
geplaatst zouden moeten worden. Ook in het EVSSG onderzoek was een
dergetijke vraag opgenomen en net als o.a. in het Political Action
onderzoek (Barnes, Kaase e.a., 1979) is ook in de Verenigde Staten
gebruik gemaakt van de daar wat minder bekende en daarom minder
vaak toegepaste termen links-rechts en niet van liberaal-conservatief (vgl.
Inglehart, 1977: 61; Klingemann, 1979a: 228). Of alle Amerikanen
bekend zijn met deze begrippen is moeilijk aan de hand van zo'n vraag
vast te stellen. Het zou best kunnen zijn dat het m.n. de hoger opgelei-
den zijn die dit soort termen bekend in de oren klinken. Met andere
woorden, wellicht heeft Klingemann gelijk wanneer hij stelt: "In the U.S.,
however, it is reasonable to assume that it is more a matter of educati-
on than of political culture whether or not a respondent is able to infer
the ideational background of these terms" (Klingemann, 1979b: 272).
Hoe dan ook, in de USA is dezelfde stimulus toegediend en die heeft in
dit land in ieder geval reacties uitgelokt (zie tabel 4). In navolging van
Klingemann kunnen we stellen dat ook de Amerikanen klaarblijkelijk
bekend zijn met de begrippen want "we considered the left-right terms as
having been recognized if the respondents were ready to locate their
own political position somewhere on a left-right self-anchoring scale"
(Klingemann, 1979a: 228). In de Verenigde Staten blijkt het ten tijde van
het Political Action onderzoek (1974) voor zo'n 32% van de responden-
ten te moeilijk zichzelf op zo'n schaal te plaatsen, hetgeen in het door
ons geanalyseerde 'values' onderzoek maar het geval blijkt te zijn voor
9% van de Amerikanen. In tegenstelling tot het Political Action onder-
zoek wordt in dat land juist de hoogste respons genoteerd terwijl de
laagste respons wordt gegeven in Belgie, namelijk 59% (5).
Maar niet alleen in Belgie zijn veel respondenten niet bereid een
antwoord op deze vraag te geven, ook onder de Spanjaarden (31%), de
inwoners van de Ierse Republiek (26%), Italianen (25%) en Canadezen
(22%) blijkt de respons tegen te vallen. Daarbij is de non-response in
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vrijwel alle landen hoger bij de lager opgeleiden dan bij degenen die een
langere opleiding achter de rug hebben (tabel 5), zodat een deel van de
non-response wellicht een verklaring vindt in het feit dat met onbegrip
tegen zo'n schaal wordt aangekeken. Opvallend is echter wel dat ook zij
die hun opleiding pas na hun 21ste jaar hebben beeindigd vaak geen
antwoord geven op deze vraag. Wellicht zijn zij gewoon niet bereid zich
op een links-rechts-schaal te plaatsen. In Belgie is overigens de non-
response in alle categoriean hoog, maar vooral ook in de lagere oplei-
dingscategorieen waar bijna de helft deze vraag onbeantwoord laat.

Figuur 5.1 Gemiddelde links rechts score op tien punt schaal
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Er blijken ook nogal wat respondenten een 'strategische' positie in het
midden te verkiezen. Het is vooralsnog niet duidelijk of dat inderdaad
hun politieke voorkeur betreft of dat men eenvoudig wil voorkomen voor
extreem te worden aangezien. In ieder geval is het centrum van de
politieke arena  in de landen  van ons onderzoek goed gevuld. Vaak geeft
meer dan eenderde van de ondervraagden te kennen m het midden (cat-
egorieen 4,5 en 6) zijn politieke ideeen te plaatsen. In Canada en
Denemarken betreft het zelfs meer dan de helft.
Nederland valt op door de vrij vlakke verdeling van de antwoorden op
de links rechts schaal. Eerder werd daar al op gewezen door Irwin en
Wiebrens (1977: 21). Waar in de meeste landen, niet alleen in West-
Europa, maar zeker ook in de Verenigde Staten en Canada, de verdeling
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van de antwoorden op deze vraag in het midden een duidelijke piek
vertoont, is dat in Nederland veel minder het geval.
Vergeleken met 1974 is de verdeling in links, midden en rechts nagenoeg
stabiel, hoewel de middengroep in het Verenigd Koninkrijk iets in
omvang is toegenomen (van 40% in 1974 tot 49% in 1981), terwijl zowel
links als rechts wat minder aanhangers hebben gekregen.
Wat Nederland betreft laat zich in de jaren tachtig een lichte verschui-
ving richting links vaststellen ten koste van het centrum. In 1985 plaatst
37% van degenen die een antwoord op deze vraag geven zichzelf aan de
linkerkant, terwijl in het centrum 30% kan worden teruggevonden. Het
aantal 'rechtsen' blijkt nagenoeg constant te zijn gebleven, nl. zo'n 33%
(vgl. Felling, Peters en Schreuder, 1987a: 232).

Als deze gegevens worden gemiddeld kan Italic als links worden geka-
rakteriseerd, net als Spanje en Frankrijk, terwijl beide Ierlanden, Belgie
en de USA als rechts kunnen worden betiteld. Maar ook in de overige
landen blijken de inwoners zich meer rechts dan links te plaatsen. Ook
in Noorwegen en Denemarken is dat het geval. De opmerking van
Dalton, Flanagan en Beck (aangehaald door Listhaug, 1988) dat in de
Scandinavische landen een linkse orientatie zou domineren lijkt dus niet
zozeer betrekking te hebben op de bevolkingen, maar zal wellicht
bedoeld zijn om aan te geven dat in die landen "a high level of equality,
a dominant welfare state, and a strong public support for leftist ideology
and policies" (Listhaug, 1988: 1) bestaat. Met uitzondering van de drie
zuidelijke landen in West-Europa overheerst in de westerse wereld een
rechtse politieke zelfplaatsing (zie figuur 5.1 en tabel 4).

5.4.1.2 Karakteristieken van links en rechts

Het onderscheid in links en rechts blijkt in alle landen van ons onder-
zoek in verband te kunnen worden gebracht met de ideeen die men er
op na houdt ten aanzien van de eigendoms- en zeggenschapsverhoudin-
gen (6). Rechtse mensen zijn meer dan linkse mensen van mening dat
eigenaren hun zaken zelf dienen te behartigen, terwijl degenen die zich
meer naar links plaatsen eerder geneigd zullen zijn ook werknemers
inspraak te geven bij bedrijfsbeslissingen (tabel 6). In de Verenigde
Staten, gevolgd door Noord-Ierland en Canada wordt het meest 'kapita-
listisch' gedacht over dit soort verhoudingen, terwijl de respondenten in
de mediterrane landen Italie en Spanje, maar ook Frankrijk aanzienlijk
minder kapitalistisch zijn georienteerd (tabel 7). Medezeggenschap
wordt door relatief veel respondenten genoemd in Nederland, Italie en
Frankrijk, terwijl in het laatstgenoemde land, evenals in Spanje ook
nogal eens gekozen wordt voor werknemersmanagement. Het zijn dus de
landen waar men zichzelf het vaakst links plaatst waar beide laatstge-
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noemde opvattingen het meest voorkomen, terwijl ook binnen de landen
een dergelijk patroon te herkennen valt. Degenen die opteren voor het
kapitalistisch alternatief zijn gemiddeld genomen rechtser dan degenen
die voor medezeggenschap kiezen. In het algemeen zijn deze op hun
beurt weer wat rechtser georienteerd dan degenen die kiezen voor werk-
nemersmanagement.
Maatschappelijke veranderingen wenselijk vinden blijkt niet het al-
leenrecht van links te zijn, hetgeen niet verwonderHjk is, immers uit de
vraagstelling wordt niet duidelijk wat voor verandermgen men voor ogen
heeft (7). Ook rechts is in het algemeen geporteerd voor veranderingen.
Alleen in West-Duitsland en Noorwegen onderscheid rechts zich van
links door een behoudender instelling. Overigens heeft ook Middendorp
er reeds op gewezen dat het een misvatting zou zijn te denken dat het
conservatisme zich zou verzetten tegen iedere vorm van verandering.
"Men staat huiverig tegenover bewust ingrijpen van de mens......Men
moet zich laten leiden door de lessen van de geschiedenis. De verande-
ring moet voorzichtig en geleidelijk worden doorgevoerd" (Middendorp,
1979: 67; Middendorp, 1978: 143-145). Overigens valt het revolutionaire
ethos vooral bij links georienteerde mensen waar te nemen (tabel 8),
hoewel in Groot-Brittannie degenen die geleidelijke veranderingen
voorstaan zichzelf wat linkser plaatsen dan degenen die revolutionaire
omwentelingen willen. Maar daaraan moet onmiddellijk worden toege-
voegd dat het aantal mensen dat revolutionaire acties wenst om de
samenleving radicaal te veranderen zeer gering is (tabel 9). Het item is
natuurlijk wel erg extreem geformuleerd, want het gaat om 'radicale'
veranderingen door 'revolutionaire' acties. Slechts weinigen zullen zich
hiermee kunnen en willen identificeren, zeker waar het tweede item een
wat gematigder alternatief voor veranderingen betreft.
Vooral in West-Duitsland is een groot aantal mensen van mening dat de
samenleving verdedigd moet worden tegen ondermijnende krachten.
Zoals De Moor (1987b: 67-68) reeds heeft aangegeven pleit het veel
geringere aantal mensen in Italie dat deze opvatting huldigt er niet voorde verklaring voor dit hoge aantal te zoeken in een reactie op het
terroristische geweld van de Rote Armee Fraktion. Immers ook in Italic,
maar net zo goed in Spanje en Noord-Ierland heeft men te lijden onder
terroristische aanslagen (Lane en Ersson, 1987: 3-4). De hypothese dat
hierbij de ligging van West-Duitsland als frontstaat tegenover het Oost-
blok meespeelt (De Moor, 1987b: 68) klinkt plausibel maar mede gezien
het nog grotere aantal Noren (45%) dat de samenleving waarin men
leeft niet wenst te veranderen ligt een economisch georienteerde
verklaring wellicht meer voor de hand. Verderop in dit hoofdstuk komt
dit nog aan de orde.
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Het onderscheid vrijheid/gelijkheid leidt niet tot sterk verschillende
scores op de links-rechts dimensie, hetgeen mogelijk een gevolg is van de
gekozen vraagformulering. Deze is namelijk van dien aard dat vele
misverstanden mogelijk zijn. Immers het bijzinnetje om de term vrijheid
te verduidelijken luidt: ", dus dat iedereen in vrijheid kan leven en zich
onbelemmerd kan ontwikkelen" kan worden opgevat als persoonlijke
ontplooiing. Het is dan niet meer de keuze tussen gelijkheid en vrijheid
in het algemeen, doch een keuze tussen gelijkheid en persoonlijke
ontplooiing. Wellicht niet verwonderlijk dat degenen die dit antwoordal-
ternatief kiezen in het algemeen tot de wat hoger opgeleiden behoren
(overigens is het verschil in opleidingsniveau met degenen die het
andere antwoord kiezen niet groot).
De andere antwoordmogelijkheid heeft duidelijk een sociaal-economi-
sche lading. Het gaat hier om de wenselijkheid status- en standsver-
schillen weg te werken. Degenen die voor nivellering zijn hebben in het
algemeen een wat lager inkomen dan degenen die voor individuele
vrijheid kiezen, hoewel ook nu de verschillen niet erg groot zijn.
Individuele vrijheid krijgt in de meeste landen de voorkeur boven gelijk-
heid (tabel 10) en blijkt in slechts zeer beperkte mate te maken te
hebben met een linkse of rechtse instelling. Zij wordt wel in alle landen
wat meer door rechts georienteerden geprefereerd, terwijl de voorkeur
van linkse mensen net andersom ligt (tabel 11). Het 'vrijheid' item kan
zowel door links als rechts worden gekozen, immers links kan inderdaad
de eigen vrije ontplooiing in niet-economische zin voor ogen hebben,
terwijl rechts juist het bevorderen van het vrije ondernemerschap daarin
kan lezen. Het 'gelijkheids' alternatief zal alleen door linkse mensen
worden verkozen, daar het in het betreffende item gaat om het wegwer-
ken van standsverschillen, iets waarvoor rechts minder belangstelling
heeft. Conservatieven zouden op economisch gebied voor individuele
vrijheid zijn en op niet-economisch gebied juist het tege,novergestelde
nastreven. Linkse of progressieve mensen daarentegen zijn op econo-
misch gebied voor gelijkheid en op niet-economisch gebied voor vrijheid
(zie Middendorp, 1978: 149-150; Middendorp, 1979: 74). Het is dan ook
niet zo verwonderlijk dat beide items niet sterk discrimineren tussen
linkse en rechtse mensen (tabel 12).
Voorstanders van een gelijke beloning ondanks prestatieverschillen blij-
ken in het algemeen een wat linksere voorkeur te hebben dan degenen
die van mening zijn dat prestatieverschillen tot uitdrukking moeten
komen in de beloning. In Italie, Belgie, Noord-Ierland is het verschil in
links-rechts plaatsing tussen voor- en tegenstanders evenwel niet erg
groot.

Ook al verkiest men gelijkheid, dat wit zeggen het verminderen van
standsverschi]len boven vrijheid, dat wil zeggen dat iedereen in vrijheid
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kan leven en zich onbelemmerd kan ontwikkelen, dan betekent dat nog
niet dat men eveneens van mening is dat 'loon naar werken' uit den boze
dient te zijn. Alleen in Italie en Noorwegen is een kleine meerderheid
(53%) van degenen die gelijkheid prefereren tevens de mening toege-
daan dat het niet eerlijk is dat verschillen in arbeidsprestaties leiden tot
verschillen in beloning. In de overige landen is het merendeel van de
ondervraagden die gelijkheid boven vrijheid prefereren de mening toege-
daan dat dit fair is (tabel 13). Overigens komt het in de meeste landen
vaker voor dat men het eerlijk vindt dat prestatieverschillen leiden tot
verschillen in beloning dan dat men dat oneerlijk vindt, vooral in de
Verenigde Staten en Canada (tabel 14). Lipset heeft er eerder al op
gewezen dat Amerikanen en Canadezen traditiegetrouw veel waarde
hechten aan 'achievement' zodat dit in deze landen wellicht niet verwon-
derlijk is. Zijn verwachting dat Canadezen iets minder geporteerd zullen
zijn voor prestatie dan Amerikanen wordt echter niet bevestigd (Lipset,
1979: 199 en 249 e.v.).

Eerbied voor autoriteit en gezag wordt een kenmerk genoemd van rechts
(Lipschits, 1969: 17). Inderdaad zijn degenen die vinden dat instructies,
door een meerdere gegeven, dienen te worden opgevolgd gemiddeld
genomen wat rechtser dan degenen die van mening zijn dat men eerst
overtuigd dient te zijn van de juistheid van de gegeven opdracht (tabel
15). De mediterrane landen alsmede West-Duitsland onderscheiden zich
in dit opzicht echter van de overige landen door een afwijzende houding
tegenover autoritair gezag (tabel 16).
Volgens R. Kocher zou voor de Duitser autoriteit "die Aura des Un-
bekOmmlichen, des Verdiichten" (Kocher, 1987b: 290) hebben. Dit zou
als verklaring kunnen dienen voor het geconstateerde. "Die deutsche
Bev61kerung hat das Mi13trauen gegenuber jeglicher Form von Autoritat
verinnerlicht" (K6cher, 1987b: 290). Zij baseert zich op het geringe
aantal Duitsers dat meer respect voor gezag een goede ontwikkeling
noemt. "Eine Starkung von Autoritat gilt 84 Prozent der amerikanischen,
61 Prozent der europaischen Bev8lkerung als wonschenswertes Ziel, aber
nur 44 Prozent der Deutschen Bevulkerung" (Kocher, 1987b: 290). Overi-
gens dient zo'n conclusie niet te worden getrokken door de Westduit-
sers te vergelijken met de gehele Westeuropese bevolking zoals zij doet.
Immers ook Denen, maar ook de door haar zelf eveneens vermelde
Zweden zijn nog minder gecharmeerd van een dergelijke ontwikkeling
(resp. 39% en 31%). Ook in Noorwegen en Finland wordt slechts door

een minderheid zo'n ontwikkeling toegejuicht (resp. 38% en 36% (cijfers
voor Finland ontleend aan Gallup codeboek), zodat dit niet als specifiek
kenmerk voor Westduitsers kan worden genoemd.
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5.4.2 Conservatisme en progressiviteit

Het blijkt dus niet mogelijk te spreken van een eendimensionele links-
rechts orientatie die de antwoorden op de voorgelegde vragen be-
invloedt. Daarom zullen we de aandacht nu richten op een aantal
concepten die daar veelal mee in verband worden gebracht zoals het
onderscheid in conservatisme en progressiviteit. Middendorp (1978;
1979) en in navolging van hem Felling en Peters (1984) maken onder-
scheid in economisch conservatisme (of progressiviteit) en niet-econo-
misch conservatisme (of progressiviteit). Eerder in dit hoofdstuk is reeds
aangegeven wat onder beide vormen van conservatisme moet worden
verstaan. We zullen de kenmerken hier alleen kort aanduiden middels
een schema, zoals dat ook door Felling en Peters is gepresenteerd
(Felling en Peters, 1984: 340).

Schema 5.1. Conservatieve attitudes volgens Middendorp

Conservatieve attitudes sociaal- niet sociaal-

economisch economisch
gebied gebied

individuele vrijheid voorstander tegenstander

gelijkheid tegen gelijkheid voor gelijkheid in de
en nivellering zin van conformering

aan traditionele
waarden en normen

5.4.2.1 Economisch conservatisme/progressiviteit

Het conservatisme werpt zich op sociaal-economisch gebied op als
voorstander van de individuele vrijheid van de ondernemer en is gekant
tegen iedere vorm van nivellering (Middendorp, 1979: 74; vgl. ook
Felling en Peters, 1984). De individuele vrijheid van de ondernemer kan
in de EVSSG vragenlijst worden geoperationaliseerd met de vraag naar
eigendoms-en zeggenschapsverhoudingen. De opvatting dat de eigenaren
hun zaken zelf moeten regelen of daarvoor directeuren moeten benoe-
men representeert dan het conservatieve idee, terwijl progressieven
zullen kiezen voor medezeggenschap van de werknemers of de beslissin-
gen zullen leggen bij de werknemers zelf of de staat.
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Het gekant zijn tegen nivellering (vgl. Middendorp, 1979), wordt in de
EVSSG vragenlijst teruggevonden in het antwoord op de vraag of het
eerlijk is dat twee secretaressen niet hetzelfde verdienen omdat de ene
accurater, sneller en efficienter werkt dan de ander.

Tabel 5.1 Economisch conservatisme in de verschillende landen (in %)

FR  GB WD   rr  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
conservatief 28  44  48  28  35  43  41  33  42  50   53   48   31
midden      45 38 37 37 37 32 35 40 36 31 38 39 40
progressief 24 18 13 33 24 22 14 20 19 16 9 12 28
geen antwoord            4    1 2 2 4 210734- -       1

Door beide items te sommeren ontstaat een index waarin een lage score
het conservatieve standpunt weergeeft, en een hoge het progressieve
(tabel 5.1). Overigens hangen de antwoorden op beide vragen niet of
slechts in geringe mate met elkaar samen. Alleen in Denemarken is
sprake van een behoorlijke samenhang (r = .35), maar in de overige
landen is de correlatie-coefficient vaak aanmerkelijk lager (zie tabel 3).Het aantal respondenten dat op beide items het conservatieve antwoord
geeft is in de meeste landen hoger, en in de Verenigde Staten, Noord-
Ierland, Canada en West-Duitsland aanzienlijk hoger, dan het aantal dat
beide progressieve antwoorden verkiest. Daarmee onderscheiden deze
landen zich van de overige landen als overwegend conservatief, gevolgd
door Groot-Brittannie, Ierland, BelgiB en Denemarken waar minstens
twee op iedere vijf inwoners conservatief genoemd mag worden. De
meeste progressieve inwoners worden gevonden in Italie en Noorwegen
waar bijna een op iedere drie respondenten in economische zin progres-
sief is. In beide landen is echter een even groot deel conservatief te
noemen.

5.4.2.2 Niet-economisch conservatisme/progressiviteit

Naast deze economische variant worden een niet-economisch conser-
vatisme en progressiviteit onderscheiden. Deze vorm van conservatisme
(wellicht beter het cultureel conservatisme genoemd zoals Felling en
Peters (1984) dat doen) heeft in operationele zin voornamelijk betrek-
king op zaken als vrijheid van meningsuiting, traditionele gezinsopvattin-
gen en godsdienstige orthodoxie (Middendorp, 1979: 75; Felling en
Peters, 1984). Daar orthodoxie op godsdienstig gebied en gezinstraditio-
nalisme in de andere hoofdstukken aan de orde komen, beperken we
ons hier vooral tot de individuele vrijheid van meningsuiting. Een vraag
hiernaar vormde een onderdeel van Inglehart's meetinstrument ten
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behoeve van materialisme en post-materialisme (8), maar deze vraag is
niet in alle landen gesteld en kan dus in vergelijkende zin niet worden
gebruikt.
Middendorp omschrijft het conservatisme in niet-economische zin kort
als volgt: "In niet-economirche zin is het conservatisme gekant tegen
(individuele) vrijheid. Het individu dient zich immers te houden aan
maatschappelijk bepaalde normen en tradities, zich te onderschikken aan
bestaande gezagsverhoudingen en bestaande ongelijkheden te accepte-
ren" (Middendorp, 1979: 74). Uit deze omschrijving kunnen we opmaken
dat orde en gezag centrale begrippen zijn. Orde en gezag zijn belangrijk
voor conservatieven, progressieven bepleiten daarentegen juist de
individuele vrijheden en zullen orde en gezag minder waarderen.
Voor de indicatie van dit conservatisme komen twee vragen in de
EVSSG vragenlijst in aanmerking. Allereerst is er de vraag of 'meer
respect voor het gezag' in de toekomst een goede dan wel slechte
verandering wordt gevonden. Degenen  die  het een ogoede verandering
vinden zijn conservatief. Indien men niet deze mening is toegedaan is
men progressief. Meer respect voor orde en gezag wordt in veel landen
door driekwart of meer van de ondervraagden een verandering ten
goede gevonden. Opvallend zijn de Denen en Noren, gevolgd door de
Westduitsers voor wie dit aanmerkelijk minder vanzelfsprekend een
gewenste ontwikkeling is (zie ook Kocher, 1987b: 290).
Een andere indicator voor niet-economisch conservatisme is te vinden in
de vraag of opdrachten door een meerdere gegeven zonder meer moeten
worden opgevolgd of niet. Zij heeft eveneens een min of meer economi-
sche orientatie, immers het gaat om de verhouding tussen meerdere en
mindere in de werksituatie. Echter de toevoeging dat men voordat men
een gegeven opdracht uitvoert eerst overtuigd wil zijn van de juistheid
ervan, geeft aan dat er sprake is van een voorkeur voor individuele
vrijheid van het individu. Amerikanen, Noren, Denen, Canadezen en
Britten zijn het vaakst van mening dat gegeven opdrachten zonder meer
moeten worden uitgevoerd. In Noorwegen en Denemarken lijkt dit
laatste in tegenspraak met hetgeen hierboven werd geconstateerd ten
aanzien van een grotere nadruk op orde en gezag in de toekomst. In
beide landen vindt men dat overwegend een slechte verandering. Moge-
lijk dat de overtuiging dat opdrachten gegeven door een meerdere
zonder meer behoren te worden uitgevoerd te maken heeft met de in
beide landen sterke waardering van de burgerdeugden, zoals we in
hoofdstuk vier hebben kunnen vaststellen. Onder de Fransen en West-
duitsers leeft de opvatting meer dat men eerst zelf overtuigd moet zijn
van de juistheid  van de gegeven opdracht voordat  men  die zal uitvoeren.
Degenen die van mening zijn dat inderdaad klakkeloos, zonder na te
denken opdrachten van een meerdere moeten worden uitgevoerd zullen
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conservatiever zijn dan degenen die vinden dat men eerst overtuigd
dient te zijn van de juistheid van de gegeven opdracht.
Te zamen met het item waarin de wenselijkheid van een sterke nadruk
op het gezag tot uiting komt is met dit item een index te construeren
waarop de conservatieven een lage score hebben en de progressieven
een hoge.

Tabel 5.2 Niet-economisch conservatisme in de verschillende landen (in
%)

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
conservatief    18 38 16 19 27 26 20 25 41 45 58 45 26
midden              45  46  39  50  41  44  51  55  47  46   34   41   48
progressief    37 15 45 31 32 30 29 20 11 9 7 14 27

Net als dit het geval was bij de twee economische items zijn de correla-
ties tussen beide items niet erg groot, met name niet in Belgie, maar
desondanks zijn we van mening dat beide items duiden op een onder-
scheid in progressiviteit en conservatisme. Door de scores te sommeren
ontstaat het volgende beeld (tabel 5.2). Met name in de Verenigde
Staten kiest een meerderheid (58%) voor beide conservatieve antwoord-
alternatieven. Maar ook in Canada en beide Ierlanden worden beide
conservatieve antwoorden vaak gekozen (resp. 45%, 45% en 41%). In
Groot-Brittannie zijn er ook meer conservatieven dan progressieven,
terwijl dat in West-Duitsland, Frankrijk en Italie precies andersom is. In
West-Duitsland kiest 45% juist voor de progressieve antwoorden: in
Frankrijk en Italie is dat resp. 37% en 31%. In de overige landen zijn
ongeveer evenveel conservatieven als progressieven.

5.4.3 Technologisch vooruitgangsgeloof

In eerdere analyses bleken twee items met betrekking tot wetenschap en
techniek de belangrijkste componenten te vormen van een factor die met
technologisch vooruitgangsgeloof werd aangeduid (De Moor, 1987b: 55,
56). Ook items als vrijheid boven gelijkheid stellen en beloning naar
prestatie hoorden bij deze factor, hoewel hun lading beduidend minder
was. Wanneer beide technologie en wetenschap items afzonderlijk met
elkaar in verband worden gebracht blijkt de correlatie niet al te hoog uit
te vallen (maximaal .41 in West-Duitsland).
Amerikanen, Canadezen, Britten en Spanjaarden verwachten het meest
dat de wetenschappelijke ontwikkelingen de mensen zullen helpen (tabel
17). Nederlanders en Belgen zijn daar veel minder van overtuigd. Van
iedere drie Nederlanders is er een zelfs van mening dat dit soort ontwik-
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kelingen de mensheid uiteindelijk zullen schaden. Een zelfde proportie
werd ook gevonden in Nederland in het SOCON onderzoek (Felling,
Peters en Schreuder, 1987a: 129-130) van 1985. "Ongeveer een derde van
de respondenten vindt dat wetenschap en techniek onze samenleving
bedreigen, terwijl eveneens een derde vindt dat de samenleving er
dankzij wetenschap en techniek steeds beter op wordt" (Zanders, Heinen
en Remmel, 1988: 246). Vooral dit laatste staat in contrast met hetgeen
Knulst en Van Beek (1988) vonden. Zij constateerden dat 63% van de
Nederlanders een gematigde of positieve houding bezaten tegenover
technologie in de samenleving (Knulst en Van Beek, 1988: 33). Dat in
het SOCON onderzoek zo weinig respondenten een positieve beoorde-
ling geven is wellicht te verklaren door de vraagstelling en de context
waarm de vraag werd gesteld (9). Overigens is het met een vraagstelling
zoals in het EVSSG onderzoek niet erg duidelijk wat onder wetenschap
wordt verstaan, terwijl onder meer het genoemde SCP onderzoek
aantoonde dat de beoordeling van technologische innovaties sterk
afhangt van het toepassingsgebied. Van de beoordeelde toepassingsgebie-
den bleek men in Nederland negatief te staan tegenover technologische
innovaties op het gebied van DNA, reageerbuisbevruchting, kernenergie
en militaire technologie. In het algemeen bleek men technologische
vernieuwingen op het gebied van milieu, communicatie, computertechno-
logie en automatisering wel positief te beoordelen (Knulst en Van Beek,
1988: 37 e.v.). Bij het uitspreken van het algemene oordeel over techno-
logische vernieuwingen blijkt men overigens voornamelijk de informatie-
technologie op het oog te hebben (Knulst en Van Beek, 1988: 55). De
overwegend positieve beoordeling van technologische innovaties in het
genoemde SCP-rapport valt hieruit te verklaren.

Tabel 5.3 Ori6ntatie op wetenschap en techniek  in de verschillende
landen (in %)

FR  GB WD   IT  NL DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
negatief     15 15 23 17 37 32 19 15 19 18 13 18 33
midden 25 23 21 25 31 29 32 23 26 25 22 25 25
positief     60 64 56 59 32 38 50 62 55 57 66 58 43

De negatieve waardering van de Nederlanders voor wetenschap blijkt
eveneens uit het antwoord op de vraag of het een goede verandering zou
zijn wanneer in de toekomst er meer nadruk OP technische ontwik-
kelingen zou worden gelegd (zie tabel 1). Slechts 66n op iedere drie
Nederlanders noemt zo'n ontwikkeling goed, een percentage dat ook in
Denemarken wordt gevonden, maar in de overige landen vaak (veel)
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hoger is. Ook nu scoren de Verenigde Staten het hoogst, met liefst twee
op iedere drie Amerikanen die dit een gewenste ontwikkeling noemen.
In tabel 5.3 staan beide items gesommeerd weergegeven. Het negatieve
beeld dat Nederlanders over techniek hebben komt daarin goed tot
uitdrukking. Ook in Denemarken en Noorwegen hebben relatief veel
mensen een negatief oordeel over techniek en wetenschap. Onder
Amerikanen, Britten en Spanjaarden bestaat daarentegen een overwe-
gend positief beeld.

5.4.4 Institutioneel vertrouwen

Van revolutionaire acties die tot radicale veranderingen in de samenle-
ving moeten leiden is men in de westerse samenlevlng niet erg gechar-
meerd. Veel meer kan men achter het idee staan dat de samenleving
door middel van hervormingen geleidelijk verbeterd moet worden. West-
duitsers en Noren zijn vaak van mening dat de samenleving tegen
ondermijnende krachten moet worden verdedigd.
Ter verklaring van de afwijkende opvatting in West-Duitsland postuleer-
de  De Moor (1987b) de hypothese  dat dit wellicht te maken heeft  met
de positie van West-Duitsland als frontlijnstaat tegenover het Oostblok.
Maar ook zou de hypothese kunnen worden opgeworpen dat dit veeleer
een gevolg is van de economische omstandigheden in beide landen ten
tijde van het onderzoek. Zowel in Noorwegen als West-Duitsland had
men, objectief gezien, weinig reden de samenleving drastisch te willen
veranderen. Immers, de economie van West-Duitsland behoort tot de
sterkste van de wereld, en in Noorwegen stroomden ten tijde van het
onderzoek de olie-en gasdollars de grenzen binnen. Waar in andere
landen reeds lang de stagnatie en zelfs het einde van de verzorgingsstaat
werden aangekondigd, was daar in Noorwegen aan het begin van de
jaren tachtig weinig van te merken. Overigens heeft Noorwegen heden
ten dage met dezelfde verschijnselen van een stagnerende verzorgings-
staat te kampen, met name door het terugvallen van olie-inkomsten (vgl.
Metze, 1988: 27-35).
De onbetaalbaarheid van de verzorgingsstaat is echter slechts 66n aspect
van de stagnatie, maar wel het meest bekende en meest zichtbare en
voelbare. Een ander aspect is dat de overheid haar gezag dreigt te
verliezen daar waar zij niet meer kan voldoen aan de verwachtingen die
(o.a.) zij zelf naar de burgers toe heeft gewekt (vgl. ook Adriaansens en
Zijderveld, 1981; Van Doorn, 1982; Schnabel, 1983). Kortom, de legiti-
miteit van de overheid vermindert hetgeen zich uit in allerlei onwettige
acties zoals zwart werken, woningen kraken etc., maar ook in het gerin-
ge(re) vertrouwen dat men heeft in de volksvertegenwoordiging. Politiek
vertrouwen bestaat, wanneer het dynamisch wordt opgevat "uit een
voortdurende toetsing van het feitelijke gedrag van de positiebekleders



136

aan de normatieve verwachtingen die het subject heeft ten aanzien van
die positiebekleder.." (Suijkerbuijk, 1983: 10). Omdat een overheid
steeds minder kan handelen in overeenstemming met de eisen die de
bevolking stelt is de dreiging van een legitimiteitscrisis en van wantrou-
wen jegens die overheid alom aanwezig.
In Noorwegen en West-Duitsland zouden dan aan het begin van dit
decennium nog veel mensen vertrouwen in hun parlement moeten
hebben, iets wat in de andere landen duidehjk minder het geval zou
moeten zijn. Inderdaad blijkt dat met name m Noorwegen te kunnen
worden vastgesteld, in West-Duitsland veel minder (tabel 18). Het
Duitse vertrouwen is overigens sedert 1960 sterk toegenomen: m 1960
zegt 6% trots op haar overheid te zijn (vgl. Almond en Verba, 1965: 64-
65); in 1974 zegt 48% de regering bijna altijd of meestal te vertrouwen
(Conradt, 1980: 235); en in ons onderzoek zegt 53% vertrouwen in de
'Bundestag' te hebben. Opvallend is dat in Spanje, ondanks de recente
terugkeer naar de democratie, niet door een meerderheid van de
Spanjaarden het vertrouwen in de volksvertegenwoordigers wordt
uitgesproken. Wellicht moet die haar vertrouwen nog winnen, iets wat
het Italiaanse parlement nog steeds niet is gelukt: 70% van de Italianen
zegt geen of weinig vertrouwen te hebben in de volksvertegenwoordiging.
Almond en Verba stelden dit rond 1960 reeds vast. Slechts 3% van de
Italianen, zo bleek in hun Civic Culture onderzoek, was trots op hun
politieke systeem (Almond en Verba, 1965: 64-65), terwijl Sani (1980)
vermeldt dat Italianen ontevreden zijn met hun regering. Ook in Italia
voldoet de overheid niet aan de verwachtingen die zijn gewekt zoals o.a.
bleek uit een onderzoek van Sartori en Marradi in 1975. Zij vroegen
respondenten op welke gebieden volgens hen de overheid verantwoor-
delijkheid droeg en vervolgens of diezelfde overheid op die gebieden het
juiste beleid had gevolgd, de juiste acties had ondernomen. "For practi-
cally all of the problems listed a large majority of respondents assigned
considerable responsibility to the government but only a much lower per-
centage expressed satisfaction with governmental action" (Sani, 1980:
310). Ook in het Political Action onderzoek (Barnes, Kaase e.a., 1979)
werd in Italie weinig vertrouwen in de overheid geyonden, hoewel de
vraag niet geheel vergelijkbaar is met de formulering m het EVSSG
onderzoek (10).
Het vertrouwen in de overheid in Groot-Brittannie is nagenoeg constant
de laatste jaren. Almond en Verba (1965: 64) constateerden dat 46% van
de Britten trots is op haar regering, en Kavanagh, die zich baseert op het
Political Action onderzoek, vond 39% die van mening is dat de overheid
te vertrouwen is (Kavanagh, 1980: 145-147). Deze cijfers laten niet de
conclusie toe dat in Groot-Brittannie een groot wantrouwen bestaat
jegens "the country's leadership.." (Kavanagh, 1980: 147).
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Als de percentages mogen worden vergeleken, immers de vraagstelling
was niet in alle onderzoekingen gelijk, dan lijkt het verlies aan vertrou-
wen in de Amerikaanse regering tot staan te zijn gebracht. Vanaf 1960
tot 1974 was dat vertrouwen gedaald van 85% tot 49%, terwijl aan het
begin van de jaren 80 net iets meer dan de helft van de Amerikanen
vertrouwen zegt te hebben in de overheid. De daling werd in verband
gebracht met de manier waarop de oorlog in Vietnam werd aangepakt,
het Watergate schandaal, de gelijkberechtiging van negers die door
blanken als bedreigend voor de eigen positie werd ervaren etc. Kortom,
"many Americans felt that the country was in trouble" (Abramowitz,
1980: 193). Anno 1981 lijkt het tij gekeerd en heeft men weer wat meer
vertrouwen in de Amerikaanse overheid gekregen.

Abramowitz (1980) suggereerde dat het afnemende vertrouwen in de
Amerikaanse overheid vergezeld zou gaan van een dalend vertrouwen in
een groot aantal instituties, niet alleen die van de overheid. En inder-
daad uit een vergelijking van de percentages respondenten die veel
vertrouwen in een aantal instituties uitspreken in 1966 en 1972 blijkt die
daling duidelijk (vgl. Abramowitz, 1980: 190). Er zou dus niet alleen
sprake zijn van een afnemend vertrouwen in de overheid, maar van een
afnemend vertrouwen in instituties in het algemeen. Met andere woor-
den, er zou sprake zijn van een algemene ver- of wantrouwensdimensie.
De vraag is dan of dat in alle landen het geval is. Om daar een antwoord
op te geven is allereerst nagegaan of inderdaad gesproken mag worden
van een vertrouwen in instituties als waardenorientatie.

In alle landen van ons onderzoek laten de afzonderlijke items zich in het
algemeen goed in een schaal onderbrengen (tabel 19). Uit de LISREL
analyses blijkt echter dat de achter deze items liggende vertrouwensdi-
mensie niet in alle landen hetzelfde is (11). Zo blijkt in Noorwegen en
West-Duitsland het vertrouwen dat men heeft in de grote bedrijvenminder bij zo'n algemene vertrouwensdimensie te horen. In Nederland
en Frankrijk is dat het geval met het vertrouwen dat men heeft in de
pers, terwijl in Denemarken, Belgie, Verenigde Staten, Canada en
Noorwegen het vertrouwen in de kerk relatief los staat van het algemene
vertrouwen dat men in instituties heeft, hetgeen in Denemarken even-
eens gezegd kan worden van het vertrouwen in de strijdkrachten. In de
meeste landen wordt ook het vertrouwen dat men heeft in de vakbonden
niet zozeer door zo'n algemene oriantatie ten opzichte van instituties
beinvloed.

Om de landen te kunnen indelen naar hun mate van vertrouwen in insti-
tuties is het aantal instituties waarin men veel of tamelijk veel vertrou-
wen stelt gesommeerd. De Noren blinken uit in vertrouwen in de
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instituties. Gemiddeld genomen wordt door hen in meer dan zes van de
tien genoemde instituties het vertrouwen uitgesproken. Van een legitimi-
teitscrisis kan in dat land anno 1982 (12) dan ook niet worden gespro-
ken. Het minst vertrouwen hebben de Noren nog in de kerk, de pers en
de grote bedrijven, het meest in de politie.

Tabel 5.4 Gemiddeld aantal instituties (max. 10) waarin men vertrouwen
heeft

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
Gemiddelde 4.9 53 4.7 4.4 4.8 5.1 4.6 4.7 5.9 5.9 5.9 5.6 6A

Vakbonden, maar ook de pers en de grote bedrijven genieten in het
algemeen weinig vertrouwen (tabel 18). De politie daarentegen scoort
hoog in vrijwel alle landen, net zoals dat in de meeste landen ook het
geval is met het rechts- en onderwijsstelsel. Britten en Amerikanen
hebben ook veel vertrouwen in hun strijdmachten, iets wat in Nederland,
Denemarken en Belgie veel minder het geval is. In Nederland wordt de
zorg voor een sterk leger in het algemeen niet erg belangrijk gevonden,
maar de strijd tegen de misdaad blijkt wei door velen hoog te worden
gewaardeerd (vgl. Croon en Heinen, 1989; Felling, Peters en Schreuder,
1987a). Het lijkt in ieder geval voor Nederland dan ook niet verwonder-
lijk dat het vertrouwen in het leger lager scoort dan het vertrouwen in de
politie.
In Ierland, Amerika en Canada heeft zo'n driekwart van de onder-
vraagden vertrouwen in de kerk. Een percentage dat in de overige
landen schommelt rond de 50. Het minste vertrouwen in instituties
vinden we in Belgie en Italie waar men, alweer gemiddeld genomen, in
vier van de instituties vertrouwen zegt te hebben.

Uit het antwoord op de vraag of men vindt dat mensen wel te vertrou-
wen zijn of dat men vindt dat men niet voorzichtig genoeg kan zijn in de
omgang met mensen blijkt dat Italianen niet alleen welnig vertrouwen
hebben in instituties, maar ook weinig vertrouwen hebben in de mede-
mens. Slechts 66n op iedere vier respondenten in Italic vertrouwt de
medemens wel. De conclusie van Sidney Verba dat "in Italy (...) a deeply
felt sense of distrust in people in general is reflected in a striking sense
of distrust within the realm of politics" (Verba, 1972: 522) lijkt dus nog
steeds van kracht.
Overigens is het geringe vertrouwen in de medemens niet een kenmerk
van de Italianen alleen. Ook in de andere landen wordt weinig gezegd
dat men vertrouwen heeft in de medemens (tabel 20). In Frankrijk,
Belgie en West-Duitsland worden vergelijkbare percentages als in Italie
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gevonden. Alleen in Noorwegen vertrouwt een kleine meerderheid zijn
medemens.
Vergeleken met de tijd van het Civic Culture onderzoek is het vertrou-
wen in de medemens afgenomen in de Verenigde Staten en Groot-
Brittannie, terwijl in West-Duitsland en ook in Itali8 anno 1981 wat
meer mensen van mening zijn dat de medemens vertrouwd kan worden.
Overigens was het vertrouwen in de medemens in West-Duitsland in
1976 wat groter (39%) (Conradt, 1980: 254), terwijl dat in ons onderzoek
van 1981 bij 26% van de respondenten het geval is. Het is echter niet
zoals Verba constateerde dat iemand die zijn medemens vertrouwt
eveneens vertrouwen heeft in de instituties, daarvoor zijn de correlaties
eenvoudigweg te laag (Pearson correlatie minder dan .10).

Het wantrouwen lijkt zich niet alleen tot het heden te beperken, maar is
in de meeste landen ook van toepassing op de toekomst. Wanneer
gevraagd wordt of men het eens of oneens is met de bewering dat de
toekomst zo onzeker is dat je maar het beste bij de dag kunt leven,
blijken wederom de Duitsers en Noren het meeste vertrouwen in die
toekomst te hebben (tabel 21). Noordieren, Britten en Ieren zijn ronduit
pessimistisch, hetgeen ook van het toekomstbeeld kan worden gezegd dat
Amerikanen en Canadezen voor ogen hebben. En ook nu weer valt waar
te nemen dat het de Italianen zijn die de toekomst het minst hoopvol
tegemoet zien. Hoewel de samenhang niet erg sterk is kunnen we in
vrijwel alle landen vaststellen dat het minste vertrouwen in instituties
voorkomt onder hen die vinden dat je maar het beste bij de dag kunt
leven. Zij die een positiever toekomstbeeld hebben stellen in het alge-
meen ook wat meer vertrouwen in de instituties.

5.4.5 Houding ten aanzien van afwijkende groepen

Het is in de hedendaagse pluralistische samenleving voor de individuele
burger vrijwel onmogelijk om niet te worden geconfronteerd met opvat-
tingen en gedragingen die niet in overeenstemming zijn met de eigen
idee8n. Men kan van mening verschillen over de wenselijkheid en
toelaatbaarheid van zaken als abortus, homoseksualiteit, kraken van
woningen, echtscheiding etc., maar of men het er nu mee eens is of niet,
dit soort zaken komen voor. Men kan de eigen ideeen en opvattingen
niet dwingend opleggen aan andersdenkenden en men zal moeten
aanvaarden dat er verschil van mening bestaat.
In de multi-raciale en multi-culturele westerse samenleving is tolerantie
dan ook een belangrijke waarde. Een waarde waarmee wordt aangeduid
dat mensen het 'verdragen' dat anderen hun leven wensen in te richten
volgens waarden en normen die zijzelf niet delen en zelfs afkeuren (zie
Tennekes, 1985: 59). Tolerantie vergt van het individu dat hij/zij het
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'accepteert' dat anderen er morele opvattingen op na houden die niet
overeenkomen met de eigen opvattingen.
Nu lijkt het erop dat deze verdraagzaamheid de laatste jaren onder druk
is komen te staan. Mede als gevolg van de economische recessie en de
daarmee gepaard gaande hoge werkeloosheid zou zij zijn afgenomen. Dit
zou versterkt kunnen zijn doordat met name onder de jongere leden van
etnische groeperingen er sprake lijkt van een, wat men noemt, 'ethnic
revival', dat wil zeggen "een versterkt streven naar de ontwikkeling en
bevestiging van hun etnische identiteit" (Buiks, 1983: 41). De roep om
het terugsturen van buitenlanders is duidelijk hoorbaar, zelfs in rege-
ringskringen, waar in termen van zgn. 'terugkeerpremies' wordt gespro-
ken.

Uit een onderzoek in opdracht van het Europees Parlement (Evrigenis,
1985) blijkt dat sommige extremistische groepen radicaler zijn geworden,
hetgeen blijkt uit hun uitlatingen, daden en soms zelfs puur terrorisme.
Ten aanzien van vreemdelingenhaat wordt opgemerkt dat daar inder-
daad in toenemende mate sprake van lijkt te zijn in West-Europa. Het
gaat daarbij vooral om onverdraagzaamheid ten opzichte van bepaalde
groepen van immigranten van buiten de Gemeenschap. Deze intolerante
houding is een voedingsbodem voor rechts-extremisme.

Dat tolerantie een belangrijke waarde is kan worden opgemaakt uit de
percentages respondenten die vinden dat verdraagzaamheid en respect
voor anderen eigenschappen zijn waartoe men kinderen moet opvoeden.
Van de vijf eigenschappen die uit 17 genoemd mochten worden, worden
vaak door meer dan de helft van de ondervraagden verdraagzaamheid en
respect voor anderen genoemd. Zelfs in Noord-Ierland zegt 60% dat
verdraagzaamheid en respect voor anderen belangrijk is om zich eigen te
maken.

Een indicator waaruit iets van een tolerante houding zou kunnen blijken
is de vraag: 'Vindt U het vervelend om samen te zijn met mensen die
andere ideeen, een ander geloof of andere standpunten hebben dan U
zelf?'. Vindt u dat 'heel vervelend', 'nogal vervelend', 'niet zo vervelend',
'helemaal niet vervelend'. De percentages tolerante mensen lopen nogal
uiteen in de verschillende landen, maar de groep die 'heel vervelend'
antwoordt is gering van omvang (tabel 22). Het meest tolerant zijn de
Denen, gevolgd door de Fransen, Britten en Nederlanders. Spanjaarden
en Italianen behoren tot de minst tolerante volken. In Amerika en
Canada heerst daarentegen een klimaat dat veel overeenkomst vertoont
met dat in de noordelijke landen van West-Europa.
Nederlanders staan van oudsher bekend om hun tolerante houding (zie
bijvoorbeeld Reeves, 1985; Bina, 1986), maar de cijfers tonen aan dat
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Nederlanders, vergeleken met de inwoners van de andere landen, daarin
niet echt uitblinken. Of dat een aantal jaren geleden wel het geval was ismoeilijk te bepalen, maar cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau geven wel aan dat de tolerantie in Nederland sterk is gedaald. In
eigen land zou de van oorsprong tolerante houding van de Nederlanders
jegens vreemdelingen (vgl. Van den Eerenbeemt, 1983) rond 1980 zijn
omgeslagen in een negatieve houding (zie ook Felling, Peters en Schee-
pers, 1986: 11). Het aantal mensen dat geen bezwaar maakt tegen
mensen van een ander ras als naaste buren is tussen 1966 en 1983
afgenomen van 86% in 1966 tot 48% in 1983 (cijfers ontleend aan het
Sociaal en Cultureel Rapport, 1984).
De vraag is echter of een dergelijke indicator naar tolerantie verwijst.
Immers, de redenen waarom men iemand niet als buur wenst kunnen
zeer uiteenlopend zijn. Ze kunnen te maken hebben met vooroordelen,
persoonlijke ervaringen (in het verleden) en natuurlijk ook met toleran-
tie. Vandaar dat antwoorden op een dergelijke vraag niet meer dan
partieel en onvolledig duiden op een waardenorientatie.
In de EVSSG vragenlijst was een vraag opgenomen welke groepen van
mensen men liever niet als buren wenst. Een van de genoemde items
was 'mensen van een ander ras'. In Nederland wordt dit door zo'n 10%
van de ondervraagden genoemd. Vergelijkbare percentages worden ook
in de andere landen gevonden. Of men ook zo tolerant staat tegenover
allerlei andere groepen of dat de (in-)tolerantie zich juist concentreert
op andere groeperingen in de samenleving wordt duidelijk uit de overige
items van deze vraag (tabel 23).
Als vreemdelingenhaat kan worden opgemaakt uit het antwoord dat men
geeft op de vraag of men buitenlanders/gastarbeiders liever niet als
buren ziet, dan lopen de Westduitsers voorop wat dit betreft. 20% van
de Westduitsers ziet liever geen buitenlanders als buurman, een percen-
tage dat in Nederland en Belgie 17 resp. 15 is, terwijl daarentegen
slechts 2% van de Spanjaarden dit vindt. Westduitsers vallen ook op
door hun van de overige Europeanen en Amerikanen afwijkende hou-
ding jegens extremisten van welke politieke kleur ook. Zij worden daarin
gevolgd, zij het op afstand door Italianen en Nederlanders.

Met behulp van een latente trek analyse is het mogelijk de verschillende
items te reduceren tot een schaal waarop ieder individu een bepaalde
score krijgt die de mate van tolerantie weergeeft. Wanneer op zo'n
schaal drie groepen worden onderscheiden dan blijken Frankrijk en
Denemarken veel tolerante inwoners te hebben (tabel 24). Daarentegen
zijn slechts weinig Duitsers tolerant te noemen. Zo'n 70% van de West-
duitsers is noch uitgesproken tolerant, noch uitgesproken intolerant.
Intolerantie komt overigens in geen enkel land in grote omvang voor.
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Zo'n 10% van de Westduitsers is als zodanig te omschrijven, tegenover
zo'n 3 A 4% van de andere volken.

Figuur 5.2 Gemiddelde intolerantie in de verschillende landen
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Westduitsers behoren derhalve tot de minst tolerante volken in de
westerse wereld (tabel 24 en figuur 5.2). Heltai en Szakolczai brengen dit
in verband met het fascistische verleden. Ook Hongaren en in mindere
mate Italianen behoren tot de minder tolerante volken, en ook deze
landen hebben een dergelijk verleden (Heltai en Szakolczai, 1988).
Uit tabel 23 blijkt al dat in de verschillende landen niet dezelfde groepen
als buur ongewenst zijn. In de Verenigde Staten worden de emotioneel
instabiele mensen vaak genoemd, een groep die in Frankrijk en Dene-
marken door slechts een zeer gering percentage respondenten wordt
genoemd. Waar in Nederland en West-Duitsland relatief vaak immi-
granten niet als buur worden gewenst, is dat in Spanje en Italie vrijwel
niet het geval. In beide laatstgenoemde landen is het aantal buitenlan-
ders geringer dan in de overige Westeuropese landen (vgl. Eurobarome-
ter, 1989: 2).
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SA.6 Materialisme en postmaterialisme

Een bekend en veel toegepast meetinstrument om politieke waarden te
meten wordt gevormd door de zgn. Inglehart-items (naar de ontwerper),
waarmee de materialistische dan wel post-materialistische ori8ntatie kan
worden vastgesteld. Inglehart veronderstelt dat beide begrippen de
uiteinden vormen van een schaal, hetgeen nogal wat discussie heeft
opgeleverd, zoals we in de inleidende paragrafen van dit hoofdstuk reeds
hebben vermeld.
Ook in de EVSSG vragenlijst zijn indicatoren voor het onderscheid in
materialisme of postmaterialisme opgenomen in de vorm van een zgn. 3-
punts/4-item typologie (vgl. Van Deth, 1984). Helaas zijn deze vragen
niet in alle landen van ons onderzoek gesteld. De 3-punts/4-item typolo-
gie  bestaat, de omschrijving geeft  het  al  aan,  uit 4 items  die te zamen
mdicatief zijn voor een drietal typen. De respondenten werd gevraagd
om uit vier mogelijke doelstellingen van een land een eerste en tweede
keus te maken. De items zijn:
1. orde handhaven (M)
2. meer mensen meer invloed verschaffen op belangrijke regerings-

besluiten (PM)
3. prijsstijgingen tegengaan (M)
4. vrlJe meningsuiting beschermen (PM)
Het eerste en derde item zijn materialistische items (M); beide andere
postmaterialistisch (PM).
De eerste keus valt in de meeste landen op beide materialistische items
(tabellen 25 en 26). Met name 'orde handhaven' wordt in veel landen,
maar vooral in Noorwegen, Spanje en Noord-Ierland (!) vaak als eerste
genoemd. Beide postmaterialistische items eindigen aanzienlijk minder
vaak op de eerste plaats, maar in Denemarken en Canada wordt vooral
het item 'invloed uitoefenen op regeringsbesluiten' door maar liefst 66n
op iedere drie respondenten op de eerste plaats gezet. Denemarken is
overigens het enige land waar beide postmaterialistische items net zo
vaak   op de eerste plaats eindigen als beide materialistische items   (t
48%).
Ook de tweede voorkeur, ongeacht de eerste keuze, valt in Frankrijk,
Groot-Brittannie, Italic, Belgie, Canada en beide Ierlanden wat vaker
op een materialistisch item. In de overige landen bestaat een lichte
(tweede) voorkeur voor de post-materialistische items.

Gecombineerd leveren deze gegevens drie typen (vgl. Van Deth, 1984:
110) op:
1 zuivere materialisten: le en 2e keus is een materialistisch item;
2   gemengden: 1 materialistisch en 1 postmaterialistisch item;
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3 zuivere postmaterialisten: le en 2e keus is een postmaterialistisch
item.

Hiermee is het mogelijk de materialisten en postmaterialisten te onder-
scheiden die, niet alleen binnen de landen maar ook tussen de landen,
vergelijkingen mogelijk zouden moeten maken. Maar kunnen materialis-
ten in het ene land zonder meer worden vergeleken met die in een
anderland?

Het is nog maar de vraag of dat mogelijk is. Want mogen we aannemen
dat materialisten die als eerste keuze 'orde handhaven' noemen en hun
tweede keus laten vallen op 'prijsstijgingen tegengaan', volledig dezelfde
orientatie hebben als de materialisten die een andere preferentievolg-
orde hebben? Hetzelfde kan men zich afvragen met betrekking tot de
post-materialisten. Wat voor consequenties moeten worden verbonden
aan het gegeven dat 64% van de Noren 'orde handhaven als eerste

noemt en 8% 'prijzen handhaven', terwijl deze percentages bij de Belgen
resp. 24 en 32 zijn, en bij de Fransen nagenoeg gelijk zijn. Zijn dit soort
antwoorden een weerspiegeling van de sociale en politieke omstandighe-
den in een land en wat betekenen deze verschillen dan voor het interpre-
teren van materialisme en postmaterialisme? Zijn door dit soort verschil-
len de materialisten in Belgie te vergelijken met die in Noorwegen of
niet? Zijn de Spaanse en Noordierse materialisten die als eerste kiezen
voor 'orde handhaven' en op de tweede plaats het 'tegengaan van prijs-
stijgingen' noemen te vergelijken met de Canadese of Britse materialis-
ten die veel genuanceerder plegen te antwoorden (d.w.z. ongeveer
evenveel respondenten geven in die landen hun eerste voorkeur aan
'orde handhaven' als aan 'prijsstijgingen tegengaan')?
Hoewel in verschillende publikaties is gebleken dat de materialistische
items inderdaad van de postmaterialistische onderscheiden kunnen
worden en dat een keuze voor het ene materialistische item vaak
gepaard gaat met de keuze voor het andere materialistische item, is er
weinig onderzoek gedaan naar de relaties tussen de manifeste items en
de onderliggende factor: het materialisme-postmaterialisme. Daardoor is
het moeilijk te zeggen of in alle landen de begrippen materialisme en
postmaterialisme eenzelfde interpretatie mogen krijgen, hetgeen een
noodzakelijke voorwaarde is willen we de scores op deze dimensie
kunnen vergelijken (vgl. ook Croon en Heinen (1989) die geen landen
maar verschillende meetmomenten in hun onderzoek hebben opgeno-
men).
In vrijwel alle landen zijn meer materialisten dan postmaterialisten (tabel
5.5). Alleen in Denemarken blijkt het aandeel postmaterialisten dat van
de materialisten te overtreffen (resp. 27% en 15%). Met uitzondering
van Italie en Spanje heeft het gemengde type in alle westerse landen de
overhand. In het overgrote deel van de onderzochte landen kunnen van
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iedere drie respondenten ongeveer twee als gemengd worden gekarak-
teriseerd. Als de zuivere materialisten en de zuivere postmaterialisten
worden vergeleken moet men zich realiseren dat vaak uitspraken worden
gedaan over (veel) minder dan de helft van de ondervraagde populatie.

Tabel 5.5 Percentage materialisten en postmaterialisten in de verschil-
lende landen

FR   GB WD    IT  NL  DE   BE    SP    IR NIR USA' CAN NOR
materialisten    34 25 27 47  25  15  33  51  41 46 22   31
2                    30  33  37  27  33  34  32  28  29  34         33   46
3  18 30 19 18 22 24 21 12  22  16         29   15
postmaterialisten  18 13 17 8 2 0 2 7 1 4 9 9 4 16    8

' De vragen voor het onderscheid in materialisme en postmaterialisme zijn niet in het
Amerikaanse onderzoek gesteld.

Voor een aantal landen kan de hypothese dat het aantal postmaterialis-
ten toeneemt empirisch worden getoetst. Als we de verdeling in materi-
alisten en postmaterialisten anno 1981 vergelijken met die van 1973 dan
kan inderdaad tot een (lichte) daling van het aantal materialisten ten
gunste van een (lichte) stijging van het aantal postmaterialisten worden
geconcludeerd (de data zijn afkomstig van Inglehart, 1977: 38). Vooral in
Denemarken is het aantal materialisten sterk gedaald, maar in Italie en
Ierland kan juist weer een geringe toename van deze groep worden
vastgesteld.
Maar uit die vergelijking kan ook worden geconstateerd dat, met uitzon-
dering van Frankrijk, Italie en Ierland, het aantal 'gemengden' in deloop der jaren is toegenomen. Deze stijging is vooral te zien in Dene-
marken, West-Duitsland en Nederland, maar ook in de USA (de cijfers
van de USA komen van Inglehart (1990) en zijn verzameld in 1986).
Vergelijken we voor Nederland onze 1981 gegevens met die uit 1985 van
de SOCON-onderzoek (zie o.a. Felling, Peters en Schreuder, 1987a) dan
blijkt dat inmiddels het aantal materialisten weer iets aan het stijgen isten koste van het aantal postmaterialisten, een tendens die ook in
andere onderzoekingen aan het licht wordt gebracht (vgl. o.a. Heunks,
1989; Croon en Heinen, 1989). De veranderingen zijn echter niet
schokkend, hetgeen in 1984 reeds door Van Deth werd geconstateerd en
waaruit hij concludeerde dat "van een geleidelijke verschuiving in 66n of
andere richting geen sprake is en dat de verdeling van waarde-orienta-
ties in Nederland in de periode 1970 tot en met 1982 het best getypeerd
kan worden als min of meer stabiel" (Van Deth, 1984: 123).
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5.5 Politieke participatie

De klassieke opvatting dat in een democratie "iedereen het recht 6n de
mogelijkheid heeft, op grond van gelijkheid mee te beslissen" (Van
Putten, 1975: 11), is uiteraard een utopie, maar het streven burgers te
betrekken bij en invloed te verschaffen op het besluitvormingsproces
behoort wel tot de kern van het democratiseringsproces. De individuele
burger is voor de politiek belangrijk, want regeren doet men bij toestem-
ming van de geregeerden zodat de burger dan ook bij het politieke
proces betrokken dient te worden.
Deze betrokkenheid hoeft zich niet te beperken tot het (verplicht)
uitbrengen van een stem bij verkiezingen of bij een referendum, maar
kan ook blijken uit allerlei activiteiten zoals het bezoeken van een
politieke bijeenkomst of contact opnemen met overheidsfunctionarissen
en politici, tot het daadwerkelijk vervullen van politieke functies. Maar
ook het spreken over politiek en het innemen van een politiek standpunt
zijn voorbeelden van politieke participatie (zie ook Milbrath en Goel,
1977: 10-24).

Politieke participatie wordt wel omschreven als "alle uiterlijk waarneem-
bare activiteiten van leden van een samenleving waardoor zij direct of
indirect deelhebben aan het besluitvormingsproces van de burgerlijke
overheden van de samenleving" (Heunks, 1979: 78; Heunks, 1981: 89; zie
ook Milbrath en Goel, 1977: 2). Zij is onderwerp geworden van vele
theoretische en empirische beschouwingen, vooral ook omdat verwacht
werd dat de betrokkenheid op politiek gebied verder zou toenemen (vgl.
Almond en Verba, 1965: 2; zie ook Huntington, 1974; Bell, 1974; Ingle-
hart, 1977; Barnes, Kaase e.a., 1979). Empirisch onderzoek heeft dit
echter nog steeds niet kunnen bevestigen. Politieke participatie was en is
voorbehouden aan een selecte groep, zoals o.a. blijkt uit het onderzoek
van Elsinga (1985: 133-160). Overigens blijkt in datzelfde onderzoek dat
de door sommigen veronderstelde matheid van de jaren zeventig niet
empirisch kan worden aangetoond; de mate van participatie is niet
verminderd (vgl. Elsinga, 1985: 246-247), er is, althans voor Nederland,
min of meer, sprake van stabiliteit (Castemiller, 1988: 11).
De vele manieren om aan het politieke proces deel te nemen kunnen we
samenvatten in twee vormen. Naast de zogenaamde 'conventionele
vormen van participatie' wordt er sinds de 'woelige' zestiger jaren die
een toename te zien gaven van de wat 'hardere' actievormen, ook
aandacht besteed aan de 'onconventionele vormen van politieke partici-
patie'.

Conventionele participatie heeft dan betrekking op "al die politieke
activiteiten van burgers die direct of indirect zijn gerelateerd aan het
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geinstitutionaliseerde politieke proces, met uitzondering van het stem-
men" (Elsinga, 1985: 56; vgl. ook Marsh en Kaase, 1979a: 84). Het uit-
brengen van een (verplichte) stem bij verkiezingen wordt niet tot de
conventionele participatievorm gerekend. Elsinga onderscheidt daarom
een derde vorm van politieke participatie: de "electorale participatie" die
betrekking heeft op "de deelname door burgers aan algemene politieke
verkiezingen" (Elsinga, 1985: 55). In de EVSSG vragenlijst was over het
stemmen geen vraag opgenomen omdat in sommige landen (Belgie en
Italie) nog sprake is van stemplicht, terwijl in Spanje ten tijde van het
EVSSG onderzoek voor het eerst sedert lange tijd weer vrije verkiezin-
gen werden uitgeschreven. Stemgedrag zegt wemig over de betrokken-
heid bij het politieke gebeuren. "Voting is a unique form of political
behavior in the sense that it occurs only rarely, is highly biased by strong
mechanisms of social control and social desirability enhanced by the
rain-dance ritual of campaigning, and does not involve the voter in major
informational or other costs" (Marsh en Kaase, 1979a: 86).

Onconventionele participatie wordt door Kaase en Marsh omschreven
als "behavior that does not correspond to the norms of law and custom
that regulate political participation under a particular regime" (Kaase en
Marsh, 1979a: 41). Participatie is met andere woorden onconventioneel
wanneer het min of meer illegale vormen van protest betreft. Maar als
de verschillende protestvormen die zij zelf als onconventioneel betitelen
worden bekeken valt het nog maar te bezien of ze allemaal daadwerke-
lijk illegaal te noemen zijn. Een 'normale, toegestane demonstratie' of
een 'boycot' lijken weinig illegaal. Overigens spreken ook Milbrath en
Goel zich in dit soort termen uit wanneer ziJ conventionele van on-
conventionele participatie onderscheiden. "We have labeled the protes-
ting posture as "unconventional", and all other modes as "conventional"-
. . . .Conventional forms of participation are those activities which are
regarded as "normal" and/or "legitimate'"' (Milbrath en Goel 1977: 20).
Met Elsinga zijn wij dan ook van mening dat onconventionele partici-
patie (Elsinga zelf spreekt van "protest-deelname") beter kan worden
gedefinieerd als "al die politieke activiteiten van burgers die zij onderne-
men buiten de partij-politieke kanalen om" (Elsinga, 1985: 56-57). De
toevoeging dat deze activiteiten worden ondernomen indien mensen "het
met de voorbereiding, totstandkoming en/of uitvoering van het over-
heidsbeleid niet eens zijn" kan naar ons oordeel achterwege worden
gelaten. Het is immers vanzelfsprekend dat men slechts protest aante-
kent indien men het oneens met lets is.
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5.5.1 Conventionele politieke participatie

Het onderzoek naar politieke participatie richtte zich aanvankelijk vooral
op het stemgedrag, maar allengs werd de aandacht verbreed naar andere
vormen van participatie zoals partijlidmaatschap, contacten met offici-
ele gezagsdragers of politici, en zelfs het praten over politieke zaken (zie
o.a. Lane, 1959: 45-94; zie ook bijvoorbeeld Almond en Verba, 1965;
voor een literatuur overzicht zie Elsinga, 1985: 41-66; zie verder Mil-
brath en Goel, 1977: 10-24; Castemiller, 1988: 31-32). Een overheer-
sende gedachte daarbij was dat dit soort activiteiten zich cumulatief
zouden laten ordenen. Deze gedachte laat zich goed illustreren aan de
hand van het onderscheid dat Milbrath (1965: 18) maakt in verschillende
typen mensen afhankelijk van hun deelname aan bepaalde vormen van
protest. Hij spreekt van een participatie-piramide waarop hoog die
activiteiten staan waaraan door weinigen wordt meegedaan en laag die
activiteiten waar juist velen aan meedoen. Weinig voorkomende en dus
moeilijke activiteiten, zoals actief lid zijn van een partij of het bekleden
van een politieke functie, noemt hij 'gladiator' activiteiten. Activiteiten
die zo algemeen zijn dat ze door velen in de samenleving worden onder-
nomen zoals het deelnemen aan verkiezingen en praten over politieke
aangelegenheden noemt hij 'spectator' activiteiten. Een derde categorie
activiteiten wordt aangeduid met 'transitional' activiteiten waaronder
vallen het bezoeken van een politieke bijeenkomst en het contact hebben
met politici. Zij die aan geen enkele activiteit deelnemen worden 'apa-
thetics' genoemd (Milbrath, 1965: 18; zie ook Milbrath en Goel, 1977:
21).
Een zelfde gedachte is ook uitgewerkt in het Political Action onderzoek
(Barnes, Kaase e.a., 1979). Mpt behulp van een zevental vragen (13) kon
volgens het Guttman principe een unidimensionele en cumulatieve
schaal worden geconstrueerd, die echter gezien de verschillen in rangor-
deningen in de verschillende landen een 'landspecifieke' interpretatie
noodzakelijk maakt. Daar dit voor een groot deel wordt toegeschreven
aan het zeer geringe aantal positieve antwoorden op met name de meer
actiegerichte activiteiten heeft men besloten "to use each national scale
as a functionally equivalent score" (Marsh en Kaase, 1979a: 86).

Ook in het EVSSG onderzoek zijn een aantal vragen opgenomen die
indicatief zouden kunnen zijn voor de conventionele politieke participa-
tie, of wellicht beter politieke betrokkenheid. Twee van de vier door ons
voorgestelde indicatoren hebben niet direct betrekking op participatie-
gedrag, maar verwijzen naar interesse in de politiek en sympathie voor
een bepaalde politieke partij. Politieke betrokkenheid is dan ook wellicht
een betere benaming dan conventionele politieke participatie. Hoewel
het mogelijk was deze items te dichotomiseren en vervolgens na te gaan
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of inderdaad sprake was van een unidimensionele cumulatieve schaal
hebben we daar toch van afgezien. Om zo goed mogelijk alle informatie
die een bepaalde vraag oplevert te gebruiken hebben we gekozen voor
latente klassen analyse om de structuur in de antwoorden op te sporen.
Daarbij hebben we de volgende vier items geselecteerd:
1. lidmaatschap van politieke partij: 1. respondent is lid; 2. geen lid
2. verwant aan een politieke partij: 1. respondent voelt zich verwant aan

partij; 2. niet verwant aan partij
3. interesse in de politiek: 1. respondent is actief; 2. geinteres-

seerd; 3. niet meer dan in andere
zaken geinteresseerd; 4. niet geinte-
resseerd

4. discussieren over politiek: 1. respondent praat vaak over
politiek; 2. soms; 3. nooit (14).

Er was in het EVSSG onderzoek ook een vraag opgenomen of men
onbetaald vrijwilligerswerk voor een politieke partij of groepering
verrichtte, maar het percentage respondenten dat dit doet is zeer
beperkt en bedraagt gemiddeld 2.7%, met als maximum 5% in Itali8 en
als  minimum   1%   in   Groot-Brittannia   en   Belgia    (vgl. ook Heunks,
1987a: 78). Wij zien er van af om dit item in onze analyses op te nemen.
Het percentage burgers dat lid is van een politieke partij of groepering
komt alleen in Noorwegen en de Verenigde Staten boven de 10 uit (14
resp. 12%). In de overige landen is het percentage aanzienlijk lager,maar in de noordelijke landen (Nederland, Denemarken en West-
Duitsland) wat hoger dan in de zuidelijke, met uitzondering van Italie
dat wat partijlidmaatschap betreft dichter bij de noordelijke landen ligt
(tabel 27).
Eenzelfde patroon wordt ook gevonden in de antwoorden op de vraag of
men zich verwant voelt aan een of andere politieke partij. Ook dan
blijken de noordelijke landen (Nederland, Denemarken en West-Duits-
land), en Italie beduidend meer partijsympathisanten te herbergen dan
de overige landen. In de Verenigde Staten en Canada ligt het percentage
sympathisanten ook lager (tabel 28).
Verwantschap aan of lidmaatschap van een politieke partij betekent
overigens nog niet dat men ook actief is in de politiek want het aantal
mensen dat opgeeft daadwerkelijk actief te zijn in de politiek blijkt zeer
gering (tabel 29). Alleen in Amerika wordt een percentage h9ger dan 10
gevonden, terwijl in de noordelijke landen dat percentage niet boven 6
(in West-Duitsland) uitkomt. In Italic en Belgi8 blijkt zelfs de helft van
de populatie totaal niet geinteresseerd in de politiek te zijn. Ook in
Spanje en beide Ierlanden is een groot deel van de onderzochten niet
geinteresseerd (meer dan 40%).
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Deze ongeinteresseerdheid kan ook worden opgemaakt uit de antwoor-
den op de vraag of men met vrienden over politieke aangelegenheden
praat (tabel 30). In Italia, Belgi8 en Ierland zegt bijna de helft van de
ondervraagden nooit over politiek te praten, hetgeen in Denemarken en
West-Duitsland voor 66n op de vijf respondenten geldt. In laatstgenoem-
de landen zegt eenzelfde aantal geregeld te discussieren over politieke
aangelegenheden, een aantal dat in geen enkel land wordt geevenaard.
In Italia lijkt sprake van een stabiel niveau van deze vorm van participa-
tie. Ook in het Political Action (Barnes, Kaase e.a., 1979) onderzoek
werden vrijwel dezelfde percentages gevonden. Dit in tegenstelling tot de
situatie in West-Duitsland waar vergeleken met 1974 wat meer mensen
over politieke zaken discussi8ren (15). Ook in Nederland en Groot-
Brittanni8 lijkt weinig veranderd wat het praten over politiek betreft,
maar in de Verenigde Staten is sprake van een dalend aantal mensen
dat over politiek praat met anderen. Sprak in 1974 nog 27% vaak nnet

anderen over politiek, in 1981 zegt 11% geregeld met vrienden over
politiek te praten. In 1974 antwoordde 11% nooit op de gestelde vraag,
in 1981 is dat percentage 34%! Een voorbehoud is hier echter op ziJn
plaats, omdat verschillen in operationalisatie de toename zouden kunnen
verklaren. Immers in 1974 is gevraagd of men met 'anderen' wel eens
over politieke zaken sprak, in het EVSSG onderzoek van 1981 betrof het
'vrienden'. 'Anderen' is veel breder dan 'vrienden'.
Wanneer voor Nederland de lijn wordt doorgetrokken naar 1985 dan
blijkt er sprake van een toenemend aantal mensen dat over politiek
spreekt. In 1981 zegt 15% geregeld over politiek te praten, hetgeen in
1985 is toegenomen tot 21% (vgl. Felling, Peters en Schreuder, 1987a:
235).

Tabel 5.6 Conventionele participatie in de verschillende landen (in %)

FR  GB WD   rr  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
passief 48  36  38  58  31  18  66  44  59  54   29   26   23
interesse     48 56 55 35 62 74 30 47 34 40 60 67   60
actief 4 8 6 7 7 8 6107511717

Zoals gezegd zijn de boven weergegeven items in een latente klassen
analyse opgenomen waarmee in alle landen een latente variabele met
drie klassen kon worden teruggevonden die verschillende gradaties van
politieke betrokkenheid weerspiegelen (tabel   31).   Net   als   in de andere
onderzoekingen blijkt daaruit dat in alle landen slechts een zeer gering
deel van de populatie als echt actief kan worden gezien (tabel 5.6) (vgl.
ook Milbrath en Goel, 1977). Met uitzondering van Noorwegen waar
zo'n 20% politiek actieven gevonden worden is in de overige landen vaak
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niet meer dan een tiende deel van de onderzochten 'actief in de politiek'
te noemen. Niet alleen omdat zij zich actief met de politiek bezig
houden, ook omdat zij het meest zich verwant aan een politieke partij
voelen en geregeld over politieke aangelegenheden praten. In landen als
West-Duitsland, Italic, Nederland, Denemarken en Noorwegen im-
pliceert actief in de politiek eveneens lid zijn van een politieke partij of
groepering. In de overige landen is deze relatie veel minder vanzelfspre-
kend.

De groep die op politiek gebied niet betrokken en wellicht zelfs apa-
thisch kan worden genoemd is daarentegen in alle landen groter in
omvang. Deze apathie blijkt uit de geringe mate waarin de leden van
deze groep lid van een politieke partij zijn of zich daaraan verwant
voelen. Daarnaast discussieren zij weinig over politieke zaken terwijl zij
vaak totaal niet geinteresseerd zijn in de politiek. In Itali8 is 'apathisch'
wellicht een te 'sterke' omschrijving omdat, waar in de meeste landen de
ongeinteresseerden zich vrijwel nooit verwant voelen aan een politieke
partij, dit in Italic toch nogal eens voorkomt (vergelijk de zeer geringekansen in deze groep om met dit item in te stemmen in de andere
landen (vaak lager    dan    .10),    met    een    kans    van    .45    bij de Italiaanse
inactieven).
Tenslotte zijn er degenen die wel eens over politieke zaken praten en
daarin ook wel geinteresseerd zijn, maar die geinteresseerdheid is wel
vrijblijvend en gaat niet gepaard met daadwerkelijke participatie. Waarin de meeste landen deze politieke interesse gepaard gaat met een zich
niet verwant voelen aan of lid zijn van een politieke partij, lijkt die
geinteresseerdheid in West-Duitsland, Nederland en Italie en wat
mmder in Denemarken en Frankrijk wel degelijk gepaard te gaan met
een gevoel verwantschap met een partij.

Zoals ook in andere onderzoekingen werd geconstateerd is een dergelij-ke indeling in conventionele participatietypen in alle landen van de
westerse wereld min of meer op vergelijkbare wijze terug te vinden
(Barnes, Kaase e.a., 1979; Verba en Nie, 1972). Een latente klassen
model met een latente variabele bestaande uit drie nominale catego-rieen kan in alle landen worden teruggevonden (tabel 32). Deze latente
klassen zijn in de verschillende landen ook nagenoeg op dezelfde manier
te interpreteren, maar daarmee houden de overeenkomsten wel op.
Zowel de verdeling van de latente variabele als de relaties tussen
manifeste en latente variabele zijn in de afzonderlijke landen te verschil-
lend, hetgeen ook in bovenstaande beschrijving reeds naar voren is
gekomen. Conform de conclusie van Marsh en Kaase dient de globale
benaming van de latente klassen in de landen afzonderlijk nader (land-specifiek) te worden ingevuld (Marsh en Kaase, 1979a: 86) (16).
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5.5.2 Protestgeneigdheid

Recentelijk is nogal wat aandacht besteed aan vormen van zogenaamde
'onconventionele' politieke participatie, waarbij het Political Action
onderzoek (Barnes, Kaase e.a., 1979; zie ook Elsinga, 1984; 1985) het
bekendste is. Vanaf het midden van de jaren zestig werd de aandacht
sterk gericht op die vormen van politieke participatie die niet recht-
streeks met de verkiezingen waren verbonden. In veel landen nam vanaf
die tijd deze onconventionele politieke participatie toe. De studentenpro-
testen zijn daarvan een goed voorbeeld, maar ook de opkomst van
allerlei actiegroepen (vgl. Castemiller, 1988: 25; vgl. ook Barnes en
Kaase, 1979: 13-14). De toename van dergelijke nieuwe vormen van
politieke participatie of protest vormden de aanleiding voor het interna-
tionale Political Action onderzoek (Barnes en Kaase, 1979: 14).
Naast het al dan niet aanvaardbaar vinden van bepaalde vormen van
protest (niet electorale of non-conventionele vormen van protest) werd
in genoemd onderzoek ook gevraagd of men zelf wel eens heeft deelge-
nomen aan een of meer van voorgelegde actievormen en tenslotte of
men al dan niet geneigd zou zijn zelf deel te nemen. Marsh en Kaase
spreken van een "approval", een "behavioral" en een "intentional" dimen-
sie (Marsh en Kaase, 1979a: 57-96).
In het EVSSG onderzoek was een deel van hun "Protest" items op-
genomen. De vraag in de EVSSG vragenlijst luidde, conform de formule-
ring in het Political Action onderzoek, als volgt: "Ik ga U een aantal ver-
schillende soorten van politieke acties noemen die men kan voeren. Witt
U mij over elke actie vertellen of u het zelf ooit heeft gedaan, of het zelf
misschien zou doen als U het nodig vond, of dat U het zeker nooit zult
doen?". De voorgelegde protest-acties zijn: "handtekening zetten onder
een petitie, boycotten, meedoen aan een toegestane, normale demonstra-
tie, meedoen aan een wilde staking, een gebouw bezetten of een fabriek,
dingen beschadigen, vernielen, zoals ruiten ingooien, verkeersborden
omhalen, enz., er op slaan, vechten met andere demonstranten of met de
politie." De antwoordcategorieen waren meer dimensioneel en bevatten
zowel gerapporteerd gedrag als ook intenties tot het zelf meedoen aan
dergelijke acties: "zelf gedaan, zou misschien doen, zou het nooit doen,
weet niet". Niet opgenomen in de EVSSG vragenlijst, maar wel een
onderdeel van het meetinstrument in het Political Action onderzoek zijn
de items: "rentstrikes", "blocking traffic" en "painting slogans". Ook is in
de EVSSG vragenlijst niet gevraagd of men genoemde protestvormen
aanvaardbaar vindt of niet. Dit kan natuurlijk voor een deel worden
afgeleid uit de wet gestelde vraag. Immers, zij die hebben deel genomen
of wellicht zouden meedoen aan 66n of meer van de genoemde vormen
van protest zullen ze ook aanvaardbaar vinden. Maar wanneer men niet
zelf zo'n actie zou ondernemen wordt het wat gecompliceerder, want dat
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kan niet alleen impliceren dat men de actie in zijn algemeenheid afwijst,
maar ook is het mogelijk dat men de actie op zich aanvaardbaar vindt,
alleen zou men daar zelf niet voor kiezen.

De gedragscomponent (heeft zelf deelgenomen aan de actie) uit onze
vraag levert nauwelijks verrassingen op. Net zoals in andere onderzoe-
kingen vinden ook wij slechts een zeer gering aantal respondenten dat
zelf aan een bepaalde actie heeft deelgenomen (tabel 33). Alleen het
zetten van een handtekening blijkt een wat meer ingeburgerde vorm van
protest, zodat vraagtekens gezet kunnen worden bij de onconventionali-
teit van deze activiteit (Castemiller, 1988: 10). Belgi8, Spanje en de Ierse
Republiek blijven wat achter bij de overige landen, vooral bij Amerika,
Canada, Groot-Brittannie en Noorwegen waar meer dan de helft van de
respondenten aan deze vorm van politiek protest heeft meegedaan.
Vergelijken we voor de landen die zowel in het EVSSG onderzoek als in
het Political Action onderzoek voorkwamen de cijfers van deze actie-
vorm, dan blijkt dat in al die landen het aantal mensen dat een handte-
kening heeft gezet onder een petitie is toegenomen (Evans en Hilde-
brandt, 1979: 548-549). Vooral is dat het geval in Groot-Brittannie waar
ten tijde van het Political Action onderzoek (1974) slechts 22% wel eens
een handtekening onder een petitie had gezet, maar het percentage is
toegenomen tot maar liefst 62% in 1981. In Italia was het percentage in1974 nog maar 16 en in 1981 was dit opgelopen tot 36%. In West-
Duitsland zegt in 1981 zo'n 10% meer dan in 1974 wel eens een handte-
kening te hebben gezet onder een petitie, terwijl het hoge niveau in de
Verenigde Staten dat in 1974 werd geconstateerd ook nog iets is toege-
nomen (van 58% in 1974 naar 61% in 1981). Wat Nederland betreft is
het beeld hetzelfde. Voor de periode na 1981 valt een verdere toename
in het aantal 'handtekening-zetters' waar te nemen. In 1974 had nl. 21%
op zo'n manier geprotesteerd, tegen 33% in 1981 en 51% in 1985 (vgl.
Felling, Peters en Schreuder, 1987a: 237).
Aan de overige vormen van protestgedrag is door een zeer gering deel
van de onderzochten zelf meegedaan, hetgeen ook in de tijd weinig
veranderingen laat zien. Wat wel opvalt is dat in Frankrijk, Italit en
Spanje een vierde tot een vijfde deel van de ondervraagden wel eens
heeft deelgenomen aan een toegestane, normale demonstratie (resp.
25%, 22% en 21%). Ook in het Political Action onderzoek werd een
vergelijkbaar percentage voor Italie gevonden (19%) (vgl. codeboek
Political Action, 1979: 132).

Een handtekening zetten is dus de meest aanvaarde en meest neutrale
vorm van protest: het brengt dan ook de minste 'gedragskosten' met zich
mee. In geen enkel land is een meerderheid te vinden die nooit een
handtekening onder een petitie zou zetten. Driekwart of meer zou
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misschien meedoen aan zo'n actie of heeft er zelf aan meegedaan. Bij de
overige vormen van protest ligt dat toch anders.
Meedoen aan een toegestane, normale demonstratie blijkt nog voor veel
mensen door de beugel te kunnen, maar in Groot-Brittannie, West-
Duitsland, Itali8, Nederland en Noord-Ierland is ook ten aanzien van
deze actievorm een meerderheid te vinden die dat zelf nooit zou doen.
Boycotten blijkt alleen in de Verenigde Staten en Canada voor een
meerderheid een actievorm waaraan men zou kunnen meedoen, terwijl
men in de overige landen ovenvegend afwijzend staat tegenover deze
protestvorm. De minste waardering gaat uit naar 'dingen beschadigen' en
'vechten met andere demonstranten of met de politie'. Dat laatste bleek
ook al uit de antwoorden op twee andere vragen in het EVSSG onder-
zoek. Op de vraag of men 'vechten met de politie' al dan niet te recht-
vaardigen vindt werd, gemiddeld over alle landen, op een tien-punt--
schaal van 'nooit' naar 'altijd', een score van 2.0 genoteerd. Een andere
extreme vorm van protest 'terrorisme' kan in de ogen van een overgrote
meerderheid in de westerse wereld onder geen enkele omstandigheid
worden gerechtvaardigd. Sterker nog deze overgrote meerderheid is van
mening dat terrorisme moet worden veroordeeld. Nederlanders vallen
daarbij overigens wel wat uit de toon want niet minder dan een kwart
van de Nederlanders is de mening toegedaan dat er omstandigheden
bestaan waardoor terrorisme te rechtvaardigen is. Een percentage dat
ver uitsteekt boven het percentage gelijkdenkenden in de overige landen,
waarvan Frankrijk met 19% nog het dichtst bij de Nederlandse score
komt.
Vergelijkingen van het EVSSG onderzoek met het Political Action
onderzoek en, voor Nederland, het SOCON onderzoek zijn wat betreft
deze gedragsintenties niet goed mogelijk. In beide onderzoekingen zijn
drie antwoordcategorieiin opgenomen die deze intentie meten, terwijl m
het EVSSG onderzoek dat aantal beperkt is tot twee. Wanneer de 'might
do' en 'would do' categorie in Political Action (en SOCON) worden
samengevoegd en de score daarop wordt vergeleken met de score op de
'zou misschien doen' categorie in het EVSSG onderzoek blijkt het
scoreverloop in 1981 een dal te vertonen. Met uitzondering van het
ondertekenen van een petitie wordt in 1981 minder vaak dan in 1974 en
1985 de intentie uitgesproken dat men een bepaalde vorm van protest
zelf zou toepassen.
Vergelijken we voor Nederland de gegevens van 1974 (Political Action)
met die van 1985 (SOCON) dan blijkt de deelname aan handtekeningen-
acties en demonstraties te zijn toegenomen, terwijl de overige vormen
van protesteren vrij stabiel zijn. Ten aanzien van 'een gebouw bezetten'
lijkt er sprake van een verminderde acceptatie. Het percentage respon-
denten dat 'would do' of 'might do' antwoordt daalt van 42 in 1974 tot
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30 in 1985, terwijl het percentage dat 'nooit' als antwoord geeft van 54
naar 66 stijgt.

De items van deze 'Protest Potential' schaal vormen in een factor
analyse een dimensie die onderscheiden kon worden van andere dimen-
sies op het sociaal-politieke domein (vgl. ook De Moor, 1987b). Factor
analyse op deze 7 protest-items afzonderlijk bevestigt dat gesproken kan
worden van een 'protestgeneigdheidsdimensie' (tabel 34). Echter de
LISREL analyses (tabel 35) tonen aan dat de achterliggende dimensie
een landspecifieke interpretatie behoeft, zoals ook in het Political Action
onderzoek (Evans en Hildebrandt, 1979: 547) wordt geconstateerd
wanneer de geconstrueerde Guttman schaal wordt besproken. De items
van de Protest Potential schaal blijken in het Political Action onderzoek
een cumulatieve schaal te vormen, waarbij de ordening van de items
landspecifiek is "indicating different 'meanings' for different behaviors"
(Evans en Hildebrandt, 1979: 538). Ook in ons onderzoek is de rangor-
dening niet in alle landen identiek. Wel worden de beide items waarin
sprake is van geweld overal het minst gewaardeerd terwijl de meeste
waardering bestaat voor geweldloze acties als handtekeningen zetten en
demonstraties. Maar waar in de meeste landen een gebouw bezetten
minder vaak wordt genoemd dan het meedoen aan een wilde staking, is
dat in Nederland en ook in Italie, Belgie en Spanje net andersom. Ook
de percentages fluctueren nogal van land tot land. Zegt in Groot-Brittan-
nia, Canada, de Verenigde Staten en Noorwegen meer dan 80% dat zij
wel eens een handtekening onder een petitie heeft gezet, in Belgie is de
meerderheid lang niet zo groot (56%). Zo zegt 28% van de Fransen in
te stemmen met een bezetting, terwijl in Noorwegen slechts 5% er zo
over denkt. En meer voorbeelden kunnen worden gegeven van verschil-
len in uiteindelijke percentages. Van een rangordening geldig voor alle
landen is dan ook geen sprake.

Marsh en Kaase hebben opgemerkt dat een aantal, wat zij noemen,
drempels (thresholds), kunnen worden onderscheiden op de weg van
conventioneel naar onconventioneel protestgedrag. Allereerst is er de
door de meesten aanvaarde vorm van protest, zoals het plaatsen van een
handtekening. Daarna komen boycot en 'rent strikes', waarna het bezet-
ten van gebouwen, blokkades opwerpen en illegale demonstraties komen.
Het minst geaccepteerd is die protestvorm waarin persoonlijk geweld
voorkomt (vgl. Marsh en Kaase, 1979a: 70-71).
Uit de antwoorden van de respondenten in het EVSSG onderzoek lijkt
een soortgelijke conclusie te kunnen worden getrokken. Vandaar dat is
nagegaan of verschillende groepen kunnen worden onderscheiden.
Daarbij zijn de antwoordmogelijkheden teruggebracht tot twee: 'zelf
gedaan-zou misschien doen' en 'zou nooit doen'.
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Met behulp van latente klassen analyse blijkt inderdaad dat een bepaalde
categorie mensen alle actievormen afwijst op het zetten van een handte-
kening na. Met name in Groot-Brittannie, West-Duitsland, de Verenigde
Staten, Canada en Noorwegen lijkt het zetten van een handtekening een
veel voorkomend verschijnsel. Omdat het plaatsen van een handteke-
ning een universeel voorkomende en ingeburgerde protestvorm is kan
deze groep als niet 'protestactie-geneigd' worden aangeduid. De omvang
van deze groep varieert van zo'n 30% in Canada tot meer dan de helft
van de onderzochten in Belgie. De overige landen liggen daar ergens
tussen in waarbij de omvang meestal tussen de 40 en 50% ligt (tabel 36).
Daarnaast kan in alle landen een groep als actiebereid worden be-
schouwd. Niet alleen zijn zij bereid legale acties te ondernemen, ook de
hardere acties zoals vernielen en vechten worden door hen niet zonder
meer afgewezen. Vergeleken met de beide andere groepen is de kans
binnen deze groep het hoogst dat men zal meedoen met deze illegale
vormen van protest. De omvang van deze groep is echter gering en
schommelt rond de 15% met als uitschieters naar boven Frankrijk en
Denemarken waar een op iedere 5 inwoners actiebereid blijkt te zijn.
Tegenover dit relatief grote actiepotentieel in Frankrijk staat het geringe
aantal mensen (minder dan 66n op iedere tien) dat in Noorwegen en
West-Duitsland als actiebereid kan worden omschreven. Ook in Noord-
Ierland is de bereidheid tot illegale acties niet veel groter.
Een derde groep tenslotte is tot de legale actievormen, zoals handteke-
ning zetten, boycot en legale demonstratie, bereid, maar niet tot de
illegale en hardere vormen waarin geweld wordt gebruikt. Met name in
Noorwegen en Canada is deze omvangrijk (bijna 60%).

Tabel 5.7 Onconventionele participatie in de verschillende landen (in %)

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
niet protestgeneigd      39   53   46   53   51   47   56   51   44   47    41    30    38
legale protestmiddelen  39    38    48    37   37   32   32   36   46    43     49     59     57
protestgeneigd 22 9 61012211214101010125

Uit een aantal simultaananalyses, waarin de landen gezamenlijk in een
analyse zijn opgenomen, blijkt dat de theoretische inhoud van deze
latente variabele niet in alle landen gelijk is, conform de analyses van
Marsh en Kaase (tabel 37). De relaties tussen manifeste en latente
variabele(n) zijn niet in alle landen gelijk. Met andere woorden, als
bekend is dat iemand als protestgeneigd kan worden aangeduid heeft hij
van land tot land verschillende kansen om bepaalde acties eventueel zelf
te ondernemen. Desalniettemin zullen we de latente groepen met
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dezelfde naam aanduiden, maar daarbij dient men zich wel te realiseren
dat de interpretatie steeds een landspecifieke is.

5.6 Determinanten van sociaal-politieke ori6ntaties

Landen verschillen soms behoorlijk van elkaar waar het een bepaalde
sociaal-politieke orientatie betreft. De inwoners van de zuidelijke landen
in West-Europa plaatsen zichzelf aanmerkelijk meer naar links op de
links-rechts dimensie dan de inwoners van de noordelijke Europese
landen, die echter in rechtse houding worden overvleugeld door de
inwoners van de Verenigde Staten. Een vraag waarop we in deze para-graaf een antwoord proberen te vinden is of er specifieke groepen zijn
aan te wijzen waar een bepaalde politieke waarde domineert en of dat in
alle landen dezelfde groepen zijn. De relaties van de verschillende
politieke waarden met een aantal sociaal-demografische kenmerken van
mensen staan centraal in deze paragraaf.

5.6.1 Enige achtergronden van linkse en rechtse mensen

Wanneer geprobeerd wordt een karakteristiek van linkse en rechtse
mensen in termen van achtergrondkenmerken te geven, blijkt dit in het
ene land beter mogelijk dan in het andere (tabel 38). Zo is de relatie
tussen leeftijd en de plaats die men zichzelf toebedeelt op de links-
rechtsdimensie in bijvoorbeeld de Ierse Republiek duidelijker (Pearsoncorrelatie is hoger) dan in andere landen, hoewel ook in die andere
landen steeds eenzelfde verband kan worden gevonden. Ouderen plaat-
sen zich in het algemeen rechtser dan jongeren, maar de samenhang is
vaak zwak.
Of men nu tot de hoger opgeleiden behoort of niet, het maakt voor de
plaatsing op de links-rechtsschaal niet veel uit. Noorwegen is hierop een
uitzondering: de hoger opgeleiden zijn rechtser dan de lager opgeleiden,
iets wat in geen enkel land kan worden geconstateerd. Dit is opvallend
omdat meestal kan worden vastgesteld dat hoger opgeleiden wat linkser
zijn (zie voor de Nederlandse situatie bijv. Middendorp, 1977: 60).
Ook komt links of rechts vrijwel net zo vaak voor bij mannen als bij
vrouwen, en zowel bij hoge en lage inkomens. Wel blijkt in sommige
landen, waaronder Nederland maar zeker ook Spanje, kerksheid te
maken te hebben met links en rechts. Ten aanzien van Nederland heeft
Middendorp reeds op de relatie van links-rechts met religie gewezen
(Middendorp, 1977). Mensen die regelmatig naar de kerk gaan zijn in
het algemeen rechtser georienteerd dan mensen die zelden of nooit naar
de kerk gaan. In de meeste landen plaatsen onkerkelijken zich meer
naar links, terwijl kerkelijken zich vooral aan de rechterkant plaatsen
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(tabel 39). Vooral in Spanje zijn de verschillen groot, maar in Noord-
Ierland bestaan er nauwelijks verschillen wat zelfplaatsing betreft tussen
kerkelijken en onkerkelijken. Randleden nemen op het links-rechts
continuum een middenpositie in.
In Groot-BrittanniE, maar vooral in Noord-Ierland, dit in tegenstelling
tot wat Kavanagh concludeerde, leiden verschillen in kerksheid niet tot
grote verschillen in links of rechts. Kavanagh constateerde dat "in Britain
religion is of little political significance, but it dominates political life in
Northern Ireland" (Kavanagh, 1980: 148). Dit laatste kan niet door ons
worden bevestigd, het eerste gedeelte van zijn opmerking wel.

5.6.2 Economisch en cultureel conservatisme

Conservatisme op economisch gebied manifesteert zich vooral bij
ouderen. Progressieven zijn gemiddeld genomen wat jonger dan conser-
vatieven (tabel 40). In de Verenigde Staten en Noorwegen, maar ook in
Nederland en Belgie blijken de leeftijdsverschillen overigens niet erg
groot. Progressieven hebben in het algemeen ook een wat hoger oplei-
dingsniveau, maar hebben niet altijd een hoger inkomen.
In Nederland blijken onkerkelijken eveneens wat progressiever op
economisch terrem, een tendens die ook in Frankrijk is waar te nemen.
Meer dan 40% van de katholieken en protestanten in Nederland (resp.
40 en 43%) is conservatief in economisch opzicht, tegen 29% van de
buitenkerkelijken. Hoewel in landen waar zowel katholieken als protes-
tanten in redelijke omvang aanwezig zijn de verschillen tussen beide wat
dit betreft niet groot zijn, lijken de eersten in het algemeen iets minder
conservatief te zijn. Alleen in West-Duitsland zijn katholieken wat
conservatiever dan protestanten.

In alle landen zijn conservatieven op cultureel gebied wat ouder dan
degenen die op beide niet economische indicatoren de progressieve
standpunten innemen. Wat betreft het opleidings- en inkomensniveau is
het beeld wat minder duidelijk en zijn de verschillen veelal klein (tabel
41).
In Nederland blijken de katholieken wat minder uitgesproken conserva-
tief in niet-economisch opzicht te zijn vergeleken met protestanten (resp.
27% en 37%), terwijl de buitenkerkelijken in ons land op cultureel
gebied het meest progressief zijn (44%). Wederom zijn de verschillen
tussen de godsdiensten niet erg groot, en zijn katholieken in de meeste
landen wat progressiever, maar niet in Duitsland, waar net als ten
aanzien van de economische variant van het conservatisme, protestanten
wat progressiever blijken dan katholieken.
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5.6.3 Technologisch vooruitgangsgeloof

Een positieve dan wel negatieve kijk op wetenschap en techniek is
vrijwel gelijkelijk gespreid over leeftijdsgroepen en opleidings- en
inkomenscategorieen (tabel 42). Hoewel m het algemeen jongeren
ontvankelijker zijn voor nieuwe ontwikkelingen en verwacht kon worden
dat met name Jongeren de technologische vernieuwingen positief zouden
beoordelen, blijkt dat niet het geval. Ook ander onderzoek bevestigt dat,
hoewel een nadere differentiatie op zijn plaats is. Waar het gaat om
biomedische technologieen zijn jongeren meer geneigd daar positief
tegenover te staan dan ouderen, terwijl waar het de milieutechnologie
betreft een hogere opleiding een positief effect heeft op de aanvaarding
daarvan (Knulst en Van Beek, 1988: 86). De geringe verschillen die wijvinden zijn dan ook wellicht toe te schrijven aan het feit dat wij geen
onderscheid kunnen maken in de beoordeling van verschillende techno-
logieifn.
Vrouwen staan in het algemeen iets minder positief tegenover technolo-
gische veranderingen dan mannen. Vooral in Nederland en Noorwegen
hebben vrouwen aanmerkelijk minder waardering hebben voor techniek.
41% van de Nederlandse en 55% van de Noorse mannen is van mening
dat techniek de mensheid helpt en dat in de toekomst er meer nadruk
op technische ontwikkelingen moet worden gelegd. Van de vrouwen is in
Nederland slechts 21% en in Noorwegen 29% dezelfde mening toege-
daan.

5.6.4 Vertrouwen in instituties

De mate van vertrouwen in instituties blijkt niet af te hangen van
bepaalde sociaal-demografische eigenschappen. Ouderen hebben in het
algemeen weliswaar wat meer vertrouwen m de instituties dan jongeren,
vooral in Spanje en Noord-Ierland (tabel 43) en ook kerkse mensen
spreken meer vertrouwen uit de instituties dan mensen die minder
frequent naar de kerk gaan, hetgeen met name in Spanje, Ierland,
Nederland en West-Duitsland het geval is, maar daarmee is de mate van
vertrouwen in instituties nog lang niet verklaard (tabel 44). Een dergelijk
vertrouwen is min of meer gelijkelijk verdeeld over de verschillende
bevolkingsgroepen.
Tussen katholieken en protestanten bestaan weinig opvallende verschil-
len (tabel 45). Enigszins opvallend is de situatie in Noord-Ierland waar
katholieken zeer weinig vertrouwen hebben. Gezien de verhoudingen in
dat land zal dit weinig verbazing wekken. Het wantrouwen komt daar
overigens wat meer voor in de steden dan op het platteland.
In landen waar de groep buitenkerkelijken in redelijke omvang aanwezig
is (Frankrijk, Nederland en Canada) kan worden vastgesteld dat zij niet
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alleen weinig vertrouwen heeft in de kerk, maar ook in instituties in het
algemeen.
Mannen en vrouwen verschillen wat dit punt betreft niet erg van elkaar,
hoewel in het algemeen het wantrouwen wat meer bij mannen valt waar
te nemen. Echter, wanneer de scores van de werkende vrouwen in West-
Europa worden vergeleken met die van de mannen blijkt ook deze groep
vrouwen weinig vertrouwen te hebben, vaak nog minder dan de mannen
(tabel 46).
Vertrouwen in instituties heeft eveneens weinig te maken met de
tevredenheid met de huidige financiele situatie of met een positieve
verwachting voor de toekomstige situatie in financiBle zin (tabel 47).
Alleen in Noord-Ierland is een, vergeleken met de overige landen,
stevige relatie tussen beide, maar ook met de inschatting van de tevre-
denheid over vijf jaar en die op het moment van het onderzoek. Tevre-
denheid en verwachte toekomstige tevredenheid gaan in Noord-Ierland
samen met meer vertrouwen in instituties. In de overige landen zijn de
samenhangen aanzienlijk geringer, zodat een verklaring voor vertrouwen
dan wel wantrouwen in instituties, niet in dit soort variabelen moet
worden gezocht.

5.6.5 De houding tegenover afwijkende groepen

Tolerantie lijkt niet typisch voor bepaalde groepen in de samenleving
(tabel 48). In Groot-Brittannie, West-Duitsland, Italie en Noorwegen
Zyn de ouderen wat minder tolerant, hoewel het verschil met jongeren
niet groot is. Ook kerkse mensen zijn wat minder tolerant dan de
overigen. Echter in een aantal landen, waaronder Nederland, geldt niet:
hoe kerkelijker des te intoleranter. In Nederland zijn juist de randker-
kelijken het meest intolerant, terwijl ook modale leden vergeleken met
de kernleden minder tolerant zijn. In Denemarken, Belgie, Noorwegen,
West-Duitsland en Frankrijk zijn het eveneens de modale leden die
minder open staan voor genoemde groeperingen dan de kernleden.
Links is wat toleranter dan rechts, hetzelfde geldt voor katholieken
vergeleken met protestanten. In West-Duitsland is het echter precies
andersom (tabel 49). Erg groot zijn de verschillen in tolerantie tussen
bevolkingsgroepen overigens niet, ook niet de verschillen in tolerantie
die kunnen worden waargenomen tussen mannen en vrouwen (tabel 50),
terwijl toch eigenlijk verwacht kon worden dat met name ouderen en
lager opgeleiden minder tolerant zouden staan tegenover afwijkende
groepen in de samenleving. Het zijn de lager opgeleide groepen in een
samenleving die relatief negatief staan tegenover buitenstaanders ('out-
groups') in de samenleving. In hun onderzoek naar etnocentrisme
konden Eisinga en Scheepers dit empirisch vaststellen (Eisinga en
Scheepers, 1989: 50). Met de outgroup werd in dat onderzoek overigens
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de groep nieuwkomers bedoeld en een negatieve houding tegenover
outgroups betekent intolerantie tegenover buitenlanders (Turken, Maro-
kkanen en Surinamers) die in Nederland zijn komen wonen (Eisinga en
Scheepers, 1989: 28). In ons onderzoek gaat het om leden van allerlei
groeperingen in de samenleving die men niet als buur wenst. De geringe
verschillen in tolerantie tussen diverse sociaal-demografische groeperin-
gen die wij constateren zijn dan ook wellicht aan deze operationalisatie
toe te schrijven.

5.6.6 Conventionele politieke participatie nader verklaard

Net als in de andere onderzoekingen op het gebied van conventionele
politieke participatie, kan voor een verklaring van verschillen in conven-
tionele politieke participatie vooral worden gedacht aan het opleidingsni-
veau. De politiek actieven hebben in alle landen meer opleiding dan de
politiek geinteresseerden, die op hun beurt gemiddeld genomen weer
een hoger opleidingpniyeau hebben dan de politiek inactieven (tabel 51).
Met name m Spanje is deze relatie zeer duidelijk aanwezig. Passieven
hebben gemiddeld genomen tot hun 14e levensjaar op school gezeten, de
geinteresseerden tot hun 17e en actieven nog een jaar langer. In Canada
en ook in Groot-Brittannie is de relatie duidelijk minder, maar wel
aanwezig.
Het verband is min of meer lineair: naarmate men een hogere opleiding
heeft genoten participeert men meer in het politieke proces, hetgeen
ook in andere onderzoekingen werd vastgesteld (Elsinga, 1985: 134-135;
Marsh en Kaase, 1979b: 112-117; Milbrath en Goel, 1977: 98-102; Verba
en Nie, 1972: 95-101).

Globaal genomen komt activisme vooral voor bij de mensen met hogere
inkomens (tabel 52), hetgeen ook niet onverwacht is. Immers een hoc)g
inkomen gaat gewoonlijk samen met een hogere opleiding, vooral in
Spanje, Belgi8    en de Verenigde Staten  (resp.  r=.49,   .41   en   .39).   Ook
deze relatie is conform aan wat in andere onderzoekingen werd gevon-
den (Milbrath en Goel, 1977: 96-98; Marsh en Kaase, 1979b: 125-126;
Verba en Nie, 1972: 95-101). Echter, de relatie is niet zo duidelijk als
dat het geval was met het opleidingsniveau, met name niet in beide
Ierlanden en Canada.

Met het toenemen van de leeftijd is er in vrijwel geen enkel land sprake
van een toe- of afnemende politieke conventionele participatie, vooral
niet in Nederland en Belgie (tabel 53). Ook in andere onderzoekingen
blijkt dat er tussen de verschillende leeftijdscategorieen slechts geringe
verschillen in deelname aan conventionele politieke activiteiten bestaan
(Castemiller, 1988: 48). In Frankrijk, West-Duitsland, ItaliB en Spanje
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hebben de actieven weliswaar gemiddeld genomen een lagere leeftijd dan
de passieven en geinteresseerden, maar alleen in Frankrijk is dit ver-
band min of meer lineair. In de drie andere landen is zo'n patroon niet
terug te vinden. In beide mediterrane landen zijn de passieven gemid-
deld genomen het oudst, terwijl de geinteresseerden en actieven wat
leeftijd betreft dicht bij elkaar liggen.
Een omgekeerd min of meer rechtlijnig verband kan worden waargeno-
men in Groot-Brittanni8, Ierland, de Verenigde Staten en Canada waar
men tot de actieveren gaat behoren naarmate men ouder is. Ook in
Denemarken, Belgie, Noord-Ierland en Noorwegen zijn de actieven
gemiddeld genomen wat ouder.

Van de relatie tussen participatie en leeftijd wordt wel gesteld dat die
niet lineair is, maar curvilineair of klokvormig. De participatie stijgt
aanvankelijk met het toenemen der jaren om vervolgens vanaf een
bepaalde middelbare leeftijd weer af te nemen (Milbrath en Goel, 1977:
114; Marsh en Kaase, 1979b: 110; Elsinga, 1985: 145). Ook recent onder-
zoek onder jongeren heeft aan het licht gebracht dat deze groep weinig
geYnteresseerd is in de politiek (Sikkema, 1988).
In sommige landen lijkt echter wel degelijk een rechtlijnig verband te
bestaan, hetzij positief (in Groot-Brittannie, Verenigde Staten en
Canada) hetzij negatief (Frankrijk, Italie en Spanje). Uiteraard moet
deze conclusie met alle voorzichtigheid worden omkleed, daar in ons
onderzoek niet dezelfde indicatoren zijn gebruikt als bijvoorbeeld in het
Political Action onderzoek of de onderzoekingen die door Milbrath en
Goel worden aangehaald. In het EVSSG onderzoek is de conventionele
participatie veel algemener van aard en heeft meer betrekking op
politieke betrokkenheid dan op daadwerkelijk participeren dan in het
Political Action onderzoek waar ook een aantal acties die het individu
zelf moet ondernemen (zoals het overtuigen van vrienden op een
bepaald iemand te stemmen, samenwerken om lokale problemen op te
lossen, contact hebben met politieke vertegenwoordigers etc.) in het
meetinstrument waren opgenomen (vgl. Evans en Hildebrandt, 1979:
540-543).

Tenslotte zijn in alle landen mannen wat actiever dan vrouwen, hetgeen
een universeel verschijnsel lijkt te zijn (Milbrath en Goel, 1977: 116-117;
zie ook Verba en Nie, 1972: 101) (tabel 54). Maar de verschilen tussen
mannen en vrouwen worden in dit opzicht kleiner, tenminste voorzover
het de electorale participatievormen betreft (zie Elsinga, 1985: 154;
Castemiller, 1988: 49). Toch participeren mannen "aanmerkelijk meer
dan vrouwen als het gaat om activiteiten binnen politieke partijen, om
het leggen van contacten met allerlei politici of overheidsfunctionarissen
of om het aanpakken van gerezen politieke problemen (.....) zodat de
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conclusie moet luiden dat een eventueel emancipatieproces (...) nog geen
zichtbaar effect heeft gesorteerd" (Elsinga, 1985: 154). Een dergelijke
conclusie kunnen ook wij trekken: mannen zijn wat actiever betrokken in
het politieke gebeuren.

In het Political Action onderzoek vond men dat "intense religious
feelings quite strongly inhibit political activity in both the conventional
and unconventional spheres" (Marsh en Kaase, 1979b: 118) (17). Veron-
dersteld werd dat "church attendance and participation in the spiritual
life of the community is in some sense an alternative, even exclusive,
activity compared with political participation" (Marsh en Kaase, 1979b:
119). De relatie die wij vinden tussen conventionele politieke participatie
en kerksheid wijzen niet in die richting. Kerkse mensen participeren in
het algemeen niet veel meer of minder dan niet kerkse mensen.

5.6.7 Protestgeneigdheid

De variabele protestgeneigdheid bestaat uit drie elkaar in actiebereid-
heid opvolgende groepen. Veel meer dan het geval was met de verschil-
len in conventionele participatie kan voor een verklaring van de verschil-
len in protestgeneigdheid naar een aantal kenmerken worden verwezen
waarvan vooral leeftijd een belangrijke blijkt te zijn. "Bij de actiegerichte
participatie is er sprake van een duidelijke oververtegenwoordiging van
Jongeren. In alle Jaren zijn het de (...) jongste leeftijdsgroepen die het
meest gebruik maken van deze participatievorm. Bij andere leeftijdsgroe-
pen is de deelname aan deze participatievorm gering" (Castemiller, 1988:
48). In alle landen ligt de gemiddelde leeftijd van de niet protestgeneig-
den rond de 50 jaar, terwijl daarentegen de protestgeneigden om en
nabij de 34 jaar oud zijn (tabel 55). Tussen beide uitersten kunnen
degenen die alleen gebruik zouden willen maken van de legale middelen
worden geplaatst, hetgeen ook wat leeftijd betreft het geval is. Ouderen
zijn duidelijk minder protestgeneigd dan jongeren, een relatie die overal
terug komt vooral in Denemarken (waar protestgeneigden gemiddeld 30
jaar oud zijn en de niet protestgeneigden 55 jaar zijn), maar wat minder
in BelgiX en de Verenigde Staten.

Protestgeneigdheid komt vooral voor bij de hoger opgeleiden (tabel 56).
Vooral in Frankrijk is dit het geval, het minst duidelijk in Noord-Ierland
en Ierland. Gezien de correlaties van opleiding met inkomen is het niet
verwonderlijk dat in beide Ierlanden het inkomensniveau weinig zal
bijdragen  aan de verklaring van protestgeneigdheid (tabel  57). In Groot-
Brittanni8, Belgie en de Verenigde Staten komt protestgeneigdheid wat
meer voor bij degenen met een hoger inkomen, terwijl de lagere inko-
mensgroepen veel minder protesteren. Deze correlatie is echter wat
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vertekend daar mensen met een hoger inkomen wat meer gebruik
wensen te maken van de legale middelen. Degenen die zelfs de illegale
middelen niet schuwen hebben in het algemeen ook een lager inkomen.
Met andere woorden de hogere inkomenscategorieen kiezen wat minder
voor de extreme acties. De relatie van het opleidingsniveau en de mate
van politieke participatie is niet onverwacht. Volgens de socialisatietheo-
rie verwerven jongeren thuis maar vooral ook op school kennis, motiva-
tie en vaardigheden die van belang zijn voor het functioneren in de
maatschappij. "Hoe grondiger dit socialisatieproces heeft plaatsgevon-
den, des te meer zullen burgers beschikken over zaken als politieke
kennis en vaardigheden. In het verlengde van deze theorie ligt daarom
de voorspelling dat hoog-opgeleiden politiek actiever zullen zijn" (Elsin-
ga, 1985: 134). Een andere theorie die ter verklaring van deze relatie
kan worden aangedragen is de allocatie theorie waarin de nadruk van
het onderwijs als allocatiemechanisme wordt benadrukt. "Hoog-opgelei-
den bekleden veelal posities met een hogere status dan laag-opgeleiden.
Bij die hogere status behoort volgens deze theorie ook het zich onder-
scheiden op andere terreinen, zoals het politiek gedrag" (Elsinga, 1985:
134-135). Hoger opgeleiden blijken inderdaad meer politiek actief dan
lager opgeleiden.

Agressieve protestgeneigdheid is anno 1981 nog altijd een mannenzaak,
ook wat feitelijk gedrag betreft, hoewel de verschillen vaak niet signifi-
cant zijn (Elsinga, 1985: 154-155). "Protest potential is positively associa-
ted with being male but at a low order of magnitude" (Marsh en Kaase,
1979b: 107). Wij vinden wat sterkere samenhangen (tabel 58). De
assumptie dat voornamelijk mannen tot protest geneigd zijn omdat zij
agressiever zijn, wordt door Marsh en Kaase terecht een weinig overtui-
gende verklaring genoemd, temeer daar nog niet bewezen is dat agressie
en geneigdheid tot protest samengaan.
Vrouwen blijken in het algemeen minder actiebereid te zijn dan mannen.
De theorie dat vrouwen minder in politieke protestacties participeren
omdat hun opleidingsniveau gemiddeld lager is dan dat van mannen (vgl.
Elsinga, 1985: 155; Castemiller, 1988: 153-159) klinkt plausibel, maar
daarbij zal wel onderscheid moeten worden gemaakt in huisvrouwen en
buitenshuis werkende vrouwen. Huisvrouwen hebben in het algemeen
een lager opleidingsniveau dan buitenshuis werkende vrouwen, die,
gemiddeld genomen, een hoger opleidingsniveau bezitten dan mannen
(tabel 59). De groep buitenshuis werkende vrouwen participeert ook in
protestacties niet minder dan mannen. Blijkbaar bestaan er voor buitens-
huis werkende vrouwen minder drempels dan voor thuiswerkende
vrouwen. Net als mannen zouden buitenshuis werkende vrouwen meer
met allerlei maatschappelijk en politiek engagement bevorderende
stimuli te maken krijgen. Huisvrouwen worden teveel in beslag genomen
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door de beslommeringen en verplichtingen binnen het huishouden
(Elsinga, 1985: 156). De aanwezigheid van jonge kinderen blijkt bijvoor-beeld de participatie van vrouwen negatief te beinvloeden, zo werd
geconstateerd in een Noors onderzoek. Onderzoek naar het belang vande leefsituatie voor politieke participatie in Nederland wees echter uit
dat die slechts in geringe mate verschillen in participatie kan verklaren
(Castemiller, 1988: 57). Vooral het al dan niet betrokken zijn in het
arbeidsproces blijkt van doorslaggevende betekenis voor de verklaringvan verschillen in participatie tussen mannen en vrouwen. "Blijkbaar
kunnen werkende vrouwen vaardigheden en mogelijkheden ontwikkelen,
die van pas komen bij participatie" (Castemiller, 1988: 155).

5.7 Relaties tussen de politieke oritintaties

Volgens Van der Eijk en Niemoller (1983) zijn politieke en maatschap-pelijke opvattingen terug te voeren tot de ideologische positie die
iemand inneemt op de links-rechtsschaal, de politieke zelfplaatsing van
de respondent. En ook wij kunnen constateren dat de links-rechts
zelfplaatsing vaak met de andere orientaties op maatschappelijk en
politiek gebied samenhangt. Het conservatisme in economische zin blijkt
in alle landen, maar vooral in Nederland en Denemarken, samen te gaan
met de positie die de respondent zichzelf geeft op de links-rechts
dimensie. Linkse mensen zijn wat meer progressief dan rechtse.
Reeds eerder is erop gewezen dat het onderscheid links-rechts vooral
betekent het "kiezen voor de vrijheid en de invloed van de individuele
burger of voor stabiliteit, orde en gezag" (De Moor, 1987b: 55). Ook wij
constateren opnieuw dat rechts vooral in verband kan worden gebracht
met het benadrukken van orde en gezag, terwijl links daar veel minder
voor geporteerd is. Zij die orde en gezag waarderen hebben ook het
meeste vertrouwen in de instituties.
In de drie zuidelijke landen komt de conventionele participatie vooral
voor bij linkse mensen, terwijl in beide noordelijke landen en ook in
Canada en Noord-Ierland de relatie precies andersom is (tabel 60). De
Nederlandse participatie-typen verschilen echter vrijwel niet wat hun
positie op de links-rechts dimensie betreft. Overigens zijn ook in de
meeste andere landen de verschillen niet erg groot.
Protestgeneigdheid kan in veel landen eveneens in verband worden ge-
bracht met de links-rechts dimensie. De bereidheid tot 'hardere' acties
komt vooral voor bij de links ingestelde mensen (tabel 61). Protestge-
neigden plaatsen zichzelf duidelijk linkser dan degenen die legale midde-
len wensen toe te passen. Overigens noemen deze laatsten zich op hun
beurt weer wat linkser dan degenen die alleen een handtekening zouden
willen zetten.
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Dat degenen die hardere acties toe zouden passen wat linkser geplaatst
zijn betekent overigens niet dat mensen die terroristische acties te
rechtvaardigen vinden ook linkser zijn. Wel worden onder de responden-
ten die terrorisme wel eens te rechtvaardigen vinden meer extreem
linkse dan extreem rechtse mensen gevonden, maar de grootste groep
plaatst zichzelf toch meer in het centrum van het politieke krachtenveld.
Opvallend is wel dat het een noemenswaardige minderheid is, met name
in Nederland, die terroristisch geweld soms te rechtvaardigen vindt.
Links blijkt veel meer dan rechts voorstander te zijn van revolutionaire
acties, terwijl de rechtse mensen wat meer kiezen voor een stabilisatie
van de huidige samenleving. Het verzet in de samenleving en de protest-
geneigdheid komen dan ook met name van de links-georienteerde men-
sen, een algemeen verschijnsel in de landen van ons onderzoek. Caste-
miller poogt de geringere rechtse belangstelling voor protestgedrag te
verklaren vanuit de associaties met links die demonstreren en meedoen
aan actiegroepen oproepen. "Misschien heeft 'rechts' eigen actiegerichte
participatievormen ontwikkeld die in deze onderzoeken niet gemeten
ZIJn. Zo bestempelen meer rechtse groeperingen zich soms niet als
actiegroep, maar eerder als bond of vereniging, hoewel hun activiteiten
vergelijkbaar zijn met die van actiegroepen. Deelnemers aan activiteiten
van een dergelijke bond of vereniglng zullen de vraag of zij wel eens
meegedaan hebben met een actiegroep ontkennend beantwoorden"
(Castemiller, 1988: 73).

In hoeverre staan de overige politieke en maatschappelijke orifantaties
onderling met elkaar in verband. Barnes, Kaase e.a. (1979) stellen een
samenhang vast tussen de verschillende vormen van politieke partici-
patie. Respondenten die bereid zijn tot onconventionele vormen van
protest blijken ook in sterkere mate deel te nemen aan de conventi-
onele vormen van participatie (Kaase en Marsh, 1979b: 151). We zullen
dan ook kort in paragraaf 5.7.1 de relaties aangeven zoals die in ons
onderzoek worden gevonden.

Eerder in dit hoofdstuk is onderscheid gemaakt in economisch en
cultureel conservatisme. Op basis van beide variabelen definieerden
Felling en Peters vier typen conservatieven: de uitgesproken conservatie-
ven, de cultureel conservatieven, de economisch conservatieven en de
niet conservatieven (Felling en Peters, 1984: 343). In paragraaf 5.7.2
zullen we een dergelijke typologie ook presenteren, gebruikmakend van
de beide conservatisme metingen zoals door ons eerder aangegeven.

De analyses van de onderlinge relaties tussen de maatschappelijke en
politieke waarden geven een weinig coherent beeld. De indicatoren die
in de EVSSG vragenlijst voorhanden zijn laten zich niet eenvoudig
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dwingen in een keurslijf dat een techniek als factoranalyse hun oplegt.
Lineaire verbanden lijken niet of slechts zwak aanwezig, terwijl de
afzonderlijke items sterk verschillen in antwoordmogelijkheden. Doorafzonderlijke deelthema's op politiek gebied te analyseren en vervolgens
na te gaan hoe die thema's zich onderling met elkaar in verband laten
brengen wordt een weinig helder beeld geschapen. Veelal correleren de
indices en factoren niet of te weinig en de relaties zijn ook lang niet
altijd lineair.
Elders hebben we reeds voor Nederland gerapporteerd over een typolo-gie op politiek gebied (Halman, 1987b; 1987c; Hagenaars en Halman,
1989) en het beeld dat daaruit ontstond bleek zeer interessant. In
paragraaf 5.7.3 zullen we een dergelijke typologie construeren voor de
landen in ons onderzoek, zodat kan worden nagegaan of de voor Neder-
land gevonden typen ook in de overige landen kunnen worden terugge-
vonden.

5.7.1 Geneigdheid tot protest en conventionele participatie

Ondanks dat wij een andere operationalisatie van met name conventio-
nele participatie hebben toegepast, komen de samenhangen die wij vast-
stellen tussen de geneigdheid tot protest en conventionele politieke
participatie (tabel 62) sterk overeen met de samenhangen die in het
Political Action onderzoek worden gevonden (vgl. Kaase en Marsh,
19791,). Over de richting (causaliteit) van de relatie zeggen zij "protestbehavior implies a departure from the orthodox pathways of political
redress. Protesters are supposed to be alienated from mainstream
politics. That is why they protest, isn't it?" (Marsh en Kaase, 1979a: 94).
Onze onderzoeksgegevens wijzen niet op een andere conclusie. Maar er
bestaat veel minder overeenstemming in onderzoeksresultaten wanneer
de via latente klassen analyse tot stand gekomen vormen van politieke
participatie worden gecombineerd tot een typologie.
In het Political Action onderzoek werden vijf typen van politieke partici-
panten onderscheiden op basis van deelname aan conventionele partici-patievormen en de geneigdheid deel te nemen aan onconventionele
vormen van protest. Zij onderscheiden (Kaase en Marsh, 1979b: 153-
154; zie ook Castemiller, 1988: 32):
1. inactieven: respondenten die aan geen enkele politieke activiteit

deelnemen
2. conformisten: respondenten die alleen aan de conventionele vormen

van protest mee doen
3. reformisten: respondenten die aan conventionele vormen van protest

mee doen, maar ook betrokken zijn bij de legale vormen van protest
4. activisten: respondenten die zowel aan conventionele als aan oncon-

ventionele vormen van politieke activiteiten deelnemen
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5. protesteerders: respondenten die alleen deelnemen aan de onconven-
tionele vormen van protest, maar niet deelnemen aan de conventio-
nele activiteiten.

Wanneer wij op basis van onze gegevens proberen een dergelijke typolo-
gie te reconstrueren, dan wreekt zich dat de participatie vormen niet op
vergelijkbare wijze tot stand zijn gekomen, met name wat betreft de
conventionele politieke activiteiten (18).
Degenen die passief zijn en niet protestgeneigd kunnen in navolging van
bovenstaande typologie inactieven worden genoemd. De percentages die
in de verschillende landen dan als inactief kunnen worden aangeduid
komen nog aardig in de buurt van hetgeen Kaase en Marsh vaststelden
(vgl. de gegevens van tabel 5.8 met tabel 5.5 in het Political Action
onderzoek (Kaase en Marsh, 1979b: 155)). Duidelijk anders ligt dat wat
betreft de vier andere onderscheiden typen.
De conformisten nemen alleen deel aan de conventionele vormen van
politieke acties. Dat betekent een actieve betrokkenheid en weinig of
geen protestgeneigdheid (de combinatie 3 l in tabel 5.8). Slechts zeer
weinigen kunnen dan als conformist worden aangeduid, terwijl in het
Political Action onderzoek rond de 15% als zodanig werden benoemd
(Kaase en Marsh, 1979b: 155). Ook het percentage respondenten dat we
in navolging van Kaase en Marsh reformisten zouden willen noemen is
aanzienlijk minder dan in hun onderzoek. Reformisten worden gevormd
door degenen die actief betrokken zijn en alleen gebruik maken van de
legale middelen van protest (de combinatie 3 2 in tabel 5.8). Alleen in
Noorwegen is meer dan 10% van de ondervraagden 'reformist' te
noemen, in de overige landen betreft het slechts 4 A 5%.
Hetzelfde kan worden geconstateerd met betrekking tot de percentages
activisten. Konden Kaase en Marsh in Nederland 19% als zodanig
definieren, in ons onderzoek is dat slechts 2% (de combinatie 3 3). Ook
de percentages protesteerders ligt aanzienlijk lager dan in het Political
Action onderzoek werd vastgesteld, ook al beschouwen we de passieve
en de geinteresseerden in de politiek als protesteerder indien ze sterk
protestgeneigd zijn (de combinaties 1 3 en 2 3). De percentages schom-
melen dan rond de 10% en in het Political Action onderzoek was dat
minstens 10 punten hoger, in Nederland zelfs 20 punten meer. De
v9rgelijking met het genoemde Political Action onderzoek gaat dan ook
niet op.
In bovengenoemde typologie zijn twee combinaties van politiek betrok-
kenen en protestgeneigden niet opgenomen, namelijk degenen die
passief zijn en degenen die politiek geinteresseerd zijn, en tevens alleen
de legale middelen van protest zouden willen toepassen. Wellicht kunnen
we deze groep in navolging van de protesteerders die zich van deze
groep onderscheiden in hun sterke protestgeneigdheid, als legale protes-
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teerders aanduiden. In vrijwel alle landen is dit tevens de grootste groep
met percentages schommelend rond de 35%.

Tabel 5.8 Combinaties van politieke participatie  (part) en protestge-
neigdheid (protest) (in %)

part protest FR  GB WD    IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
1 1 26  25  23  41  23  12  44  32  32  34   17   11   141 2     16 9 15 15 7 4 15 9 23 18 10 13 9
1 3 6 3 1 2 1 2 6 242 221
2 1 13  26  22  11  26  32  11  17  10  11   22   17   19
2 2 22 25 29 17  28 25 14 23 19  22   33   41   38
2 3    14 5 4 7   8  17 5 757683
3 1 -2 1 1 3 3 1 2 2 1 3 1      5
3     2 144 5 2 3 3 4436411
3    3 222 1221421212

part         1 - passief;  2 = interesse;  3 = actief
protest 1    = niet protestgeneigd;   2 = alleen legale middelen;  3 = protestge-

neigd

Politiek actief zijn, zoals we dat eerder definieerden, blijkt slechts bij
rond de 2% van de ondervraagden samen te gaan met protestgedrag of
de bereidheid daartoe. Zij hoeven klaarblijkelijk niet hun toevlucht te
nemen tot het protest, omdat zij het gevoel hebben via de gebruikelijke
politieke kanalen hun inzichten voldoende kenbaar te kunnen maken.
Ook is de groep die van interesse in de politiek blijk geeft en tevens een
neiging vertoont om tot protestgedrag over te gaan slechts beperkt in
omvang. Alleen Denemarken vormt een uitzondering op deze regel met
17% van de Denen die beide kenmerken combineren. De volgende
combinaties van kenmerken worden het meest aangetroffen:
1. de politieke participatie beperkt zich tot het stemmen en er is geen

deelneming aan protestacties of bereidheid daartoe.
2.  er is interesse voor de politiek en alleen bereidheid om legale midde-

len te gebruiken om zijn mening kenbaar te maken.
De vraag blijft dan: waar worden de personen aangetroffen die hun
bereidheid tot ongebruikelijk protestgedrag uitspreken? Deze groep is
betrekkelijk klein en speelt geen rol als wordt uitgegaan van de catego-
rieen politiek passief, geYnteresseerd of actief. Wordt echter de groeppersonen die tot acties bereid zijn als vertrekpunt genomen, dan blijken
zij het meest voor te komen onder degenen die wel geYnteresseerd zijn
in de politiek, maar daarin niet actief zijn, in termen van Kaase en
Marsh: de protesteerders (Kaase en Marsh, 1979b: 155).
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5.7.2. Conservatisme en progressiviteit

De onderlinge samenhang van beide conservatisme metingen is in het
algemeen niet hoog. In geen enkel land is de correlatie-coefficient
hoger dan .25 (tabel 63). Beide dimensies blijken ook in andere onder-
zoekingen onafhankelijk te zijn. Er is sprake van "twee onafhankelijke
dimensies of vormen van conservatisme, die helemaal los staan van
elkaar en geen onderlinge samenhang vertonen" (Felling en Peters, 1984:
342). Op basis van deze twee dimensies construeren Felling en Peters
een typologie van conservatisme. De factorscores worden gedichotomi-
seerd op het gemiddelde en vervolgens gecombineerd. De typologie
bestaat dan uit uitgesproken conservatieven, dat zijn de respondenten
die zowel in economisch opzicht als in culturele zm conservatief zijn.
Daartegenover staan de niet-conservatieven, die zowel op economisch als
op cultureel gebied laag scoren wat betreft conservatisme. Daar tussen in
worden twee groepen onderscheiden. Allereerst de cultureel conservatie-
ven, die alleen in cultureel opzicht conservatief zijn en de economisch
conservatieven die alleen in economische aangelegenheden het conserva-
tieve standpunt innemen (Felling en Peters, 1984: 343).
Wanneer wij op basis van het EVSSG materiaal een dergelijke typologie
construeren, dan is die niet geheel vergelijkbaar met de typologie zoals
hierboven weergegeven. Bovenstaande kwam tot stand op basis van
factorscores, terwijl wij twee driedelingen hebben die zich minder
makkelijk laten dichotomiseren. Toch kunnen ook wij een dergelijke
typologie samenstellen.

Tabel 5.9 Economisch (econ) en niet-economisch (necon) conservatisme
gecombineerd in de verschillende landen (in %)

Econ Necon FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
1 1 720118131511132128 34   26   11
12 13192214152121181923161715
13 951779913 532356
2 1 8145 7 12 8 8 10 15 11 21 14 9
22 21181319151520251815141921
23 18619121210108 5   6    3    6   11
3 1 34144 333 76446
32 1110417118912 1094513
3 3 11 4 9131011473 1 1 3 10

1 = conservatief, 2 = midden, 3 = niet conservatief

Uitgesproken conservatief zijn, net als bij Felling en Peters, degenen die
op beide dimensies het conservatieve standpunt innemen. Niet conserva-
tieven laten zich eveneens gemakkelijk lokaliseren, zij nemen op beide
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dimensies de progressieve standpunten in. Wat de beide tussen liggende
groepen betreft nemen we 66n van beide vormen als vertrekpunt. Cult-
ureel conservatieven zijn dan degenen die op de culturele dimensie het
conservatieve standpunt innemen en van wie we de positie op de econo-
mische dimensie als minder relevant beschouwen zolang die niet het
conservatieve standpunt betreft. De werkwijze ter bepaling van de
economisch conservatieven is exact hetzelfde alleen wordt nu uitgegaan
van het conservatieve standpunt op de economische dimensie.
Relatief veel uitgesproken conservatieven wonen in Groot-Brittannie,
beide Ierlanden en Canada, maar vooral in de Verenigde Staten waar
een derde van de respondenten als zodanig is aan te duiden. Aan de
andere kant valt het op dat er weinig uitgesproken progressieven (of niet
conservatieven) zijn. Ook niet in Nederland waar op basis van de
typologie zoals die door Felling en Peters is samengesteld 35% niet-
conservatieven konden worden teruggevonden (Felling en Peters, 1984:
343). Op basis van onze constructie komen we niet verder dan 10%.
Zoals ook in bovenstaande tabel (5.10) duidelijk blijkt kunnen op de
manier waarop wij tot de typologie zijn gekomen grote bevolkingsgroe-
pen niet als conservatief of progressief worden aangeduid, omdat ze op
geen van beide dimensies en uitgesproken voorkeur in de richting van
conservatisme dan wel progressiviteit hebben. De neutrale middencate-
gorieen zijn goed gevuld.

5.7.3 Naar een typologie op sociaal-politiek terrein

De pogingen de afzonderlijke maatschappelijke en politieke waarden tot
66n fundamentele dimensie terug te brengen, bijvoorbeeld een links-
rechts dimensie, blijken niet erg produktief. De onderlinge samenhangen
zijn daarvoor te gering. Zoals gezegd leverden eerdere analyses waarbij
niet gezocht is naar een dimensie maar naar verschillende typen een
interessant beeld op van de Nederlandse samenleving op sociaal politiek
gebied. Het meest uitgebreid is dit aan de orde gekomen in Hagenaars
en Halman (1989). Naast strikt politieke indicatoren als partijverwant-
schap werden ook indicatoren geselecteerd waaruit de houding ten
aanzien van belangrijke sociale en economische zaken blijkt. De volgen-
de items waren geselecteerd (19):
1. partijverwantschap: respondent voelt zich verwant; voelt zich niet

verwant
2. protestgedrag: respondent heeft tenminste meegedaan aan een

handtekeningen actie; is nooit betrokken geweest bij enige politieke
actie

3. vertrouwen in overheid: respondent heeft vertrouwen in de overheid;
heeft geen vertrouwen in de overheid
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4. maatschappelijke veranderingen: respondent vindt dat veranderingen
gewenst ZlJn; veranderingen zijn ongewenst

5. links-rechts zelfplaatsing: links; midden; rechts
6. vrijheid versus gelijkheid: respondent vindt vrijheid belangrijker dan

gelijkheid; gelijkheid belangrijker dan vrijheid
7. politieke interesse: respondent is geinteresseerd in politiek; is niet

geinteresseerd
8. bedrijfsbeslissingen: eigenaren nemen beslissingen; eigenaren samen

met werknemers; werknemers; weet niet
9. inkomensverschillen: verschil in inkomen als gevolg van verschillen in

prestaties is eerlijk; is oneerlijk

Op latent niveau werden vier categorie8n, klassen of typen onderschei-
den (20). De leden van twee van de vier groepen voelen zich verwant
aan een politieke partij en zij zijn ook het meest van de vier groepen
geinteresseerd in de politiek. Zij verschillen verder op de volgende
punten (zie Hagenaars en Halman,  1989).
De ene is links, de andere heeft een rechtse orientatie. De overheid
wordt eigenlijk alleen door deze rechtse groep vertrouwd, terwijl de
linkse groep weer meer bij politieke activiteiten betrokken is en ook de
meeste voorstanders heeft van maatschappelijke veranderingen. Rechts is
daar juist tegen. Links is meer dan rechts voor gelijkheid en ten aanzien
van inkomensverschillen vinden links georienteerde mensen dat die
ondanks prestatieverschillen er niet zouden moeten zijn terwijl rechts dat
juist wel van mening is. Rechts geeft ook de meeste voorkeur aan het
door de eigenaar laten nemen van beslissingen terwijl links de verant-
woordelijkheid wil leggen bij de werknemers.
Beide andere groepen plaatsen zich in het politieke krachtenveld in het
midden. De ene groep deelt met de rechtse groep de gerichtheid op
individuele vrijheden, maar is niet zo gekant tegen maatschappelijke
veranderingen en is minder voorstander van een alleenheerschappij van
eigenaren in hun bedrijven. De vierde groep kan wellicht het beste
worden omschreven als traditioneel met een onverschillige instelling. De
leden van deze groep zijn niet politiek geinteresseerd, wensen het minst
van al maatschappelijke veranderingen, prefereren gelijkheid boven vrij-
heid en zijn het meest van al tegenstander van inkomensongelijkheden
als gevolg van prestatieverschillen. Ten aanzien van het nemen van
beslissingen in bedrijven zeggen zij het vaakst geen mening daarover te
hebben. We hebben deze groep eerder omschreven als 'non-involved',
niet betrokken, onverschillig of politiek apathisch (vgl. Hagenaars en
Halman, 1989). De andere politiek niet betrokken groep werd als indivi-
dualistisch gekarakteriseerd vanwege de voorkeur voor individuele
vrijheden. De linkse groep werd progressief gedoopt, en de rechtse groep
conservatief.
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Een dergelijke typologie kan echter niet in alle landen van ons onder-
zoek worden teruggevonden, tenminste wanneer we daarbij afgaan op de
analyseresultaten per land afzonderlijk. In de meeste landen blijkt een
model met drie klassen beter te voldoen en in Noord-Ierland en Canada
kunnen we zelfs beter met twee klassen op latent niveau volstaan. Alleen
in de Ierse Republiek en Spanje sluit een vier klassen model goed aan
bij de data.
Een vergelijking van de verschillende typen in de landen met de typen
die we voor Nederland vonden levert het volgende op (21). Niet alleen
in Noord-Ierland en Canada, maar ook in Belgia levert een vierdeling of
zelfs een driedeling problemen op. In Belgie zijn de klassen niet of
minstens moeizaam te interpreteren. Weliswaar springt er een groep uit
die een grote kans heeft geen mening te hebben over de manier waarop
bedrijven geleid moeten worden, maar deze groep heeft, dit in tegenstel-
ling tot de vergelijkbare groepen in de overige landen, tevens de grootste
kans politiek verwant en tot protesteren geneigd te zijn. Een interpreta-
tie als in Nederland en de groep dus omschrijven als 'non-involved' gaat
niet op. Ook beide andere groepen laten geen eenvoudige interpretatie
toe. Een groep bevat zowel de zichzelf links plaatsende respondenten als
de respondenten die zich rechts plaatsen. Wat dat betreft hebben de
groepsleden dus wel een mening, maar die mening is niet unaniem. Dus
zowel links als rechts behoort tot deze groep en in ieder geval wil men
zich niet tot het centrum van het politieke krachtenveld rekenen. Een
derde groep in Belgie onderscheidt zich van de net besproken groep
vooral waar het gaat om de politiek bewuste houding. Op de links-
rechts dimensie nemen zij een middenpositie in die enigszins naar rechts
neigt. Daarnaast zijn zij totaal niet geinteresseerd in de politiek maar zij
wensen wel veranderingen en vinden zij het prestatieloon gerechtvaar-
digd.

In Canada en Noord-Ierland kunnen we zelfs met twee groepen volstaan.
Naast een conservatieve groep die het daarbij behorende antwoordpa-
troon heeft, valt er een groep te onderkennen die zich weinig profileert.
Men neemt eigenlijk op geen enkel item een duidelijk standpunt in maar
waar ze in Canada nog enigszins geneigd zijn aan protestacties mee te
doen, zijn de leden van de vergelijkbare groep in Noord-Ierland wat dat
betreft veel terughoudender.

Voor de interpretatie van de groepen in de overige landen kunnen eerst
de kansen op de variabelen 'links-rechts' en 'leiden van bedrijven'
worden bekeken (tabel 64). Vaak blijkt dan al een groep duidelijk
zichzelf links te plaatsen, en een andere rechts. De overblijvende catego-
rie, en in Nederland, Spanje en Ierland categorieen, plaatsen zich
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voornamelijk in het midden op het links-rechtscontinuum. In de landen
met drie latente groepen kiest deze groep ten aanzien van het "leiden
van bedrijven" het meest voor 'weet niet', terwijl de kansen om in te
stemmen met de overige items gering zijn. Partijverwantschap en pro-
testgeneigdheid zijn bij hen afwezig of slechts in geringe mate aanwezig;
ze hebben een welnig uitgesproken mening waar het de keuze tussen
vrijheid dan wel gelijkheid betreft en loon naar werken. In Italie komt,
zoals we al wisten, een rechtse houding niet vaak voor, hetgeen zich
weerspiegelt in de geringe kansen zo'n rechtse positie in te nemen.

De leden van de categorie waarin de kans het grootst is dat voor een
linkse zelfplaatsing wordt gekozen, blijken in alle landen ook het meest
tot protest geneigd te zijn. Tevens is men voorstander van maatschappe-
lijke veranderingen, het vaakst geinteresseerd in de politiek, kiezen ze
het meest voor het gezamenlijk nemen van beslissingen in bedrijven door
werknemers en eigenaren en zijn het minst van al voor beloning naar
prestaties. In veel landen is het ook deze groep die weinig vertrouwen
heeft in de overheid, terwijl zij ook overwegend gelijkheid boven indivi-
duele vrijheid stellen. Dit antwoordpatroon vertoont vele overeenkom-
sten met het progressieve antwoordpatroon in de Nederlandse situatie.

Partijverwantschap evenals interesse in de politiek, komt evenzeer bij
linkse mensen voor als bij conservatief ingestelden. Deze laatsten zeggen
niet alleen vaak rechts te zijn, ze zijn ook het meest voorstander van het
leggen van beslissingen in bedrijven in de handen van de eigenaar.
Tevens vinden zij het prestatieloon uitstekend en vaker dan beide andere
groepen verkiest men individuele vrijheid boven gelijkheid. Ze zijn niet
altijd het minst protestgeneigd, net zo min als ze het meest gekant zijn
tegen veranderingen. Ook nu weer blijkt het een illusie te zijn om rechts
te associeren met het gekant zijn tegen veranderingen. De meeste recht-
se mensen willen wel degelijk veranderingen, maar vergeleken met
bijvoorbeeld de links-progressieve mensen is dat wel iets minder van-
zelfsprekend. In navolging van de groep die in Nederland veel overeen-
komsten vertoont met deze groep kunnen we de leden van deze groep
aanduiden met conservatieven.

Conform de situatie in Nederland onderscheidt een vierde groep zich in
Spanje en Ierland door een passieve instelling op politiek gebied. Echter
de nadruk wordt in deze groep wel gelegd op een individualistische
orientatie: individuele vrijheid en inkomens gebaseerd op prestaties,
hoewel dat laatste in de Ierse groep wat minder duidelijk is. Men
behoort tot de voorstanders van maatschappelijke verandermgen. Het
antwoordpatroon is overigens in Nederland wat duidelijker als individua-
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listisch aan te duiden dan in beide andere landen. Vooralsnog zullen we
ze echter ook in Spanje en Ierland als zodanig benoemen.

5.8 Conclusie

In dit hoofdstuk zijn een aantal waarden op maatschappelijk en politiek
gebied besproken. De waarden op dit terrein blijken weliswaar in alle
landen te kunnen worden teruggevonden, maar een landspecifieke
interpretatie blijft noodzakelijk. Ook de veel toegepaste meetinstrumen-
ten rond conventionele politieke participatie en protestgeneigdheid
blijken niet in alle landen dezelfde latente concepten op te leveren.
Steeds weer blijkt een landspecifieke int pretatie aan de latente con-
cepten te moeten worden gegeven. Gezien de resultaten van andere
onderzoekingen op dit gebied was ook niet anders te verwachten. Ook in
het Political Action onderzoek wordt gewag gemaakt van strikt genomen
niet gelijke orientaties (Marsh en Kaase, 1979a: 86).
Een aantal factoren die in eerdere analyses werden onderscheiden
(Halman e.a., 1987) bleken nu niet te kunnen worden achterhaald,
eenvoudig omdat bepaalde items niet in de huidige analyses konden
worden opgenomen daar ze niet in alle landen van ons onderzoek voor
handen zijn. Het zijn met name deze items, concreet de items waarmee
de materialistische en postmaterialistische orientatie kan worden
bepaald (Inglehart, 1977), die in de Amerikaanse vragenlijst niet voorko-
men, maar die in de eerdere analyses op de data van Europa als geheel
de belangrijkste componenten vormden van wat de 'links-rechts dimen-
sie' werd genoemd.
Een factor die in eerdere analyses werd besproken en 'verlangen naar
een eenvoudiger leven' werd genoemd (Halman e.a., 1987) is buiten
beschouwing gelaten vanwege de zeer scheve verdelingen van de samen-
stellende variabelen. De factor is wellicht te beschouwen als een artefact.
In ieder geval bleek het onmogelijk indien deze items afzonderlijk
worden geanalyseerd tot een in alle landen vergelijkbare dimensie te
komen.

De voorhanden indicatoren met betrekking tot conventioneel politiek
gedrag wijzen uit dat, conform andere onderzoekingen op dit gebied, van
een omvangrijke deelname aan het politieke gebeuren niet kan worden
gesproken. Politiek activisme is en blijft een elitaire aangelegenheid,
hetgeen blijkt uit het hogere opleidings- en inkomensniveau van de
politiek actieve respondenten. Vooral in Frankrijk, Italia, Belgia en
beide Ierlanden is een overgroot deel van de ondervraagden totaal niet
geinteresseerd in de politiek. In de overige landen bestaat voornamelijk
politieke interesse zonder feitelijke betrokkenheid.
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Ook wat betreft de deelname aan allerlei protestacties kan worden
geconstateerd dat die in geen enkel land erg groot is. Op intentioneel
niveau kunnen drie elkaar in prptestgeneigdheid opvolgende groepen
worden onderscheiden. Allereerst is er een omvangrijke groep die alleen
bereid is een handtekening onder een petitie te zetten. Deze groep
wordt wat protestgeneigdheid betreft gevolgd wordt door een groep die
niet alleen handtekeningen zou zetten, maar tevens bereid is andere
acties te voeren die echter niet met fysiek geweld gepaard mogen gaan.
Ten slotte is er een geringe groep die we als harde kern kunnen aandui-
den en die eventueel zelfs bereid is op de barricaden te gaan staan en
fysiek geweld toe te passen. De neiging tot protesteren en dan vooral het
toepassen van de hardere acties daarbij is vooral een zaak van links en
komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen. Dat meer mannen dan
vrouwen dergelijke acties voorstaan kan niet zonder meer worden
toegeschreven aan het feit dat mannen hoger opgeleid zijn dan vrouwen.
Een onderscheid in thuiswerkende vrouwen en buitenshuis werkende
vrouwen is van belang. Huisvrouwen zijn aanmerkelijk minder geneigd te
protesteren dan buitenshuis werkende vrouwen, die wat dat betreft sterk
overeenkomen met mannen.

Het zou echter verkeerd zijn uit de geringe daadwerkelijke politieke
participatie en deelname aan allerlei vormen van protest te concluderen
dat het leiderschap en politieke beslissingen zonder meer worden
geaccepteerd. Het vertrouwen in de overheden is veelal niet overweldi-
gend en vooral in Italia, traditiegetrouw zo mogen  we  uit de literatuur
opmaken, laag. Dit betekent een serieuze bedreiging van een verder-
gaande politieke ontwikkeling. Immers, "the presence of diffuse distrust
seems to impede seriously the creation of the kinds of public organi-
zations essential for national development" (Pye, 1972: 22).
Zo'n gebrek aan vertrouwen blijkt voor een groot deel te kunnen worden
verklaard door een gebrek aan vertrouwen in instituties in het algemeen.
Abramowitz' (1980) suggestie in deze richting kan met ons materiaal dan
ook worden bevestigd, maar daarmee   is   nog,niet verklaard waarom   in
het ene land veel en in het andere land weinig vertrouwen heerst in de
instituties. Wel is duidelijk dat religie daarmee te maken heeft, want
kerkelijk gebonden en kerkse mensen blijken meer vertrouwen in de
instituties (waaronder de kerk) te hebben dan buitenkerkelijken en
weinjg kerkelijk participerenden. Het vertrouwen in instituties blijkt
overigens niet sterk samen te hangen met het vertrouwen in de mede-
mens of het vertrouwen in de toekomst zoals door Verba (1972) naar
voren werd gebracht. Wellicht dat voor een verklaring de economische
situatie in een land in aanmerking komt. Relatief veel Noren blijken
anno 1982 veel vertrouwen in hun parlement te hebben en ten tijde van
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het onderzoek was de economische situatie in dat land nog min of meer
rooskleurig.

Inglehart's hypothese dat het aantal postmaterialisten het aantal materia-
listen zal gaan overvleugelen kan vooralsnog niet worden bevestigd. Met
uitzondering van de situatie in Denemarken overtreft het aantal materia-
listen nog altijd het aantal postmaterialisten. De verschuiving lijkt meer
in de richting te gaan van een toenemend aantal 'gemengden'. In Neder-
land lijkt er zich zelfs weer een stijging van het aantal materialisten voor
te doen (vgl. ook Heunks, 1989).
Ook kunnen vraagtekens bij de indicatoren van het instrument om de
materialistische c.q. postmaterialistische waarden te meten worden ge-
plaatst. Bijvoorbeeld, in hoeverre in de antwoorden niet eerder een
weerspiegeling van de sociale en politieke situatie moet worden gezien
dan van een fundamentele waardenorientatie. Eerder analyses van het
EVSSG materiaal hebben reeds uitgewezen dat het onderscheid in
materialisme en post-materialisme grotendeels samenvalt met de links-
rechts-factor die wellicht beter benoemd zou kunnen worden als voor-
keur voor vrijheid en invloed van de individuele burger versus voorkeur
voor stabiliteit, orde en gezag (De Moor, 1987b: 72). Ook in de Britse
publikatie van de EVSSG studie wordt een andersoortig onderscheid
gemaakt en wordt de waardenverandering die optreedt anders geinter-
preteerd. De verandering kenmerkt zich niet zo zeer door een overgang
van een materialistische naar een post-materialistische waarde, maar
meer door "a move away from the acceptance of authority and the
maintenance of order at the cost of change and reform" (Harding,
Phillips en Fogarty, 1986: 107).

Relatief veel Nederlanders, Denen en Noren staan negatief tegenover demogelijkheden van techniek en wetenschap. Vooral onder vrouwen valt
een dergetijk scepticisme waar te nemen. Amerikanen staan daarentegen
in grote getale positief tegenover de veranderingen die wetenschap en
techniek kunnen bewerkstelligen.

Om enig zicht te krijgen op de politieke en sociale opvattingen die in de
westerse landen heersen blijkt een tweedeling in linkse en rechtse
opvattingen vaak een te eenvoudige voorstelling van zaken. Dit is zowel
gebleken na toepassing van factoranalyse als latente klassen analyse.
Vandaar dat geprobeerd is vat te krijgen op het, met links-rechts nauw
samenhangende, begrippen-paar conservatisme en progressiviteit zoals
o.a. Middendorp (1978; 1979) dat heeft gedaan. Helaas ontbreken
daarvoor veel gegevens, zodat dit niet anders dan zeer gebrekkig kon
geschieden. In de Verenigde Staten blijken dan relatief veel mensen
zowel op economisch als niet economisch terrein een conservatief stand-
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punt in te nemen, terwijl van een wijdverbreide progressiviteit in de
westerse landen geen sprake lijkt.

Het blijkt mogelijk de opvattingen op sociaal-politiek gebied tot enkele
categorieen te reduceren. In Nederland, SpanJe en Ierland kunnen dan
vier groepen respondenten van elkaar worden onderscheiden: conserva-
tieven, progressieven, individualisten en politiek niet betrokken respon-
denten. In Canada en Noord-Ierland blijken we met twee groepen te
kunnen volstaan, waarbij de ene groep zich min of meer laat interprete-
ren als conservatief, maar waarbij de andere groep zich minder makke-
lijk laat aanduiden. Dat laatste is ook het geval in Belgie, waar welis-
waar net als in de overige landen drie groepen kunnen worden onder-
scheiden, maar waar de interpretatie minder makketijk is.
In de overige landen zijn net als in Nederland, Ierland en Spanje conser-
vatieven, progressieven en niet politiek betrokken respondenten te
onderscheiden. Daarbij verschillen de groepen  in de verschillende landen
niet alleen in omvang, maar tevens in kansen om met de voorgelegde
items in te stemmen, zodat een landspecifieke invulling nodig is. Een
conservatief in Ierland laat zich niet zonder meer vergelijken met een
conservatief in Nederland. Er zijn bepaalde cultuurspecifieke factoren
werkzaam die dit soort verschillen veroorzaken. De vraag is alleen welke
factoren dat zijn.
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NOTEN

(1)   In Nederland komt dit tot uitdrukking in de titels van publikaties
met de verzorgingsstaat als thema. Aan het eind van de jaren
zeventig verscheen een publikatie onder de titel "De stagnerende
verzorgingsstaat" (Van Doorn en Schuyt, 1982) en in de jaren
tachtig werd gesproken van "De nadagen van de verzorgingsstaat"
(Idenburg, 1983).

(2)   De geringe opkomstpercentages tijdens de Europese verkiezingen
duiden op de geringe betrokkenheid bij zo'n ver verwijderd orgaan
als het Europese parlement dat op en neer pendelend tussen
Straatsburg en Brussel de Europese zaak dient. De geringe identi-
ficatie met Europa kan ook worden opgemaakt uit het geringe
aantal respondenten dat zich zelf als Europeaan beschouwt. Men
voelt zich aanmerkelijk meer behoren tot de woonplaats of tot de
provincie dan tot Europa. De gerichtheid op Europa is zeer gering
(zie ook Eurobarometer, 1985). Zo'n 3% van de Westeuropeanen
vindt zichzelf in de eerste plaats behoren tot Europa. Nog eens 8%
noemt Europa op de tweede plaats. Ook 'land' scoort hoger dan
Europa. "Het gevoel een Europese burger te zijn is onder de
opinieleiders veel sterker verbreid dan onder de niet-leiders"
(Eurobarometer, 1985: 55).

(3)   In het geval van de Brede Maatschappelijke Discussie rond kern-
energie hadden zij overigens gelijk zo is achteraf gebleken

(4)    Het bleek in Nederland mogelijk op latent niveau vier groepen van
elkaar te onderscheiden: conservatieven, liberalen, progressieven
en gematigd progressieven (vgl. Halman, 1987b; 1987c). In een
andere publikatie werd met een aantal andere indicatoren onder-
scheid gemaakt in conservatieven, progressieven, individualisten en
'non-involved' (Hagenaars en Halman, 1989).

(5)   In de Belgische publikatie over het EVSSG onderzoek wordt niet
ingegaan op de lage respons in Belgie. Er wordt alleen maar
terloops opgemerkt dat het aantal personen dat geen expliciete
keuze maakt in Belgia groot is (Delruelle-Vosswinkel, 1984: 182).

(6)  De vraag hierover in het EVSSG onderzoek luidde: 'Er bestaat
vaak verschil van inzicht over hoe bedrijven in handel en industrie
zouden moeten worden bestuurd. Welke van de vier beweringen
die daar staan komt het dichtst bij uw eigen opinie?
1. eigenaren behoren hun zaken zelf te leiden of daarvoor direc-

teuren te benoemen
2. eigenaren behoren samen met de werknemers de directie te

benoemen
3.  de Staat behoort eigenaar te zijn en de directeuren te benoe-

men
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4.  de werknemers behoren eigenaar te zijn en de directeur via
verkiezingen te benoemen

5. weet niet/geen antwoord.'
(7)   De vraag luidde: 0,p deze lijst staan drie grondgedachten over de

maatschappij waarm wij leven. Welk standpunt komt het meeste
overeen met uw eigen opvattingen?
1. de hele manier waarop onze samenleving georganiseerd is

moet radicaal worden veranderd door revolutionaire acties
2. onze maatschappij moet door middel van hervormingen

geleidelijk verbeterd worden
3. onze huidige samenleving moet krachtig worden verdedigd

tegen alle ondermijnende krachten (vgl. Halman e.a., 1987:
311).

(8)    De vraag in het EVSSG onderzoek was: "Er wordt heel wat gedis-
cussieerd over de doelstellingen van ons land voor de komende 10
jaar. Op deze lijst staan enige doelstellingen de verschillende
mensen absolute voorrang zouden willen geven. Welke doelstelling
van deze lijst heeft volgens u voorrang nummer 66n?
-   Orde handhaven
-  Meer mensen meer invloed verschaffen op belangrijke rege-

ringsbesluiten
prijsstijglngen tegengaan

.    De vrlJe meningsuiting beschermen
-   Geen keuze
En welke doelstelling komt dan als op 66n na de belangrijkste?"

(9)  De vraag was: Tegenwoordig wordt er veel gesproken over de
invloed van wetenschap en techniek op onze samenleving. Daar wil
ik u nu iets over vragen aan de hand van de volgende uitspraken.
Wilt u weer het antwoord omcirkelen dat het meest overeenkomt
met uw eigen mening?
1.  Dankzij de wetenschap en de techniek wordt onze samenleving

er steeds beter op
2.  De invloed van de wetenschap en de techniek is nu eenmaal

niet tegen te houden, we moeten het wel aanvaarden
3. Onze samenleving wordt in sterke mate bedreigd door de

wetenschap en de techniek
4.  De invloed van wetenschap en techniek op onze samenleving is

eigenlijk niet zo groot
(Felling, Peters en Schreuder, 19878: 380 en 403; Zanders, Heinen
en Remmel, 1988).

(10) Vergelijk de vraagstelling in het Political Action onderzoek zie
codeboek van Political Action, 1979: 184-185.

(11) Heunks maakt onderscheid in twee vormen van vertrouwen:
vertrouwen in democratische instellingen en vertrouwen in gezags-
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instellingen. De eerste vorm van vertrouwen verwijst naar het
vertrouwen in het parlement, pers, vakbonden, rechtsstelsel,
ambtenaren, onderwijsstelsel en grote bedrijven. De tweede vorm
naar het vertrouwen in strijdkrachten, de kerk en politie (zie
Heunks, 1987b: 103).
Confirmatorische factoranalyses geven aan dat inderdaad een
model met twee factoren in alle landen min of meer vergelijkbaar
is, maar beide dimensies correleren dermate hoog (vaak meer dan
.75) dat 66n factor voldoende zal zijn. Ook Heunks maakt gewag
van dergelijke verbanden tussen beide vertrouwensdimenies.

(12) In Noorwegen heeft het onderzoek niet in 1981 maar in 1982
plaatsgevonden.

(13)  Deze vorm van participatie werd in het Political Action onderzoek
nagegaan met een zevental vragen die zich volgens het Guttman-
principe tot een schaal van conventionele participatie konden
worden teruggebracht. Het betrof de volgende 7 vragen, waarop
'often', 'sometimes', 'rarely' of 'never' kon worden geantwoord
(Barnes en Kaase e.a., 1979: 540-543; Codeboek Political Action,
1979, pp. 160-161 en 407-408):
1.   How often do you read about politics in the newspapers?
2.   How often do you discuss politics with other people?
3.  How often do you try to convince friends to vote the same as

you?
4.  How often do you work with other people in this community

to try to solve some local problems?
5.   How often do you attend a political meeting or rally?
6.   How often do you contact public officials or politicians?
7.  How often do you spend time working for a political party or

candidate?
Slechts een zeer beperk deel van de ondervraagden kan als actief
worden betiteld. Het merendeel is niet of in zeer beperkte mate
op een conventionele manier betrokken bij het politieke gebeuren.

(14)  De 'missing values' hebben bij het laatstgenoemde item, vanwege
het ontbreken van een 'middencategorie', de score van de modale
categorie gekregen, terwijl wat 'praten over politiek' betreft de
missings zijn vervangen door de middelste score.

(15)  De vergelijking is evenwel niet geheel zuiver, daar in het Political
Action onderzoek de antwoordmogelijkheid 'vaak' was opgenomen
en in het EVSSG onderzoek 'geregeld'. Ook de vraagstelling was
niet geheel vergelijkbaar. In het eerstgenoemde onderzoek had
men het over 'other people', in het EVSSG onderzoek werd
gevraagd of men met 'vrienden' geregeld, bij gelegenheid dan wel
nooit over politieke aangelegenheden sprak.
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(16) In West-Duitsland en Noord-Ierland blijken de gepresenteerde
modellen niet stabiel. Verschillende beginschatters leiden tot ver-
schillende uitkomsten en in Noord-Ierland verdient een twee klas-
sen model de voorkeur heeft boven de nu te presenteren drie klas-
sen. De grootste, in omvang, van die klassen (zo'n tweederde)
bestaat dan heel duidelijk uit politieke 'apathici' want zij zijn geen
lid  van, noch voelen  ziJ zich verwant  aan een politieke partij;  zij
zijn in het geheel niet geinteresseerd in de politiek en praten nooit
of hooguit bij gelegenheid over politieke aangelegenheden. De
overigen zijn wel geinteresseerd in de politiek zonder daarin actief
te ZlJn. Zij zijn dan ook geen lid van een politieke partij, maar wat
verwantschap met een politieke partij betreft zijn de meningen in
deze groep verdeeld. Bij gelegenheid wordt door hen over poli-
tieke zaken gesproken.

(17)  In het Political Action onderzoek werd de respondenten gevraagd
of ze zichzelf als religieus, niet religieus of helemaal niet religieus
beschouwden.

(18)  zie noot 13.
(19)  Tijdens de dataverwerking is informatie over partijlidmaatschap in

Nederland verloren gegaan. Deze belangrijke indicator is dan ook
buiten beschouwing gelaten

(20) Voor een nadere uitleg van deze typologie verwijzen we naar
Hagenaars en Halman (1989).

(21)  De hier gepresenteerde gegevens voor Nederland wijken enigszins
af van die in aangehaalde publikatie. Wij hebben in dit hoofdstuk
de data gewogen naar leeftijd en geslacht, terwijl in genoemd
artikel met ongewogen data lS gewerkt.
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HOOFDSTUK 6

PRIMAIRE RELATIES EN WAARDEN

6.1 Inleiding

Er bestaat met betrekking tot de ontwikkelingen die zich op demogra-
fisch gebied hebben voorgedaan een grote mate van overeenkomst in de
landen van de westerse wereld. In alle landen kan een daling van het
aantal geboorten en huwelijkssluitingen worden vastgesteld, net zoals in
alle landen het aantal echtscheidingen en alternatieve vormen van
samenleven is toegenomen, maar het tempo waarin deze veranderingen
zich hebben voorgedaan is, als gevolg van een complex van factoren dat
van land tot land kan verschillen, niet in alle landen hetzelfde. Bijvoor-
beeld de mate waarin de alternatieve manieren van samenleven voorko-
men is niet in alle landen gelijk. Er is met andere woorden "not one but
a variety of family patterns" (Boh, 1989: 295).
In tegenstelling tot hetgeen op grond van de moderniseringstheorie zou
mogen worden verwacht, namelijk dat het verschijnsel dat een toene-
mend aantal vrouwen in het arbeidsproces participeert gepaard zal gaan
met een geringer aantal geboorten, zijn het juist de landen waar de
deelname van vrouwen aan het arbeidsproces het grootst is waar meer
kinderen worden geboren. Een lage participatiegraad van vrouwen aan
het arbeidsproces gaat vaak gepaard met minder geboorten. "Fertility is
highest in countries where female employment is also the highest" (Boh,
1989: 295).
Er moeten dan ook bepaalde factoren of situaties zijn die aanleiding
vormen voor veranderingen in het ene gedrag (wel of niet deelnemen
aan het arbeidsproces) die niet van invloed zijn of een andere uitwerking
hebben op andere gedragingen (kinderen krijgen, huwelijkssluiting). En
deze factoren of situaties kunnen van land tot land, en zelfs van individu
tot individu verschillen. Zo kan de situatie waarin beide partners werken
gebaseerd zijn op een vrije individuele keuze of het gevolg zijn van
financiele noodzaak, maar zij kan ook te maken hebben met een
bepaalde dominante cultuur waarin men leeft. "In a culture oriented to
classic Marxist ideology it might be felt that the man (....) like his wife,
should work full time" (Rapoport, 1989: 60). Ogburn wees er reeds op
dat de situaties ten aanzien van het instituut gezin van land tot land
kunnen verschillen, zoals dat overigens ook het geval is met andere in-
stituties, omdat landen van elkaar verschillen in de mate van industria-
lisatie, urbanisatie en isolatie (Ogburn, 1968: 174). Prognoses van de
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toekomstige ontwikkelingen worden door dergelijke factoren bemoeilijkt,
zo niet onmogelijk gemaakt.

In dit hoofdstuk gaat de aandacht uit naar de ideeen en opvattingen die
men heeft op het gebied van huwelijk en gezin en daarmee verwante
gebieden als seksualiteit en opvoeding. Zijn die ideeen en opvattingen te
herleiden tot enkele waarden en in hoeverre is er sprake van uniformi-
teit dan wel pluriformiteit in waardenorientaties in de landen van de
westerse wereld?
In de literatuur op dit gebied wordt de diversiteit benadrukt. Aan de
andere kant wordt in dezelfde literatuur wel degelijk gewezen op unifor-
me veranderingen, waarbij vooral gewezen wordt op meer vrijheden met
betrekking tot samenlevingsvormen, veranderde status van vrouwen,
arbeidsparticipatie van vrouwen, en allerlei demografische uitingen van
de toegenomen individuele vrijheden.
In paragraaf twee wordt kort ingegaan op de veranderingen die zich
hebben voorgedaan op demografisch gebied. In het kader van dit hoofd-
stuk kan dit niet meer dan summier en niet erg gedetailleerd geschieden,
maar duidelijk is dat er grote veranderingen zijn opgetreden ten aanzien
van buitenhuwelijkse seksualiteit, het aantal echtscheidingen en het
aantal geboorten.
In paragraaf drie worden een aantal met deze demografische veranderin-
gen verband houdende ontwikkelingen in de opvattingen over het
huwelijk en gezin weergegeven. Ze duiden onmiskenbaar op een toege-
nomen individuele vrijheid die door sommigen negatief wordt geinter-
preteerd (Lasch, 1981; Zijderveld, 1979; 1981b; 1983a), door anderen
Julst positief (Weeda, 1983b; Van der Avort, 1987).
In de paragrafen vier tot en met acht worden de resultaten van het
EVSSG onderzoek gepresenteerd. In paragraaf vier zijn het de opvattin-
gen die men heeft over het huwelijk. In paragraaf vijf staan de ideeen
met betrekking tot echtscheiding centraal en in paragraaf zes gaat de
aandacht uit naar het gezin. Tenslotte worden in de paragrafen zeven en
acht de opvattingen rond seksualiteit en opvoeding in kaart gebracht.
Zoals reeds opgemerkt, kan de situatie op het gebied van primaire
relaties het best worden gekarakteriseerd met het woord pluriformiteit
of diversiteit. In paragraaf negen wordt nagegaan of in deze pluriformi-
teit enige lijnen zijn te ontdekken. Bijvoorbeeld of bepaalde opvattingen
vooral bij specifieke groeperingen in de samenleving voorkomen en of
deze samenhangen in meer landen kunnen worden teruggevonden.
Daarnaast wordt geprobeerd een antwoord te krijgen op de vraag of en
in hoeverre bepaalde traditionele opvattingen op het ene gebied hand in
hand gaan met traditionele opvattingen op het andere? Kunnen we net
als Boh (1989) constateren dat het ene gedrag ogenschijnlijk haaks staat
op het andere, of is er wel degelijk sprake van combinaties van traditio-
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nele of moderne ideeen en opvattingen? In paragraaf tien wordt hierop
een antwoord gegeven.
In paragraaf elf zullen een korte samenvatting en conclusie worden
gegeven.

6.2 Demografische ontwikkelingen

De veranderingen die zich op het gebied van primaire relaties hebben
voltrokken zijn duidelijk te illustreren met demografische statistieken.
Vooral de veranderingen met betrekking tot de bevolkingsomvang
roepen nogal wat problemen voor de dag van morgen op, want de
naoorlogse snelle bevolkingsgroei is in sommige landen omgeslagen in
een krimpende bevolkingsomvang, en in andere landen wordt deze
inkrimping verwacht (1). Kort na de tweede wereldoorlog was er in de
Verenigde Staten en Noordwest-Europa sprake van een baby boom die
tot ongeveer het midden van de jaren zestig duurde. In het zuiden van
Europa was er veel minder sprake van een explosieve toename van het
aantal geboorten. "Fertility was relatively high and decreased slowly until
the end of the 1970s. Only then did the decrease become more intensive"
(Klinger, 1984: 94). Vanaf het midden van de jaren zestig is in alle
landen een sterke afname van het aantal geboorten zichtbaar, die in de
meeste landen tot gevolg heeft dat het geboortenniveau tot onder het
vervangingsniveau is gedaald. Dat wil zeggen dat het geboortenniveau
"lager dan nodig is om er voor zorg te dragen dat opvolgende generaties
elkaar getalsmatig vervangen" hetgeen tot ontwikkelingen van 'ontgroe-
ning' en 'vergrijzing' leidt (Van den Brekel, 1990: 5).
De laagste geboortencijfers worden gevonden in het noorden en westen
van Europa en in Italie, en alleen in Ierland wordt nog een geboortencij-
fer gevonden dat boven het vervangingsniveau ligt (Van de Kaa, 1987:
19). In West-Duitsland en Denemarken hebben de lage geboortencijfers
reeds tot gevolg dat de omvang van de eigen bevolking afneemt (Van
Praag, 1987: 35; Van den Brekel, 1985: 60; 1990). Een verdere daling
valt nog te verwachten, immers de combinatie van ontgroening en laag
geboortenniveau zal leiden tot nog minder geboorten. Steeds minder
vrouwen krijgen kinderen en het aantal dat zij krijgen is veelal beperkt
tot 66n of twee.

Maar niet alleen ten aanzien van het aantal geboorten is er een grote
verschuiving opgetreden, ook op het gebied van de huwelijkssluiting
hebben zich grote veranderingen voorgedaan. Net als het aantal geboor-
ten is ook het aantal huwelijkssluitingen de laatste jaren sterk afgeno-
men. Deze ontwikkeling deed zich het eerst voor in de Scandinavische
landen in de loop van de jaren zestig, gevolgd door de meeste andere
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Westeuropese en de Noordamerikaanse landen in de jaren zeventig. De
zuidelijke Europese landen volgden pas in de tweede helft van de jaren
zeventig (Sardon, 1986; zie ook Van de Kaa, 1987; Boh, 1989).
Er wordt niet alleen later een huwelijk gesloten, een huwelijk wordt ook
vaker dan vroeger het geval was weer ontbonden. Het aantal echtschei-
dingen is sterk toegenomen sinds het midden van de jaren zestig. In de
Scandinavische landen en de Verenigde Staten betreft het ongeveer de
helft van de huwelijken, in de overige landen rond de dertig procent.
Wanneer deze ontwikkeling zich door zou zetten, dan kan men verwach-
ten dat 85% van de huwelijken in Europa in het jaar 2000 door echt-
scheiding zal zijn ontbonden (Wiegman aangehaald door Boh, 1989:
280). Overigens is het echtscheidingscijfer vooral hoog in de noordelijke
landen van Europa (Van de Kaa, 1987; Lesthaeghe, 1987). In Zuid-
Europa komt officiele echtscheiding aanzienlijk minder voor. In Italia
bijvoorbeeld wordt slechts 66n op de dertig huwelijken officieel ontbon-
den, maar van 66n op iedere tien huwelijken besluiten de partners uit
elkaar te gaan (vgl. Boh, 1989: 296).

Jongeren blijken de stap naar het huwelijk niet meer in zulke grote
getale als voorheen te zetten. Er valt een stijging waar te nemen van de
gemiddelde huwelijksleeftijd, hetgeen weer nauw samenhangt met de
groeiende populariteit van allerlei alternatieve vormen van samenleven
zoals het ongehuwd samenwonen. Met name in de noordelijke landen
van Europa is samenwonen populair (Trost, 1980; Van de Kaa, 1987;
Boh, 1989) (2). In Denemarken en Zweden woonde in 1975 zo'n 30%
van de vrouwen in de leeftijdsgroep van 20-24 jaar ongehuwd samen.
Percentages die uitsteken boven die in de andere Westeuropese landen.
In Nederland woonde in 1982 zo'n 15% van de 20-24 jarige vrouwen
ongehuwd samen, in Noorwegen was dat in 1977 12%, maar in Frankrijk,
Belgi8 en Engeland worden percentages beneden de 10% gevonden
(Lesthaeghe, 1987: 20). In landen als Zweden en Denemarken heeft het
samenwonen dezelfde status verkregen als het huwelijk (vgl. Boh, 1989:
279), maar in het algemeen wordt aangenomen dat samenwonen meer
als een fase voorafgaand aan het huwelijk moet worden beschouwd.
Vooral wanneer er kinderen komen kiezen vele samenwonenden alsnog
voor het huwelijk. "It is estimated that 30 to 40% per cent of all children
in Europe (..) are conceived out of marriage, but by the time the child is
born only a much smaller proportion of mothers is not married" (Boh,
1989: 279).
Niet alleen het ongehuwd samenwonen is een in toenemende mate
populair wordende leefvorm, ook het aantal alleenstaanden is toegeno-
men van 1960 tot 1980. In Zweden bestaat anno 1980 een derde van de

gezinnen uit een persoon en ook in andere landen bestaat bijna een
kwart van de gezinnen uit slechts 66n persoon. De zuidelijke landen
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blijven wat achter met percentages van rond de 10% (Van de Kaa, 1987:
33; zie ook Lesthaeghe, 1987: 21). Of men uit vrije wil kiest voor het
alleen blijven moet echter worden betwijfeld. Alleen blijven gaat vaak
gepaard met eenzaamheidsgevoelens en vrijgezel zijn is "voor de mees-
ten meer een - al dan niet zelf gekozen - fase in het bestaan dan een
alternatief voor het huwelijk" (Langeveld, 1985:  18).
Ook voor het alleenstaand ouderschap wordt door slechts een gering
aantal mensen vrijwillig gekozen. Verreweg de meeste eenoudergezinnen
ontstaan door scheiding of verweduwing. In 1977 was 59% van de
eenoudergezinnen het gevolg van verweduwing en in 31% van de geval-
len ging het om een eenoudergezinssituatie ten gevolge van een schei-
ding (Van den Akker en Zeijl, 1983: 7; zie ook Van de Kaa, 1987: 35).
Steeds groter is echter het aantal gescheiden alleenstaande ouders
geworden, net zoals ook het aandeel ongehuwd alleenstaande ouders is
toegenomen. In Spanje en Ierland vormen de verweduwden nog het
grootste deel van de eenoudergezinnen, in Zweden, Groot-Brittanni8 en
de Verenigde Staten worden deze overschaduwd door het aantal eenou-
dergezinnen dat het gevolg van een scheiding is of van ongehuwd blijven
(Niphuis-Nell, 1988: 41). De groep vrouwen die het alleenstaand ouder-
schap bewust heeft gekozen is klein (vgl. Langeveld, 1985: 18). Overi-
gens is het eenoudergezin natuurlijk geen nieuw verschijnsel, immers ook
vroeger kwamen mannen of vrouwen er met hun kinderen alleen voor te
staan door het overlijden of door het weglopen van de partner. Ook
kwam het verschijnsel van ongehuwd moederschap voor. Maar "it may be
assumed that never before were such a large number of lone parents
responsible for the nurturing of their child(ren) for a considerable period
of time" (Boh, 1989: 290). In de meeste Westeuropese landen kan
inderdaad een geringe toename van het aantal eenoudergezinnen worden
waargenomen, net zoals in de meeste landen het voornamelijk vrouwen
zijn die aan het hoofd staan van dergelijke gezinnen (Van de Kaa, 1987:
35).

In de westerse wereld is de wat de Parsoniaanse conceptie van de ideale
gezinsvorm wordt genoemd, het meest verbreid. Het is de gezinsvorm
waarin de man kostwinner is en wiens taken dan ook buiten het huishou-
den liggen, terwijl de vrouw gericht is op binnen het huishouden liggen-
de, affectieve, taken. Er is met andere woorden in een dergelijke gezins-
vorm sprake van een functionele arbeidsdeling (Rapoport, 1989: 53-54).
De laatste jaren echter treden meer vrouwen toe tot het arbeidsprpces
en het percentage vrouwen in het totaal aantal arbeidskrachten varieert
in 1980 rond de 40%. Vooral in de Oosteuropese landen is het aandeel
vrouwen in het arbeidsproces groot, in Nederland, Groot-Brittannie,
Italie en Belgie is dat percentage relatief laag. Daarbij blijkt echter wel
onderscheid gemaakt te moeten worden in de arbeidsvorm. In Neder-



188

land bijvoorbeeld zijn veel vrouwen parttime werkzaam. Een nadere
differentiatie is dan ook op zijn plaats. Boh (1989) onderscheidt vier
patronen (Boh, 1989: 270):
1. een geringe arbeidsparticipatie van vrouwen komt voor in landen als

Belgie, Italia, West-Duitsland en Nederland
2. een hoge arbeidsparticipatie komt voornamelijk voor in socialistische

landen
3. een positie tussen deze uitersten wordt ingenomen door Finland en

Frankrijk waar in het algemeen het percentage vrouwen in het
arbeidsproces ligt tussen de 40 tot 50 en waar slechts een gering
percentage parttimers is

4. in landen als Groot-Brittannie, Noorwegen en Zweden is het aandeel
parttime werkende vrouwen groot.

Er is met andere woorden een grote diversiteit aan samenlevingsvormen
ontstaan, naast het nog altijd in grote getale voorkomende traditionele
huwelijk. 'There has been an increase in households which represents
variants in relation to classical definitions of the family: single individual
households, couples living together not married, single parents, gay
couples, 'reconstituted' families containing children of earlier unions of
one or more of the adult members, and so on" (Rapoport, 1989: 56). Het
aantal huishoudens neemt toe, maar tegelijkertijd neemt het aantal
personen per huishouden af als gevolg van het dalend aantal geboorten.
Er is sprake van ontgroening en vergrijzing. De ontgroening wordt ook
wel in verband gebracht met het toenemend aantal vrouwen dat in het
arbeidsproces participeert, hetgeen gepaard zal gaan met een herverde-
ling van taken en derhalve met veranderende rollen van man en vrouw.
In dit verband kan het kwantitatieve tekort van kinderopvangvoorzienin-
gen worden genoemd als mogelijke rem op het toetreden van vrouwen
tot de arbeidsmarkt.
Al deze ontwikkelingen doen zich in min of meer vergelijkbare vorm
voor in de westerse wereld, maar desondanks bestaan er wel degelijk
verschillen in de mate waarin ze zich hebben voorgedaan. Vooral de
noordelijke landen lopen in deze ontwikkelingen voorop, terwijl de
zuidelijke landen, te zamen met de Ierse Republiek meestal wat achter-
blijven in het overnemen van deze veranderingen in leefvormen.

63 Veranderingen in waardenori6ntaties

Boven beschreven demografische ontwikkelingen staan niet op zichzelf,
maar zijn gepaard gegaan met fundamentele veranderingen die zich in
de samenleving hebben voorgedaan zoals de toegenomen individualise-
ring, secularisatie, democratisering en pluriformering.
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Veel minder dan vroeger wordt gehandeld volgens de traditionele
normen, daarentegen vertoont zich op dit gebied de individuele voorkeur
voor bepaalde gedragingen. Een huwelijk is niet meer zoals vroeger een
min of meer vanzelfsprekende zaak, het aangaan van een huwelijk is een
individuele beslissing geworden, gebaseerd op eigen voorkeuren. Vroeger
was het de "normale" gang van zaken dat men in het huwelijk trad en
dat een gezin werd gesticht. In de traditionele burgerlijke samenteving
was het huwelijk de hoogste levensvervulling.
Huwelijk en gezin zijn heden ten dage slechts 66n van de vele mogelijke
varianten van samenleven. De publieke opinie wijst de niet huwelijkse
samenlevingsvormen niet zonder meer a£ Het alleenblijven en het onge-
huwd samenwonen wordt door een toenemend aantal mensen acceptabel
gevonden (vgl. Moors, 1989: 31; Van den Akker, 1988: 33; Thornton,
1989). Samenwonen wordt door velen gezien als een fase die voorafgaat
aan het huwelijk, en niet als een blijvend alternatief voor het huwelijk
(Boh, 1989: 279).

Echtscheiding wordt in toenemende mate geaccepteerd. In 1962 stond
51% van de vrouwelijke ondervraagden in Amerika positief tegenover
het ontbinden van een huwelijk indien er kinderen waren en de ouders
niet meer met elkaar overweg konden. In 1977 was dat percentage
gestegen tot 80% (Thornton, 1989: 880). Het percentage Nederlanders
dat een scheiding ontoelaatbaar vindt is gedaald van 48% in 1965 tot 7%
in 1986 (Van den Akker, 1988: 32). De tegenstand die de liberalisering
van echtscheiding met name in de zuidelijke Europese landen ondervindt
wordt voornamelijk toegeschreven aan het daar nog altijd voortlevende
traditionalisme en de dominantie van de katholieke kerk (Hdllinger,
1988: 4).
In brede kring is echtscheiding uit de sfeer van schuld en schaamte
gehaald. Gescheiden mensen worden niet meer gestigmatiseerd en een
scheiding heeft geen negatieve effecten meer op de maatschappelijke
carri&re van iemand (Boh, 1989: 281). In vrijwel alle landen zijn de
wettelijke regelingen met betrekking tot echtscheiding in het begin van
de jaren zeventig aangepast en geliberaliseerd. Tot die tijd kon een
huwelijk alleen door echtscheiding worden ontbonden indien er sprake
was van overspel geweld, kwaadwillige verlating en gevangenisstraffen
(vgl. Weeda, 1981b: 77). Echtscheiding werd mogelijk gemaakt bij weder-
zijdse instemming (Boh, 1989: 280).
De toename van echtscheiding wordt vooral toegeschreven aan de
veranderde eisen die er aan een relatie worden gesteld. Moderne relaties
zijn, meer dan vroeger het geval zou zijn geweest, gebaseerd op liefde en
affectie en daarom minder stabiel. De sociaal-economische noodzaak bij
elkaar te blijven is in de verzorgingsstaat verdwenen en daarmee de druk
om een relatie kost wat kost in stand te houden (Trent en South, 1989:
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392). In toenemende mate is er sprake van gelijkheid tussen de echtge-
noten. In het traditionele huwelijk lagen de rollen vast. De man was
kostwinner, de vrouw verzorgde kinderen en echtgenoot. Zo wordt ook
door Lesauvage het burgerlijke familieleven beschreven: "De mannen
zorgen voor de zaken buitenshuis, de vrouwen beheren het huishouden
en vinden hun geluk in de zorg voor hun kinderen en hun man" (Lesau-
vage geciteerd door Shorter, 1975: 239). In de plaats van de bevelshuis-
houden is een onderhandelingshuishouden tot stand gekomen waarin
vrouwen, vooral in financiele zin, minder afhankelijk worden van hun
partner, waardoor echtscheiding wordt vergemakkelijkt.

Kinderen krijgen buiten een huwelijk leidt niet automatisch tot proble-
matische situaties en gedwongen huwelijken. Kinderen krijgen is, net
zoals het sluiten van een huwelijk, tot een bewuste keuze geworden. Het
idee dat iedere vrouw is voorbestemd om kinderen te krijgen en op te
voeden, heeft stilaan plaatsgemaakt voor de opvatting dat de vrouw zelf
moet uitmaken of ze wel of geen kinderen wenst. In Amerika is het
percentage moeders dat vindt dat een gehuwd paar dat kinderen kan
krijgen die ook zou moeten krijgen, gedaald van 85% in 1962 tot 43% in
1980. Ook staat men in het algemeen tolerant tegenover de mogelijk-
heid dat de eigen kinderen misschien wel zouden willen kiezen voor een
leven zonder kinderen (Thornton, 1989: 881). Hetzelfde kan worden
geconstateerd in Nederland waar in 1968 73% van de ondervraagden de
stelling onderschreef dat kinderen krijgen het doel van het huwelijk is,
maar waar in 1981 dat door slechts 46% werd gevonden (Weeda, 1983d:
84). Het percentage Nederlanders dat bewust kinderloos blijven onaan-
vaardbaar vindt is gedaald van 69% in 1965 tot 7% in 1986 (Van den
Akker, 1988: 32). Een huwelijk kan ook zonder kinderen bevredigend
zijn omdat in een huwelijk steeds meer de emotionele, interpersoonlijke
elementen zijn gaan overheersen.
In de moderne maatschappij krijgt men kinderen omdat men ervoor
kiest en waarbij het aantal door de individuen zelf kan worden bepaald.
Kinderen krijgen is geen economische noodzaak meer. In de voormoder-
ne samenlevlng betekenden kinderen economische zekerheid, maar in de
moderne welvaartsstaat is dat niet meer het geval. Daar zijn de kosten
van kinderen in economische zin hoger dan de baten. "High fertility was
not uneconomical in the traditional family engaged in familial producti-
on, while it is uneconomical in contemporary societies with a dominant
non-familial labour market" (Caldwell, 1981: 24). Het kiezen voor kinde-
ren berust derhalve niet meer op economische en financiele motieven,
maar op individuele motieven. Mede daardoor is de keuze voor bepaal-
de mensen het bewust kinderloos blijven. Ook door de toegenomen
emancipatie en de veranderde rol van de vrouw in de samenlevmg is de
kinderloosheid toegenomen. Vrouwen nemen meer deel aan het arbeids-
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proces en zien zich steeds minder graag in de rot van huisvrouw ge-
plaatst. Individuele ontplooiingsmogetijkheden worden vooral buiten het
huishouden gezocht. Een van de belangrijkste motieven van vrouwen om
geen kinderen te krijgen lijkt de angst om opgesloten te raken in het
eigen huis en om het leven poetsend en slovend te moeten doorbrengen
(Roelofs, 1979: 78).
Het verrichten van betaalde arbeid buitenshuis wordt door steeds meer
vrouwen als mogelijkheid aangegrepen om zich te ontplooien. Ook van
vrouwen die wel kinderen hebben wordt verwacht dat zij in toenemende
mate tot de arbeidsmarkt zullen gaan toetreden. De publieke opinie
lijken zij mee te hebben. Steeds meer mensen zijn van mening dat
moederschap en arbeid geen onverenigbare zaken meer zijn. "There is
now wide acceptance in both East and West European countries that
married women are legitimately oriented to working outside the home"
(Rapoport, 1989: 58).

Seksualiteit was exclusief voorbehouden aan het gehuwde stel en had
voornamelijk de voortplanting tot doel. Seksualiteit en voortplanting zijn
echter niet meer nauw aan elkaar gekoppeld. De opkomst van anticon-
ceptiva en vooral ook de acceptatie daarvan onder grote delen van de
bevolking hebben ongewenste zwangerschappen sterk doen dalen, zo is
het algemene idee. Maar ook in vroeger dagen werden natuurlijk al
pogingen ondernomen het aantal geboorten te beperken. Het is niet zo
dat "in traditional, pre-modern societies fertility was left exclusively to
strictly biological and demographic factors, and that it was a result of
'irrational' behaviour" (Saporiti, 1989: 198). Echter in de traditionele
samenleving heerste als het ware een 'geboorten- stimulerende' sociale
controle varierend van "religious doctrine to moral codes, law, educati-
on, community customs, marriage habits and family organization"
(Saporiti, 1989: 199). De toegenomen individualisering zouden deze
invloeden hebben doen verminderen (3). Kinderen krijgen is een optie
geworden en daarmee hebben kinderen in het leven van mannen en
vrouwen een andere betekenis gekregen.
De opvattingen over het gewenste aantal kinderen zijn eveneens veran-
derd. De meeste mensen kiezen voor 66n of twee kinderen (Boh, 1989:
286; zie ook Frinking en Nelissen, 1988).
Het huwelijk diende de seksualiteit te reguleren (Schelsky, 1958: 27; zie
ook Russell, 1980: 37) en voor- en buitenechtelijke seksualiteit werden in
het algemeen beschouwd als zondig of misdadig, maar kwamen wel
degelijk voor, hoewel harde gegevens daarover ontbreken (zie ook
Shorter, 1975). In bepaalde rurale gebieden in Europa was het zelfs
gebruikelijk dat niet eerder dan nadat de vrouw in verwachting was
geraakt een huwelijk werd gesloten. De vrouw diende op die manier te
bewijzen dat zij vruchtbaar was (Boh, 1989: 277). Heden ten dage
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bestaat er meer begrip voor v66r- en buitenhuwelijkse seksualiteit. In
ieder geval worden dergelijke gedragingen niet meer zonder meer
afgewezen. Steeds meer wordt seksualiteit voor het huwelijk aanvaard-
baar gevonden (Kooy, 1983: 58; Thornton, 1989: 883-887), terwijl tevens
de acceptatie van buitenhuwelijkse seksualiteit is toegenomen (Buunk,
1980: 16-19; Schelvis, 1983: 122; Thornton, 1989: 883-887). Ook de
tolerantie tegenover homoseksualiteit is toegenomen waardoor ook rond
homofiele paarvorming niet langer een taboesfeer heerst. De homosek-
suele relatie wordt door een gering aantal mensen afgekeurd (Weeda,
1983b: 87).

Door sommigen worden al deze ontwikkelingen geinterpreteerd als een
bevrijding uit de knellende banden van weleer, als een doorbraak in de
mogelijkheden voor persoonlijke ontplooiing en eigen creativiteit (o.a
Weeda, 1983b; Van der Avort, 1987). Weeda spreekt van een verder-
gaande individuatie of individualisering: "de toenemende bewustwording
van de betekenis van de eigen persoonlijkheid. Ermee gepaard gaat een
bewustwording van waarden, normen en structuren" (Weeda, 198la: 19;
Weeda, 1982: 11; Weeda, 1983b: 75). De consequentie van deze steeds
verdergaande individuatie is dat steeds minder mensen de bestaande
regels en wetten als vanzelfsprekend willen aanvaarden.
Anderen interpreteren de genoemde ontwikkelingen veel minder positief
en zien ze als tekenen van een afbraak van het goede dat het traditione-
le huwelijk in zich had. Het individu heeft geen haven meer in de
harteloze wereld hetgeen zal leiden tot narcistische individuen die alleen
maar voor zichzelf leven en geen aandacht (willen) schenken aan ande-
ren (Lasch, 1980; 1981). Het is een cultuur van vrijblijvendheid, van
consumentisme, zoals Zijderveld het ethos van de verzorgingsstaat
omschrijft (Zijderveld, 1979; 1981b; 1983a).

Over de rol en betekenis van huwelijk en gezin in de toekomst wordt
uiteenlopend gedacht. Door sommigen wordt de verwachting uitgespro-
ken dat er een hernieuwde belangstelling zal zijn voor het huwelijk.
Daarbij baseert men zich dan veelal op de resultaten van onderzoe-
kingen bij jongeren. "Het huwelijk is nog steeds voor de overgrote
meerderheid der jongeren de leefvorm waarin ze terecht wensen te
komen. Zo goed als tachtig procent acht het hoogstwaarschijnlijk dat ze
ooit zullen trouwen" (Buunk, 1984: 35). Ook in Amerika wordt het
huwelijk door een meerderheid van de mensen nog altijd gewaardeerd.
"Most Americans still plan to marry and to have children, and optimism
for achieving success in marriage remains high" (Thornton, 1989: 891).
In hun onderzoek vonden de Nijmeegse sociologen Felling, Peters en
Schreuder dat het afscheid van het burgerlijk waardepatroon geen
betrekking heeft op de familiale burgerlijke waarden. "Huwelijk, gezin en
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kinderen worden ook in 1979 nog hogelijk gewaardeerd door de Neder-
landse bevolking" (Felling, Peters en Schreuder, 1983: 192). Anderen
wijzen erop dat er steeds meer behoefte zal komen aan een partner die
genegenheid voelt en betrokkenheid toont (Knox, 1979: 21; vgl. ook de
ethic of commitment waar Yankelovich (1981) van spreekt) en de vraag
naar zulk een intieme en vertrouwelijk vriendschap zal dan ook de reden
zijn dat het huwelijk niet van het toneel zal verdwijnen (De Burger,
1977: 656).
Aan dat huwelijk zullen echter wel andere verwachtingen worden gekop-
peld dan tot nu toe het geval was. Een nieuw relatie-ideaal zal ontstaan
waarin partners gelijkwaardig zijn en beiden zich zullen richten op de
eigen persoonlijke ontwikkeling zonder vast te houden aan stereotiepe
rolpatronen. Het is de ideologie van de niet-bindende verbintenissen.
Weeda heeft het, net als het echtpaar O'Neill, over het open huwelijk
waarin men elkaar vrij laat (vgl. Douma, 1981: 114; O'Neill en O'Neill,
1973). Tot een soortgelijke, maar wat pessimistischer ingevulde conclusie
komt ook Shorter. "Het gezin zoals wij dat kenden valt uiteen om
vervangen te worden, geloof ik, door het vrijzwevende paar, een echtelij-
ke diade die spectaculaire splitsingen en fusies kan ondergaan, en die
het stellen moet zonder meedraaiende satellieten als kinderen in de
puberteit, goede vrienden en buren....zij hebben als levensbegeleiders
slechts de verwanten, die hen met vriendelijke glimlach op de achter-
grond opwachten" (Shorter, 1975: 291). Hoewel in de visie van Van der
Avort ook in de toekomst het huwelijk niet van het toneel zal verdwijnen
verwacht ook hij dat het huwelijk een drastische gedaanteverwisseling zal
ondergaan. Hij ziet een ontwikkeling "in de richting van het onderhande-
lingsmodel" (Van der Avort, 1987: 301; Van der Avort, 1988a; Lange-
veld, 1985). Een dergelijk model kenmerkt zich zowel door kameraad-
schappelijkheid als door individualiteit. Met kameraadschappelijkheid
wordt bedoeld "een vriendschappelijke en vertrouwelijke onderlinge
verhouding, uitgedrukt door elementen als wederzijds begrip, op elkaar
kunnen terugvallen en steun aan elkaar" (Van der Avort, 1988b: 38). Het
andere kenmerk lijkt daar niet mee te kunnen stroken. Individualiteit
verwijst naar individuele denkwijzen en afzondering van strikt persoonlij-
ke aangelegenheden. Dat betekent dat onderhandeld moet worden,
immers de combinatie van individualiteit en kameraadschappelijkheid
"vereist voortdurend wikken en wegen: wat zal wel en wat niet tot de
relatie worden gerekend, hoe hecht moet de onderlinge band zijn en hoe
groot de inzet voor de relatie, welke zijn ieders rechten en plichten,
gegeven het gelijkheidsbeginsel, hoe open zal de relatie zijn en hoe
exclusief, hoe uitgebreid de communicatie, welke eigen ruimte zal ieder
hebben bij de besluitvorming en bij meningsverschillen, welke betekenis
heeft de beleving van seksualiteit, en welke beperkingen en mogelijkhe-
den biedt de gezinsvorming?" (Van der Avort, 1988b: 39). Het onderhan-
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delingshuishouden is een direct gevolg van de gewijzigde rolopvattingen
die de vrouw niet meer traditioneel in haar rol als huisvrouw dringt. Het
automatisme waarmee de mannen en vrouwenrollen werden aanvaard is
verdwenen en beide partners zullen in onderhandeling moeten over de
verdeling van de rollen (Langeveld, 1985: 22).
Naast de grote belangstelling die ook in de toekomst nog zal uitgaan
naar het huwelijk zullen naar verwachting steeds meer mensen kiezen
voor alternatieve samenlevingsverbanden (Weeda, 1983b: 100; Van der
Avort, 1987: 301). Alvin Toffier (1981: 213) heeft zich eveneens in dit
soort termen uitgesproken, terwijl ook een onderzoek onder "deskundi-
gen" een dergelijk strategisch standpunt opleverde (zie ook Beuckens-
Vries, 1980: 107).
Op basis van demografische statistieken zou men kunnen prognosticeren
dat het aantal ongehuwd samenwoningen zal stijgen. "The most recent
figures suggest that not much more than 50 to 60 percent of men and
women in Northern and Western European countries will ever marry if
conditions remain as they are" (Van de Kaa, 1987: 14), waar Van de Kaa
overigens onmiddellijk aan toevoegt dat dit laatste niet erg waarschijnlijk
is "for it is the unusual combination of the lowering of the age at first
marriage until the 197Os, followed by "postponement" of marriage that
results in the pattern (..) and it is not yet certain how permanent this
postponement will be" (Van de Kaa, 1987: 14).

Voor de diverse individuele gedragingen zijn in het EVSSG onderzoek
geen indicatoren voorhanden. Weliswaar is naar de burgerlijke staat ge-
vraagd maar het aantal respondenten in onze steekproef dat samen-
woont is zeer beperkt en alleen in Denemarken komt het percentage
samenwonenden boven de 10% uit (4). In Noord-Ierland maken ze in
het geheel geen deel uit van de onderzoekspopulatie en in Spanje en
Ierland bedraagt hun aandeel niet meer dan 1%. De huwelijkse staat
komt verreweg het meest voor en het is niet onwaarschijnlijk dat ook
een deel van de samenwonenden later alsnog in het huwelijk zal treden.
Zij zijn gemiddeld genomen beduidend jonger dan de gehuwden en
bovendien vindt een overgrote meerderheid van hen het huwelijk geen
verouderde instelling. Wellicht zien zij het samenwonen als een fase die
vooraf gaat aan een huwelijk en niet als een definitief alternatief daar-
voor (zie ook Van de Kaa, 1987: 17).
De meesten van de ondervraagden leven in een huishouden dat geba-
seerd is op het huwelijk. Daarmee wordt al aangegeven dat er ook
andere vormen van huishoudens bestaan. Huishouden is een zeer ruim
begrip waarmee niet alleen een (gehuwd) paar en hun kinderen kan
worden aangeduid, maar evenzeer een aantal in eenzelfde woning
levende individuen die een gemeenschappelijke huishouding voeren.
Burie verstaat onder een huishouden "een verzameling van individuen
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die gezamenlijk in een afzonderlijke woning gehuisvest zijn en wier
onderlinge relaties gekenmerkt worden door een geringe sociale afstand"
(Burie, 1972: 18). Het gezin is dan een specifiek soort huishouden omdat
in veel gehanteerde definities van het gezin de nadruk wordt gelegd op
het gehuwde paar en hun kinderen (vgl. Kooy, 1977: 15; Frinking, 1982:
107). Zo'n definitie koppelt huwelijk en gezin hetgeen vele andere
relatievormen buiten spel zet, zoals verweduwden met hun kinderen,
gescheiden en ongehuwd samenwonenden met hun kinderen en de (al
dan niet bewust) ongehuwde moeders met hun kinderen. Bijna 13% van
de ondervraagden behoort tot 66n van deze laatstgenoemde groepen, het
meest nog de verweduwden met kinderen (8%) of gescheiden mensen
met kinderen. Minder  dan   1 % is ongehuwd  met  66n  of meer kinderen.
Zoals in tabel 1 (in bijlage C) valt af te lezen is de 'traditionele' definitie
van gezin van toepassing op bijna 55% van de ondervraagden. Beperken
we de definitie niet tot de groep gehuwden met hun kinderen, maar
rekenen we allen met kinderen tot degenen die een gezin vormen, dan
kan de groep behorende tot een gezin worden uitgebreid met 13%.
Tweederde van alle ondervraagden leeft dan in een gezin. Verwacht mag
worden dat ook van de groep (ionge) ongehuwden tenminste een deel
nog 'thuis' woont of in ieder geval nog onder de hoede van 'thuis' valt,
zodat het grootste deel van de ondervraagden deel uitmaakt van een
gezin. Of zij over het gezin en het huwelijk ook de traditionele opvattin-
gen en waarden delen is het onderwerp van dit hoofdstuk waarin we
trachten na te gaan hoe men anno 1981 in de verschillende westerse
landen denkt over huwelijk en gezin en de daarmee verbonden gebieden
seksualiteit en opvoeding. Daarbij verwachten we dat in bepaalde landen,
met name de Zuideuropese, minder moderne opvattingen heersen dan in
landen als de Verenigde Staten en de Noordeuropese landen. Een
dergelijke indeling komt in de literatuur steeds weer ter sprake.
Van de Kaa wijst erop dat de veranderingen op het gebied van primaire
relatievorming zich het eerst manifesteerden in Zweden en Denemarken
en zich van daar uit verspreidden over de andere Westeuropese landen
(vgl. Van de Kaa, 1987: 11-12; zie ook Boh, 1989). Globaal gesproken
laten de landen in Europa (zowel oost als west) zich in vier groepen
onderbrengen die elkaar als het ware opvolgen in de veranderingen op
dit terrein (5). De noordelijke landen van West-Europa lopen, samen
met Amerika, met alternatieve samenlevingsvormen en de acceptatie van
nieuwe opvattingen ten aanzien van primaire relaties voorop (6). Het
EVSSG onderzoek kan inzicht geven in hoeverre in een aantal landen
van de westerse wereld opvattingen over en waarden op het gebied vanprimaire relaties in een ongelijk tempo veranderd zijn. Niet de gedragin-
gen staan centraal maar de opvattingen over het huwelijk, het gezin,
echtscheiding, seksualiteit, kinderen en opvoeding. Daarbij is de vraag
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aan de orde of met de beschikbare data waarden op dit gebied kunnen
worden aangeduid.

6.4 Waarden rond het huwellik

In de jaren zestig en zeventig is de naoorlogse ontwikkeling van een
toenemende huwelijksintensiteit omgebogen in een daling. Aan het eind
van de jaren zeventig was het nuptialiteitscijfer terug op het niveau van
1960 (zie Lesthaeghe, 1983: 418). Na jaren waarin steeds meer jongeren
in het huwelijk traden, neemt de gemiddelde leeftijd bij huwelijkssluiting
weer toe. Cohortanalyses bevestigen dit: er wordt minder jong en minder
vaak getrouwd (Burnell, 1985; zie ook Boh, 1989; Frinking, 1982; 1985;
Frinking en Van Poppel, 1977; Van Poppel, 1974). Deze ontwikkeling
hangt samen met een sterke toename van het aantal nieuwe samenle-
vingsvormen waaronder niet alleen samenwonenden vallen, maar ook
woongroepen, communes, homofiele samenwoningen, eenoudergezin-
nen, alleenstaanden en IAT (Living Apart Together) relaties (zie
Langeveld, 1985; Rapoport, 1989).
Maar ondanks al deze alternatieven blijft een overgrote meerderheid in
de westerse wereld van mening dat het huwelijk geen verouderde
instelling is (tabel 2). Vrijwel overal is driekwart of meer van de onder-
vraagden deze mening toegedaan. In tegenstelling tot hetgeen verwacht
werd behoren Spanjaarden en Italianen niet tot de volken die het minst
de voorgelegde uitspraak afwijzen: relatief veel respondenten in beide
landen is het met de uitspraak eens (7). Ook in Frankrijk wordt wat
vaker de mening gedeeld dat het huwelijk verouderd is. Bijna den op de
drie respondenten vindt het huwelijk wel verouderd.
Het grote aantal respondenten dat het huwelijk niet verouderd vindt
roept vraagtekens op over de interpretatie van de vraag. Men kan
bijvoorbeeld om zich heen kijken en constateren dat het huwelijk nog de
meest voorkomende vorm van samenleven is, maar men kan ook van
oordeel zijn dat het huwelijk nog steeds de meest waardevolle vorm van
samenleven is. Nu is het overgrote deel van de ondervraagden zelf
gehuwd, zodat het wellicht te verwachten was dat het huwelijk positief
wordt beoordeeld, immers men beoordeelt de eigen, vrijwillig gekozen,
situatie. Gehuwden zijn inderdaad wat meer dan de ongehuwden van
mening dat het huwelijk niet verouderd is (tabel 3). En ook weduwen en
weduwnaren denken er zo over, en hoewel het aantal samenwonenden in
ons onderzoek zeer beperkt is zijn ook zij overwegend (meer dan de
helft van hen) van mening dat het huwelijk niet verouderd is. Ook onder
de alleenstaanden is men vaak de mening toegedaan dat het huwelijk
niet uit de tijd is. Gekoppeld aan de jonge leeftijd zou dit kunnen
impliceren dat het huwelijk voor de meesten, ook jongeren, nog steeds
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betekenis heeft, hetgeen ook blijkt uit de animo onder de jongeren om
te trouwen. Hoewel die in de loop der jaren wat is afgenomen zegt in
1981 nog altijd driekwart van de Nederlandse jongeren dat zij van planzijn in de toekomst in het huwelijk te treden (vgl. Schelvis, 1983: 117-
118), en ook de meeste Amerikanen zeggen in het huwelijk te willen
treden (Thornton, 1989: 891).

Het huwelijk is dus nog altijd een populair instituut waar de meeste
mensen voor kortere of langere (de rest van hun leven) tijd in terecht
willen en zullen komen.
Als redenen waarom men in het huwelijk wenst te treden worden
meestal argumenten genoemd als 'het hoort nu eenmaal zo', of 'verliefd-
heid' of 'omdat iedereen het doet'. Zo men al verwachtingen heeft van
het huwelijk "wordt vooral gesproken van liefde, geborgenheid...." (Wee-
da, 1983a: 159; zie ook Gittins, 1985: 73).
Dit wordt ook teruggevonden in de antwoorden die men geeft op de
vraag welke van een aantal voorgelegde zaken men belangrijk vindt voor
het welslagen van een huwelijk (tabel 4). De meest genoemde aspecten
liggen in het expressieve, emotionele vlak. Trouw', 'wederzijds respect
en waardering' alsmede 'begrip en verdraagzaamheid' worden door een
overgrote meerderheid van de ondervraagden belangrijk gevonden. Het
trio 'gelijke sociale achtergrond', 'dezelfde religieuze opvattingen' en
'identieke politieke opvattingen' worden het minst belangrijk gevonden.
Echter, de volgorde naar de mate van instemming met de verschillende
aspecten is verschillend in de afzonderlijke landen.
Ondanks de verschillen tussen de landen in het aantal respondenten dat
een bepaald aspect belangrijk vindt, alsmede verschillen in de volgorde
naar belangrijkheid, ontstaat er globaal eenzelfde beeld in alle landen.
Veel aandacht voor emotionele, affectieve aspecten, weinig voor over-
eenkomsten in sociale achtergrond tussen de partners.

Naar hun inhoud zou men de voorgelegde items in drie categorieen
kunnen indelen. Een eerste categorie heeft betrekking op de kwaliteit
van de relatie, zoals die blijkt uit gedrag en houding van de huwelijks-
partners. Het zijn de vragen over trouw, wederzijds respect en waarde-
ring en over begrip en verdraagzaamheid.
De tweede groep van vragen duidt op het belang van een gemeenschap-
pelijke sociale achtergrond en van overeenkomst in politieke en gods-
dienstige opvattingen. Terwijl de eerste categorie rechtstreeks op een
affectieve kwaliteit van de relatie betrekking heeft, gaat het in de tweede
voornamelijk om een grondslag voor de huwelijksrelatie die wordt
gevormd door levensstijl en gelijkheid van opvattingen, over zaken die
vroeger belangrijk werden gevonden (zie o.a. Kooy, 1975: 60 e.v.; De
Hoog, 1977: 13 e.v.). Ook kinderen zouden dan daartoe kunnen worden
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gerekend. Huwelijk en voortplanting waren vroeger immers nauw aan
elkaar gekoppeld. Het huwelijk was een "levensgemeenschap van man en
vrouw, bestemd voor de opvoeding van kinderen-" (Peeters, 1985: 39).
Een derde categorie betreft omstandigheden die de huwelijksrelatie
kunnen versterken of verzwakken: de huisvestingssituatie, met als
verbijzondering het al dan niet inwonen bij schoonouders, en de inko-
menssituatie. Ook de kwaliteit van de seksuele verhouding kan tot
versterking of verzwakking van de huwelijksrelatie bijdragen net zoals,
afhankelijk van de opvattingen daarover, de verdeling van de huishoude-
lijke taken. Tenslotte geldt dat ook voor de aanwezigheid of het ontbre-
ken van gemeenschappelijke smaak en interesse.
Op grond van hun inhoud zijn deze categorieen aan te duiden als,
respectievelijk, de affectieve orientatie, de sociaal-culturele overeen-
komst en de relatie-ondersteunende omstandigheden.

In eerdere analyses (Halman, 1987a) werden de drie boven aangeduide
dimensies onderscheiden. Echter, de betrouwbaarheden van de dimen-
sies blijken laag te zijn (tabel 5).
Analyses per land tonen aan dat in sommige landen 66n factor reeds
voldoende zou kunnen zijn om de relaties tussen de antwoorden op de
vragen te verklaren. Zo'n factor laat zich echter moeilijk interpreteren:
de ene pool zou slechts betekenen dat alle genoemde elementen be-
langrijk worden gevonden, de andere dat deze elementen niet belangrijk
worden geacht. Uit de multi group comparison (LISREL) analyses blijkt
evenwel dat een model met 66n vergelijkbare factor in alle landen
minder goed bij de data past dan een model waarin drie factoren
worden onderscheiden.
Er kan evenwel nog een vierde factor worden onderscheiden. Waar het
de relatieondersteunende aspecten betreft kan een onderscheid worden
gemaakt in materiele aspecten, zoals goede huisvesting en een redelijk
inkomen, en immateriele of interrelationele aspecten zoals overeenstem-
mende smaak en interesse, een goede seksuele verhouding, verdelen van
huishoudelijke taken e.d.
Trouw' blijkt echter niet zo duidelijk tot de affectieve dimensie te
kunnen worden gerekend als we veronderstelden. Vrijwel in ieder land
wordt de betrouwbaarheid van de dimensie door dit item negatief
beinvloed. Wellicht is dat ook niet zo verwonderlijk daar een overgroot
deel van de ondervraagden trouw als belangrijk voor het welslagen van
een huwelijk aanmerkt. Het staat daarmee min of meer los van de
overige orientaties op het huwelijk. Daarentegen kunnen de drie items
die te zamen de sociaal-culturele overeenkomst vormen in een dimensie
worden ondergebracht met betrouwbaarheden (Cronbach's alpha),
varierend van .55 in West-Duitsland tot .71 in Belgie (tabel 6).
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Een confirmatorische factoranalyse (LISREL) waarin onderscheid wordt
gemaakt in vier factoren wijst uit dat een dergelijk model te prefereren
valt boven een driefactor model (tabellen 7 en 8). De dimensies kunnen
als volgt worden benoemd: affectie, materiele zekerheid, immateriele
zekerheid en culturele homogeniteit (8).

Wanneer op basis van de LISREL analyse waarin de itemparameters in
alle landen aan elkaar gelijk worden gesteld, factorscores worden bere-
kend en de afzonderlijke landen vervolgens op hun gemiddelde scores
worden vergeleken, dan ontstaat het volgende beeld (zie de figuren 6.1
tot en met 6.4 en tabel 9). Ieren vallen op door gemiddeld steeds hoger
te scoren dan het over alle landen berekende gemiddelde. Dat betekent
dat de genoemde vier aspecten die men belangrijk kan vinden in het
huwelijk, in dit land wat belangrijker worden geacht dan in de overige
landen. Westduitsers en Denen scoren het laagst op deze vier dimen-
sies. Ook de Noren scoren in het algemeen lager dan gemiddeld over
alle landen en vooral waar het materiele en immateriele zekerheid
betreft.

Figuur 6.1 Vergelliking van de gemiddelde (factor-) score op de huwe-
Iliksdimensie afrectie, ten opzichte van het over alle landen
berekende gemiddelde ( = .7866) op deze dimensie (vgl. ook
tabel 9 in bijlage C)
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Figuur 6.2  Vergelliking van de gemiddelde (factor-) score op de huwe-
lilksdimensie culturele homogeniteit, ten opzichte van het
over alle landen berekende gemiddelde ( = 1.6235) op deze
dimensie (vgl. ook tabel 9 in blilage C)
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Figuur 6.3  Vergelliking van de gemiddelde (factor-) score op de huwe-
lijksdimensie materi6le zekerheid, ten opzichte van het over
alle landen berekende gemiddelde ( = 1.4256) op deze
dimensie (vgl. ook tabel 9 in biilage C)
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Figuur 6.4 Vergelijking van de gemiddelde (factor-) score op de huwe-
iliksdimensie immateri6le zekerheid, ten opzichte van het
over alle landen berekende gemiddelde ( = 1.3899) op deze
dimensie (vgl. ook tabel 9 in billage C)
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Het beeld dat uit deze vergelijking te voorschijn komt is alles behalve
duidelijk. Denen en Westduitsers blijken minder geporteerd voor de
genoemde waarden dan bijvoorbeeld Ieren, maar de voorkeur van de
Italianen en Spanjaarden voor deze waarden is niet altijd sterker dan in
de overige landen. Een duidelijk lijn waarlangs de landen kunnen worden
ingedeeld, bijvoorbeeld in noord en zuid, is niet te herkennen. Wel is
duidelijk dat naast Ierland, de Verenigde Staten, Spanje en Groot-Brit-
tanni8 veelal hoog scoren.

Dat blijkt ook wanneer wordt volstaan met een sommatie van de ant-
woorden op de vragen, waarbij deze antwoorden in de vier genoemde
categorieen worden ingedeeld (tabel 10).
De affectieve kwaliteit van het huwelijk wordt in alle landen door een
meerderheid van de respondenten belangrijk gevonden voor het welsla-
gen van een huwelijk. Maar er zijn dan wel enkele opvallende verschillen
tussen de landen. Want die meerderheid is in Spanje, Denemarken,
West-Duitsland en Frankrijk slechts krap (iets meer dan de helft van de
ondervraagden noemt alle affectieve elementen), terwijl die in de
Verenigde Staten en Canada groot is (bijna driekwart van de onder-
vraagden noemt alle drie de aspecten belangrijk).
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Ook waar het het belang van de materiele omstandigheden betreft
bestaan er opmerkelijke contrasten met aan de ene kant Groot-Brittan-
nie en de Ierse Republiek waar iedere derde inwoner de materiele
omstandigheden belangrijk vindt voor het welslagen van een huwelijk, en
aan de andere kant de Noren en vooral Denen waar dat respectievelijk
iedere vijfde en iedere tiende inwoner betreft. Wellicht dat de verschil-
len in structureel ontwikkelingsniveau hier een rol spelen zoals het peil
van de sociale zekerheid en de huisvestingsmogelijkheden die in beide
Scandinavische landen hoger is dan in Groot-Brittannie en Ierland.
Wanneer vervolgens deze indexen worden gedichotomiseerd (geen
tegenover minstens een van de in de indexen opgenomen aspecten),
kunnen de vier indexen in de meeste landen volgens het cumulatieve
principe van Guttman worden geordend, zoals blijkt uit de index van
Loevinger (tabel 11). In Groot-Brittannie vormen ze zelfs een sterke
schaal, zoals reeds door Brown, Comber, Gibson en Howard (1985) werd
geconstateerd. Alleen in West-Duitsland en Noord-Ierland kan niet van
een cumulatieve schaal worden gesproken (H 5.30).
De interpretatie van deze schaal is als volgt (vgl. ook Brown e.a., 1985:
126): de emotioneel affectieve elementen zijn het meest belangrijk in
deze zin dat de meeste respondenten vinden dat zij belangrijk zijn voor
een geslaagd huwelijk. Voor een kleine groep respondenten (yarierendvan 3% in de Verenigde Staten tot 10% in Noorwegen) zijn zij op
zichzelf al voldoende voor dat welslagen. De andere elementen worden
alleen samen met deze affectieve genoemd, wat betekent dat zij op
zichzelf niet voldoende worden geacht om een huwelijk te laten slagen.
De immateriele omstandigheden worden niet genoemd zonder dat ook
de affectieve elementen worden genoemd. Grofweg gaat het hierbij om
zo'n 30% van de ondervraagden. De materiele omstandigheden worden
alleen genoemd in combinatie met zowel de affectieve elementen als de
immateriele omstandigheden (eveneens zo'n 30% van de ondervraag-
den), terwijl tenslotte degenen die de sociaal-culturele overeenkomst
naar voren brengen eveneens de overige elementen noemen. In de
Verenigde Staten, Ierland en Noord-Ierland is dat laatste het geval bij
iedere derde respondent; in de overige landen is het van toepassing op
een van de vier of vijf ondervraagden. Slechts een zeer beperkt deel van
de ondervraagden is de mening toegedaan dat de genoemde zaken geen
van alle belangrijk zijn voor het welslagen van het huwelijk. In Spanje en
Belgie gaat het hierbij om zo'n 5% van de ondervraagden, in de overige
landen om nog minder.
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Tabel 6.1 Gemiddelde scores op Guttman schaal huwelijksori6ntaties

Gemiddelde Stddev

Ierland 2.98 .99

Verenigde Staten 2.98 .91

Noord-Ierland 2.89 .92
Canada 2.84 .90

Groot-Brittannit 2.82 .89

Nederland 2.79 .95

Frankrijk 2.75 .92
Italia 2.68 .92
Spanje 2.65 1.11
Belgie 2.62 1.05
Noorwegen 2.58 .98
West-Duitsland 2.54 .88
Denemarken 2.48 .96

Totaal 2.74 .98

De gevonden ordening van de schaalitems komt erop neer dat de
affectieve kwaliteit van de relatie door verreweg de meeste respondenten
als belangrijk voor het welslagen van een huwelijk wordt genoemd,
vervolgens de immateri8le omstandigheden, daarna de materiele en
tenslotte de sociaal-culturele overeenkomst. Lijkt de nadruk die men legt
op de affectieve kwaliteit van de huwelijksrelatie te duiden op het grote
belang van het individu en zijn geluk, de geringe betekenis van de
sociaal-culturele overeenkomst verwijst daarnaast naar de geringe
betekenis die collectiva zoals sociale klasse, politieke en religieuze
groepering uitoefenen, althans in de opvatting van de ondervraagden.

6.5 Waarden rond echtscheiding

In vrijwel alle westerse landen zijn wetsaanpassingen doorgevoerd waar-
door echtscheiding op meer gronden dan alleen overspel, geweld e. d.
mogelijk werd. Deze wetsaanpassingen hebben onmiskenbaar tot een
toename van het aantal echtscheidingen geleid. "The steep rise in divorce
in Northern and Western Europe is related to law changes of the early
1970s permitting divorce by "mutual consent", which has since replaced
"matrimonial offense" as the most common grounds for divorce" (Van de
Kaa, 1987: 16). Of de toename alleen aan de versoepeling van de wetge-
ving is toe te schrijven valt te betwijfelen, maar kan niet worden gecon-
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troleerd. Immers, de wetsaanpassingen zijn reeds doorgevoerd. Men zou
kunnen hypothetiseren dat de toegenomen onafhanketijkheid van de
vrouw, de mdividualisering en emancipatie waardoor meer eisen aan de
relatie worden gesteld, veel meer invloed hebben gehad op het snel
toenemende aantal echtscheidingen (Boh, 1989: 280). Het zou betekenen
dat ook zonder versoepeling van de echtscheidingswetgeving het aantal
huwelijksontbindingen zou zijn toegenomen.

De toename van het aantal echtscheidingen moet volgens sommigen niet
worden gezien als uiting van een toenemende afwijzing van het instituut
huwelijk, maar meer als een uiting van een verandering m de manier
waarop mensen tegenwoordig met hun problemen kunnen en ook mogen
omgaan (vgl. Mayer, 1981: 113). Echtscheiding zou bijvoorbeeld een
uiting zijn van het ethos van de verzorgingsstaat waarin het consumeren
een belangrijke plaats inneemt. "Vermag een vriend of huwelijkspartner
het gemoed niet meer te verwarmen, kan de relatie niet langer meer op
bevredigende wijze worden geconsumeerd, dan wordt de relatie verbro-
ken en eventueel ingeruild voor een andere" (Zijderveld, 1983a: 150).
Het is de kwahteit van een relatie die bepalend is of die zal blijven
voortbestaan. Debet daaraan is ongetwijfeld de veranderde positie van
de vrouw in de samenleving en in de primaire relatie. Vrouwen waren
met name op economisch terrein sterk afhankelijk van hun man. Nu zij
ook in financieel opzicht niet meer onder hoeven doen voor hun man, is
de weg naar echtscheiding bij een als kwalitatief onbevredigend ervaren
relatie makkelijker te verkiezen boven een min of meer gedwongen
voortzetting van het huwelijk. Ook het idee dat een huwelijk omwille van
de kinderen in stand moet worden gehouden heeft plaats gemaakt voor
de opvatting "dat een gespannen, conflictueus gezinsleven slechter is voor
kinderen dan het leven in een 66n-oudergezin" (Weeda, 1981a: 51).
Daarentegen wordt de overtuiging dat echtscheiding juist beter kan zijn
voor het kind steeds meer gemeengoed. In de vijf jaren van 1965 tot
1970 is het percentage Nederlanders dat dat vindt gestegen van 12%
naar 40%. Desondanks is er sprake van een ambivalente houding: veel
mensen vinden echtscheiding weliswaar begrijpelijk, maar in principe
ongewenst. Het is vooral de aanwezigheid van kinderen die in de discus-
sies over echtscheiding een belangrijke rol speelt (Van den Akker, 1988:
22-23).
Vaak wordt aangenomen dat velen na een scheiding weer voor een
nieuwe relatie zullen kiezen die resulteert in een huwelijk (zie bijvoor-
beeld Berger en Berger, 1972: 8; Shorter, 1975: 25). De hertrouwintensi-
teit blijken we echter te moeten relativeren. Het aantal gescheiden
mensen dat opnieuw in het huwelijk treedt is sterk afgenomen in de
jaren 70 en de laatste jaren gestabiliseerd op een betrekkelijk laag
niveau. Het aantal mensen dat na een scheiding is hertrouwd is achter-
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gebleven bij het aantal scheidingen dat juist zo sterk is toegenomen (Van
den Akker, 1982: 25; Lesthaeghe, 1983: 416; Lesthaeghe, 1987: 19; Frin-
king, 1985: 29).
Het aantal gescheiden mensen in ons onderzoek is beperkt tot maximaal
6% van de onderzoekspopulatie in de Verenigde Staten (9). In Ierland
en Spanje komen geen of nagenoeg geen gescheiden respondenten in
onze steekproef voor als gevolg van het wettelijke verbod te scheiden in
deze landen.

Velen vinden het zesde gebod (gij zult niet echtbreken) voor zichzelf
geldig (tabel 4.3 in hoofdstuk 4). In schril contrast hiermee staat de
perceptie van de medemens. Slechts 66n op iedere vier respondenten
verwacht dat dit gebod ook door de meeste anderen geldig wordt
gevonden. Zoals al eerder is geconstateerd is het beeld van de opvattin-
gen van de medemens sterk afwijkend van de werkelijkheid.
Hoewel het echtscheidingsgebod dus in grote getale wordt onderschreven
wordt daarmee echtscheiding nog niet veroordeeld. Dat blijkt wanneer
wordt gevraagd of echtscheiding wel of nooit te rechtvaardigen is. De
meest liberale ideeen hierover worden in Denemarken gevonden, terwijl
de inwoners van de Ierse Republiek er het minst open voor staan (tabel
12). 42% van de Denen kiest op een tien-punt-schaal een extreme
positie, namelijk 'altijd te rechtvaardigen'. De andere extreme positie
wordt ingenomen door de Ieren waarvan 45% echtscheiding nooit te
rechtvaardigen vindt. Van de Nederlandse populatie zegt zo'n 23%
echtscheiding nooit gerechtvaardigd te vinden, tegen 9% die het altijd te
rechtvaardigen vindt.
Zo'n 22% van alle ondervraagden zegt echtscheiding nooit gerechtvaar-
digd te vinden. Als echter redenen voor echtscheiding worden voorgelegd
daalt het percentage dat geen enkele reden grond voor echtscheidingvindt tot ongeveer 10. In de Ierse Republiek en ook in Noord-Ierland en
Spanje is men ook dan aanmerkelijk terughoudender met het goedkeu-
ren van echtscheiding dan in de overige landen. Zo'n 31% van de Ieren
en 22% van de Noordieren en Spanjaarden aanvaardt geen enkele reden
om het huwelijk te ontbinden. In de overige landen betreft het slechts
enkele percenten (maximaal 11% in Belgit, in de overige landen rond
5%).
Ook van degenen die, rechtstreeks gevraagd, echtscheiding nooit te
rechtvaardigen vinden, zegt vaak een meerderheid dat gewelddadig
optreden van de partner, drankmisbruik van de partner en ontrouw,
legitieme redenen voor echtscheiding zijn.

De meest genoemde redenen zijn dus de gedragingen van de partner zo-
als ontrouw, drankmisbruik en geweld (tabel 13). Ook "indien 66n van de
partners niet meer van de ander houdt" wordt vaak genoemd als vol-
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doende reden voor echtscheiding. Met name in West-Duitsland en Italic
blijkt voor velen echtscheiding gegrond indien de persoonlijkheden van
de huwelijkspartners niet meer bij elkaar passen. Vooral in Ierland en
Noord-Ierland is dat een niet zo vaak gehoord argument. In beide
landen worden alleen geweld en ontrouw door een meerderheid van de
ondervraagden genoemd.
Vaak worden dus de traditionele redenen genoemd (die tot de wetsaan-
passingen als redenen voor echtscheiding konden worden aangedragen)
en de redenen die in de interpersoonlijke sfeer liggen zoals 'niet meer
van elkaar houden', 'persoonlijkheden die niet meer bij elkaar passen' en
'een niet bevredigende seksuele relatie'. Hunt en Hunt spreken in geval
van de laatstgenoemde redenen van 'no fault' redenen (Hunt en Hunt
aangehaald door Weeda, 1983a: 234). Dit soort redenen geeft aan dat de
opvatting dat het voortbestaan van een huwelijk alleen maar zin heeft
zolang het door beide partners als zinvol, als aangenaam wordt ervaren
(vgl. Van den Akker en Zeijl, 1983: 8), in brede kring wordt gedeeld.
Genoemde redenen lijken indicatief voor het idee van 'het consumeren
van relaties' zoals onder meer door Zijderveld (1979; 198lb; 1983a) naar
voren is gebracht. Dit consumentisme houdt in dat bindingen aan een
ander vrijblijvend zijn, en duren zolang ze emotioneel en affectief
bevredigend zijn. Daarbij staat het individu voorop en daarmee heeft het
een narcistische inslag (Lasch, 1980; Sennett, 1977). "Verveling of
conflict vormen de grenzen voor de continuiteit van een relatie" aldus
Schnabel (1983: 63) die spreekt van kwalitatief individualisme. Wat een
essentieel kenmerk van het consumentistisch ethos wordt genoemd, de
vrijblijvendheid, lijkt echter te ontbreken in deze items. Overigens
worden deze drie items in geen enkel land, met uitzondering van Noor-
wegen, alle drie te zamen genoemd als redenen voor echtscheiding. Ten
hoogste twee worden tegelijkertijd genoemd, waarbij dat vooral in
Frankrijk, Italie, Denemarken, Spanje, de Verenigde Staten, Canada en
Noorwegen het geval is. In deze landen noemt 20% tot 25% van de
ondervraagden twee van deze redenen voldoende. In Noorwegen noemt
11% van de ondervraagden alle drie genoemde, naar consumentisme
neigende, aspecten. Wordt emotioneel en affectief aantrekkelijk vertaald
in en beperkt tot 'van elkaar houden' dan zijn de inwoners van Ierland,
Noord-Ierland en Belgie weinig consumentistisch ingesteld, en de
Canadezen en Italianen het meest.
Het minst worden redenen in de materiele sfeer genoemd. Financieel
aan de grond zitten bijvoorbeeld wordt alleen in Denemarken door bijna
66n op iedere tien respondenten een reden voor echtscheiding genoemd,
in de overige landen door een niet noemenswaardige minderheid van
2%. Maar ook 'ziekte van de partner', het 'geen kinderen kunnen
krijgen' en het 'niet met elkaars familie overweg kunnen' worden in het
algemeen slechts door een enkeling genoemd.
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Minder dan vroeger zou de aanwezigheid van kinderen als een belemme-
ring worden gevoeld om een huwelijk af te breken (Van den Akker,
1988). Bij de bepaling van echtscheidingsrisico's vormt het al dan niet
hebben van kinderen geen significante factor meer (Mayer, 1981: 115).
Helaas ontbreekt een indicator voor het oordeel over echtscheiding
indien er kinderen aanwezig zijn.
Overigens bestaan er tussen de landen grote verschillen in de mate
waarin de bevolkingen instemmen met de voorgelegde redenen voor
echtscheiding. Vooral in beide Ierlanden wordt er in het algemeen
weinig ingestemd met de verschillende argumenten (tabel 14). Fransen,
Noren, Denen, Canadezen en Westduitsers kunnen tot de meer permis-
sieve volken worden gerekend op het gebied van echtscheiding. In deze
landen worden gemiddeld genomen de meeste redenen voor echtschei-
ding gegeven.

Nagegaan is of de genoemde echtscheidingsredenen zich cumulatief laten
ordenen, in die zin dat wanneer men instemt met een weinig genoemde
reden men ook zal instemmen met een veel genoemde reden voor
echtscheiding. Dit nu bleek niet het geval (zie ook Halman, 1987a: 165-
166).
In een eerdere publikatie (Halman, 19878) hebben we kunnen constate-
ren dat, wanneer alle landen gezamenlijk worden geanalyseerd, de
genoemde echtscheidingsredenen in drie groepen uiteenvallen, die
corresponderen met de hierboven genoemde mdeling in traditionele
redenen, materiele redenen en interpersoonlijke of 'no fault' of consu-
mentistische redenen. Daarbij is echter tevens gebleken dat een verge-
lijkbare structuur niet in alle landen afzonderlijk kan worden teruggevon-
den (Halman, 1987a: 132-133). Ook de confirmatorische multi-group
analyses (LISREL) die wij hebben uitgevoerd en waarin werd nagegaan
of in de redenen die de respondenten voldoende vinden voor echtschei-
ding een dergelijke structuur (drie dimensies) kan worden teruggevon-
den, leverde een dergelijke conclusie op.
Omdat met de redenen alleen maar kon worden ingestemd of niet (en
de variabelen dus dichotomieen zijn) ligt een lineaire techniek als
factoranalyse niet zo voor de hand (vgl. McDonald, 1985). Zoals we in
hoofdstuk 2 hebben aangegeven ligt een latente trek model of latente
klassen analyse in zo'n geval meer voor de hand. Met latente trek
analyse kunnen de respondenten naar hun mate van instemming met de
voorgelegde redenen op een latent continuum worden geplaatst. De
hypothese dat zoiets in alle landen op dezelfde manier kan geschieden
moet echter worden verworpen. De relaties tussen latent continuum en
manifeste variabelen (de voorgelegde redenen) blijken landspecifiek te
zijn (10).
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De door ons toegepaste latente trek analyse deelt het achterliggende
continuum op in een aantal categorieen die verschillende gradaties van
wat we echtscheidingstolerantie kunnen noemen aangeven. We volstaan
op dat latente niveau met drie categorieen (11).

Figuur 6.5 Vergelilking  van de gemiddelde tolerantie van echtscheiding
(latent trait score), ten opzichte van het over alle landen
berekende gemiddelde ( = 15.002) op deze dimensie (vgl. ook
tabel 16 in blilage C)
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Een aantal zaken valt op (tabel 15). In West-Duitsland en Canada zijn
relatief weinig respondenten die echtscheiding volledig afwijzen. Daar-
mee staan zij in contrast met de Ierse Republiek en Spanje waar respec-
tievelijk 40% en 36% echtscheiding om welke reden dan ook afwijst.
Opvallend is dat ook in Denemarken dan een grote groep nogal afwij-
zend staat tegenover echtscheiding (12). In Frankrijk, West-Duitsland en
Nederland wordt echtscheiding door relatief veel respondenten vanwege
genoemde redenen aanvaardbaar geacht.
Wanneer de gemiddelde scores per land op deze echtscheidingsorienta-
tie worden vergeleken (13), dan is van een noord-zuid indeling in West-
Europa geen sprake (figuur 6.5). Italianen blijken zelfs het meest tole-
rant ten aanzien van echtscheiding, ondanks dat de feitelijke echtschei-
ding tot de laagste in Europa behoort (Boh, 1989: 280). De posities die
Frankrijk, West-Duitsland en Nederland innemen zijn niet onverwacht.
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Vooral Ieren en Noordieren nemen een extreme positie in waar het gaat
om het niet accepteren van echtscheiding.

6.6 Waarden rond gezin

Hoewel de demografische statistieken met betrekking tot samenlevings-
vormen anders doen vermoeden, wijzen onze onderzoeksgegevens niet
op een omvangrijke afwijzing van het gezin als vorm van samenleven.
Een veelal overgrote meerderheid van de ondervraagden vindt dat het
een verandering ten goede zou zijn indien in de toekomst meer nadruk
zou worden gelegd op het gezin (zie tabel 1 in bijlage B). Ook in het
toch als vooruitstrevend op dit gebied bekend staande Denemarken en
Zweden, waar het ongehuwd samenwonen is gelegaliseerd, is dat het
geval. De hoge cijfers doen vermoeden dat 'gezin' niet alleen geasso-
cieerd wordt met de traditionele vorm daarvan, dat wil zeggen bestaande
uit het gehuwde paar met hun kinderen, maar dat ook andere samenle-
vingsvormen als zodanig worden aangeduid.
Ook in andere onderzoekingen is gebleken dat het gezin nog steeds sterk
wordt gewaardeerd. "Despite the contributions of resources and services
coming to the family from the market (income) and public institutions
(transfers and social services), the family still remains primarily and
predominantly responsible for meeting individual needs. As the main
seat of the highest degree of affective and material solidarity, it is the
structure within which most needs that arise in the social sphere are
ultimately felt, if only indirectly" (Sgritta, 1989: 82).
Het gezin scoort ook hoog wanneer gevraagd wordt met wie men in de
vrije tijd wenst om te gaan. Vaker dan 'alleen zijn' of 'bij vrienden' zijn
wordt gekozen voor het doorbrengen van die tijd met het gezin (tabel
17). In alle landen wenst een noemenswaardig percentage van de wer-
kenden (het betreft hier ongeveer de helft van de ondervraagden),
indien met behoud van loon de werkweek zou worden verkort tot drie
dagen, de vrijgekomen tijd te besteden met het gezin, familie of vrienden
(tabel 18). Het antwoord op deze laatste vraag is weliswaar erg diffuus,
maar lijkt, samen met de wijdverbreide mening dat een nadruk op het
gezin in de toekomst gewenst is, en de constatering dat velen de vrije
tijd met het gezin wensen door te brengen, te duiden op een alom
aanwezige waardering van het gezin. De vraag die opkomt is dan of er
eigenlijk wel iets veranderd is in het denken over het gezin. Een dergelij-
ke vraag kan niet zonder longitudinale onderzoeksgegevens worden
beantwoord, maar wel kunnen we met behulp van de EVSSG vragenlijst
een inventarisatie maken van de ideeen die men heeft ten aanzien van
het gezin. Daarbij staat centraal de vraag welke waarden aan die opvat-
tingen ten grondslag zouden kunnen liggen.
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6.6.1 Kinderen

Zoals in paragraaf drie van dit hoofdstuk reeds ter sprake is gebracht
zijn kinderen belangrijk bij de definiering van het gezin. Zonder kinde-
ren wordt in het algemeen niet van gezin gesproken. Het krijgen van
kinderen was binnen de orthodox christelijke leer zelfs een van de
hoofddoelen van een huwelijk, naast het reguleren van de seksualiteit
(vgl. Russell, 1980: 42). Kinderen krijgen was dan ook niet zozeer een
keuze als wel een plicht en veelal zelfs min of meer een economische
noodzaak (zie Saporiti, 1989: 201-205). En nog steeds blijken ze voor
velen bij een huwelijk te horen zoals kan worden opgemaakt uit het
percentage respondenten dat "kinderen" belangrijk noemt voor het
welslagen van een huwelijk (tabel 4).

Vooral veel Denen zijn van mening dat een vrouw om aan haar bestem-
ming te voldoen kinderen dient te krijgen (tabel 19). 61% van de Denen
vindt dat, een percentage dat alleen in Frankrijk wordt overtroffen: 67%.
Overigens wordt in de andere Scandinavische landen lang niet zo vaak
ingestemd met het item. In Noorwegen, Zweden en Finland stemt
minder dan een op iedere vijf respondenten ermee in, en daarmee zijn
deze percentages meer in lijn met wat verwacht kon worden (14). In de
overige westerse landen wordt het moederschap aanmerkelijk minder
vaak noodzakelijk verbonden aan het vrouw zijn. Ook onder Ieren wordt
deze mening niet zo vaak gehoord (23% is het met de uitspraak eens).
Globaal gesproken kunnen we constateren dat in de meeste landen "de
voorprogrammering tot moederschap" (Den Bandt en Veenhoven, 1979:
25), geen breed maatschappelijk draagvlak kent.

Niet alleen werden kinderen gezien als doel van een huwelijk, het was
ook de enige legitieme plaats waar men kinderen mocht krijgen. Wan-
neer bij ongehuwden zich een zwangerschap voordeed was een huwelijk
een door velen toegepaste uitweg (overigens betreft het slechts een klein
deel van de huwelijken die een ongewenste zwangerschap als achter-
grond hebben. Vgl. Weeda en Kooy, 1977). Nu echter steeds meer
alternatieve samenleefvormen worden geaccepteerd, neemt het aantal
'gedwongen' huwelijken af, terwijl de buitenechtelijke vruchtbaarheid
toeneemt, hoewel voor de meeste mensen het gelegaliseerde huwelijk het
meest favoriete verband is waarbinnen kinderen geboren kunnen worden
en kunnen opgroeien (vgl. Boh, 1989: 279).
Het zijn vooral Denen en Fransen die goedkeurend staan tegenover het
bewust ongehuwd moederschap (tabel 20). 61% van de Fransen en 68%
van de Denen is een dergelijke opvatting toegedaan. Daarentegen
keuren vooral de Ieren en Amerikanen een dergelijk gedrag af. Niet
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onbelangrijk is het percentage dat het bewust ongehuwd moederschap
niet zonder meer goed of afkeurt, maar het oordeel daarover wil laten
afhangen van de concrete situatie. Er wordt nogal gevarieerd over een
dergelijke vorm van moederschap gedacht.

De opkomst van anticonceptiva heeft gezinsplanning beter mogelijk
gemaakt: men kan kiezen of, wanneer en hoeveel kinderen men wil. We
zagen in paragraaf twee van dit hoofdstuk dat het aantal geboorten per
vruchtbare vrouw de laatste jaren (vanaf begin jaren zeventig) aanzienlijk
is gedaald, niet alleen in Nederland maar in de gehele geindustrialiseer-
de wereld. Grote gezinnen met drie kinderen of meer zijn minder in
trek, het ideale aantal is twee (vgl. Boh, 1989: 286; Klinger, 1984: 110-
111). De marketing- en reclamewereld propageerde sterk het ideale vier-
personen gezin: man-vrouw en twee kinderen. In 1945 vond 49% van de
Amerikanen dat het ideale gezin vier of meer kinderen zou moeten
hebben, in 1980 gold dat voor 16% van de Amerikanen, terwijl het
percentage Amerikanen dat het twee-kind gezin ideaal vindt van 29% in
1936 tot 51% in 1980 is gestegen (Yankelovich, 1981: 93).
Ook in het EVSSG onderzoek blijkt het twee-kinderen gezin voor velen
het ideaal. In alle landen noemen de respondenten dit kindertal het
meest als gewenst (tabel 21), terwijl ook drie kinderen relatief vaak
wordt genoemd, met name in Frankrijk, Spanje en Noorwegen (vgl. ook
Klinger, 1984: 110). De inwoners van de Ierse Republiek vormen een
duidelijke uitzondering op deze regel. Zij kiezen in het algemeen voor
grotere gezinnen met vier of meer kinderen: 33% vindt 4 kinderen

ideaal, terwijl liefst 22% zelfs 5 kinderen of meer ideaal vindt.
Helaas ontbrak de mogelijkheid 'geen' kinderen te kiezen, terwijl dat de
laatste jaren een steeds vaker gekozen optie is geworden, ook voor de
gehuwden (Van de Kaa, 1987: 11). Met name in de noordelijke landen
van West-Europa valt een toename van het aantal kinderloze huwelijken
te constateren. In de zuidelijke landen is sprake van een vrij stabiel
niveau (vgl. Frinking, 1977: 209). Aangenomen wordt dat veel van deze
kinderloze huwelijken berusten op een bewuste keuze. Niphuis-Nell gaat
in haar proefschrift in op de recente toename van het aantal vrijwillig
kinderloze huwelijken (Niphuis-Nell, 1981: 116 e.v.). Het blijkt moeilijk
vast te stellen of men al dan niet vrijwillig kinderloos blijft. Er kan
sprake zijn van uitstel en niet noodzakelijk van afstel. Het is echter
gebleken dat het aantal eerstgeborenen na een huwelijksduur van 9 jaar
te verwaarlozen is (Frinking, 1977: 205), zodat we mogen aannemen dat
indien een huwelijk na zo'n tien jaar nog geen kinderen heeft opgele-
verd, er geen sprake is van uitstel, maar van afstel of van onvrijwillige
kinderloosheid. Dat maakt het mogelijk schattingen te maken over de
omvang van het verschijnsel in de toekomst (15). De algemene verwach-
ting is dat het aantal vrijwillig kinderloze huwelijken in de toekomst zal
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toenemen. "Er wordt (..) rekening gehouden met een bovengrens van
ruim 20% vrijwillig kinderloze huwelijken in de nabije toekomst" (Nip-
huis-Nell, 1979: 37). Frinking komt in 1988 tot 25% van de vrouwen die
geboren zijn in 1966, die vermoedelijk zonder kinderen zullen blijven. De
toename van de kinderloosheid tekent zich voornamelijk af "binnen de
categorie van de niet-gehuwden" (Frinking, 1988: 54).
Van de respondenten die kinderen hebben of hadden is ook naar het
aantal gevraagd en daaruit blijkt dat ook het een-kind gezin en het drie-
kinderen gezin vaak voorkomt naast het twee-kinderen gezin. De corre-
latie tussen gewenst en feitelijk aantal kinderen is vrij hoog in de meeste
landen. Of men bij de vraag naar het gewenste aantal het feitelijke
aantal kinderen in de beoordeling heeft betrokken is niet duidelijk. Wel
moet er uiteraard rekening mee worden gehouden dat een deel van de
gezinnen nog niet voltooid is.

6.6.2 Gezinswaarden

Getracht is via factoranalyse zowel als via latente klassen analyse een
structuur te vinden in een aantal variabelen uit de EVSSG vragenlijst die
betrekking hadden op het gezin, waaronder beide hierboven reeds
genoemde items betreffende de rol van de vrouw als moeder en het
bewust ongehuwd moederschap. Daarnaast is naar de wenselijkheid van
de traditionele gezinsvorm gevraagd, alsmede naar de opvattingen die
men heeft over de ouder-kind relatie. Elders hebben we geconstateerd
dat het merendeel van de antwoorden op deze vragen verwezen naar een
waarde die we het traditionele gezin hebben genoemd (Halman, 1987a:
140-141). Wanneer met behulp van LISREL een dergelijke structuur
wordt opgelegd aan de antwoorden van de respondenten blijkt in alle
landen sprake van een structuur die in grote mate vergelijkbaar is (tabel
22). Echter, erg betrouwbaar is een dergelijke samenvoeging van ant-
woorden niet (tabel 23).
Ook wanneer via latente klassen analyse wordt gezocht naar twee
klassen op latent niveau blijkt het vrijwel onmogelijk in de antwoorden
van de respondenten een duidelijk consequent modern en traditioneel
antwoordpatroon terug te vinden (tabel 24). In Denemarken is nog het
meest duidelijk sprake van een dergelijke indeling. Modern zijn dan
diegenen die het niet noodzakelijk vinden dat een kind een thuis, dat wil
zeggen een vader en een moeder, nodig heeft om gelukkig te kunnen
opgroeien, die kinderen niet noodzakelijk voor een vrouw vinden, die
van mening zijn dat ouders pas wanneer ze het verdienen door het kind
gerespecteerd hoeven te worden, die vinden dat ouders zich niet behoe-
ven op te offeren voor hun kinderen, maar dat zij hun eigen leven
mogen leiden, en die tenslotte niet afwijzend staan tegenover het bewust
ongehuwd moederschap. Traditioneel ingestelden houden er op alle
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punten de tegenovergestelde meningen op na, hoewel dat ten aanzien
van het bewust ongehuwd moederschap en de ouder-kind-relatie wat
minder duidelijk is. Ook onder de 'traditionelen' wordt vaak de mening
gedeeld dat het ongehuwd moederschap valt goed te keuren en dat
ouders het respect van hun kinderen moeten verdienen in plaats van
zonder meer krijgen.
In de overige landen zijn beide antwoordpatronen weliswaar ook min of
meer terug te vinden, maar de verschillen tussen beide poepen zijn vaak
veel minder duidelijk, hetgeen niet verwonderlijk is gezien de vaak grote
eenstemmigheid waarmee voor een bepaald antwoord wordt gekozen. Zo
is men vrijwel unaniem van mening dat een kind om gelukkig op te
groeien een vader en een moeder nodig heeft (tabel 25). Daarnaast
betreft het nogal uiteenlopende onderwerpen die niet noodzakelijk
vanuit 66n en dezelfde fundamentele orientatie behoeven te worden
beoordeeld. Zo zou men zich af kunnen vragen of zich opofferen voor
kinderen nu een modern of een traditioneel, burgerlijk standpunt is,
terwijl de mening dat kinderen hun ouders dienen te respecteren bij-
voorbeeld wel eens meer te maken zou kunnen hebben met een waarde
waarin orde en gezag wordt benadrukt dan met traditionele gezinsopvat-
tingen.

6.6.2.10uder kind-relatie

Laatstgenoemde twee vragen gaan in op hoe men aankijkt tegen de
relaties tussen ouders en kinderen. In het hoofdstuk over religieuze en
morele waarden bleek al dat ruim 77% van de ondervraagden in ons
onderzoek vindt dat het vierde gebod "eert uw vader en uw moeder"
voor henzelf persoonlijk nog steeds geldig is (vgl. tabel 4.3 in hoofdstuk
4). Zoals we hierboven reeds zagen blijkt dat ook min of meer uit het
antwoord op de vraag of men vindt dat ouders altijd gerespecteerd
moeten worden (16). Noren en Denen zijn het minder met het vierde
gebod eens en zijn ook nu minder van oordeel dat ouders hoe dan ook
gerespecteerd dienen te worden (tabel 26). Daarentegen wordt in deze
landen minstens zo vaak de mening verkondigd dat ouders dat respect
moeten verdienen. Het merendeel van de Nederlanders was het wel eens
met het vierde gebod, maar blijkt nu wat meer verdeeld, hoewel nage-
noeg de helft vindt dat het respect dat kinderen voor hun ouders hebben
niet vanzelfsprekend is, maar door die ouders zal moeten worden
verdiend.
In de meeste landen is het parentocentrisme nog bij een grote meerder-
heid aanwezig. In de zuidelijke landen, alsmede beide Ierlanden, de Ver-
enigde Staten en Canada is zo'n 70% van de ondervraagden de mening
toegedaan dat kinderen hun ouders dienen te respecteren.
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Wanneer de relatie vanuit het perspectief van de ouders wordt bekeken
valt wederom de grote eenstemmigheid in de meeste landen op. Meestal
antwoordt men op de vraag wat de verplichtingen van de ouders ten
opzichte van hun kinderen zijn dat het de plicht van de ouders is om
hun best te doen voor hun kinderen, zelfs al gaat dat ten koste van hun
eigen welzijn  ( 17).
Het zijn wederom vooral de Denen die anders dan in de meeste andere
landen aanmerkelijk minder vaak van mening zijn dat de ouders zich
eventueel voor hun kind moeten opofferen (tabel 27). Dat impliceert
overigens niet dat men dus van mening is dat ouders hun eigen leven
moeten leiden en van hen niet verlangd mag worden dat zij hun eigen
welzijn opofferen voor hun kinderen. Er is ook geen meerderheid in
Denemarken voor dit standpunt. Relatief veel Denen ontwijken het
antwoord op deze vraag, hetgeen overigens nog het meest wordt gedaan
door de Duitsers. 23% van hen zegt het antwoord op deze vraag niet te
weten, en ook in West-Duitsland is er geen meerderheid voor een van
beide antwoordalternatieven. Het meest wordt voor de bewering gekozen
dat ouders zich eventueel moeten opofferen. Ook op de vraag met
betrekking tot het respect dat kinderen voor hun ouders moeten hebben
wordt in West-Duitsland vaak 'weet niet' geantwoord (18).

Wanneer de antwoorden op deze twee vragen worden gesommeerd ont-
staat een index voor de mate waarin de relaties tussen ouders en kinde-
ren in traditionele zin worden opgevat. Drie typen mensen kunnen we
vervolgens onderscheiden:
1. het moderne type dat zowel het parentocentrisme als de verplichting

van de ouders jegens hun kinderen afwijst (categorie 1);
2.  het traditionele type dat beide aspecten juist toejuicht (categorie 5);
3. een middengroep die de ene keer het moderne, dan weer het traditio-

nele antwoord kiest (categorietn 2-4).

Tabel 6.2 De traditionele rollen in het gezin (sommatie) in de verschil-
lende landen (in % en gemiddelde score)

FR  GB WD   rr  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
modern     6 8 13 89256968 896
2                     3   7 14 3 16 11 4 544468
3       23 35 22  28 33 31  23  18  19  21   26   28   39
4        9 6 14 51110126 98789
traditioneel 59  44  29  57 26 20  50  62  61  58   54   49   38
geen antwoord - 1 8 1 534 1 1-1 1 1
Gemiddelde 5.14 4.71 4.36 5.01 4.31 3.91 5.01 5.08 5.18 5.04 4.97 4.81 4.65
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Het traditionele type (categorie 5) kan dan met name worden aangetrof-
fen in de zuidelijke landen van West-Europa, alsmede in beide Ierlan-
den en de Verenigde Staten. Het moderne type komt eigenlijk alleen
noemenswaard voor in Denemarken (vgl. figuur 6.6), waar 66n op iedere
vier respondenten moderne opvattingen heeft. De moderne opvattingen
worden in het algemeen slechts in zeer beperkte mate gewaardeerd.
Verreweg de grootste groep respondenten neemt een middenpositie in.

Figuur 6.6 Vergelijking   van   de mate (gemiddelde score) waarin   de
traditionele rollen in het gezin worden gewaardeerd, ten
opzichte van de over alle landen berekende gemiddelde score
( = 4.78; vgl. ook tabel 6.2)
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6.6.2.2 Het traditionele gezin

We zagen reeds dat in de meeste landen er een grote mate van consen-
sus aanwezig is over de opvatting dat een kind om gelukkig op te
groeien zowel een moeder als een vader nodig heeft (tabel 23). Ook
ander onderzoek bevestigt het idee dat het 'normale' gezin door de
meesten wordt geprefereerd (Boh, 1989; Van den Akker en Zeijl, 1983).
Ook in Denemarken blijkt meer dan de helft van de ondervraagden
(53%) deze opvatting, te delen. Toch moet het aantal mensen dat deze
mening niet deelt niet worden onderschat. In de Verenigde Staten,
Canada, Denemarken en Groot-Brittannie is ongeveer 66n op iedere
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drie respondenten het er niet mee eens, hetgeen overigens niet impli-
ceert dat het bewust ongehuwd moederschap wordt goedgekeurd. Dat
blijkt wanneer de antwoorden op beide vragen worden samengevoegd.
Op die manier ontstaan drie typen (tabel 6.3):
1.  het traditionele type: dat vindt dat een kind een traditioneel gezin

nodig heeft om op te groeien en het bewust ongehuwd moederschap
afkeurt.

2.  een midden groep, die ten aanzien van het ene item een traditionele
opvatting heeft, en op het andere een meer moderne houding heeft.

3.  het moderne type: dat vindt dat zowel BOM vrouwen te accepteren
zijn alsmede dat het kind geen traditionele gezinsvorm nodig heeft.

Tabel 6.3 Het traditionele gezin (sommatie) in de verschillende landen
(in % en gemiddelde score)

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
modern     11 13 3 4 11 30 5 677151710
2 386 2696575757
3  49272233263728322424302829
4 1813381821123323 16 22 8   14   25
traditioneel 20  38  30  43  35  11  26  33  44  41   40   36   28
geen antwoord            -     - 1 - 2 121 2-1-1
Gemiddelde 4.33 4.54 4.85 4.95 4.65 3.65 4.72 4.72 4.85 4.85 4.51  4.48 4.54

Alleen in Denemarken is dan ongeveer een derde van de ondervraagden
geporteerd voor beide 'moderne' antwoorden. In de Verenigde Staten,
Canada en Groot-Brittannie is dat respectievelijk 15%, 17% en 13%.
Daarentegen worden op beide vragen de traditionele antwoorden
gekozen door vrij omvangrijke groepen, vooral in Ierland, Noord-Ierland,
Itali8 en de Verenigde Staten waar 40% of meer de traditionele opvat-
tingen heeft. Veel minder duidelijk dan bij de opvattingen ten aanzien
van de rollen in het gezin is nu een indeling in noord en zuid te maken
(Vgl. Ook figuur 6.7), hoewel beide Scandinavische landen, en dan vooral
Denemarken, wel degelijk wat moderner zijn te noemen dan de overige
landen.
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Figuur 6.7 Vergelliking   van   de   mate (gemiddelde score) waarin   de
traditionele gezinsvorm wordt gewaardeerd, ten opzichte van
de over alle landen berekende gemiddelde score ( = 4.59; vgl.
ook tabel 6.3)
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6.7 Waarden op het gebied van seksualiteit

In de jaren zestig en zeventig heeft er een seksuele revolutie plaatsge-
vonden. Seksualiteit en huwelijk werden ontkoppeld en de seksuele
vrijheden namen toe. Aan het eind van de jaren zestig was (iets) meer
dan de helft van de Nederlanders nog van mening dat seksualiteit binnen
het huwelijk thuishoort. In 1981 is dit gedaald tot 24% (Schelvis,  1983:
121).
Wat betreft het extramaritale geslachtsverkeer blijkt in 1981 weliswaar
sprake van een toleranter klimaat dan in 1968 "maar van een ware
aardverschuiving kan . . . . toch niet worden gesproken" (Schelvis, 1983:

121). In 1981 zegt 46% van de ondervraagden buitenechtelijk geslachts-
verkeer absoluut ontoelaatbaar te vinden tegen 60% in 1968 (Schelvis,
1983: 122). Ook in Amerikaans onderzoek worden vergelijkbare percen-
tages gevonden die duiden op een toegenomen tolerantie jegens v66r- en
buitenhuwelijkse seksualiteit. In 1967 veroordeelde 85% van de onder-
vraagden voorhuwelijkse seks als moreel onjuist. In 1979 was dat gedaald
tot 37% (Yankelovich, 1981: 94; vgl. ook Thornton, 1989). Toch zijn er
ook andere Amerikaanse onderzoekingen waar geheel andere cij ers
worden gepresenteerd waaruit zou moeten blijken dat Amerikanen Julst
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veel behoudender zijn dan Nederlanders of bijvoorbeeld Fransen.
Schelvis wijst ons op een onderzoek van Singh uit 1977 waaruit zou
blijken dat 74% van de Amerikanen buitenhuwelijkse seks zonder meer
afwijst, terwijl in een eveneens door Schelvis aangehaald onderzoek van
Time uit 1977 de percentages zelfs nog hoger liggen (Schelvis, 1983: 125-
126). Uit Franse en Duitse onderzoekingen kan worden opgemaakt dat
er geen grote verschillen met de Nederlandse ontwikkeling zijn (Schelvis,
1983: 124-128).

Overigens vinden vrouwen buitenhuwelijkse seksualiteit in het algemeen
wat minder acceptabel dan mannen (vgl. de cijfers die Schelvis (1983)
voor Nederland geeft en Thornton (1989) voor Amerika), hetgeen wel
wordt toegeschreven aan de invloed van de dubbele moraal die inhoudt
dat voor vrouwen meer beperkingen gelden wat betreft buitenechtelijke
relaties dan voor mannen (Buunk, 1980: 18; zie ook Russell, 1980: 61).
Normatieve uitspraken zoals boven hoeven niet parallel te lopen met het
gedrag. Zo vindt een meerderheid in de westerse wereld dat het negende
gebod (Gij zult de vrouw van uw naaste niet begeren) nog steeds voor
hem of haar persoonlijk geldig is (zie tabel 4.2 in hoofdstuk 4), maar
desondanks lijkt buitenechtelijke seksualiteit veel voor te komen (overi-
gens in de jaren zeventig niet veel meer dan in de jaren veertig en vijftig.
Vgl. Buunk, 1980: 19). Dat iemands opvattingen, tenminste op dit
terrein, niet in zijn gedragingen tot uiting komen, is ook Leigh in haar
(Amerikaanse) onderzoek naar buitenechtelijke relaties tegengekomen.
De "vreemdgangers" die zij heeft ondervraagd verklaarden "zonder een
spotje ironie, in monogamie te geloven" (Leigh, 1985: 17).

Ook de respondenten in het EVSSG onderzoek blijken nogal gereser-
veerd te staan tegenover verhoudingen die gehuwden buiten hun huwe-
lijk hebben (tabel 28). Alleen Fransen zijn duidelijk minder terughou-
dend wat dit betreft. Waar in andere landen 50% of meer een buitenhu-
welijkse verhouding nooit te rechtvaardigen noemt, betreft het in Frank-
rijk slechts 66n op ieder vier respondenten. Dit gegeven sluit aan bij het
stereotype beeld van Frankrijk als land waar een losse huwelijksmoraal
zou bestaan, maar het staat in contrast met hetgeen in onderzoekingen
op dit gebied werd vastgesteld (19).
Tweederde van de Denen vindt buitenechtelijke verhoudingen nooit te
rechtvaardigen en daarmee behoort Denemarken tot 66n van de meest
restrictieve landen in ons onderzoek.

Sterk geporteerd voor seksuele escapades buiten het huwelijk is men
blijkens het EVSSG onderzoek dus niet in de westerse wereld, maar ook
van seksuele vrijheden die niet specifiek met het huwelijk van doen
hebben is men in het algemeen niet erg gecharmeerd. De vrijheid is er
in een aantal landen formeel wel, vooral in de Scandinavische en noor-



219

delijke landen van West-Europa, maar men neemt zelf meestal een wat
afwijzende houding tegenover seksuele vrijheden in, soms zelfs een zeer
strikte zoals in Ierland. Dat men in het algemeen geen voorstander is
van ongebreidelde seks kan ook worden opgemaakt uit het antwoord dat
men geeft op de vraag of seks onder de 18 jaar altijd of nooit te recht-
vaardigen is. In Noorwegen is men het er zelfs unaniem over eens dat
dit nooit te rechtvaardigen is, en ook in Denemarken wordt dit gedrag
sterk afgewezen (tabel 29). Nederlanders nemen te zamen met de Fran-
sen wat dit betreft een veel tolerantere houding aan met resp. 25 en
36% van de respondenten die seks onder de 18 jaar afwijst. Aan de
andere kant is ook in deze twee landen het percentage respondenten dat
seksuele omgang onder de 18 jaar altijd goedkeurt zeer gering.
Ook ten aanzien van seksualiteit in een andere dan de traditionele
huwelijksrelatie zou sprake zijn van meer tolerante houdingen. Homo-
seksualiteit bijvoorbeeld wordt echter in veel landen nog steeds ontoe-
laatbaar geacht (tabel 30). Nederlanders tonen zich nu, te zamen met de
Denen wat toleranter, maar in beide landen is nagenoeg een zelfde
proportie van de ondervraagden van mening dat homoseksualiteit nooit
te rechtvaardigen is. In de overige landen wordt veel minder heterogeen
over homoseksualiteit geoordeeld dan in Denemarken en Nederland.
Rondom prostitutie heerst in veel landen een taboe-sfeer, vooral in
Noord-Ierland, Noorwegen, Ierland en Italie waar meer dan 70%
prostitutie nooit te rechtvaardigen vindt. In Nederland wordt het wat
minder vaak zo negatief be- of beter veroordeeld, in ons land behoort
het percentage respondenten dat vindt dat prostitutie zich altijd laat
rechtvaardigen tot de hoogste van de onderzochte landen. 11% vindt
prostitutie altijd te rechtvaardigen. In Denemarken zegt 16% dat prosti-
tutie altijd te rechtvaardigen is, terwijl 45% het nooit te rechtvaardigen
vindt (tabel 31).

De overwegend strikte opvattingen op seksueel gebied kunnen eveneens
worden opgemaakt uit de antwoorden op vraag of iedereen volledige
vrijheid op seksueel gebied moet hebben. Het (over)grote deel van de
ondervraagden is het met die stelling oneens (tabel 32). Opvallend is het
hoge percentage Denen dat volledige vrijheid op seksueel gebied afkeurt.
Liefst driekwart van hen is tegen dergelijke vrijheden. Aan de andere
kant vallen de Spanjaarden op van wie minder dan de helft de uitspraak
afwijst.
Hetzelfde geldt voor het antwoord op de vraag of er morele wetten
moeten gelden op seksueel gebied, maar er is nu wat meer variatie.
In de meeste landen vinden aanmerketijk minder respondenten dat er
morele wetten op seksueel gebied noodzakelijk zijn (tabel 33), dan er
respondenten zijn die vinden dat er op seksueel gebied geen vrijheid
dient te zijn. Een vergelijking van de uitkomsten in de tabellen 32 en 33
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maakt eveneens duidelijk dat de rangorde van de landen zich aanmerke-
lijk wijzigt. Vooral de plaatsing van West-Duitsland en Nederland
verschilt nogal. Beide vragen verwijzen blijkbaar niet naar hetzelfde
fenomeen. "Respondents might be considering whether there should be
general rules, but the question (de eerste vraag naar seksuele vrijheid,
LH) could equally be understood as asking whether they should have
rules for themselves -whether, in their personal choice of sexual behavi-
our, as individuals or couples, 'anything goes'. The proportion of respon-
dents who thought that there should be no rules about sex (..) was clearly
smaller than the proportion who thought there should be no general
rules,." (Harding, Phillips en Fogarty, 1986: 124). Waarom in West-
Duitsland meer met de tweede dan met de eerste uitspraak wordt
ingestemd is vooralsnog onduidelijk (20).

In Traditie, secularisatie en individualisering werden twee waarden op het
gebied van seksualiteit onderscheiden. De uitspraken over het al dan
niet gerechtvaardigd vinden van homoseksualiteit, abortus, prostitutie en
seksuele omgang onder de 18 jaar, verwezen naar een waarde die we
'permissiviteit' hebben genoemd. Deze waarde werd onderscheiden van
de antwoorden die men geeft op vragen naar seksuele vrijheid en morele
wetten op dat gebied. De antwoorden op deze vragen bleken indicatief
voor een waarde die we omschreven als "vrijheid versus morele wetten
op seksueel gebied" (Halman, 1987a: 146).
De uitspraken die naar permissiviteit op seksueel gebied verwijzen
vormen onderdeel van een wat meeromvattende morele waarde die in
hoofdstuk vier uitgebreid aan de orde is geweest en die eveneens
'permissiviteit' is genoemd. In dit hoofdstuk laten we deze waarde dan
ook buiten beschouwing.
Beide vragen met betrekking tot vrijheid en morele wetten op seksueel
gebied meten niet hetzelfde, zo constateerden we reeds naar aanleiding
van de antwoorden op beide vragen. Het blijkt ook uit de niet al te
sterke samenhang, uitgedrukt in Pearson correlatie coefficienten (tabel
34), alsook uit de index van seksuele vrijheid die door sommatie van de
antwoorden op beide vragen is samengesteld (tabel 6.4).
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Tabel 6.4 Index van seksuele vrliheld naar striktheid (sommatie) in de
verschillende landen (in % en gemiddelde Score)

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
vrijheid     19 15 10 16 15 3 71610713 12    4
2 98 7 10 12 5 9  11 6 8 6 7    4
3  31 32 22 29 32 20 29 27 21 21 28 34 21
4        14 16 19 14 14 20 21 16 14 19 12 11 14
striktheid 22 28 39 29 22 48 23 26 41 43 39 35 54
geen antwoord            6    2 4 3 5 4 10 482323
Gemiddelde 4.14 434 4.72 431 4.16 5.09 4.49 4.25 4.70 4.84 4.60  4.51  5.14

In vrijwel geen enkel land is een meerderheid te vinden die de 'strikte'
antwoorden op beide vragen kiest, net zo min als er veel respondenten
zijn die op beide vragen het 'vrijheid' antwoord prefereren. Vooral de
liberale antwoorden worden weinig gekozen. De percentages varieren
van 3% in Italia en 4% Noorwegen tot 19% in Frankrijk. Veel meer
mensen nemen op beide items het strikte standpunt in. In Denemarken
niet minder dan 48% van de ondervraagden, in Noorwegen iets meer
dan de helft (54%). Het minst omvangrijk is deze groep in Nederland,
Frankrijk en Belgi8 waar toch ook nog altijd zo'n 22% tegen vrijheid op
seksueel gebied is.

Figuur 6.8 Vergelliking van seksuele striktheid (gemiddelde score),  ten
opzichte van de over alle landen berekende gemiddelde score
C = 4.56; vgl. ook tabel 6.4)
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Vooral Denemarken scoort onverwacht. Het land waar seksuele vrijhe-
den het eerst werden gerealiseerd blijkt tot 66n van de meest strikte
landen te behoren (figuur 6.8). Overigens zijn ook de Zweden lang niet
zo voor vrijheden als wellicht zou worden verwacht. 69% van de Zweden
is het oneens met de uitspraak dat iedereen complete vrijheid moet
hebben op seksueel gebied, en 43% is van mening dat seks niet helemaal
kan worden v jjgelaten en dat er morele wetten moeten zijn (21). Daar-
mee wijken ziJ niet of nauwelijks af van de antwoordpatronen zoals die
in de overige Westeuropese en Noordamerikaanse landen worden
teruggevonden. Deze opvallende antwoorden vragen om een verklaring
die wellicht daarin gevonden kan worden dat bij de beantwoording van
deze vragen zowel de Denen als de Zweden hun eigen gedragingen als
maatstaf nemen. Weliswaar heerst er in beide landen een seksueel
klimaat van vrijheid, dat betekent nog niet dat men er geen normen op
na wenst te houden. In de zuidelijke landen is men minder vrij op dit
gebied, hetgeen een mogelijke verklaring biedt voor hun streven naar
vrijheid zoals dat blijkt uit de antwoorden op beide vragen. Immers
vooral in de zuidelijke landen zijn veel voorstanders van vrijheid op
seksueel gebied.

In het algemeen kan worden gesteld dat er in de westerse landen een
1dimaat van vrijheid heerst op seksueel gebied. Vooral ook de beschik-
baarheid van anticonceptiemiddelen vanaf het midden van de jaren
zestig is mede debet aan wat wel de seksuele revolutie wordt genoemd.
Geboortenbeperking is algemeen aanvaard en het gebruik van allerlei
anticonceptiva is wijdverspreid. Ouders zijn in het algemeen van mening
dat jongeren moeten kunnen beschikken over anticonceptiemiddelen
(Moors, 1983; Thornton, 1989). Ook ten aanzien van abortus wordt in de
meeste landen een liberaler standpunt ingenomen dan vroeger (vgl.
Moors, 1983: 147; Yankelovich, 1981: 94).
Abortus wordt in bepaalde omstandigheden aanvaardbaar geacht, vooral
wanneer de gezondheid van de moeder wordt bedreigd door de zwanger-
schap (tabel 35). Alleen de Ieren blijven zich ook dan verzetten tegen
een dergelijke ingreep.
Wat minder, maar toch relatief vaak goedgekeurd wordt abortus wan-
neer het waarschijnlijk is dat het kind met een lichamelijke handicap
wordt geboren. Wederom hebben de Ieren het hier in overgrote meer-
derheid moeilijk mee.
Heel anders ligt het wanneer abortus zou plaatsvinden omdat een vrouw
niet getrouwd is of wanneer een getrouwd stel geen kinderen wil hebben.
Alleen de Denen zijn geneigd ook in die omstandigheden abortus goed
te keuren, maar in de overige landen is er geen meerderheid voor te
vinden. Dat de aanvaarding van abortus niet "ongeclausuleerd' (Van der
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Avort, 1987: 14) is, blijkt uit het aantal respondenten dat abortus nooit
gerechtvaardigd vindt wanneer abortus niet aan een bepaalde situatie
wordt gekoppeld. Gemiddeld genomen zegt zo'n 37% van alle onder-
vraagden dat abortus nooit te rechtvaardigen is (tabel 36). Met name in
Ierland is de overgrote meerderheid het er niet mee eens, maar ook in
Spanje betreft het 51%. De Denen en Fransen zijn het minst uitgespro-
ken tegen: 23%. Maar alleen in Denemarken is een groot aantal respon-
denten (nl. 41%) bereid abortus altijd, dus 'ongeclausuleerd', goed te
keuren.

Tabel 6.5 Guttman schaal abortus in % en gemiddelde score

FR  GB WD   rr  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
intolerant 4 7 5 8 10 3  12 26 55  22   15   12    3
2 91412132151322 23  19   29   29   25
3                     36  38  46  43  42  24  46  34  17  44   31   34   32
4 25232019132315 9 4 7 11 14   20
tolerant 261917171346131028151121
gemiddelde 2.6   2.3  2.3   2.2   1.9  3.0  2.0   1.5    .8 1.6 1.8 1.8 23

Figuur 6.9 Gemiddelde score op Guttman schaal met betrekking  tot
acceptatie van abortus
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De genoemde omstandigheden voor abortus hebben een cumulatief
karakter. Wanneer men abortus te rechtvaardigen vindt als de vrouw
niet getrouwd is of, in Nederland, Belgie, Ierland en de Verenigde
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Staten indien het gehuwde paar geen kinderen wenst, vindt men dat ook
van de drie andere genoemde redenen. In alle landen vormen de ant-
woorden op deze vraag sterke schalen volgens het cumulatieve Guttman
model (H .50; I .50) (tabel 37), maar de populariteit van de voorge-
legde redenen is niet in alle landen gelijk.
65% van de Denen zegt abortus goed te keuren wanneer een gehuwd
stel geen kinderen wil, in Ierland is dit maar voor 5% van de respon-
denten een reden. Door nu het aantal redenen waarmee men instemt te
sommeren ontstaat een schaal, de ene pool gekenmerkt door een
afwijzen van alle redenen voor abortus, de andere door alle genoemde
redenen voldoende te vinden.
Het meest tolerant zijn de Denen, op enige afstand gevolgd door de
Fransen (tabel 6.5). Maar liefst 46% van de Denen kan zich vinden in
alle abortus-redenen. Geheel anders ligt het idee over abortus in Ierland.
2% van de Ieren keurt abortus in alle omstandigheden goed, maar niet
minder dan 55% keurt het onder alle omstandigheden af. Daarmee zijn
beide uitersten van de schaal gegeven. Nederlanders horen niet bij de
meest toleranten op het gebied van abortus, maar nemen min of meer
een middenpositie in (figuur 6.9).

6.8 Waarden rond opvoeding

Het proces van individualisering en pluralisering heeft met zich mee
gebracht dat de rol van ouders lit het socialisatieproces is veranderd van
opvoeder naar begeleider. Ouders geven steeds minder gedetailleerd aan
wat kinderen wel en niet mogen. Ook kinderen hebben hun rechten, net
zoals vader en moeder die hebben. Het patriarchaat waar de vader als
een absolute alleenheerser zijn familie leidt is reeds lang verleden tijd.
Het gezin als autoritair instituut, waarop m.n. door Horkheimer en de
Frankfurter Schule heftige kritiek is geuit (Horkheimer, 1982), is veran-
derd in een democratisch instituut waarin ouders en kinderen in een
meer egalitaire verhouding tot elkaar staan (zie ook Lasch, 1981).
Van der Avort onderscheidt drie ideaaltypische opvoedingsstijlen: een
autocratische, een absoluut kind-georienteerde en een ouder en kind
georienteerde (Van der Avort, 1982: 122-123; vgl. ook Berger en Berger,
1972: 90-92). De eerste opvoedingsstijl kenmerkt zich door een absoluut
ouderlijk gezag waaraan het kind zonder meer dient te gehoorzamen. In
de absoluut kind georienteerde opvoedingsstijl staat juist het kind
centraal dat bij de keuze uit de vele gedragsalternatieven op zichzelf is
aangewezen, hetgeen volgens Lasch in vele gevallen neerkomt op het
afschuiven van de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het
kind op de leeftijdsgenoten (Lasch, 1981: 229). De derde opvoedingsstijl
is op te vatten als een synthese van beide uitersten waarin enerzijds
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erkend wordt dat het kind een zekere zeggenschap over zijn leven dient
te hebben, en waar anderzijds de ouders proberen door middel van
overleg en onderhandelen de eigen waarden, normen en gedragspatro-
nen over te brengen op de kinderen. "Ouders leggen het kind niet meer
willekeurig hun wil op, waardoor zij duidelijk laten blijken dat gezag
alleen gerechtvaardigd is voor zover het binnen het redelijke blijft"
(Lasch, 1981: 230). Wat daarbij rechtvaardig is wordt door middel van
afspraken van de belanghebbenden, dus door onderhandelingen vastge-
steld.

In de verzorgingsstaat wordt een groot deel van het socialisatieproces
overgelaten aan speciaal daarvoor op- en ingerichte instellingen: het
onderwijs. Daardoor neemt ook de invloed van leeftijdsgenoten toe
hetgeen leidt tot een grote onverschilligheid van (adolescente) kinderen
tegenover de waarden van de ouders (vgl. Shorter, 1975: 280). De familie
als doorgeefiuik van waarden zou dan ook aan betekenis hebben inge-
boet. Ouders verliezen hun rol als vormingsleiders ten gunste van allerlei
instellingen en vooral ook leeftijdsgenoten (Shorter, 1975: 287; zie ook
Lasch, 1981).
Als we nagaan welke opvattingen de respondenten zeggen gemeen te
hebben met hun ouders, dan blijken met name de opvattingen op
seksueel en politiek gebied verschillend te zijn (tabel 38). Uiteraard
betreft het een perceptie van overeenkomsten en verschillen hetgeen tot
afwijkingen van de realiteit kan leiden. Alleen door onafhankelijk van
elkaar de waardenorientaties van ouders en hun kinderen te bepalen en
te vergelijken kan tot verschil dan wet overeenkomst worden besloten.
Want hoe beoordeelt iemand wat de waarden op politiek gebied zijn van
zijn ouders? In het ene geval zal men het af willen leiden uit het stemge-
drag van de ouder, een andere keer zal men meer zijn ideeen over een
aantal politieke zaken in gedachten hebben.
Een jongere zal welhaast vanzelfsprekend een andere mening op seksu-
eel gebied zijn toegedaan als zijn ouders, die veelal zullen worden gezien
als ouderwets (te veel beperkingen willen opleggen aan het seksuele
gedrag van de jongere) op dit gebied. Maar of daarmee ook gezegd kan
worden dat ouders en hun kinderen fundamenteel van elkaar verschillen
is niet erg duidelijk. Immers, met het toenemen der jaren kan ook een
jongere ZlJn of haar gedrag op seksueel gebied aanpassen in, wat wellicht
eerst werd afgedaan als, traditionele richting.
Velen hebben wel de godsdienstige, morele en sociale opvattingen
gemeen met hun ouders. Opvallend daarbij zijn de antwoorden die de
Westduitsers geven. Nergens wordt zo wemig gemeenschappelijks tussen
ouders en kinderen gevonden als in West-Duitsland en daarmee is dit
land als geen ander "offen for neue Werte und EinfiOsse" (K6cher,
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1987a: 100). Maar in alle andere landen kunnen we concluderen dat de
meest fundamentele orientaties worden overgenomen van de ouders.

De opvoedingsstijl is in een meer egalitaire richting gegaan, maar is ook
inhoudelijk aan veranderingen onderhevig geweest. Niet langer zal in de
opvoeding de nadruk liggen op gehoorzaamheid en disciphne, maar
zullen vooral verantwoordelijkheidsgevoel en zelfstandigheid belangrijk
worden gevonden om aan de kinderen mee te geven. Beide waarden
sluiten aan bij de ontwikkelingen in de samenleving naar meer individue-
le vrijheid en zelfontplooiing. Uit een lijst van 17 eigenschappen werd de
respondenten gevraagd die eigenschappen te noemen die men graag bij
kinderen zou willen ontwikkelen. Inderdaad blijkt gehoorzaamheid niet
tot de belangrijkste eigenschappen te behoren die men bij kinderen zou
willen ontwikkelen. Daarentegen scoren verdraagzaamheid en respect
voor anderen in het algemeen hoog. Verder worden goede manieren,
verantwoordelijkheidsgevoel, maar vooral eerlijkheid vaak genoemd.
Zo'n driekwart van alle ondervraagden vindt dat een eigenschap waartoe
men kinderen thuis kan aanmoedigen zich die eigen te maken. Het
minst worden genoemd leidinggevende capaciteiten, fantasie/verbeel-
dingskracht en geduld (tabel 39).
Gehoorzaamheid wordt alleen door de Noordieren vaak genoemd als
eigenschap die aan kinderen moet worden overgebracht. Fransen spreekt
goede manieren' aanmerkelijk minder aan en verantwoordelijkheidsge-

voel wordt vooral door Westduitsers, Nederlanders, Denen, Noren en
Spanjaarden vaak genoemd, terwijl Denen en Noren het meest gepor-
teerd zijn voor onafhankelijkheid.
Een godvruchtig geloof wordt alleen in landen die zich onderscheiden
van de overige landen door een vrij traditioneel religieuze orientatie
(Ierland, Noord-Ierland en de Verenigde Staten) vaak genoemd.
Gemiddeld genomen wordt eerlijkheid het vaakst genoemd, alleen de
Spanjaarden blijven nu achter, maar hier wreekt zich dat in dit land
eerlijkheid een seksuele connotatie blijkt te hebben. Eerlijkheid schijnt in
SpanJe vooral betrekking te hebben op seksuele trouw (zie Stoetzel,
1983: 27). Ook het sterk afwijkende percentage Westduitsers dat 'leiding-
gevende capaciteiten' belangrijk vindt kan aan 'vertaalproblemen' worden
geweten. Dit item is in het Duits namelijk vertaald met "Durchsetzungs-
vermdgen" hetgeen iets anders is als leidinggevende capaciteiten.

Dergelijke problemen maken het analyseren van de opvoedingseigen-
schappen natuurlijk niet eenvoudiger, terwijl ook de manier waarop de
eigenschappen zijn voorgelegd niet erg bevorderlijk is voor het toepassen
van een techniek als bijvoorbeeld factoranalyse. De interviewer mocht
niet meer dan vijf genoemde aspecten aankruisen, waardoor de onderlin-
ge correlaties tussen de items laag zijn. Beter had men de items kunnen
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laten rangordenen of tenminste allemaal laten beoordelen, liefst vari-
erend van helemaal belangrijk tot helemaal niet belangrijk.
Deze problemen zullen er mede debet aan zijn dat de factoren in
eerdere factoranalyses zo weinig overeenkomsten tussen de landen
toonden (Halman, 1987a). De voorgelegde eigenschappen bleken naar
drie meer fundamentele orientaties te verwijzen. Gehoorzaamheid en
goede manieren zijn in een daarvan de belangrijkste componenten. We
noemden deze orientatie sociaal conformisme en tekenden daarbij aan
dat zo'n orientatie weinig waarde hecht aan onafhankelijkheid en
verantwoordelijkheidsgevoel.
In een andere orientatie wordt de nadruk gelegd op onafhankelijkheid,
fantasie, geduld, vastberadenheid en zelfbeheersing. Vooral omdat
eerlijkheid niet belangrijk wordt gevonden heeft deze orientatie een
egocentrisch karakter. Als benaming hebben we gekozen voor het
onafhankelijke individu.
De derde orientatie tenslotte betreft hard werken, spaarzaamheid en
leidinggevende capaciteiten. Het zijn de eigenschappen om vooruit te
kunnen komen in het leven, vandaar de benaming: succesorientatie.
Verdraagzaamheid, onzelfzuchtigheid en saamhorigheid worden dan
weinig gewaardeerd waardoor ook deze orientatie een egocentrische
inslag heeft (vgl. Halman, 19878: 151; De Moor, 1985: 21).

Zelfs met toepassing van een techniek als target-rotation, waarvan
inmiddels bekend is dat zelfs random structuren op elkaar gelijkend
gemaakt kunnen worden (Bijnen, 1986), konden we niet anders con-
cluderen dan dat de structuren niet op elkaar leken (vgl. Halman, 1987a:
151). Hetzelfde resultaat wordt overigens behaald met LISREL analyses
die wij naderhand nog hebben uitgevoerd.
Theoretisch kunnen de items op een aantal verschillende manieren
worden geclassificeerd. Stoetzel stelt in zijn boek over de Europese
waardenstudie een tweedeling voor. Hij maakt onderscheid in traditio-
nele eigenschappen en moderne. Als traditionele eigenschappen wijst hij
aan: 'eerlijkheid', 'goede manieren' en 'beleefdheid', 'gehoorzaamheid',
'hard werken', 'spaarzaamheid', 'godvruchtig geloof en 'geduld'. Moder-
ne eigenschappen vindt hij in: 'verdraagzaamheid' en 'respect voor ande-
ren', 'verantwoordelijkheidsgevoel', 'saamhorigheid', 'loyaliteit', 'zelfbe-
heersing', 'onafhankelijkheid', 'vastberadenheid', 'onzelfzuchtigheid',
'fantasie' en 'leidinggevende capaciteiten' (Stoetzel, 1983: 29). Een
dergelijke structuur blijkt echter niet te kunnen worden teruggevonden in
de data.
Door het aantal aspecten dat men noemt te sommeren ontstaat een
beeld van de mate waarin men traditionele dan wel moderne aspecten
belangrijk vindt in de opvoeding (tabel 40). Indien vervolgens het aantal
"moderne" eigenschappen dat wordt genoemd in mindering wordt
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gebracht op het aantal "traditionele" eigenschappen, blijken vooral in
Noord-Ierland relatief vaak vijf traditionele eigenschappen te worden
genoemd (tabel 41). E6n op iedere tien Noordieren kiest zelfs alleen
daarvoor. Ook in Italie, Belgie, Ierland, de Verenigde Staten, Canada
en Noorwegen worden bij 66n op iedere vier respondenten meer traditi-
onele dan moderne eigenschappen genoemd. Westduitsers en Denen,
maar vooral ook veel Spanjaarden kiezen wat vaker de als modern
aangeduide eigenschappen (zie figuur 6.10). De splitsing yan Europa in
een modern noorden en een traditioneel zuiden komt niet tot uitdruk-
king in de eigenschappen die men de kinderen wil aanleren. Spanjaarden
vinden vrijwel net zo vaak als Denen en Westduitsers de moderne
eigenschappen belangrijk.

Figuur 6.10 De mate waarin de traditionele opvoedingsdoeleinden gepre-
fereerd worden boven moderne (aantal traditionele opvoe-
dingsdoeleinden die genoemd zijn minus de moderne opvoe-
dingsdoeleinden die genoemd worden)
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In zijn proefschrift maakt Van der Avort (1987) onderscheid in een
drietal opvoedingswaarden (22). Allereerst is er een waarde aan te
duiden als 'aanpassing aan de maatschappelijke orde'. Deze waarde
wordt gekenmerkt door zaken als "netheid, orde, oppassendheid, goede
manieren, goed leren voor een maatschappelijke positie, gehoorzaam-
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heid, beleefdheid, gaan trouwen, plichtbesef, normbesef, fatsoen" (Van
der Avort, 1987: 131; zie ook Van der Avort, 1985: 129).
Een andere waarde kenmerkt zich door zaken als "verantwoordelijk-
heidsgevoel, eerlijkheid, genegenheid en liefde kunnen geven, kunnen
luisteren, zorg voor de ander hebben, hulpvaardigheid, consideratie,
elkaar respecteren, tolerant zijn, relativeringsvermogen, begrip voor
elkaar" (Van der Avort, 1987: 129) en te zamen kunnen deze aspecten
worden aangeduid als 'sociale vaardigheden'. Een derde waarde ten-
slotte bevat aspecten die de persoonlijke ontplooiing benadrukken.
Eigenschappen als "zelfstandigheid, evenwichtigheid, creativiteit, weer-
baarheid, talenten ontplooien, voor zichzelf opkomen, bewust eigen
keuzes maken, verstandig oordelen, een eigen levensvisie bijbrengen,
zichzelf zijn, zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid, kritisch zijn, een eigen
mening kunnen vormen, realiteitszin" (Van der Avort, 1987: 129) komen
hierin samen.
Niet alle door Van der Avort genoemde aspecten komen in de EVSSG
vragenlijst aan de orde, terwijl andere aspecten wel onderdeel zijn van
de vragen in het EVSSG onderzoek maar niet expliciet door Van der
Avort ZIJn aangeduid.
Items die naar ons idee kunnen worden aangeduid als 'aanpassing aan
de maatschappelijke orde' zijn dan: goede manieren, beleefdheid, hard
werken, gehoorzaamheid, zelfbeheersing, spaarzaamheid, godvruchtig
geloof. De laatste drie aspecten worden niet door Van der Avort ge-
noemd, maar duiden ons inziens wel op een aanpassing aan de gangbare
manier van leven. Ze kunnen tot de 'deugden' van de samenleving
worden gerekend.
Onder de noemer 'sociale vaardigheden' denken wij verantwoordelijk-
heidsgevoel, eerlijkheid, onzelfzuchtigheid, verdraagzaamheid, geduld en
saamhorigheid/loyaliteit te kunnen plaatsen. De laatste twee komen niet
bij Van der Avort voor maar lijken toch tot de sociale vaardigheden te
mogen worden gerekend.
'Persoonlijke ontplooiing' kan naar ons idee worden opgemaakt uit items
als onafhankelijkheid, fantasie, leidinggevende capaciteiten, vastberaden-
heid/volharding. Beide laatste aspecten duiden naar ons idee eveneens
op eigenschappen die nuttig zijn voor de persoonlijke ontplooiing.
Kortom, ook de in de EVSSG vragenlijst genoemde aspecten lijken een
indeling zoals door Van der Avort voorgesteld te rechtvaardigen, maar
ook nu moet weer worden geconstateerd dat zowel factoranalyses als
LISREL analyses niet duidelijk zo'n structuur in de genoemde eigen-
schappen zichtbaar maken.
Opvallend is dat de 'ontplooiings' aspecten door zo weinig respondenten
worden genoemd, met name in Noord-Ierland en Ierland, Frankrijk en
Belgie (tabel 42). Alleen in West-Duitsland, Denemarken en Noorwe-
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gen is een meerderheid te vinden die 66n of meer (maar vrijwel nooit
alle vier) van deze eigenschappen belangrijk vindt in de opvoeding.

6.9 Determinanten van waarden op het gebied van primaire relaties

Hoewel bepaalde ontwikkelingen op het gebied van primaire relaties zich
reeds geruime tijd aftekenen, hebben de veranderingen met name sinds
de tweede helft van de jaren zestig zich in een versneld tempo voortge-
zet. De daling van het geboortenniveau kon reeds aan het eind van de
vorige eeuw worden gesignaleerd en werd onderbroken door de baby
boom vlak na de tweede wereldoorlog (Van de Kaa, 1987: 4-5; Lesthaeg-
he, 1987; Saporiti, 1989). In het algemeen wordt het startpunt van wat de
'tweede demografische transitie' wordt genoemd in de jaren zestig
gelegd. De eerste demografische transitie wordt gekarakteriseerd door
een sterke afname van het sterftecijfer aan het begin van de vorige eeuw
bij een in eerste instantie gelijkblijvend geboortencijfer, dat aan het eind
van de vorige eeuw ook begon af te nemen (Van de Kaa, 1987: 4;
Saporiti, 1989: 194). De tweede demografische transitie wordt in verband
gebracht met vooral de toenemende individualisering, secularisering,
maar ook met de moderne kapitalistische produktiewijze en de organisa-
tie van sociale zekerheid (Lesthaeghe, 1987: 23). Omdat het opleidings-
niveau van vrouwen sterk is toegenomen maken ook zij aanspraak op
een plaats op de arbeidsmarkt. De toename van de consumptie gaat
gepaard met de wens een eigen inkomen te verwerven. Kinderen beteke-
nen voor vrouwen dan ook een belangrijke "opportunity cost" (Lesthaeg-
he, 1987: 23).
Daarbij zijn kinderen vanuit economisch gezichtspunt en met het oog op
later niet meer noodzakelijk in de moderne verzorgingsstaat waar
iedereen verzekerd is van een pensioen van overheidswege.
Het opleidingsniveau lijkt dan ook een belangrijke predictor van waar-
den die men op het gebied van primaire relaties zal nastreven. Tevens
hangt dit samen met leeftijd: jongeren zijn hoger opgeleid dan ouderen.
Het waren dan ook de jongeren die zich in de jaren zestig afzetten tegen
de heersende moraal en autoritaire maatschappij en voorstanders waren
van democratische hervormingen. Dat betekent dat we een omslagpunt
in de opvattingen zouden mogen verwachten rond de 45 jaar. Immers,
degenen die de omwentelingen in gang hebben gezet waren aan het eind
van de jaren zestig tussen de 18 en 30 jaar oud. In 1981, ten tijde van
het EVSSG onderzoek waren de oudsten van deze groep rond de 45
jaar.
Secularisatie houdt onder meer in dat de kerk haar aanspraak om alle
levenssferen te beinvloeden niet meer kan waarmaken. Gedragingen van
mensen kunnen haaks staan op hetgeen door de kerken wordt gepredikt
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en vooral op het gebied van seksualiteit en primaire relaties komt dat tot
uiting. Het wijdverspreide gebruik van anticonceptiva kan hier als
voorbeeld dienen. Maar betekent dit eveneens dat kerketijke mensen in
hun opvattingen en waarden op het gebied van primaire relaties niet
afwijken van buitenkerkelijken?

In de volgende paragrafen gaan we na in hoeverre bepaalde opvattingen
en waarden op het gebied van primaire relaties in verband kunnen
worden gebracht met sociaal-demografische achtergrondkenmerken van
de respondenten. Daarbij gaat onze aandacht vooral uit naar de invloed
van leeftijd, opleidingsniveau en geslacht, waarbij vrouwen nader worden
onderverdeeld in thuiswerkende en buitenshuis werkende vrouwen.

6.9.1 HuwelijksoridEntaties

Ouderen stemmen wat vaker dan jongeren in met de opvatting dat het
huwelijk geen verouderde instelling is, maar die instemming neemt niet
altijd rechtlijnig toe met de leeftijd (tabel 43). Veelal zijn de 60-jarigen
en ouderen wat vaker van mening dat het huwelijk verouderd is dan de
jongere generatie van 45-60 jarigen. De verschillen zijn weliswaar niet
groot, maar toch interessant. Blijkbaar evalueren ouderen het huwelijk
toch anders dan wat jongere generaties, hoewel de jongste generaties
vaker het huwelijk verouderd vinden dan de oudste generatie. Maar het
is niet zo dat men het huwelijk vaker verouderd zal vinden naarmate
men jonger is.
Indien men zichzelf tot een bepaalde godsdienst rekent vindt men het
huwelijk wat minder vaak een verouderde instelling. Daarbij maakt het
weinig verschil of men nu katholiek of protestant is. Beide groepen staan
tegenover de buitenkerkelijken die vaker geneigd zijn het huwelijk
verouderd te vinden.
Behalve in Groot-Brittannie en de Verenigde Staten vinden respon-
denten met kinderen het huwelijk minder vaak verouderd dan respon-
denten zonder kinderen, hetgeen te begrijpen valt omdat respondenten
zonder kinderen in het algemeen wat jonger zijn en vaak (nog) niet

gehuwd. Te verwachten is dat zodra er kinderen komen, of als die
gewenst worden, men in het huwelijk zal treden. In het algemeen blijkt
men niet zo geporteerd voor het laten opgroeien van kinderen buiten
een huwelijk, dat toch bepaalde zekerheden biedt. "It is generally belie-
ved that a legalized bond between parents gives the child a better chance
that he or she will grow up in a complete family and provides him or her
with more support and security" (Boh, 1989: 279).
Tenslotte heeft de, in de meeste landen vrij beperkte, groep responden-
ten die het huwelijk wel een verouderde instelling vinden een wat hoger
opleidingsniveau dan degenen die dat niet vinden (tabel 44). Afwijzend
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staan tegenover het huwelijk lijkt daarmee, althans in de westerse wereld
met uitzondering van het Angelsaksische deel, een overwegend elitaire
aangelegenheid, voorbehouden aan vooral de hoger opgeleiden: de ver-
schillen in inkomensniveau tussen vddr- en tegenstanders zijn niet erg
groot.

De vier huwelijksorientaties die we hebben onderscheiden kunnen
slechts voor een zeer beperkt deel worden toegeschreven aan de invloed
van de sociaal-demografische kenmerken (tabellen 45 en 46), hetgeen
niet verwonderlijk is, omdat er veelal weinig variatie bestaat in oriiinta-
tie. Maar ook als die variatie wel bestaat, zoals waar het gaat om de
materiele zekerheid en immateriele zaken, dan zijn de samenhangen
met variabelen als leeftijd, opleiding, inkomen en kerksheid ronduit
zwak. We kunnen dan ook niet anders dan constateren dat wat genoem-
de twee huwelijksorientaties betreft er geen specifieke groepen zijn aan
te wijzen in de landen van de westerse wereld waarin de twee waarden
sterk worden benadrukt.
Culturele homogeniteit wordt met name door oudere respondenten die
tevens frequent ter kerke gaan belangrijk gevonden. Daarmee lijkt deze
waarde langzaam van het toneel te verdwijnen en is een belangrijke
verschuiving aangeduid die ook in andere onderzoekingen aan het licht
komt. "Partner choice and partner cohesion are undergoing considerable
shifts from societal towards an individual control. The latter depends
more on personality factors, interpersonal relationships and individual
values and norms than on social structures and pressures" (Boh, 1989:
283). Overigens betekent dit niet dat de partnerkeuze niet meer ge-
schiedt op basis van overeenkomsten in godsdienst, status, geografisch
gebied, leeftijd e.d. Nog altijd blijkt in de praktijk de uiteindelijke keuze
voor een belangrijk deel door dit soort factoren te worden bepaald (zie
o.a. Kooy, 1975: 160 e.v.; De Hoog, 1977: 13 e.v.).
Affectieve aspecten worden door vrijwel alle respondenten belangrijk
gevonden. In de meeste landen ligt het percentage respondenten dat
twee of alle drie affectieve aspecten noemt rond de 90%. Daarbij is de
gemiddelde leeftijd van degenen die met alle drie affectieve aspecten
instemt 46 jaar, tegen een gemiddelde leeftijd van 41 jaar van degenen
die met geen enkel affectief aspect instemmen. Opvallend is het verschil
in gemiddelde leeftijd in Noord-Ierland waar degenen die met geen van
de affectieve aspecten instemmen gemiddeld genomen 29 jaar zijn. Waar
het in de meeste landen de hoger opgeleiden betreft die zich kunnen
vinden in alle drie affectieve elementen, noemen de hoger opgeleiden in
Italia, Denemarken, Noord-Ierland en Noorwegen weer wat vaker geen
enkel, of in Italie en Denemarken niet meer dan twee van de drie
affectieve aspecten.
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6.9.2 Echtscheidingstolerantie

In de Ierse Republiek en in Spanje komt het accepteren van allerlei
redenen voor echtscheiding het meest voor bij jongeren. In de overige
landen is dat veel minder duidelijk (tabellen 47 en 48). In Spanje en
beide Ierlanden is het patroon mm of meer duidelijk: hoe ouder men is
des te minder men echtscheiding tolereert. Eenzelfde patroon kan
weliswaar ook in de overige landen, met uitzondering van Noorwegen,
worden teruggevonden, maar de verschillen tussen de leeftijdscategorie-
en zijn veelal aanzienlijk minder geprononceerd. In Noorwegen behoren
de Jongere generaties zelfs tot de meest behoudende groepen waar het
gaat om echtscheiding.
Gehuwden scoren 11 het algemeen niet sterk afwijkend van de gemid-
delde tolerantiescore voor het gehele land. Samenwonenden en onge-
huwden scoren in het algemeen wat hoger, terwijl globaal gesproken
verweduwden terughoudender zijn wat echtscheiding betreft. Dat laatste
moet echter met de nodige voorzichtigheid worden omkleed omdat de
aantallen waarop deze conclusie is gebaseerd zeer klein zijn (zie tabel 1).
Wat onverwacht is de weinig tolerante houding die reeds gescheiden
mensen eropna houden in Groot-Brittannie   en Italit. Hoewel geschei-
den staan ziJ weinig open voor de genoemde echtscheidingsredenen,
maar ook hier geldt dat het aantal respondenten dat gescheiden is
beperkt is.
We constateerden al dat de aanwezigheid van kinderen steeds minder als
een reden wordt gezien om echtscheiding te veroordelen. Steeds meer
mensen raken er van overtuigd dat echtscheiding wellicht zelfs beter is
voor het kind dan een geforceerd in stand gehouden relatie (Van den
Akker, 1988). Hoewel de respondenten met kinderen wat minder open
staan voor echtscheiding, zijn de verschillen in oordeel over echtschei-
ding met respondenten die geen kinderen hebben veelal gering. Het
meest duidelijk zijn de verschillen in Spanje (tabel 49).
Mannen behoren niet tot de meest tolerante respondenten waar het
echtscheiding betreft. Meestal zijn de buiten de eigen huishouding
werkzame vrouwen het meest tolerant. Mannen behoren tot de minst
tolerante groepen, ook wanneer ze vergeleken worden met de thuiswer-
kende vrouwen, die weer minder tolerant zijn dan de buitenshuis wer-
kende seksegenoten (tabel 50).

De katholieke leer staat op geen enkele grond echtscheiding toe. Het
huwelijk is een sacrament en als zodanig onontbindbaar. Protestanten
daarentegen zouden van mening zijn dat die onontbindbaarheid aantei-
ding zou geven voor de zonde van overspel (Russell, 1980: 141). Echt-
scheiding zou dan ook aanvaardbaar ziJn voor protestanten om een
groter kwaad, dat van de zonde van overspel, te kunnen keren (Kooy,
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1975: 35-36). Vandaar dat vaak verwacht wordt dat in landen waar
relatief veel katholieken wonen echtscheidingspercentages aanzienlijk
lager zijn dan in landen waar voornamelijk protestanten wonen (Boh,
1989: 283; vgl. ook Trent en South, 1989: 394). Op het gebied van waar-
den kunnen we alleen in West-Duitsland, Groot-Brittanni8 en Noord-
Ierland constateren dat (tabel 51) protestanten inderdaad wat toleranter
ten aanzien van echtscheiding zijn dan katholieken, maar in Nederland
en Canada is het net andersom en in de Verenigde Staten maakt het
weinig of niets uit tot welke godsdienstige groep men zich rekent. In de
meeste landen waar een noemenswaardige groep zonder godsdienst
woont accepteren de buitenkerkelijken wat meer redenen dan de leden
van een van de officiele kerken. De scheiding in mate van echtschei-
dingstolerantie loopt minder tussen de kerken dan tussen kerkelijken en
onkerkelijken. In alle landen kan worden vastgesteld dat kerkelijke
respondenten echtscheiding veel minder positief beoordelen dan buiten-
kerkelijken.

6.9.3 Waarden rond gezin

Ondanks dat in de christelijke leer het moederschap als een groot goed
voor de vrouw wordt gepropageerd, kunnen we niet vaststellen dat
diegenen die regelmatig naar de kerk gaan, vaker dan de onkerkse
respondenten van mening zijn dat een vrouw kinderen dient te krijgen
(zie Halman, 1987a: 137, 344). We stelden al eerder dat in de meeste
landen "de voorprogrammering tot moederschap" (Den Bandt en Veen-
hoven, 1979: 25), geen breed maatschappelijk draagvlak kent. Alleen
onder ouderen, m de lager opgeleide, en lagere inkomensgroepen leeft
de opvatting dat het moederschap wel belangrijk is voor de vrouw nog
enigszins (tabel 52).
Hetzelfde kan worden geconstateerd met betrekking tot het bewust
ongehuwd moederschap. Hoewel er tussen de landen grote verschillen
bestaan in acceptatie daarvan, komen zij wel overeen in de groepen
waarin deze acceptatie het minst voorkomt. Degenen die het BOM-
schap afkeuren zijn gemiddeld genomen wat ouder, zij behoren tot de
minder opgeleiden en tot de lagere inkomens (tabel 53).
In alle landen vinden de buiten de eigen huishouding werkende vrouwen
veel minder vaak dan huisvrouwen dat het moederschap noodzakelijk is
voor de vrouw, maar met name in Nederland en in Groot-Brittannie is
het percentage huisvrouwen    met deze mening   ook zeer beperkt    (t
14%). Ook onder de huisvrouwen is in deze landen het idee gangbaar
dat het moederschap niet noodzakelijk is. Verder valt op dat mannen in
Groot-Brittanni8, Ierland en Noord-Ierland en in Denemarken er vaak
nagenoeg hetzelfde over denken als vrouwen die huisvrouwen zijn. Voor
een deel is dit weer te verklaren door het samenvoegen van alle mannen.
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Wanneer ze worden uitgesplitst naar leeftijd en opleidingsniveau dan zijn
de jongeren met een hogere opleiding minder traditioneel.

Wat betreft de traditionele rollen in het gezin houden jongeren er de
meest moderne opvattingen op na, terwijl ook een langere opleiding er
toe leidt minder traditioneel te zijn. Gemiddeld over alle landen zijn de
traditioneel ingestelde respondenten 48 jaar en daarmee zijn zij zo'n 10
jaar ouder dan de modern ingestelde respondenten. Alleen in de Ver-
enigde Staten is het verschil in leeftijd aanzienlijk kleiner.
Daarnaast speelt ook kerksheid een rol. Het zijn vooral deze drie
kenmerken gezamentijk waaraan een deel van de verschillen in opvattin-
gen op dit gebied kunnen worden toegeschreven, hoewel hun totale
verklaringskracht in het algemeen niet erg groot is (tabellen 54 en 55).
Van de kerkelijke respondenten neemt 56% het traditionele standpunt
in, een percentage dat bij onkerkelijken 26 is. De grootste verschillen
doen zich voor in Ierland en Spanje waar tussen kerkelijken en onkerke-
lijken een verschil van bijna 50 punten bestaat.
Katholieken en protestanten antwoorden globaal gesproken hetzelfde,
maar de katholieken nemen in Canada en Noord-Ierland wat vaker dan
protestanten een behoudend standpunt in. Wat groter zijn de verschillen
tussen kerkelijken (katholiek en protestant) en buitenkerkelijken (tabel
56). Deze laatsten zijn wat minder vaak 'extreem' traditioneel ingesteld.

Moderne opvattingen over het gezin worden voornamelijk onder jonge-
ren en hoger opgeleiden teruggevonden (tabellen 57 en 58). De grootste
verschillen doen zich niet alleen voor m de traditionele landen als
Ierland, Noord-Ierland en Spanje, maar ook in Groot-Brittanni8, West-
Duitsland, Canada en Nederland waar 66n op de vijf respondenten van
18 tot 30 jaar traditioneel denkt over het gezin, tegen 50% of meer van
de mensen die ouder dan 60 jaar zijn. Het opleidingsniveau verschilt
tussen beide extreme posities vooral in Frankrijk, West-Duitsland,
Nederland, Belgie en Spanje waar twee punten of meer verschil wordt
gevonden.

Kerksheid gaat gepaard met traditionelere opvattingen op dit gebied.
Zo'n 15% van de onkerkelijken neemt het traditionele standpunt in,
tegen bijna de helft van de kerkelijken.
Tussen katholieken en protestanten bestaan er hierover, net zoals ten
aanzien van de traditionele rollen in een gezin, weinig verschillen van
mening. Beide kerkelijke groepen kunnen tegenover de buitenkerkelijken
worden geplaatst die er aanmerkelijk moderner over denken. Tenslotte,
zelf kinderen hebben betekent niet het traditionele gezin meer waarde-
ren dan wanneer men geen kinderen heeft (tabel 59).
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6.9.4 Seksuele permissiviteit

Leeftijd en kerksheid kunnen een deel van de verschillen in opvattingen
over seksualiteit verklaren (tabel 60 en 61). Jongeren huldigen iets meer
de liberale opvattingen dan ouderen. Voor jongeren kan gelden dat deze
geporteerdheid voor seksuele vrijheden vooral of mede voortvloeit uit de
geringe vrijheden die zij op dat gebied wellicht nog hebben, zolang zij
nog onder de verantwoordelijkheid van hun ouders vallen. Met andere
woorden ongehuwde jongeren zullen meer behoefte aan vrijheden op
seksueel gebied hebben.
Regelmatig naar de kerk gaan betekent minder vrijheden nastreven op
dit gebied en onkerkelijke respondenten zijn minder strikt dan katholie-
ken en protestanten, die onderling weinig van elkaar verschillen (tabel
62). Tussen kerkelijken en onkerkelijken bestaat een verschil van een vol
punt of meer op deze vijf-punt-schaal.
Mensen met kinderen blijken iets minder liberaal dan mensen zonder
kinderen, wellicht om het goede voorbeeld te geven.

Verschillen in het aanvaardbaar vinden van abortus kunnen binnen de
landen vooral in verband worden gebracht met kerksheid (tabellen 63 en
64). Degenen die regelmatig naar de kerk gaan zijn in het algemeen
gekant tegen abortus onder welke omstandigheid dan ook. In alle landen
kan dit worden waargenomen, maar duidelijk minder in Ierland waar
vrijwel iedereen regelmatig naar de kerk gaat en abortus afwijst. Het
geloof drukt dus blijkbaar nog een zwaar stempel op de opvattingen over
abortus. Leeftijd is vooral in Spanje, en beide Ierlanden van belang.
Ouderen, die m het algemeen ook vaker naar de kerk gaan, zijn daar
wat duidelijker tegen abortus dan jongeren. Mannen en vrouwen ver-
schillen niet sterk in hun oordeel over abortus en ook nu kan weer
worden vastgesteld dat werkende vrouwen modernere ideeen hebben
dan huisvrouwen en vaak ook dan mannen.
Katholieken en protestanten verschillen eveneens niet veel van elkaar
wat dit betreft. Protestanten in Groot-Brittannie en Noord-Ierland
keuren abortus wat vaker goed dan katholieken, maar de grootste
verschillen doen zich, zoals we steeds weer kunnen constateren, voor
tussen katholieken en protestanten enerzijds en onkerkelijken anderzijds.
Onkerkelijken zijn beduidend toleranter waar het abortus betreft (tabel
65). Gehuwden en ongehuwden denken er veelal nagenoeg hetzelfde
over, en samenwonenden en gescheiden mensen behoren vaak tot de
meest toleranten wat abortus betreft, maar daar hun aantal beperkt is
zijn duidelijke conclusies niet uit deze gegevens te trekken.
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6.9.5 Opvoedingsdoeleinden

Vooral het opleidingsniveau is van invloed op de keuze van eigenschap-
pen die men kinderen wil bijbrengen (tabellen 66 en 67). Meer oplei-
ding genoten hebben betekent vaker die eigenschappen noemen die de
individuele ontplooiing bevorderen. Minder opleiding gaat gepaard met
een voorkeur voor de burgerdeugden zoals aanpassing en gehoorzaam-
heid.
Dit onderscheid zou wel eens een aanduiding kunnen zijn van de ver-
schillen in opvoedingsstijl die in arbeidersgezinnen en de hogere klassen
worden aangetroffen. In het arbeidersmilieu staan de ouders centraal en
worden met name de traditionele rollen aangeleerd. In de hogere
middenklasse daarentegen beheersen de kinderen het huis. In dergelijke
milieus wordt de eigen ontplooiing van het kind juist aangemoedigd. De
opvoeding van het kind dient democratisch te verlopen en niet autori-
tair, punitatief (Berger en Berger, 1972: 88-92; Lasch, 1981: 229).
Leeftijd speelt bij de keuze tussen moderne en traditionele eigenschap-
pen veel minder een rol, hoewel ouderen meer dan jongeren de traditio-
nele burgerdeugden verkiezen boven de moderne eigenschappen. In veel
landen heeft kerksheid eveneens te maken met de keuze wat kinderen
aan te leren. Kerkse mensen kiezen vooral voor de eigenschappen
gehoorzaamheid en spaarzaamheid, hard werken en godvruchtig geloof.
Degenen die minder frequent een kerk bezoeken kiezen in de regel voor
eigenschappen die de ontplooiing van het individu bevorderen.
De sociale vaardigheidseigenschappen, zoals we die in navolging van Van
der Avort hebben onderscheiden, blijken niet samen te gaan met bepaal-
de sociaal-demografische kenmerken (tabellen 68 en 69).

6.9.6 Voorlopige conclusie

De idee8n die men er op het gebied van primaire relaties op na houdt,
houden vooral verband met leeftijd en deels daarmee samenhangend
met opleiding en kerksheid. In de westerse wereld is sprake van een
tweedeling in modern en traditioneel die samenvalt met een tweedeling
in leeftijd: jong en oud. Echter het verwachte omslagpunt van 45 jaar
kan niet duidelijk in onze gegevens worden teruggevonden. Veelal is
toch min of meer sprake van een lineaire afname van moderne ideeen
naarmate de respondenten ouder zijn. De strikte opvattingen op het
gebied van seksualiteit en huwelijk die de kerken propageren, komen tot
uitdrukking in de striktere ideeen die kerkse en kerkelijke respondenten
hebben. Daarbij maakt het in het algemeen weinig uit of men nu katho-
liek is of protestant. Echter de laatste groep is natuurlijk erg heterogeen
en een nader onderscheid zal duidelijke verschillen in oriEntatie kunnen
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laten zien, zoals dat ook in het hoofdstuk rond religieuze en morele
waarden is gebleken.
Dat vooral het opleidingsniveau in verband kan worden gebracht met de
opvoedingsdoelen bevestigt het idee dat de hogere statusgroepen meer
nadruk leggen op persoonlijke ontplooiing en het arbeidersmilieu meer
nadruk legt op aanpassing en traditionele rollen.
Het maakt in opvattingen nogal wat uit of een vrouw in de eigen huis-
houding of daarbuiten werkzaam is. Buitenshuis werkende vrouwen zijn
veelal beduidend moderner ingesteld op het gebied van primaire relaties,
hetgeen voor een deel verklaard kan worden door het hoger opleidings-
niveau dat zij bezitten vergeleken met hun thuiswerkende seksegenoten.

6.10 De samenhang tussen de verschillende oriiintaties

Wanneer de afzonderlijke vragen rond het thema van de primaire
relaties worden bekeken, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat er alom
sprake is van behoudende, traditionele opvattingen op dit gebied. De
meest belangrijke elementen die men noemt voor het welslagen van een
huwelijk liggen in de affectieve sfeer, echtscheiding wordt in het alge-
meen niet erg getolereerd, net zo min als vrijheden op het gebied van
seksualiteit. Ook de eigenschappen die men kinderen graag zou willen
bijbrengen zijn voornamelijk de traditionele burgerdeugden. Over het
gezin in haar traditionele vorm wordt in het algemeen positief geoor-
deeld.

Wanneer echter combinaties van verschillende antwoorden worden
gemaakt dan blijkt men minder consistent te antwoorden dan wellicht
werd verwacht. Men kan op de ene vraag een antwoord geven dat haaks
lijkt te staan op het antwoord dat men geeft op een andere vraag, die op
het eerste gezicht naar een zelfde orientatie verwijst.
Dat roept de vraag op hoe het staat met de relaties tussen de verschil-
lende orientaties die we in de voorgaande paragrafen hebben onder-
scheiden. Kunnen traditionele bolwerken worden ontdekt naast moder-
ne? Of is er sprake van relatief ongecorreleerde waarden?
Op basis van analyses die we hebben uitgevoerd in het kader van een
eerdere publikatie over het Europese waardenonderzoek konden we op
het terrein van huwelijk, gezin en seksualiteit (23) onderscheid maken in
vier fundamentele orientaties. Voor Europa als geheel werd onderscheid
gemaakt in: 1. persoonlijke vrijheid, een waarde die de vrijblijvendheid
van de relatie, de wenselijkheid van meer relaties en de vrije seksualiteit
benadrukt; 2. traditionaliteit, waarmee een waarde werd aangeduid
waarin sprake is van een strenge seksuele moraal, een benadrukking van
het traditionele gezin, alsmede de noodzaak van culturele overeenkomst
voor het welslagen van een huwelijk; 3. burgerlijkheid, ter aanduiding
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van een waarde waarin de zekerheden die nodig zijn voor een stabiele
relatie worden benadrukt; 4. egoisme, een waarde waarmee de individu-
alistische echtscheidingsredenen alsmede het gebrek aan affectieve
binding werd uitgedrukt (Halman, 19878: 158). Overigens bleek van
vergelijkbaarheid van een dergelijke structuur tussen Nederland en
Europa als geheel geen sprake (Halman, 1987a: 157).
In deze paragraaf zullen we de relaties tussen de gevonden orientaties
bespreken en nagaan of er fundamentele orientaties verwacht mogen
worden.

Wanneer de relaties tussen de verschillende indices op het gebied van
primaire levenssferen worden bekeken blijken ze relatief onafhankelijk
van elkaar. De relaties tussen de vier huwelijksorientaties zijn reeds
weergegeven en bleken in een aantal landen cumulatief met elkaar in
verband te staan.
De relaties van deze huwelijksorientaties met de overige opvattingen op
het gebied van primaire relaties zijn in het algemeen zwak en komen
vaak niet boven .30 uit (tabel 70). Wat wel opvalt is dat in Spanje veelal
de hoogste en meeste onderlinge samenhangen kunnen worden geconsta-
teerd, terwijl bijvoorbeeld ook traditionele gezinsopvattingen vaak in
samenhang kunnen worden gezien met een meer strikte houding op
seksueel gebied.
Aspecten die men belangrijk vindt voor het welslagen van een huwelijk
blijken niet of nauwelijks te maken te hebben met de ideeen die men
heeft over echtscheiding. Zij die uitgesproken negatief staan tegenover
echtscheiding noemen niet of nauwelijks andere aspecten belangrijk voor
het huwelijk dan degenen die om uiteenlopende redenen echtscheiding
te rechtvaardigen vinden.

Indien men vindt dat voor een gezin de traditionele vorm, dat wil zeggen
met een vader en een moeder, het meest gewenst is, is men meer van
mening dat op seksueel gebied niet alles zonder meer kan worden
toegestaan. Er dienen op dat gebied juist regels en wetten te gelden
waaraan iedereen zich zou dienen te houden. Beide traditionele idee8n
komen vaker voor dan beide moderne opvattingen. Het afwijzen van het
traditionele gezin en het voorstander zijn van seksuele vrijheden kan bij
zo'n 3% van de onderzochten worden vastgesteld. Daarentegen houdt
zo'n 16% de daar diametraal tegenovergestelde meningen op na. Vooral
in Ierland, de Verenigde Staten, maar ook in Noorwegen is men relatief
vaak deze mening toegedaan. In Ierland betreft het zelfs meer dan een
kwart van de ondervraagden, in Noorwegen een vijfde.

Het oordeel over het gezin gaat in Spanje en Noord-Ierland eveneens
vergezeld van het al dan niet accepteren van abortus in bepaalde om-
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standigheden. Voorstanders van abortus zijn voornamelijk te vinden
onder degenen die er moderne opvattingen over het gezin op na houden.
Ook in de andere landen kan dit worden geconcludeerd, alleen is de
samenhang hier aanmerkelijk zwakker.
Hetzelfde kan worden geconstateerd ten aanzien van de acceptatie van
echtscheiding die zich vooral manifesteert bij degenen die niet in traditi-
onele termen over het gezin denken. En wederom is deze samenhang
vooral in Spanje vast te stellen.

De houding ten aanzien van abortus heeft in vrijwel geen enkel land veel
te maken met de ideeen die men heeft op het gebied van seksualiteit.
Indien men abortus in meer gevallen tolereert staat men in het algemeen
ook meer open voor allerlei redenen die kunnen worden aangedragen bij
een scheiding. Tenminste zo is de situatie in Spanje, Ierland en Noord-
Ierland. Beide opvattingen kunnen verwijzen naar permissiviteit in het
algemeen. Of men abortus en echtscheiding wel of niet wenst te accepte-
ren kan dan worden toegeschreven aan een al dan niet tolerante of
permissieve houding in het algemeen. Is men permissief dan worden
echtscheiding en abortus ook geaccepteerd.

De correlatie-coefficienten geven aan dat er tussen traditionele rolop-
vattingen in het gezin en de traditionele gezinsvorm slechts een zwakke
samenhang bestaat (r komt alleen in West-Duitsland en Spanje boven
.30). Beide opvattingen verwijzen blijkbaar niet naar een en dezelfde
fundamentele orientatie. We hadden dat voorheen al geconstateerd toen
we beide gebieden van elkaar hebben onderscheiden.

In de meeste landen, zo lijken we te mogen concluderen, gaat een
moderne opvatting ten aanzien van bijvoorbeeld de gezinsstructuur
slechts in geringe mate vergezeld van moderne ideeen over de rollen in
het gezin, moderne opvoedingswaarden en vrijheden op seksueel gebied.
Ook een traditioneel antwoordpatroon lijkt aanwezig, maar de correla-
ties geven al aan dat niet vaak consequent modern of traditioneel wordt
geoordeeld.
De geringe samenhangen geven in ieder geval aan dat de verschillende
aspecten die ten aanzien van de primaire relaties zijn onderscheiden niet
vanuit een bepaalde waarde worden beoordeeld. Het huwelijk wordt op
zich beoordeeld, ongeacht hoe men over bijvoorbeeld abortus of seksuele
vrijheden denkt. De opvattingen over de te prefereren gezinsvorm staan
op hun beurt los van hoe men over echtscheiding denkt. Kortom, er is
sprake van pluriformiteit in het denken over primaire relaties, zodat niet
kan worden volstaan met een of enkele fundamentele waarden op dit
terrein (zie ook Boh, 1989: 295).
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Indien men echtscheiding om bepaalde redenen gerechtvaardigd vindt,
zegt dat nog weinig over hoe men tegenover het huwelijk staat, maar
meer over de mate waarin men rationeel over het onderwerp nadenkt.
Hetzelfde zou kunnen gelden voor het toestaan van abortus. Open staan
voor alternatieve samenlevingsvormen zegt nog niets over hoe het
huwelijk zelf wordt beoordeeld. Men kan zelf het huwelijk waarderen, en
tegelijkertijd andere vormen van samenleven niet afwijzen.

De te constateren pluriformiteit maakt het moeilijk, zo niet onmogelijk,
een duidelijk patroon te herkennen in de landen van de westerse wereld.
In tabel 6.6 wordt deze pluriformiteit weergegeven. Daarin wordt een
score als H(oog) aangeduid wanneer de gemiddelde score in het betref-
fende land hoger is dan gemiddeld over alle landen, of wanneer een
percentage wordt gevonden dat hoger is dan gemiddeld over alle landen.
Hetzelfde maar dan omgekeerd geldt voor de aanduiding L(aag).
M(ean) betekent dat een gemiddelde score wordt ingenomen in het
betreffende land.

Tabel 6.6 Vergelijking van de gemiddelde scores op de waarden op het
gebied van primaire relaties

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
affect L L L H L L L H H H H L L
cult homogeen H H L L H L H L H L H L  H
materialist L H L L H L H H H H LHL
immaterialist L H L L L L L L H L H H L
echtscheiding H L H H H H L L L L L H L
trad rol H L L H L L H H H H H H L
trad gezin L H L H M L L H H H H H L
abortus H H M M L H L L L L L L H
seksueel vrij                 H    H     L    H    H     L    H    H     L     L      L      L     H

In Denemarken is men bijvoorbeeld meer dan in de andere landen van
mening dat abortus is te tolereren, maar op het gebied van de seksuele
moraal behoren de Denen tot de behoudende volken. In Nederland,
Belgie en Spanje kan het tegenovergestelde worden waargenomen, en in
andere landen is men zowel behoudend waar het gaat om abortus als
waar het gaat om seksuele vrijheden, terwijl in landen als Noorwegen,
Frankrijk en Groot Brittannie men weer gemiddeld wat toleranter staat
tegenover beide opvattingen. Westduitsers en Denen scoren laag op alle
vier huwelijksori8ntaties, Ieren daarentegen weer meer dan gemiddeld
in  de overige landen.  Ook gaan  niet  in  alle landen het accepteren of juist
afwijzen van traditionele rollen en traditionele gezinsvorm samen.
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6.11 Conclusie

Aan het eind gekomen van dit hoofdstuk rond primaire levenssferen
staan we voor het probleem hoe de voorgaande anal¥seresultaten teinterpreteren. Moeten we concluderen dat er geen aanwijzingen zijn dat
er zich fundamentele veranderingen hebben voltrokken op de gebieden
van huwelijk, gezin, opvoeding en seksualiteit? Immers in ons onderzoek
blijkt duidelijk dat verreweg het grootste deel van de ondervraagden het
huwelijk nog niet als een verouderd instituut ziet. Maar hoe valt een
dergelijke conclusie te rijmen met de demografische trends die zonne-
klaar in de richting van grote veranderingen ten aanzien van het huwelijk
wijzen? Deze paradoxale situatie laat zich eigenlijk alleen maar verklaren
door de vraagstelling in het EVSSG onderzoek nader te beschouwen.
Want wat wordt eigenlijk beoordeeld indien men een antwoord geeft op
de vraag of men het eens dan wet oneens is met de stelling dat het
huwelijk een verouderde instelling is. Vindt men dat het huwelijk nog
steeds de meest waardevolle samenlevingsvorm is of betreft het hier een
perceptie van de (directe) omgeving van de ondervraagde? Wat heeft de
respondent voor ogen wanneer hij met het woord 'verouderd' wordt
geconfronteerd? Vat hij of zij het op als uit de tijd en niet meer nodig in
deze moderne tijd, of wordt verouderd geassocieerd met een behoefte
aan verandering. Een verandering wellicht in de vorm van allerlei
alternatieve samenlevingsvormen. Het antwoord op de vraag geeft ook
geen uitsluitsel of men het huwelijk wel of juist geen gewenste samenle-
vingsvorm vindt. Daaraan moet onmiddellijk nog worden toegevoegd dat
een groot deel van de ondervraagden zelf gehuwd is waardoor het
oordeel ook nog eens vertekend kan worden.
Wanneer meer inhoudelijke vragen over het huwelijk worden gesteld
blijkt men veel minder gunstig over het huwelijk te denken (vgl. in dit
verband ook de daling van het percentage respondenten dat van mening
is dat gehuwden gelukkiger zijn dan ongehuwden in het Sociaal en Cultu-
reel Rapport, 1986).
Kortom, de gekozen vraagstelling lijkt debet te zijn aan de geconstateer-
de discrepantie tussen het oordeel over het instituut en de feitelijke
demografische situatie.

Ook wanneer naar belangrijke aspecten voor het welslagen van het
huwelijk wordt gevraagd ontstaat geen duidelijk beeld van de opvattingen
over het huwelijk. Het zijn de voor de hand liggende aspecten die
belangrijk worden gevonden. Maar niet duidelijk wordt of er bijvoor-
beeld een verschuiving heeft plaatsgevonden in de richting van een
onderhandelingsmodel (vgl. bijv. Langeveld, 1985; Van der Avort, 1987).
Dat affectie en wederzijds begrip belangrijk worden gevonden zegt nog
niet veel over de behoefte aan zekerheid, vaste kaders en sociale erken-
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ning waarin volgens Van de Avort het huwelijk kan voorzien en wat de
reden zal zijn dat het huwelijk ook in de toekomst de meest geprefereer-
de samenlevingsvorm zal blijven (Van der Avort, 1987: 301; vgl. ook
Knox, 1979; Yankelovich, 1981).

Eenzelfde soort opmerking als ten aanzien van het huwelijk kan worden
gemaakt ten aanzien van echtscheiding. Ondanks dat demografische data
onmiskenbaar een stijging van het aantal scheidingen aantonen stelt het
grootste deel van de ondervraagden zich behoudend op waar het gaat
om het rechtvaardigen van echtscheiding. Voor de meesten vormen
drankmisbruik, fysiek geweld en overspel de belangrijkste redenen voor
echtscheiding. Dus juist die redenen die reeds voor de wetsaanpassingen
als basis voor echtscheiding konden fungeren. Van een losse huwelijks-
moraal, of consumptiedrift inzake het huwelijk waar o.a. Zijderveld
(1983a) van spreekt lijkt anno 1981 nog geen sprake te zijn.
Ook nu kunnen weer enige opmerkingen worden gemaakt over de
gekozen vraagformulering. Immers er is sprake van voortdurend drank-
misbruik en voortdurende ontrouw. Geen wonder wellicht dat in een
land als Frankrijk waarvan het stereotiepe beeld bestaat van een losse
huwelijksmoraal (die overigens niet losser blijkt dan de Nederlandse, vgl.
Schelvis, 1983: 124-125) een zo hoog percentage wordt gevonden dat
ontrouw een reden voor echtscheiding vindt. De items in het EVSSG
onderzoek zijn wellicht wat te extreem geformuleerd.
Het is jammer dat een indicator ontbreekt hoe men over echtscheiding
denkt m geval van aanwezigheid van minderjarige kinderen, immers "het
'belang van het kind' vormt een der belangrijkste bronnen van overwe-
ging bij de beslissing om al dan niet tot echtscheiding over te gaan" (Van
den Akker, 1988: 23).

De opvattingen over het gezin tonen aan hoe moeilijk het is de ontstane
situatie te karakteriseren. Extreme traditionaliteit noch extreme moder-
niteit komen in grote omvang voor, hoewel we zo'n uitspraak wel met de
nodige voorzichtigheid moeten omkleden daar die wat het EVSSG
onderzoek betreft gebaseerd is op een gering aantal indicatoren. Maar
onze redenering wordt ondersteund door de resultaten van het SOCON
onderzoek waaruit blijkt dat Nederlanders min of meer een middenkoers
tussen beide uitersten volgen. "Zo worden alternatieve relatievormen
door velen niet afwijzend bekeken, hoewel slechts weinigen er een
uitgesproken betekenis aan hechten. Het huwelijk geldt niet langer als
onmisbaar, maar wordt door de meeste mensen wet gewenst. Van de
traditionele rolverdeling is slechts een achtste van de bevolking voorstan-
der, maar bijna de helft wijst deze niet radicaal af' (Van der Avort,
1988a: 114).
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Aan de ene kant kunnen ook wij constateren dat velen niet meer van
mening zijn dat een vrouw als vanzelfsprekend kinderen behoeft te
krijgen, anderzijds wordt het 'standaard-gezin' met twee of drie kinderen
ideaal geacht. Velen zijn weliswaar de mening toegedaan dat een gezin
compleet dient te zijn, dat wit zeggen dat zowel een vader als een
moeder noodzakelijk zijn om een kind gelukkig te kunnen laten opgroei-
en, van de andere kant staat men niet alkeurend tegenover het bewust
ongehuwd moederschap. Ook deze ogenschijnlijke tegenstelling zal
wemigen bevreemden, immers het oordeel over de traditionele gezins-
vorm zal ingegeven worden door het idee dat men heeft over wat wel en
niet goed is voor het kind, terwijl het al dan niet goedkeuren van het
ongehuwd moederschap veel meer zal worden ingegeven door de mate
waarm men openstaat voor allerlei alternatieven m de primaire levens-
sfeer. De antwoorden op beide items behoeven dan ook met in dezelfde
richting (modern of traditioneel) te gaan.

Op het gebied van seksualiteit kan niet worden gesproken van een
grootscheepse roep om meer vrijheden. Niet alleen worden extramaritale
verhoudingen in het algemeen weinig te rechtvaardigen geacht, ook seks
onder de 18 jaar wordt in hoge mate afgekeurd. Regels waaraan men
zich dient te houden blijken dan ook nog steeds voor de meesten
noodzaak, hetgeen ook in Denemarken kan worden geconstateerd,
ondanks dat daar een wat grotere permissiviteit jegens allerlei seksuele
gedragingen heerst. Ten aanzien van abortus geldt dat niet zonder meer
zo'n mgreep kan worden goedgevonden. Pas wanneer de lichamelijke
gezondheid van moeder en/of kind in gevaar komt is abortus te recht-
vaardigen. Opmerkelijk is dat de opvattingen over seksualiteit in de
noordelijke landen van Europa (Denemarken met name) zo strikt, zo
behoudend zijn. Juist Denemarken staat, samen met Zweden bekend om
zijn vrijheden op dit gebied. Nu is het uitgerekend Denemarken waar de
meest strikte opvattingen op het gebied van seksualiteit heersen. In de
zuidelijke landen waar seksualiteit van hogerhand (overheid, religie) aan
banden wordt gelegd heersen daarentegen Juist vrije opvattingen onder
de mensen. Wellicht laat deze tegenstelling zich verklaren door het
fenomeen dat beknotting van vrijheden juist een streven naar vrijheden
oproept. De gerichtheid op seksuele vrijheden in de zuidelijke landen is
dan te zien als een reactie op de beperkende regels van de overheden
daar. Eenmaal dat men zich van deze beknottende regels heeft losge-
maakt zal men het eigen gedrag als maatstaf nemen. Men is vrij, maar
dat betekent niet dat men vervalt in normloosheid. De (van boven af)
opgelegde norm heeft plaatsgemaakt voor wat Dekker noemt ethicalis-
me, waarin de ethische opvattingen en het gedrag meer beklemtoond
worden (Dekker, 1983: 37; Dekker, 1987: 143).
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Wat betreft aspecten die men belangrijk vindt in de opvoeding van
kinderen kunnen we constateren dat eerlijkheid hoog scoort. De meeste
Europeanen vinden eerlijk zijn een groot goed dat het waard is om aan
kinderen in de opvoeding mee te geven. Daarnaast wordt in alle landen
vaak gekozen voor wat Stoetzel (1983) de traditionele opvoedingswaar-
den heeft genoemd. Moderne aspecten waarin de persoonlijke ontplooi-
ing worden benadrukt worden aanmerkelijk minder frequent genoemd.
Zaken waarin aanpassing aan de bestaande maatschappelijke orde en
sociale vaardigheden centraal staan worden het meest genoemd.

De modernisering en meer in het bijzonder de processen van individuali-
sering en pluriformering hebben op het terrein van primaire relatievor-
ming geleid tot sterk veranderde verhoudingen tussen mannen, vrouwen
en kinderen (Van den Akker, 1988). Ook in het EVSSG onderzoek
komen dit soort veranderingen aan het licht, maar tevens toont het aan
dat de veranderingen zich niet gelijktijdig in de gehele bevolking en in
alle landen voordoen. Nog steeds blijkt men in brede kring een traditio-
nele visie te hebben rond huwelijk, gezin, seksualiteit en opvoeding.
Voor velen is het huwelijk nog immer een nastrevenswaardig ideaal,
terwijl ook over echtscheiding niet lichtvaardig wordt gedacht (zie ook
Van den Akker, 1984). Aan de andere kant staan steeds meer mensen
open voor allerlei alternatieve samenlevingsvormen zoals kan worden
opgemaakt uit het gegeven dat een minderheid het bewust ongehuwd
moederschap afwijst. De eens zo vanzelfsprekende standaarden en
gewoontes blijken gerelativeerd zoals blijkt uit het feit dat het grootste
deel van de Westeuropese bevolking vindt dat kinderen krijgen niet
(meer) tot de verplichtingen van een vrouw behoort. Ook ander onder-
zoek (vgl. Van der Avort, 19882; Thornton, 1989) geeft aanleiding tot de
conclusie dat de meerderheid in de samenleving open staat voor alter-
natieve relatievormen, maar deze alternatieven worden tegelijkertijd niet
door een meerderheid nagestreefd. Thornton ziet dit als een uiting van
de veranderingen op dit gebied. "What has changed in these areas of
family life has been an increased tolerance for behavior not previously
accepted, but not an increase in an active embracement of such behavi-
or" (Thornton, 1989: 891). Een huwelijk is niet langer onmisbaar, maar
wordt nog steeds een gewenste relatievorm gevonden. De vanzelfspre-
kendheden in de relatievormen en de keuzes daarvoor zijn verdwenen,
maar er wordt nog wel door een meerderheid voor gekozen.
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NOTEN

(1)  De baby boom van na de oorlog kan worden beschouwd als een
tijdelijke opleving van het aantal geboorten dat reeds vanaf het
midden van de achttiende eeuw een daling laat zien (Saporiti
1989).

(2)  Het is overigens moeilijk om het aantal ongehuwd samenwonen-
den vast te stellen omdat deze leefvorm niet wordt geregis reerd.
Schattingen kunnen echter wel worden gemaakt op basis van
survey onderzoekingen (vgl. Van de Kaa, 1987: 18).

(3)  Overigens is men het er nog niet over eens hoe de hoge vrucht-
baarheidscijfers van vroeger precies te verklaren zijn. Ze worden
ook wel in verband gebracht met de eveneens hoge sterftecijfers
(vgl. Saporiti, 1989: 199).

(4)   De demografische statistieken geven een toename van het aantal
ongehuwd samenwonenden te zien. Afnankelijk van de groep waar-
voor men het cijfer berekend kunnen verschillende percentages
ontstaan. Lesthaeghe bijvoorbeeld bepaalt het percentage onge-
huwd samenwonenden aan de hand van het aantal ongehuwd
samenwonende vrouwen ten aanzien van alle vrouwen in de
leeftijdsgroepen 20-24 en 25-29 jaar (Lesthaeghe, 1987: 20). Van
de Kaa drukt het cijfer uit als het "percent cohabiting of woman
cohabiting or married at ages 20-24, 25-29 and 30-34" (Van de
Kaa, 1987: 18). Het door ons vermelde percentage betreft het
aandeel van de samenwonenden in de totale onderzochte popula-
tie.

(5)  Er worden twee 'transitie' -periodes in West-Europa onderschei-
den. De eerste deed zich grofweg voor rond de eeuwwende, van
1880-1930 en de tweede manifesteert zich sinds het eind van de
jaren 60 begin jaren zeventig. De eerste kenmerkte zich door een
sterke reductie van het sterfte- en nuptialiteitscijfer (vgl. Lesthaeg-
he, 1987: 10-11). De tweede manifesteert zich in (nog steeds)
toenemende echtscheidingscijfers en een verdere daling van de
vruchtbaarheid tot onder het vervangingspeil (Lesthaeghe, 1987:
16; Van de Kaa, 1987). Deze veranderingen hebben zich het eerst
in de Scandinavische landen (Zweden en Denemarken) voorge-
daan en verspreiden zich langzaam over de andere Europese
landen.

Van de Kaa onderscheidt in Europa 4 groepen van landen:
1.  landen waar de tweede demografische transitie zich duidelijk

manifesteert: Finland, Noorwegen, Groot-Brittannie, Oosten-
rijk, Belgie, Frankrijk, West-Duitsland, Nederland, Zwitser-
land, Italie.
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2. Landen waar het vruchtbaarheidscijfer minder is gedaald:
Griekenland, Malta, Portugal, Spanje, Joegoslavie. De tweede
transitie is er laat ingezet, maar is zeker begonnen en zal
worden gecompleteerd.

3.  Landen lit Oost-Europa, waar met name politieke ontwikkelin-
gen de tweede transitie een ander aanzien hebben gegeven.
"For example, the postwar trend toward greater sexual free-
dom appears to be less pronounced....On the other hand, legal

abortion became available in these countries earlier than in
most other countries...(Van de Kaa, 1987: 12).

4. Door verschillende culturele en historische redenen zijn de
overige landen in de ontwikkelingen achter gebleven. De
eerste transitieperiode is nog niet afgesloten. Het betreffen
IJsland, Ierland, Albanie, Turkije en delen van de Sovjet-Unie
(zie Van de Kaa, 1987: 11-12).

(6)   Dit blijkt duidelijk wanneer de percentages samenwonenden vrou-
wen m een aantal landen worden vergeleken, zoals in onderstaan-
de tabel (overgenomen uit Lesthaeghe, 1987: 20):

Percentage samenwonende ongehuwde vrouwen ten aanzien van
alle vrouwen in de leeftijdsgroepen 20-24 en 25-29, diverse West-
europese landen en jaren

20-24 25-29

Denemarken 1975                   30         10
Zweden 1975                       29        15
Nederland 1982                     15        10
Canada 1984                       13        11

Noorwegen 1977                    12         5
Frankrijk 1981                       8         5
Belgie 1982                  7      4
Verenigd Koninkrijk 1979               5           4

(7)    Omdat deze percentages wel erg onverwacht zijn is nagegaan of in
deze landen in urbane gebieden veel minder met de uitspraak
wordt ingestemd dan in de rurale gebieden. Hoewel de instemming
met de uitspraak wat meer op het platteland dan inde stad kan
worden teruggevonden, is het verschil niet van dien aard dat het
van ons a priori idee afwijkende percentage in beide landen aan
deze variabele kan worden toegeschreven. Waar men woont blijkt
nagenoeg niets van doen te hebben met instemming met de
uitspraak dat het huwelijk een verouderde instelling is. In de stad
of op het platteland wordt nagenoeg even vaak ingestemd met de
uitspraak.
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(8)  De phi-matrix is niet geidentificeerd, hetgeen erop duidt dat er
teveel factoren zijn getrokken. Bentler en Chou hebben erop gewe-
zen dat minimaal drie variabelen per factor nodig zijn wil men
geen identificeerbaarheidsprobleem tegenkomen. "In general, a
latent variable model that has only two indicators of a factor will
be underidentified since three factors are needed at a minimum"
(Bentler en Chou, 1988: 183).

(9) Hier geldt weer net als ten aanzien van het geringe aantal samen-
wonenden in onze onderzochte groep, dat in de demografische
literatuur echtscheidingscijfers het aantal echtscheidingen per jaar
gerelateerd aan het aantal gesloten huwelijken betreft. Het percen-
tage dat wij noemen is het aantal gescheiden mensen gerelateerd
aan de totale onderzoeksgroep.

(10)    De   resultaten   van de analyses waarin de itemparameters   (de
ladingen) aan elkaar gelijk zijn (If= 12261.58, df= 13253, BIC= -
116927.92) en de analyses per land (U= 6808.37, df= 13013,
BIC= -120041.63) wijzen uit dat, op de BIC maat afgaande, de
resultaten van de verschillende afzonderlijke analyses moeten
worden geprefereerd, hetgeen betekent dat de relaties tussen
manifeste en latente variabelen niet in alle landen gelijk zijn en
dat dus een landspecifieke interpretatie noodzakelijk is.

(11)  Indien meer categorieen op latent niveau worden onderscheiden
blijken sommige categorieen leeg of nagenoeg leeg te zijn.

(12) Hier wreekt zich de onvergelijkbaarheid van de hier te bespreken
scores. Het betreft de verdeling van de Denen onderling en daarin
speelt het totale (lands) niveau van tolerantie een belangrijke rol.
Het betreft hier een tolerante bevolking en van die tolerante
bevolking is 33% minder tolerant.

(13) Het betreft de scores die berekend zijn met de schattingen van de
gewichten per variabele die gebaseerd zijn op de simultane analy-
se. Met andere woorden alle parameters worden geacht gelijk te
zijn in alle landen.

(14) Hoewel niet meer na te gaan doen deze percentages vermoeden
dat er sprake is van een codeerfout. Helaas worden in de overige
vergelijkende publikaties van het EVSSG onderzoek veelal slechts
percentages voor geheel Europa genoemd, en wordt er niet in
gegaan op de landspecifieke scores (vgl. Stoetzel, 1983; Harding,
Phillips en Fogarty, 1986; Noelle-Neumann en K6cher, 1987).

(15) Uiteraard is het dan nog moeilijk te bepalen of het kinderloos
blijven een bewuste keuze is geweest of ongewenst is. Men kan
immers ook noodgedwongen, ongewenst kinderloos blijven.

(16)  De vraag luidde: 'Met welke van de twee beweringen bent u ge-
neigd het eens te zijn:
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a.  Het doet er niet toe hoe iemands ouders zijn, men moet ze
altijd respecteren en van ze houden;

b.  Men is niet verplicht om z'n ouders te respecteren en van ze
te houden als die ouders dat niet verdienen door hun gedrag
en hun houding.

(17)  De vraag was: 'Welke van de twee beweringen beschrijft het beste
uw zienswijze omtrent verplichtingen van ouders t.o.v. hun kinde-
ren?
a.  Het is de plicht van ouders om hun best te doen voor hun

kinderen zelfs al gaat dat ten koste van hun eigen welzijn;
b. Ouders moeten hun eigen leven leiden. Men moet hen niet

vragen hun eigen welzijn op te offeren ten behoeve van hun
kinderen;

c.   Geen van beide.
(18)  Overigens komt het niet vaak voor dat op beide vragen ontwijkend

wordt geantwoord. 8% van de Westduitsers geeft op beide vragen
geen antwoord of zegt het niet te weten (zie tabel 31).

(19)  De vraagstelling blijkt belangrijk zoals kan worden opgemaakt uit
hetgeen Schelvis aan Franse onderzoekingen op dit gebied presen-
teert (Schelvis, 1983: 124-125). Overigens wordt er door Stoetzel in
het eerste verslag van het EVSSG onderzoek geen bijzondere
aandacht aan het Franse standpunt op dit gebied geschonken
(Stoetzel, 1983).

(20)  In de Duitse publikatie over het EVSSG onderzoek (Noelle-Neu-
mann en Kacher, 1987) wordt hier geen melding van gemaakt en
derhalve ook geen idee gegeven waarom Westduitsers zo scoren.

(21) De data zijn ontleend aan het door Gallup in London geprodu-
ceerde en uitgegeven codeboek van het Zweedse Values onder-
zoek.

(22)  Anders dan in het EVSSG onderzoek betrof het in het onderzoek
van der Avort een open vraag naar wat de geinterviewde belang-
rijk (zou) vinden voor de opvoeding van kinderen: "welke waarden
of doeleinden zij voor de opvoeding belangrijk vinden" (Van der
Avort, 1987: 131 en 395; Van der Avort, 1985: 129). De antwoor-
den die op deze vraag werden geformuleerd bleken in tot drie
groepen te reduceren.

(23)  Vanwege het ontbreken van overeenstemming in waardenpatronen
op het gebied van opvoeding tussen de afzonderlijke landen en
Europa als geheel, zijn de opvoedingswaarden buiten beschouwing
gelaten (vgl. Halman, 1987a: 157).
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HOOFDSTUK 7

DE WESTERSE SAMENLEVING: TUSSEN TRADITIE EN MODERNI-
TEIT

7.1 Inleiding

In de theorieBn over de modernisering van de samenleving staat de
overgang van de traditionele, agrarische samenleving naar een moderne,
geindustrialiseerde, welvaartssamenleving centraal. Het ideaaltype van de
voormoderne samenleving is de niet gedifferentieerde maatschappij
waarin men in de kleine groep leeft en waarin sprake is van een vanuit
traditie en religie gelegitimeerd waardenpatroon. Religie domineert in
een dergelijke samenleving en dient als een overkoepelend baldakijn, in
de zin dat religie het bindende element is dat de gebeurtenissen in het
leven in een betekenisvolle en begrijpelijke samenhang kan plaatsen
(Berger, 1967; vgl. ook Meulemann, 1983).
Durkheim heeft er op gewezen dat als gevolg van de arbeidsdeling
gespecialiseerde autonome functionele sectoren in de maatschappij
ontstaan en religie haar dominerende positie moet prijsgeven. Er is in de
moderne samenleving sprake van relatief los van elkaar staande waar-
dendomeinen, zoals een religieus waardencomplex, een waardencomplex
op het gebied van arbeid, en een waardencomplex ten aanzien van
primaire relaties (Durkheim, 1893: 1964; zie ook Smelser, 1973; Meule-
mann, 1983). Zingeving wordt niet meer ontleend aan een allesover-
koepelende religie, maar vindt plaats binnen de afzonderlijke institutio-
nele domeinen zelf. De godsdienstige instituties zijn in een marktsituatie
terecht gekomen en moeten niet alleen met elkaar maar ook met andere
zingevingsinstituties concurreren (Berger, 1967; Luckmann, 1967). Het
uiteen vallen van de samenleving in afzonderlijke segmenten impl»ert
dat de waarden ook minder hecht met elkaar verbonden zullen zlJn en
veel minder of niet met religieuze waarden in verband kunnen worden
gebracht (vgl. bijvoorbeeld ook Meulemann, 1985; 1987). "The values
governing these (institutional LH) spheres are no longer sanctioned
directly by religious beliefs, but by an autonomous rationality" (Smelser,
1973: 275).

In dit hoofdstuk wordt de aandacht gericht op de relaties tussen de
waardengebieden die we in de voorgaande hoofdstukken hebben onder-
scheiden. We proberen een antwoord te krijgen op de vraag in welke
mate er in de landen van de westerse wereld sprake is van compartimen-
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tering van waarden. Conform de ideeen van Durkheim zouden we
mogen verwachten dat de waarden in die landen waar de modernisering
reeds ver is gevorderd, losser van elkaar staan dan in landen waar het
proces van modernisering nog niet zo ver is voortgeschreden.
In hoofdstuk 1 is een indeling van de landen in ons onderzoek naar hun
mate van moderniteit gemaakt zodat we, door de mate van comparti-
mentering van waarden te relateren aan de mate van moderniteit, dit
idee van Durkheim kunnen toetsen.
Dergelijke toetsen doen evenwel geen recht aan de specifieke situaties
waarvan wellicht sprake is binnen de afzonderlijke landen. Vandaar dat
geprobeerd zal worden bepaalde groepen met een kenmerkend ant-
woordpatroon van elkaar te onderscheiden waarna onderzocht kan
worden in hoeverre deze groepen over de landsgrenzen heen overeen-
komstige eigenschappen bezitten.

In paragraaf twee proberen we allereerst inzicht te krijgen in de mate
waarin de waardendomeinen met elkaar samenhangen. Welke landen
behoren op basis van deze samenhangen tot de moderne landen en
welke zijn minder modern te noemen?
Met name zijn we daarbij geinteresseerd in de vraag of de vaak aange-
haalde tweedeling van West-Europa in een modern noorden en een
traditioneel zuiden in deze correlaties zichtbaar is en of in de Verenigde
Staten, dat doorgaat als het meest moderne land van de westerse wereld,
de onderlinge samenhangen tussen de waarden inderdaad aanzienlijk
lager zijn dan in de andere landen. In paragraaf drie relateren we de op
basis van de geconstateerde samenhangen tot stand gekomen indeling
van landen aan de in hoofdstuk 66n weergegeven indeling van de landen
naar hun mate van modernisering.
In paragraaf vier worden de resultaten van de analyses gepresenteerd
waarmee we een antwoord proberen te krijgen op de vraag of er groe-
pen mensen kunnen worden onderscheiden met een bepaald karakteris-
tiek waardenpatroon en of dergelijke patronen in alle landen kunnen
worden teruggevonden.
Enkele conclusies worden gepresenteerd in paragraaf vijf.

7.2 Relaties tussen de waardengebieden

In hoeverre er sprake is van compartimentering, dat wil zeggen in
hoeverre de onderscheiden waardengebieden los van elkaar staan, kan
worden onderzocht door de samenhangen tussen deze waardengebieden
te onderzoeken. Daartoe zijn LISREL analyses uitgevoerd, waarbij voor
elk land vier latente variabelen zijn gepostuleerd die verwijzen naar 66n
van de vier centrale gebieden (religie, moraal, politiek, primaire rela-
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ties). Als indicatoren voor deze vier latente variabelen zijn de indexen
gebruikt zoals die in de voorgaande hoofdstukken zijn geconstrueerd en
besproken (1). De geschatte correlaties tussen deze vier latente variabe-
len geven de samenhangen tussen de vier waardengebieden weer.
In de figuren 7.1 tot en met 7.6 zijn deze correlaties tussen de waar-
dengebieden in de landen weergegeven als afwijking van de over alle
landen berekende gemiddelde correlatie tussen de betreffende waarden-
gebieden. Dat betekent dat beneden de nullijn de correlatie tussen twee
waardengebieden in het betreffende land lager is dan gemiddeld over
alle landen, en dat boven de nullijn de correlatie in het betreffende land
hoger is dan gemiddeld over alle landen; in tabel lin bijlage D staan de
correlaties weergegeven.

Figuur 7.1 Correlaties tussen politieke en religieuze waarden in een
land als afwilking van de gemiddelde correlatie tussen
beide waardendomeinen in alle landen (r gemiddeld = 39)
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Allereerst de relaties van het religieuze waardendomein met de overige
drie waardencomplexen.
Het religieuze waardencomplex hangt vooral in Spanje, maar ook
enigszins in Belgie en Ierland in sterkere mate samen met het politieke
waardendomein dan in de overige landen, waarvan vooral Noorwegen en
eveneens Groot-Brittannie genoemd kunnen worden als landen waar de
samenhang tussen beide waardengebieden juist in tegenovergestelde zin
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afwijkt van de over alle landen berekende gemiddelde samenhang. De
geringere samenhang in Groot-Brittannie is wellicht niet onverwacht.
Kavanagh heeft reeds opgemerkt dat religie en politiek in dat land niet
of nauwelijks met elkaar samenhangen (Kavanagh, 1980: 148).

Het religieuze en morele waarden complex blijkt met name in Italie en,
wat minder ook in, Spanje, Ierland, Noord-Ierland en Noorwegen meer
dan in de overige landen met elkaar te maken te hebben. De sterkere
binding tussen religie en moraal blijkt dus niet typisch voor landen waar
het katholicisme domineert, immers ook in Noorwegen is sprake van een
sterkere samenhang tussen religieuze en morele opvattingen dan gemid-
deld over alle landen.

Figuur 7.2 Correlaties tussen religieuze en morele waarden in een
land als afwliking van de gemiddelde correlatie tussen
beide waardendomeinen in alle landen (r gemiddeld = .64)
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In Spanje en beide Ierlanden is ook de relatie tussen het religieuze
waardencomplex met het waardengebied van primaire relaties sterker
dan in de overige landen. Met betrekking tot de relaties van het politie-
ke waardencomplex met de waarden op het gebied van moraal en
primaire relaties springen enkele landen eruit waar de samenhang
sterker dan wel zwakker is.
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Figuur 7.3 Correlaties tussen religieuze waarden en waarden op het
gebied van primaire relaties in een land als afwijking van
de gemiddelde correlatie tussen beide waardendomeinen in
alle landen (r gemiddeld = .70)
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Het proces van secularisatie houdt in dat de traditionele leerstellingen
van de godsdienst steeds minder relevant worden voor de andere levens-
gebieden (Berger, 1967: 187). Modernisering zou impliceren dat reli-
gieuze waarden aan belang inboeten. In een land dat reeds vergaand is
gemoderniseerd zouden, conform deze gedachtengang, lagere samen-
hangen tussen religieuze waarden en waarden op andere gebieden
gevonden moeten worden dan in landen waar de modernisering minder
ver is. Groot-Brittannie, maar ook Denemarken, Noorwegen en Frank-
rijk zijn dan te noemen als landen waar de modernisering verder is
voortgeschreden dan in de overige landen. In genoemde landen gaan de
opvattingen op religieus gebied het minst samen met die op de gebieden
van politiek, de moraal en huwelijk en gezin. Daarentegen zijn deze
waardencomplexen in Spanje, Italie en de beide Ierlanden sterker met
elkaar verbonden. Secularisatie, opgevat zoals hierboven aangeduid lijkt
in deze landen nog het minst ver voortgeschreden.

Het politieke waardencomplex hangt vooral in West-Duitsland en in wat
mindere mate ook in Spanje en Nederland, in sterkere mate met het
morele waarden complex samen dan in de overige landen, waarvan met
name Noorwegen opvalt door een gemiddeld genomen zwakkere samen-
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hang tussen beide waardengebieden. Politiek en moraal zijn voor West-
duitsers blijkbaar hechter met elkaar verbonden dan voor de Noren.
Bij de relaties tussen het politieke waardencomplex en het waardenge-
bied rond primaire relaties vallen vooral Spanje, West-Duitsland, Italie,
Nederland en Ierland op waar beide gebieden onderling meer met elkaar
samenhangen dan in de overige landen, terwijl de laagste correlaties
kunnen worden geconstateerd in Noorwegen, Groot-Brittannia en
Noord-Ierland.

Figuur 7.4 Correlaties tussen politieke waarden en morele waarden in
een land als afwliking van de gemiddelde correlatie tussen
beide waardengebieden in alle landen (r gemiddeld = .71)
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Het morele waardencomplex en de ideeen die men heeft op het gebied
van primaire relaties zijn in alle landen sterker met elkaar verbonden
dan de andere waardengebieden onderling, maar gaan vooral in de
noordelijke landen van West-Europa met elkaar samen, en duidelijk
minder Belgi8. De hoge correlaties zijn wellicht niet onverwacht daar m
de morele dimensies ook over aspecten ten aanzien van primaire relaties
zoals abortus, homoseksualiteit, buitenhuwelijkse seks e.d. wordt geoor-
deeld.
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Figuur 7.5 Correlaties tussen politieke waarden en waarden op het
gebied van primaire relaties in een land als afwliking van
de gemiddelde correlatie tussen beide waardendomeinen in
alle landen (r gemiddeld = .78)
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Figuur 7.6 Correlaties tussen morele waarden en waarden op het
gebied van primaire relaties in een land als afwilking van
de gemiddelde correlatie tussen beide waardendomeinen in
alle landen (r gemiddeld = .90)
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Vooral Groot-Brittannie en Noorwegen vallen in de bovenstaande
afbeeldingen op omdat in beide landen de relaties tussen de onder-
scheiden gebieden veelal tot de laagste van de westerse landen behoren.
Daarmee zouden we kunnen concluderen dat de modernisering omschre-
ven in termen van het proces van het uiteen vallen van de samenleving
in een aantal los van elkaar staande gebieden, daar het verst is voortge-
schreden. Groot-Brittannie is dan het meest modeme land te noemen,
gevolgd door Noorwegen.
Daar tegenover staan Spanje, Italie en de Ierse Republiek waar de
waarden op de verschillende gebieden vaak het sterkst met elkaar
verbonden zijn. Een tweedeling noord-zuid gaat in Europa evenwel niet
op, want ook in Denemarken en Noorwegen, en ook in West-Duitsland
en Nederland zijn bepaalde waardengebieden soms sterker aan elkaar
gerelateerd dan gemiddeld over alle landen.

In de meeste landen is sprake van een sterkere samenhang tussen het
politieke waardendomein en het waardencomplex op het gebied van de
prlmage relaties, dan tussen het religieuze complex en dat ten aanzien
van huwelijk en gezin. Alleen in Noord-Ierland en Noorwegen is dat
precies andersom. De verschillen zijn relatief groot in Nederland en
Frankrijk waar de correlatie van het waardendomein rond de primaire
relaties met het politieke waardencomplex 0.22 hoger is dan de correla-
tie tussen het religieuze waardencomplex met de waarden op het gebied
van primaire relaties. Aanmerkelijk geringer zijn de verschillen in
correlaties in de andere landen, maar het is opvallend dat in vrijwel alle
landen de politieke opvattingen blijkbaar meer te maken hebben met de
opvattingen die men er op het gebied van primaire relaties op na houdt
dan de religieuze waardenorientaties.

73 Modernisering en waarden

In deze paragraaf worden de boven weergegeven samenhangen tussen de
waardengebieden gekoppeld aan de mate van modernisering zoals die in
hoofdstuk 66n is besproken. Daartoe worden de landen gerangschikt
naar hun mate van moderniteit waarbij als criterium de hoogte van de
correlatieco8fficienten tussen de verschillende waardendomeinen geldt.
Naast een gemiddelde correlatie per land over alle domeinen heen,
kunnen per land de specifieke correlaties tussen bepaalde domeinen als
uitgangspunt worden genomen. De rangordeningen die daarmee kunnen
worden opgesteld kunnen vervolgens worden vergeleken met de rangor-
dening zoals die op grond van 'objectieve' gegevens in een land tot stand
is g9 omen (vgl. hoofdstuk 1). In tabel 7.1 staan de verschillende rangor-
denmgen weergegeven. In deze ordeningen duidt de code 1 op de
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hoogste correlatie, en de code 12 staat voor de laagste correlatie. In
termen van modernisering uitgedrukt betekent 1 dus het minst modern
van de landen in ons onderzoek, de code 12 betekent het meest modern.
Het meest moderne land volgens tabel 1.2 uit hoofdstuk een is de
Verenigde Staten, het minst moderne land is Ierland. Van Noord-
Ierland bestaan geen atonderlijke gegevens waarmee de mate van
modernisering kon worden vastgesteld. Dat land laten we in deze
vergelijkingen dan ook buiten beschouwing.

Tabel 7.1 Rangordeningen van de landen naar hun mate van moder-
nisering (kolom A) en naar hoogte van correlatie tussen de
verschillende waardencomplexen (kolommen B t/m H)

A    BCDEFGH
Frankrijk        6    7  7 10.5  10   8  7  6
Groot-Brittannie    4    12 11 10.5 11  11  11  10
West-Duitsland 8 4 6 5 4 1 2 5
Italic 3 2 4 1 3 5 3 4
Nederland 5 5 5 6 9 343
Denemarken  10 6 9 8 12 791
Belgie      7   8 2.5 12    6    10    6   12

Spanje 2 1 1 2 1 2 1 7
Ierland      1   3 2.5 32458
Verenigde Staten      12        10   10 9 5 9 8   11

Canada             11       9   8   7 8 6   10    9

Noorwegen   9  11 12 4 7 12 12 2
r, (Spearman) .59 .65 .44 .53 .37 .54 -.01

r (Pearson) .58 .55 .46 .60 .25 .38 .01

p                 .024 .029 .064 .019 .213 .109 .491

A. rangordening volgens hoofdstuk 1
B.  rangordening naar hoogte van de gemiddelde correlatie tussen de

onderscheiden waardengebieden
C.  rangordening naar hoogte van correlatie tussen religieuze en politie-

ke waarden
D.  rangordening naar hoogte van correlatie tussen religieuze en morele

waarden
E.  rangordening naar hoogte van correlatie tussen religieuze waarden

en waarden op het gebied van primaire relaties
F.  rangordening naar hoogte van correlatie tussen politieke en morele

waarden
G.  rangordening naar hoogte van correlatie tussen politieke waarden en

waarden op het gebied van primaire relaties
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H.  rangordening naar hoogte van correlatie tussen morele waarden en
waarden op het gebied van primaire relaties

In tabel 7.1 blijkt dat de rangorde correlatiecoefficienten (r,) in het
algemeen niet hoog zijn. De grootste verschillen bij de vergelijking van
de rangordeningen worden geconstateerd in Groot-Brittanni8 dat op
basis van de 'objectieve' rangordening tot de minder moderne landen
moet worden gerekend en op basis van de correlaties tussen de verschil-
lende waardendomeinen tot de meest moderne. Wanneer dit land uit de
berekening van de rangcorrelatiecoefficient wordt gehouden stijgt die
correlatiecoefficient tussen de 'objectieve' rangordening en die geba-
seerd op de gemiddelde correlatie tussen de vier waardendomeinen tot
.85. Indien Groot-Brittannie dus buiten beschouwing wordt gelaten
komen beide rangschikkingen redelijk overeen en kan de modernise-
ringstheorie waarin wordt gesteld dat naarmate een land moderner is de
waardendomeinen relatief los van elkaar staan, worden bevestigd.

De rangordeningen van de landen op basis van de samenhang tussen het
religieuze waardengebied en de drie andere waardencomplexen komen
het meest overeen met de rangordening op basis van de structurele
kenmerken van een land. Religieuze waarden hangen in de meer moder-
ne landen minder met de waarden op de gebieden van politiek, moraal
en primaire relaties samen dan in de landen die minder modern zijn. De
secularisatiehypothese waarin wordt gesteld dat in de moderne samenle-
ving religie minder relevant is voor andere levensterreinen kan dan ook
worden bevestigd, zoals we ook in de vorige paragraaf reeds constateer-
den. De moderne samenleving is meer geseculariseerd dan de minder
moderne.
Maar moderniteit in structurele zin betekent niet dat de relaties tussen
andere waardengebieden eveneens zwakker zijn dan in het geval van
minder moderniteit in structurele zin. Zo hangen morele waarden en die
op het gebied van primaire relaties in Denemarken en Noorwegen sterk
met elkaar samen, terwijl de geconstateerde samenhang tussen beide
waardengebieden in de Verenigde Staten, het meest moderne land in
structureel opzicht, daarentegen juist lager is dan in de overige landen.
In Ierland, dat minder modern is in structureel opzicht hangen beide
waardengebieden eveneens minder dan gemiddeld met elkaar samen.
Voor zover modernisering beperkt wordt tot secularisatie kan worden
vastgesteld dat de theorieen hieromtrent kunnen worden geverifieerd.
Tevens lijkt de hoge correlatie tussen morele opvattingen en waarden op
het gebied van primaire relaties en de lagere samenhang tussen religieu-
ze waarden en die op het gebied van primaire relaties te duiden op
hetgeen Stark en Glock (1968: 216-217) als ethicalisme hebben omschre-
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ven dat in de plaats is gekomen van de godsdienstige en kerkelijke
leerstellingen. "The new theology is manifested less in what one believes
about God than in what one believes about goodness, justice, and
compassion" (Stark en Glock, 1968: 217).

7.4 Typen in de moderne samenleving

In deze paragraaf worden de relaties tussen de onderscheiden waarden-
gebieden op een andere manier bestudeerd. We gaan uit van de typen
op politiek gebied die we in hoofdstuk 5 hebben onderscheiden. We
gaan na of deze politieke groepen in alle landen dezelfde waardenori-
entaties hebben op religieus gebied en het gebied van primaire relaties.
In genoemd hoofdstuk hebben we op politiek gebied in Nederland,
Spanje en Ierland vier groepen onderscheiden, in de overige landen, op
Canada en Noord-Ierland na, drie groepen. In vrijwel alle landen was
een onderscheid te maken in een conservatieve en een progressieve
groep, naast een politiek 'apathische' groep. In Nederland, Spanje en
Ierland was bovendien nog een individualistische groep herkenbaar. In
Canada en Noord-Ierland moesten we met twee groepen volstaan:
conservatieven en politiek niet betrokkenen. In Bglgie bleek een van de
onderscheiden groepen niet zozeer als progressief te moeten worden
aangeduid, maar als politiek bewust (zie verder hoofdstuk 5).
Door nu een latente klassen analyse op de indicatoren voor deze politie-
ke typologie uit te voeren, aangevuld met indicatoren voor de orienta-
ties op het gebied van religie en primaire relaties, is na te gaan of de
politieke typen in alle landen ook dezelfde waardenorientaties op beide
andere gebieden hebben.

De werkwijze is als volgt. Allereerst zijn twee trichotome variabelen ge-
construeerd om de religieuze houding en de opvattingen op het gebied
van primaire relaties te beschrijven. Zij die ill een persoonlijke God
geloven en God belangrijk vinden in hun leven noemen we religieus; zij
die niet in een persoonlijke God geloven en God niet belangrijk vinden
noemen we a-religieus; alle overigen nemen een middenpositie in (zie
tabel 7.2).
Ten aanzien van primaire relaties kunnen we een soortgelijke driedeling
maken. Vindt men echtscheiding niet te rechtvaardigen (scores 1 t/m 5
op 10-punts schaal) en is men tevens de mening toegedaan dat op
seksueel gebied geen sprake mag zijn van een complete vrijheid, dan is
men traditioneel. Neemt men beide tegenovergestelde standpunten in
dan is men modern, terwijl een derde groep tussen beide uitersten kan
worden geplaatst (tabel 7.3).
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Tabel 7.2 Combinaties van de variabelen geloof in een persoonilike God
(PG) en God belangrlik vinden (BG) (in %)

PG BG FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
nee nee          53  42  43  28  42  54  29  24  12  17   10   19   17

ja       nee           6   6 3 247 7 11 483 4    9

nec     ja           21  27  32  46  24  22  32  22  14  14   25   30   14
ja      ja           20  24 21 24  30  17  32  44  69  61   63   47   29

Tabel 7.3 Combinaties van echtscheiding gerechtvaardigd vinden (ES) en
seksuele vrliheid wensen (SV) (in %)

ES SV FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
nee nee         36  40  36  35  37  32  40  35  56  54 46 46   59

ja  nee   15 18 12 17 17 44 10 11 7 8 19 22 27
nee     ja           23  23 30 24 21 733262229 20 17    7

ja  ja    26 19 23 24 25 17 18 28 15 9 15 16 7

Vervolgens is met beide driedelingen een variabele met negen categorie-
en samengesteld die de opvattingen op religieus gebied en primaire
relaties samenvat. De eerste categorie bevat dan de respondenten die
niet religieus zijn en moderne opvattingen hebben ten aanzien van
primaire relaties en de negende categorie bevat de respondenten die op
beide gebieden 4e tegenovergestelde mening verkondigd hebben. De
tussenliggende categorieen vormen de tussen beide uitersten inliggende
combinaties.

Deze indicator is vervolgens samen met de reeds eerder geselecteerde
items op sociaal politiek gebied in een latente klassen analyse opgeno-
men zonder verdere restricties. Het aantal latente klassen is nu in de
afzonderlijke landen beperkt tot het aantal typen van de in hoofdstuk vijf
weergegeven typologie op politiek gebied. Dus in Nederland, Ierland en
Spanje vier kiassen, in Canada en Noord-Ierland twee, en in de overige
landen worden op latent niveau drie klassen onderscheiden.
De te schatten parameters voor de politieke items blijken vrij stabiel te
zijn, dat wil zeggen dat de in deze analyses onderscheiden groepen wat
politieke orientaties aangaat sterk overeenkomen met de groepen die in
hoofdstuk 5 zijn onderscheiden op basis van de politieke orientaties
alleen. Het toevoegen van de indicatoren op religieus gebied en op het
terrein van primaire relaties heeft niet tot resultaat dat geheel andere
schattingen van de parameters op politiek gebied ontstaan. In tabel 2
staan de resultaten van deze analyses weergegeven. Zoals we ook in
hoofdstuk 5 hebben aangegeven zijn de relaties tussen de manifeste en
latente variabelen niet m alle landen gelijk. Een conservatief in land A is
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derhalve op een eigen manier conservatief en niet zoals de conservatief
in land B. Betekent dit nu ook dat beide conservatieven ook op de
andere waardengebieden anders zijn of niet?
Om deze vraag te beantwoorden zijn de gegevens van tabel 2 verwerkt in
de tabellen 3 en 4.

7A.1 Politieke typen en religieuze opvattingen en opvattingen op het
gebied van primaire relaties

In tabel 3 blijkt dat conservatieven op politiek gebied vaker in een
persoonlijke God geloven en God belangrijker vinden in het leven dan
politieke progressieven, politiek niet betrokken mensen en individualis-
ten. In alle landen scoren beide laatste groepen op religieus gebied min
of meer tussen conservatieven en progressieven met een lichte neiging in
de richting van de conservatieven. Wanneer de percentages traditioneel
religieus ingestelde mensen in beide groepen worden vergeleken zijn in
de Ierse Republiek en Spanje de verschillen tussen progressieven aan de
ene kant en de overige politieke groepen aan de andere kant relatief
groot. In Denemarken is het percentage traditioneel gelovigen onder de
progressieven te verwaarlozen, hetgeen in de Ierse Republiek het geval
is met het percentage niet traditioneel gelovigen onder de conservatie-
ven. In Groot-Brittannie zijn de verschillen tussen de onderscheiden
politieke groeperingen veel minder groot. Progressieven behoren welis-
waar vaker dan de conservatieven tot de niet gelovigen maar de percen-
tages gelovigen onder beide groepen verschillen nidll erg van elkaar.
Religie en politiek hebben in Groot-Brittannia weinig met elkaar te
maken (vgl. paragraaf 2 van dit hoofdstuk en ook Kavanagh, 1980).
In vrijwel alle landen, met uitzondering van de Verenigde Staten en
Noorwegen is het percentage niet religieuze mensen onder de progres-
sieven beduidend  (+ 40 punten) hoger dan onder de conservatieven.  In
de Verenigde Staten blijkt overduidelijk de bijzondere positie die religie
in dit land inneemt. Bijna de helft van de progressieven is er traditioneel
gelovig te noemen, hetgeen overigens wel zo'n 25% minder is dan onder
de conservatieven van wie driekwart traditioneel gelovig is.

Noren, we zagen het reeds in het voorgaande hoofdstuk, zijn in het
algemeen niet alleen weinig voorstander van vrijheden op seksueel
gebied maar vinden ook echtscheiding veelal niet te rechtvaardigen. Dit
komt nu niet alleen tot uiting in het grote aantal conservatieven dat
traditionele opvattingen hieromtrent heeft, maar ook in het grote aantal
progressieven met deze behoudende instelling. Slechts 10% van de
Noorse progressieven kenmerkt zich door moderne ideeen in de primai-
re relatiesfeer. Daarentegen houdt niet minder dan 45% van de progres-
sieven in Noorwegen er traditioneel behoudende ideeen ten aanzien van
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de primaire relaties op na. In Denemarken is het percentage conserva-
tieven dat er weinig extreme opvattingen ten aanzien van huwelijk en
gezin op na houdt vrijwel gelijk aan het percentage progressieven en
politiek niet betrokken mensen met weinig extreme opvattingen. Zoals in
het hoofdstuk over primaire relaties al ter sprake is gekomen zijn Denen
niet erg geporteerd voor allerlei vrijheden op seksueel gebied. Dat blijkt
ook nu weer, want als gevolg daarvan scoort meer dan de helft van de
Deense conservatieven tussen beide uitersten in. Echtscheiding wordt
wel door veel Denen gerechtvaardigd gevonden (61%), maar seksuele
vrijheden veel minder (24%). Gecombineerd levert dat een grote tussen
liggende groep op.
In het algemeen kunnen we echter stellen dat meer progressieven dan
conservatieven of politiek niet betrokken mensen moderne ideeen
hebben op het gebied van primaire relaties. Vooral in Nederland,
Spanje, Ierland en West-Duitsland zijn de verschillen tussen beide
politieke groepen wat dit betreft groot.

Wanneer we de bovenstaande gegevens vervolgens combineren dan
kunnen we constateren dat in alle landen van ons onderzoek de moderne
ideeen op het gebied van primaire relaties gekoppeld aan een niet-
religieuze instelling het meest voorkomen onder de progressieven en het
minst vaak onder de conservatieven. Politiek niet betrokken mensen en
in Nederland, Spanje en Ierland de individualisten nemen in het alge-
meen een tussenpositie tussen beide tegenover elkaar staande politieke
groepen in.
Conservatieven zijn in alle landen vaker dan de andere politieke typen
religieus en niet modern ten aanzien van primaire relaties. In de meeste
landen is het percentage met deze combinatie onder de progressieven te
verwaarlozen. In Spanje, Nederland en Ierland is het verschil tussen
conservatieven en progressieven het grootst, vooral in Ierland.
Politiek niet betrokken mensen nemen steeds een middenpositie in op
het gebied van primaire relaties en religieuze opvattingen. Wanneer het
amoralistisch ethos (vgl. Zijderveld, 1979; 198lb) wordt gedefinieerd als
politiek apathisch, religieus in traditionele zin alsmede behoudend en
strikt op het gebied van huwelijk en seksualiteit (2), dan kan in de
meeste landen slechts een zeer gering deel van de totale onderzoeks-
groep als zodanig worden aangeduid. Alleen in Canada en Ierland
gevolgd door Noorwegen heeft minstens een op iedere tien ondervraag-
den een dergelijk antwoordpatroon. In Canada valt overigens meer dan
de helft in de categorie 'politiek apathisch', terwijl ook relatief veel
mensen daar religieus in traditionele zin zijn.
Ook moderne opvattingen op het gebied van primaire relaties gekoppeld
aan traditionele gelovigheid komen niet vaak voor. Combinaties zoals die
door Gadourek als voorbeeld ten tonele werden gevoerd (3), blijken dus
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inderdaad geen schering en inslag te zijn, maar slechts sporadisch voor
te komen.
De politieke individualisten scoren op het gebied van primaire relaties
meer traditioneel dan modern. Het meest duidelijk is dat patroon in
Ierland waar 63% van de individualisten traditioneel is en slechts 11%
modern. Het individualisme gaat kennelijk niet zo ver dat echtscheiding
en seksuele vrijheden kunnen worden goedgekeurd en afhangen van
individuele beslissingen. Als zodanig moeten we dan ook constateren dat
het individualisme niet zonder meer kan worden gezien als uiting van
een immoralistisch ethos. Zou dat wel het geval ziJn dan zouden we
mogen verwachten dat op relationeel gebied de voorkeur zou uitgaan
naar individuele vrijheid, immers een relatie wordt in stand gehouden
voor zolang die emotioneel en affectief bevredigend wordt bevonden
door de partners (vgl. Zijderveld, 1979; 198lb). Uit de tabellen kunnen
we opmaken dat dit slechts bij een kleine minderheid (resp. in Neder-
land, Spanje en Ierland: 23%, 20% en 11%) van de individualisten het
geval is. Nemen we ook een a-religieuze instelling als indicator voor het
immoralistisch ethos dan komt zo'n instelling bij 4% van de Nederlan-
ders, nog geen heel procent bij de Spanjaarden en bij 1% van de Ieren
voor. Hoewel het aantal indicatoren beperkt is kunnen we concluderen
dat van een omvangrijk immoralistisch ethos geen sprake is, ook niet in
Nederland dat zich bij uitstek zou lenen voor zo'n ethos (Zijderveld,
1979; 198lb; 1983a; 1983b; Schnabel, 1983; vgl. eveneens Van der Avort,
Bijnen en Dirven, 1988; Ester en Halman, 1990).

7.41 Het heterogene westen

De bovenstaande analyses geven een weinig consequent beeld van de
relaties tussen de onderscheiden waardengebieden. Weliswaar zijn in alle
landen de conservatieven vaker traditioneel gelovig en minder modern
op het gebied van primaire relaties dan de progressieven, er bestaan
tussen de landen soms aanmerkelijke verschillen. In Spanje en Ierland
bijvoorbeeld  is het onderscheid tussen conservatieven en progressieven
m de mate van religiositeit aanzienlijk, maar in de Verenigde Staten en
Groot-Brittannie zijn de verschillen tussen beide groepen minder groot.
Ten aanzien van de opvattingen op het gebied van primaire relaties zijn
de verschillen tussen progressieven en conservatieven groot in Neder-
land, Spanje, Ierland en West-Duitsland, maar gering in Noorwegen en
Groot-Brittannie. Ondanks overeenkomsten in waardenvoorkeuren van
de onderscheiden groepen over de landsgrenzen heen zijn de verschillen
tussen de landen vaak dermate groot dat van een cultureel homogeen
westen niet kan worden gesproken. Conservatieven, noch progressieven
of niet politiek betrokken mensen vormen in de landen van de westerse
wereld heterogene groepen. De specifieke context van het land waar
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men woont lijkt bepalend voor de waardenorientaties die men er op na
houdt. In Ierland, de Verenigde Staten, Canada, Spanje en Nederland is
een (over)groot deel van de conservatieven religieus te noemen, maar in
andere landen zijn zij niet extreem religieus maar ook niet extreem a-
religieus te noemen. In Frankrijk zijn er net zoveel conservatieven die
religieus zijn als a-religieus en een middenpositie innemen en in Dene-
marken is slechts 22% van de conservatieven religieus te noemen.
Veelal hebben politiek niet betrokken mensen weinig uitgesproken
ideean op het gebied van primaire relaties, met een neigmg naar
traditionaliteit. Maar waar zij in Nederland, Frankrijk, Groot-Brittan-
nit, West-Duitsland, Denemarken en Noorwegen er een overwegend
niet religieuze orientatie op na houden, kenmerken de Italianen, Span-
jaarden en Ieren en (niet onverwacht) Amerikanen die niet betrokken
zijn bij het politieke gebeuren zich wel door een overwegend religieuze
orientatie.
De op politiek gebied individualistisch ingestelde Nederlanders hebben
in het algemeen een geringe religieuze instelling, terwijl in Spanje en
Ierland de politieke individualisten daarentegen wel religieus zijn inge-
steld. Het land waar men woont lijkt dan ook een belangrijk stempel te
drukken op de opvattingen vooral ook op het gebied van religiositeit. In
landen die traditioneel gelovend zijn (Spanje en Ierland) is geloof een
welhaast vanzelfsprekende zaak, ook voor mensen die op andere gebie-
den twijfelen of afwijzend staan tegenover de vanzelfsprekende traditio-
nele opvattingen. Dat zoveel Amerikanen in een persoonlijke God
geloven en dat voor zovelen van hen God belangrijk is in het leven heeft
tot consequentie, dat ook onder het progressieve deel van de Amerika-
nen veel meer respondenten in een persoonlijke God geloven en God
belangrijk vinden in het leven dan de progressieven in, bijvoorbeeld,
Nederland of Denemarken. Overigens is Amerika wel een grote uitzon-
dering, want hoewel ook in de Ierse Republiek, net als in Amerika, velen
in een persoonlijke God geloven en God belangrijk vinden in het leven,
zijn progressieven in dat land, in tegenstelling tot de Amerikaanse
progressieven, net als de progressieven in de overige Westeuropese
landen, beduidend minder gelovig dan de conservatieven. Amerikanen
zijn op godsdienstig gebied aanmerkelijk traditioneler dan de Westeu-
ropeanen. De 'civil religion', de tot de 'American way of life' behorende
religiositeit, lijkt hier te worden geillustreerd. Voor Amerikanen is God
een wezenlijk onderdeel van het leven (vgl. ook Bellah, 1970). Een
dergelijke religie moet worden onderscheiden van de (christelijke) gods-
dienst zoals die in de Amerikaanse denominaties voorkomt. Civil religi-
on heeft vooral betrekking op het openbare leven. "De dragers ervan zij n
dan ook niet de kerken, maar hij is geinstitutionaliseerd m de Ameri-
kaanse natie als geheel" (Laeyendecker, 1985: 151). Greeley (1985; zie
eveneens Hout en Greeley, 1987) komt voor Amerika steeds weer tot de
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conclusie dat er de laatste jaren niet veel is veranderd op godsdienstig
gebied, hetgeen hem de uitspraak laat ontlokken van de secularisatie
mythe. Religie is in de Amerikaanse samenleving "an important part of
the social cement that holds American social structure lit place" (Hout
en Greeley, 1987: 342; vgl. ook Bellah, 1970). Zo'n uitspraak kunnen wij
eveneens doen, maar daarmee is dan alleen de Amerikaanse situatie
weergegeven. In de Europese landen, waar religie ook voor velen een
belangrijke rol vervult, kunnen we vaststellen dat in bepaalde subgroepen
in een samenleving (het progressievere deel vaak) vaak beduidend
minder plaats wordt ingeruimd voor de traditionele religie. Daarmee lijkt
dan toch een belangrijk verschil te kunnen worden aangegeven tussen de
Verenigde Staten en de Westeuropese landen en Canada. Religie is voor
het Amerikaanse volk van groot belang, terwijl het in Westeuropese
landen en Canada vooral voor bepaalde subgroepen (voornamelijk
conservatief ingestelden) een belangrijke rol in het leven vervult.
Op het gebied van primaire relaties is de situatie in Amerika veel meer
vergelijkbaar met de situatie in de Westeuropese landen. In het alge-
meen zlJn progressieven moderner en heersen vooral onder conservatie-
ven traditionele opvattingen hieromtrent. In Noorwegen lijkt op dit
terrein overigens iets soortgelijks aan de hand als in Amerika ten
aanzien van religie. Het overgrote deel van de Noren is traditioneel te
noemen met als gevolg dat ook onder progressief ingestelden in dat land
de traditionele denkbeelden heersen.

7.5 Conclusie

In dit hoofdstuk zijn de relaties tussen de waardengebieden aan de orde
gesteld. Volgens de moderniseringstheorie bestaat de moderne samenle-
ving uit relatief onafhankelijke waardengebieden. Waarden 9p het gebied
van primaire relaties hebben in de moderne samenleving niet veel meer
van doen met religieuze orientaties e.d. De verwachting die hier aan
gekoppeld kan worden is dat naarmate een samenleving moderner is de
relaties tussen de verschillende waardendomeinen zwakker zijn. Landen
waar nog sterke samenhangen worden gevonden kunnen dan als traditio-
neel worden aangemerkt.
Wanneer de hoogte van de onderlinge samenhangen als criterium
worden aangewend kan worden geconcludeerd dat Groot-Brittannie het
meest moderne land is, want in dat land worden de laagste correlaties
tussen de onderscheiden waardengebieden gevonden. Het minst modern
zijn dan vanuit deze optiek geredeneerd de zuidelijke landen (Spanje en
Italie) en de Ierse Republiek. Maar van een tweedeling die vaak in
Europese context wordt gehoord in een modern noorden en traditioneel
zuiden is op grond van deze resultaten geen sprake. Ook in de noorde-
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lijke landen bestaan er soms aanzienlijke samenhangen tussen de ver-
schillende waardengebieden.
Vervolgens is nagegaan in hoeverre een rangordening van landen op
basis van de geconstateerde samenhangen tussen de verschillende
waardengebieden overeenkomt met een rangordening van landen naar
moderniteit op basis van structurele gegevens zoals in hoofdstuk 1 is
gepresenteerd. Tot op zekere hoogte kunnen we constateren dat deze
rangordeningen met elkaar overeenkomen, vooral waar het de relaties
tussen het religieuze en de andere waardendomeinen betreft. De secula-
risatiehypothese waarin wordt verondersteld dat de moderne samenle-
ving een geseculariseerde is in de zin dat het religieus waardencomplex
minder verbonden is met de overige waardendomeinen kunnen we
bevestigen. In de meer moderne landen zijn de relaties tussen de reli-
gifuze waarden en die op de andere terreinen minder sterk dan in de
mmder moderne landen.

De relaties tussen de waardengebieden zijn eveneens nader bekeken
door de politieke typologie zoals we die in hoofdstuk 5 hebben weerge-
geven uit te breiden met de waardenorientaties op de gebieden van
religie en primaire relaties. Daarbij waren we vooral geinteresseerd in
de vraag of de conservatief in land A op de andere terreinen dezelfde
waardenorientaties heeft als de conservatief in land B, wetende dat
beide conservatieven niet hetzelfde zijn, immers de relaties tussen de
manifeste en latente variabelen zijn niet in alle landen gelijk.
Een conservatieve politieke instelling gaat in vrijwel alle landen vaker
gepaard met een meer religieuze en moreel strikte instelling dan dat
deze voorkeuren op religieus en primaire relatie gebied door progressief
ingestelde mensen worden uitgesproken. Dit beeld bestaat met een
opvallende overeenkomst in alle landen. Maar er bestaan wel degelijk
grote verschillen tussen de landen. Veel meer Ieren en Amerikanen
geloven in een persoonlijke God dan bijvoorbeeld Nederlanders doen.
Veel Noren zijn zeer behoudend ten aanzien van bijvoorbeeld echtschei-
ding en allerlei seksuele vrijheden vergeleken met bijvoorbeeld Italianen
of Fransen.

Globaal gesproken kunnen we concluderen dat er een aantal overeen-
komsten in waardenpatronen zijn waar te nemen tussen de afzonderlijke
landen. Een conservatieve instelling op politiek gebied gaat vrijwel vaker
gepaard met overwegend behoudende traditionele instellingen op het
gebied van religie en primaire relaties. Een progressieve instelling op
politiek terrein gaat op het gebied van religie en primaire relaties steeds
samen met minder traditionele opvattingen, evenwel met uitzondering
van de Amerikaanse progressieven die wat religieuze orientatie niet of
nauwelijks afwijken van de conservatieven in dat land. Politiek niet
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betrokken zijn gaat vergezeld van weinig uitgesproken ideeen op het
gebied van religie en primaire relaties. In de meeste landen van de
westerse wereld zijn deze patronen te onderscheiden. Maar ondanks
deze overeenkomsten bestaan er grote verschillen in waardenvoorkeuren
tussen de verschillende landen. En deze culturele verschillen laten zich
niet eenvoudig in verband brengen met verschillen in de mate van
moderniteit. De westerse wereld vormt op het gebied van waarden geen
homogeen gebied en ook binnen West-Europa is er op het gebied van
waarden sprake van een heterogene situatie.
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NOTEN

(1) De indicatoren voor het religieuze domein zijn religiositeit,
traditionele gelovigheid, vertrouwen in de kerk. Op het morele
gebied zijn de indicatoren: moraliteit van de decaloog, permissivi-
teit en burgerschapsmoraal.
Indicatoren voor het politieke domein zijn protestgeneigdheid,
conventionele politieke participatie, tolerantie, vertrouwen in
instituties, economisch zowel als cultureel conservatisme, de ori-
entatie op techniek, en de links-rechts zelfplaatsing.
Als indicatoren voor het waardencomplex rond primaire relaties
zijn geselecteerd de ori8ntaties t.a.v. seksualiteit, abortus, echt-
scheiding, traditionele rolopvattingen, traditionele gezinsopvatting;
ten aanzien van het huwelijk: affectie, materiitle zekerheid, imma-
teriele zekerheid, culturele homogeniteit; en op het gebied van
opvoeding het prefereren van traditionele boven nieuwe, moderne
op het individu gerichte opvoedingsdoeleinden.
De correlaties hebben betrekking op de land specifieke factoren.
In alle landen hebben we weliswaar hetzelfde model gespecificeerd,
maar de ladingen zijn per land verschillend. Met andere woorden
alleen de factorstructuur is in alle landen gelijk, niet de ladingen
en derhalve niet de inhoudelijke betekenis van de factoren. Het
programma was niet in staat schattingen van de diverse parame-
ters te berekenen van een model waarin alle factorladingen
identiek  zijn (in LISREL notatie  LX= IN). Dit ondanks verschei-
dene pogmgen met verschillende startwaarden.

(2)  Met een dergelijke beschrijving en operationalisering doen we
natuurlijk geen recht aan het amoralistisch ethos zoals door
Zijderveld omschreven (zie Zijderveld, 1979; Adriaansens en
Zijderveld, 1981; Zijderveld, 1983b).

(3) Gadourek verhaalt van een streng gereformeerde, regelmatig
kerkende vrouw die samenleefde met een man en buitenhuwelijk-
se seksuele gemeenschap had (Gadourek, 1980: 3).
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BIJIAGE A. TABELLEN BIJ HOOFSTUK 4

Tabel 1 Confinnatorisch€ factoranalyse religiositeit (LISREL Maximum Likelihood schattin-
gen, gebasee,d op covatiantiemattices, ladingen vrij (LX=PS))

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
66n waar geloof 1.001.001.001.001.001.001.001.001.001.00 1.00 1.00 1.00
gelovig 1.26 1.61 1.14  .92 1.15  .99  .97 .96 1.03 1.60  136  1.59  .93
persoonlijke God 1.94 2.46 1.87 139 2.20 2.02 1.81 1.24 1.50 2.12  1.98 2.50  1.92
God is belangrijk 7.4211.12 6.94 6.53 8.17 6.56 6.05 5.10 7.4410.12 9.47 11.89  7.70
geloof schenkt kracht
en vertroosting 1.98 3.01 1.93 1.87 1.99 1.74 1.78 1.65 2.07 3.06 2.72 3.49  1.72

ogenbUkken voor
gebed .85 1.14 .75 .69 .74 .83 .84 .61 .95 1.43 .96 1.29 .64

ik ben de Heer, uw
God 1.87 2.71 1.72 1.66 1.86 1.00 1.57 1.43 1.41 2.09 2.01 2.75 1.91

de naam God niet
misbruiken 1.60 2.42 1.50 1.38 1.50  .94 1.46 133 1.64 2.44 2.24 2.71  1.47

de sabbatdag heiligen 1.44 2.08 1.45 1.65 1.43   .72 1.41 137 1.82 2.63  2.39  2.77  1.48

a         .84 .80 .83 .81 .82 .79 .83 .82 .80 .82 .77 .80 .81

Tabel 2 Resultaten verschillende confirmatorische factoranalyses  (LISREL)

Hypothese                         1,2            df          BIC

Hl Een factor in alle landen 4381.88 351 1056.9607

H2 Factor ladingen gelijk 5666.97 447 1432.6710

H3 Ladingen + error gelijk 7623.76 555 2366.4089

H4 idem + variantie latente

variabele gelijk 7931.48 567 2560.4565

Tabet 3 Percentage respondenten  dat gelovig, niet gelovig of ove,tuigd atheist  zegt te  zijn

FR  GB WD   rr  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
atheist 104344 444 11123
niet-gelovig    31 36 23 9 23 17 11 30 32 34 15 21 46
gelovig     51 57 58 83 64 61  69  63  64  60   82   75   45

geen antwoord            8    3 16 4101816435226

Tabel 4 Belang,ijkheid van God in het teven van de respondent (gemiddelde en standaard-
deviatie van  10-puntsschaal:  1  = onbelang,ijk; 10 = zeer belangrijk)

FR GB WD IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
gemiddelde 4.7 5.7 5.7 7.0 5.4 4.5 6.0 6.4 8.0 7.5 84 74 5.2

stdev 3.1 3.1 3.1 3.0 3.2 3.1 2.8 2.8 2.5 2.6 23 2.8 3.2
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Tabel 5 Vergelijking van het belang van religie voor NedeRanders in 1979,  1981 en  1985
volgens verschillende bronnen

SON EVSSG' SOCON
1979 1981 1985

onbelangrijk                     6           28            4
2                                          9              9             17
3                                        34             18             28
4                       19       20       37

belangrijk                       32           20           14

' De 10 punten in het EVSSG onderzoek zijn teruggebracht tot 5 punten om enigszins
vergelijkbaar te zijn met de data van het SON (Felling, Peters en Schreuder 19864 154 en
SOCON (Felling, Peters en Schreuder 1987a, 85) onderzoek.

Tabel  6 Percentage  respondenten  voor wie geloof ve,troosting en  kracht geep

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR%  37464463442947587870816438
Tabel 7 Percentage respondenten dat wei eens ogenblikken voor gebed, meditatie of overpein-

zingen of zoiets neemt

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
%       44 49 59 72 57 48 56 69 81 74 85 74 61

Tabel 8 Percentage respondenten dat het eens is met de bewering:
a.   er bestaat slechts /En waar geloof;
b.  het enige ware geloof bestaat niet, maar er zijn wei fundamentele waarheden en

bedoelingen die men terugvindt in alle grote godsdiensten;
c.   geen der givte godsdiensten heeft iets waars te bieden

Eens met bewering FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
c 26101681313982 2 2 3   12
b  52655448575244414759636956
a 15211737191925444634 30   25   25
geen antwoord            7    4 13 6 11 16 22 746447
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Tabel 9  Gemiddelde factor score en standaanideviatie op mligiositeits dimensie na LISREL
analyses met identieke ladingen (LX=IN)

Gemiddelde Stdev

Frankrijk .943 363
Groot-Brittannie 1.112 326
West-Duitsland 1.164 349
Italie 1.326 315
Nederland 1.101 .354

Denemarken 1.000 .312

Belgie 1.152 313

Spanje 1.252 315
Ierland 1375 .258

Noord-Ierland 1.359 .290

Verenigde Staten 1.415          .225
Canada 1.319 .289

Noorwegen 1.118 338

Tabel 10 Percentage respondenten dat gelooft in ten aantal traditionele geloofswaa,heden.

Gelooft in: FR  GB WD   rr  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
God      62 75 72 84 65 58 77 87 95 91 96 91 70
leven na

de dood             35  45  39  47  42  26  37  55  76  71   71   62   42
ziel       46 58 61 63 59 33 52 64 82 80 88   80   48

duivel      17 30 18 30 21 12 20 33  57  66   66   40   27
hel 1526143115817345465673921
hemel      27 57 31 41 39 17 33 50 83 81 85 69 46
zonde 42  68  59  63  49  30  45  58  85 92 88   72   52

reincarnatie 22  27  19  21  10  21  13  25  26  18   21   29   32

Tabel 11 Gemiddelde score op de di,nensie traditionele gelovigheid, na latente trek analyse met
item parameters in alle landen gelijk

Gemiddelde Stdev

Frankrijk 5.96 6.62
Groot-Brittannie 9.45 6.78
West-Duitsland 7.03 632
Italie 933 7.57

Nederland 7.16 6.76
Denemarken 432 5.50

Belgie 6.98 6.74

Spanje 10.03 7.62
Ierland 14.66 6.57
Noord-Ierland 15.47 6.73

Verenigde Staten 15.88 6.10

Canada 12.08 6.82

Noorwegen 7.97 7.19
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Tabel 12 Het percentage irspondenten dat veel, tamelijk veel, niet zo veel en helemaal geen
vertrouwen heep in de kedc

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
veel                  17  19  19 28 13  13  23  25  52  44   47   30   16
wel wat                      37    29    29   32 28 36  36  25  26  27   30   40   33
weinig      19 41 38 22 36 35 19 32 18 25 19 24 42
niet 23101518221413174 3 4 5     9

Tabel 13 Het percentage respondenten dat veel, tamelijk wei, niet zo ved en helemaal geen
vetrouwen heeft in de ketic naar verschillende keftijdscategorieEn

veel vertr FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
530 jaar 8 9 8  15 4 412103222 38   22    7
31-45                 13  12  11  23   9   9 19 21 50 30   40   27   11
46-60 24  26  18  36  16  13 25 30  63  56   57   27   14
261 25  33  33  42  27  25  37  44  76  80   58   48   35

enig vertr FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
530 jaar 30  25  20  29  24  25  34  18  33 30 32   40   28
31-45                 37  31  31  35  28  31  37  28  29  34   34   42   3146-60 39 31 32 32 35 37 43 29 23 2625 41 41
261                   42  30  32  34  26  53  35  28  15  14   28   35   34

niet veel FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
530 jaar 24  48  51  27  41  45  27  41  29  43   24   30   48
31-45 24 46 40 25 39 42 20 35 17 30 22 24 48
46-60 16 35 39 19 32 36 18 29 11 16 1425 41
261                   11  30 25 14  28  17  11 20 54131527

geen vertr FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
530 jaar                          37     16    21     29    29    24     19    30 6 4 5 7   17
31-45 2 2 1 1 1 7 1 7 2 4 1 6 1 6 1 7 3 6 5 6 9
46-60 16 7 10 12 16 12 6 10 2 2 4 5    5261       16 5 10 11 18 4 9 731124

Tabel 14 Factoronalyse venrouwen in de kerk

FR  GB WD    IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
morele problemen       .88   .88   .87   .89   .85   .84   .89   .90   .89 .88 .89 .88 .88

gezinsproblemen .85 .88 .86 .88 .86 .84 .88 .87 .88 .90 .89 .87 .87

geestelijke behoefen .83 .82 .82 .87 .82 .79 .86 .87 .83 .84 .84 .81 .80

%var      73 74 73 77 72 68 77 78 75 76 76 73 73
a         .82 .83 .82 .85 .80 .76 .85 .85 .83 .84 .84 .82 .79

Tabel 15 Het pe,rentage respondenten dat vertrouwen heeft in de kerk (volgens tabel 13) en
vindt dat de kerk god reageen op zowel morele en gezinsproblemen als geestelijke
behoeften

FR GB WD IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR%       42 38 45 44 32 13 37 47 49 51 65 54 37
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Tabel 16 Veilmuwe,1 in de keri< (somscore)

FR GB WD IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
1  36 30 37 29 27 51 29 35 25 24 1217 28
2                    37  39  35  34  44 39 42  36  32  35   30   31   39
3  28252830191028304241594728
weet niet - 6 - 7 10 -2----64

Tabel 17 Gemiddelde factor score op de dimensie ve,trouwen in de keric na LISREL analyse
met ladingen gelijk (LX=IN)

Gemiddelde Stdev

Frankrijk 1.707 .697

Groot-Brittannie 1.689 .689

West-Duitsland 1.716 .695

Italie 1.861 .719

Nederland 1.632          .604
Denemarken 1.307 518

Belgie 1.804 .679

Spanje 1.779 .730

Ierland 1.943 .727

Noord-Ierland 1.969 .717

Verenigde Staten 2.315          .668
Canada 2.045 .672

Noorwegen 1.678 .665

Tabel 18 Percentage responde,iten dat van mening is dat er volkomen duidelijke dchtlijnen
bestaan over goed en kwaad of dat de mening is toegedaan dat wat goed en kwaad is
afhankelijk is Vait de situatie

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
absolute

richtlijnen     21 28 22 32 26 10 31 23 34 42 34 31 31
afhankelijk
v. situatie 64  64  58  58  60  75  42  61  51  45   59   63   61

geen v. beide                8     4 11 3 8 6 9 674 333
geen antwoord            8    4    9    6    7    9   17   10    7 9 238

Tabel 19 Factoranalyse van de zeven decaloog-items

gebod FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
4         .74 .58 .64 .62 .67 .54 .77 .75 .49 .75 .59 .60   .62

5         .78 .70 .59 .65 .62 .67 .83 .80 .79 .80 .72 .70   .73

6         .79 .74 .74 .69 .70 .55 .81 .76 .81 .75 .73 .75 .67
7         .87 .78 .74 .72 .77 .78 .87 .84 .84 .90 .82 .83 .79

8         .88 .75 .71 .72 .72 .77 .77 .78 .85 .87 .73 .80 .76

9         .84 .81 .77 .72 .79 .83 .84 .84 .87 .82 .82 .83 .80

10        .87 .79 .77 .73 .76 .84 .83 .81 .86 .84 .82 .81 .81

%var                69  55  51  48 52 52  67  64  63  67   58   59   55
a         .92 .86 .84 .79 .84 .81 .92 .90 .88 .92 .86 .88   .84
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Tabel 20 Gemiddelde score en standaarddeviatie op de moraliteit van de decaloog dimensie
na een latente trek analyse met in alle landen de item parameters gelijk

Gemiddelde Stdev

Frankrijk 11.60 7.40

Groot-Brittannie 15.29 5.54
West-Duitsland 13.45 6.06

Italie 14.67 5.28
Nederland 12.39 6.41

Denemarken 14.04 6.14
Belgia 12.94 7.08
Spanje 12.59 6.88
Ierland 16.25 536
Noord-Ierland 16.05 5.41
Verenigde Staten 16.73 4.72
Canada 15.49 5.61
Noorwegen 15.18 5.32

Tabel 21 Oorded over gereclitvaardigdheid van alledei gedragingen. Gemiddelde scores op 10-
punt  scliaten  valt  nooit  te  rechtvaardigen  (=1)  tot  altijd  te  mchtvaardigen  (=10))

Oordeel over: FR  GB WD    IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
sociale uitkering waar
men geen recht op
heeft 3.4   1.8  2.1   1.5   1.5   1.4   2.1   2.4   1.9   1.6 1.7 2.4 1.4

gratis meerijden met
openbaar vervoer 2.7   23  2.4   1.8  2.5   1.8   2.2  2.5   2.6 1.8 2.0 23 1.6

belasting ontduiken 3.5   2.8  2.7   1.9  3.2  2.5   33   2.9  3.4 2.9 2.1 2.2 33
gestolen waar kopen    2.3   2.1   1.5   1.6   1.6   13   1.8   2.2   1.6   1.5    1.7    1.9    1.2
joy-riding 1.6   13   13   1.4   13   1.1   1.4   1.7   1.2 1.1 1.2 13 1.2
drug-gebruik 1.9   1.9   1.5   1.6  2.1   2.1   1.5   2.2   1.7 13 23 2.7 1.2

gevonden geld houden 3.2  2.7  3.0  3.0  2.8  2.2  3.1   4.0  2.5  2.0   3.9 3.8 1.9

liegen in eigenbelang   3.5  2.9  33  2.1  3.4  2.1  3.3  33  2.6  2.0   2.5   2.7   1.9
overspel 4.2  2.7  2.8  3.0  2.7  2.8  2.6  2.6  1.9 1.8 2.2 2.5 2.2

seks onder 18 jaar 4.1   2.0  2.9   3.0  4.8   1.7  33   2.5   1.4 1.4 2.4 2.6    1.1

steekpenningen aan-
nemen op werk 2.6   1.7  2.0   2.0  2.0   1.2  23   1.6   1.5   13    1.5    1.7    13

homoseksualiteit 3.4  3.7  3.8  2.7  5.9  5.5  3.1  2.9  2.8 2.0 2.4 3.1 3.6

prostitutie 3.2 3.2 3.6 2.2 4.9 43 2.9 2.6 2.2 1.6 2.4 3.0 1.9

abo,us 5.1   4.2  4.1  4.6  4.5  6.6  3.6  2.9  1.7  2.9 3.5 3.8 5.0

echtscheiding 5.5 5.1 53 5.2 5.0 7.1 3.9 4.8 33 3.5 4.7 4.9 4.8

vechten tegen politie   2.7   1.9  2.2  2.0  23   1.7  2.1   2.2  1.7 1.4 2.2 2.2 1.6

euthanasie 4.9  4.5  4.5  3.2  5.6  6.2  3.6  3.2  2.2 3.1 3.7 4.2 2.8

zelfmoord 3.6 2.9 2.9 1.9 5.4 3.5 2.2 23 1.9 1.8 2.0 2.1 2.2

aangebrachte schade
niet melden 2.6   2.5   1.9   2.1 2.1 1.5   1.7  2.2  2.0 1.6 2.6 2.1    1.5

bedreigen van werk-
wimgen 1.8   1.8   1.8   1.7  1.8   1.7   1.7  1.7  1.6   1.2    1.8    1.9    1.7

doden uit zelfverde-
diging 5.8  5.6  4.6  5.7  5.3   5.5  5.1  63  4.7 4.8 6A 6.4 53

moord op politieke
gronden 1.9   1.9  1.4   1.2  1.6   1.4   1.6   1.5   1.5 1.2 1.6    1.7    1.2
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Tabel 22 Resultaten van de verschillende Un factor modellen  (LISREL)

Hypothese                           I.2            df            BIC
Hl Een factor in alle landen 30986.40 2717 5249.061

H2 Ladingen gelijk 37953.48 2969 9829.019

H3 Ladingen + error gelijk 59505.77 3233 28880.516

H4 idem + varianties op laten-

te variabele gelijk 60172.89 3245 29433.963

Tabel 23 Resultaten van verschillende Mee factor modellen (LISREL)

Hl Twee factoren in alle landen 21895.83 2704 -3718360
H2 Ladingen gelijk 27384.11 2944 -503.532

H3 Ladingen + error gelijk 48665.88 3208 18277.444

H4 idem + (co-) varianties

latente variabelen gelijk 50614.49 3244 19885.036

Tabel 24 Betrouwbaadieden  van de dimensies burgerschapsmomal en permissiviteit  (Cron-
bach's a)

FR  GB WD   IT  NL DE  BE   SP  IR NIR USA CAN NOR
burgerschapmoraal .89 .85 .87 .76 .84 .79 .84 .87 .87 .87 .83 .86 .75
permissiviteit .86 .83 .87 .84 .89 .83 .86 .87 .83 .81 .81 .83 .79

Tabd 25 Gemiddelde factor score op de dimensie burgerschapsmornal gebaseerd op LISREL
analyses waatin ladingen aan elkaar gelijk zijn gesteld (LX=IN) (N.B. ten hoge
score verwijst naar het afwijzen van deze moraliteit)

Gemiddelde Stdev
Frankrijk 1.7906 1.0805
Groot-Brittannie 1.5870 .9029

West-Duitsland 1.5834 .8631

Italic 1.2439 .6275

Nederland 1.6494 .8539

Denemarken 1.1208 .5547

Belgie 1.6297 .8820

Spanje 1.8808 1.0969

Ierland 1.5825 .9113

Noord-Ierland 13618 .7379

Verenigde Staten 1.5621 .8803

Canada 1.7286 1.0268
Noorwegen 1.1282 .5084
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Tabel 26 Gemiddelde factor score op permissiviteit dimensie gebaseerd op LISREL analyses
waarin ladingen aan elkaar gelijk zijn gesteld  (LX=IN)

Gemiddelde Stdev

Frankrijk 2.8134 13203
Groot-Brittannie 2.3076 1.1549
West-Duitsland 2.5441 1.3934
Italie 2.0362 1.2034

Nederland 3.0479 1.5785
Denemarken 3.0404 1.4108

Bel#li 2.1551 1.1840

Spanje 2.0387 13211
Ierland 1.4432 .9208

Noord-Ierland 1.3805 .7052

Verenigde Staten 1.9421 1.0805
Canada 2.2868 1.1729

Noorwegen .7129 .1419



302

Tabel 27 Factor analyse  (Edn factor) morele items

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
sociale uitkering
waar men geen recht
op heeft .52 .44 .60 .25 .45 .42 .42 .56 .62 .63 .55 .44 .50

gratis meerijden met
openbaar vervoer .68 .53 .71 .42 .58 .47 .50 .69 .62 .63 .56 .51 .56

belasting ontduiken .65 .58 .69 34 .50 .45 .55 .62 .54 .55 .62 .58   .44

gestolen waar kopen .71 .69 .63 .50 .60 .52 .64 .70 .68 .61 .66 .70 .57
joy-riding .61 .51 .41 36 .50 30 .49 .58 .53 .67 .55 .53 .40
drugiebruik .67 .62 .56 .61 .66 .63 .60 .75 .66 .60 .61 .70 .52

gevonden geld houden  .68   .62   .66   .57   .57   .61   .59   .55   .66 .68 .46 .57 .52

liegen in eigen belang  .65   .66   .64   .48   .56   .56   .63   .57   .67   .70    .63    .66    .60
overspel .68 .66 .72 .64 .71 .65 .67 .73 .69 .72 .68 .67   .60

seks onder 18 jaar .71 .64 .64 .71 .70 .55 .64 .71 .61 .56 .65 .64 .29
steekpenningen aan-
nemen op werk .53 .54 .51 .36 .44 32 .63 .52 .65 .68 .60 .63 .40

homoseksualiteit .69 .57 .64 .65 .65 .61 .67 .70 .56 .41 .57 .56 .54
prostitutie .63 .63 .64 .56 .67 .64 .70 .71 .66 .68 .67 .66 .53
abortus .63 .52 .69 .68 .69 .54 .63 .70 .63 34 .55 .58 .57
echtscheiding .65 .55 .70 .66 .73 .58 .62 .57 .61 .50 .48   .56   .61

vechten tegen politie    .71   .62   .63   .64   .69   .59   .61   .67   .68   .66    .58 .63 .57

euthanasie .55  .47  .46  .56  .60  .41  .57  .58  .59  .53   .47   .52   .55

zelfmoord .56  .58  .58  .58  .72  .GO  .62  .69  .64  .41   .55   .58   .53

aangebrachte schade
niet melden .56 .55 .57 .35 .44 38 .46 .54 .60 .61 .40 .62   39

bedreigen van werk-
willigen .41 .45 .43 .32 .42 .43 .50 .50 .56 .67 .48 .53 37

doden uit zelfverde-
diging 33 .43 .44 .46 .48 .47 .45 35 .40 .49 .23 .37 .51

moord op politieke
gronden .55 .46 34 .45 .51 38 .55 .52 .56 .56 .49 .53 .23

% var                     38   32   35   27   35   27   34   39   38   35    31    34    25
a         .92 .89 .90 .86 .91 .85 .90 .92 .91 .89 .88 .90   .84

Tabel 28 Percentages  katholieken,  protestanten  en  onkericelijken  in  Nederiand  volgens
verschillende bronnen'

NKO Eur.Val NKO SOCON NKO SCP
1981 1981 1982 1985 1986 1986

katholieken                 36           32          34           29           31            25
protestanten             30        30        29        27        25         23
onkerkelijken            34        38        37        44        44         52

NKO = Nederlands Kiezers Onderzoek
Eur.Val = European Values Onderzoek (Tilburg)
SOCON = Sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland (Nijmegen-Tilburg)
SCP = Sociaal Cultureel Planbureau.
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Tabel 29 Kerklidmaatschap en kerkelijke participatie in West.Europa, USA en Canada (in %)

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
lid kerk                    74   91   91   94   62   95   76   91   99   96    92    88    95
regelmatig
naar kerk             18  22  37  52  40  13  38  54  88 68 60   47   15

' meer dan 1 maal per maand

Tabel 30 Conelaties religiositeit (factorscore) met sociaa!-demografische kenmedcen

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
leeftijd .31 38 37 .27 .29 .48 .25 37 34 .48 .21 .26 35
opleiding -.17 -.18 -.13 -.21 -.17 -.22 -.12 -.19 -.12 -.16 -.17 -.15 -.20
inkonnen -.11 -.22 -.10 -.11 -.05 -12 -.09 -.04 -.11 -.11 -.14 -.15 -.14
vrouw .20 .18 .20 31 .13 .18 .19 33 .18 .21 .15 .17 .26
stad -.08 -.07 ..14 ..05 -.18 -.09 -.05 -.19 -.11 -.04 -.08 -.20

Tabel 31 Regressieanalyse religiositeit (factorscore) met achtergrondvatiabelen (8 2.10)

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
leeftijd .29 38 38 .19 .28 .45 .28 36 36 .52 .17 .20 .35
vrouw .18 .13 .16 .28 .10 .13 .17 30 .17 .19 .14 .13   .24

urb.graad -.14 -.18 -.12 -.20 -.11 ..19
inkomen .12

% var 13  17 20 14 13 25 11 23 20 32 7 824

Tabel 32 Conelaties traditioneel geloven (score na latente trek analyst) met sociaal-demografi-
sche kenmerken

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
leeftijd .16 .10 .27 .20 .16 .28 .15 .27 .23 .29 .04 .09   .22

opleiding -.05 -.07 -.17 -.14 -.12 -.13 -.11 -.14 -.07 -.14 -.14 -.01 -.13

vrouw .14 .11 .18 .24 .06 .07 .13 .22 .08 .08 .10 .11 .18
inkonnen -.07 -.11 -.13 -.14 -.05 -.18 .00 -.05 ..05 -.07 -.10 -.06 -.13
stad -.07 -.03 -.10 -.06 -.13 -.10 -.03 -.14 -.17 -.11 -.04 -.18

Tabel 33 Regressieanalyse tmditionele gelovigheid (score na latente trek analyse) met achter-
grondvcuiabelen (B 2.10)

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
leeftijd .17 .11 .24 .12 .13 .23 .19 .27 .29 31      .21
vrouw .13 .10 .12 .22 .10 .21 .17

inkomen ..10 .12
urb graad ..12 -.13 -.14 -.15 -.13 -.17

%var 5 2 11 848 61210134 2   12
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Tabel 34 Conelaties vertrouwen in de kerk  (factor score) met demografische kenmerken

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
leeftijd .26 .13 30 .23 .12 31 .24 .29 34 31 .08 .13 .03
opleiding -.15 -.09 -.09 -.20 -.14 -.18 -.10 -.19 -.14 -.11 -.08 -.09 -.13
vrouw .03 .10 .09 .12 .02 .02 .09 .20 .04 .11 .08 .05 .01
inkomen -.05 -.09 -.07 -.14 -.04 -.18 -.06 -.10 -.16 -.04 -.06 -.09 -.08
stad -.04 -.00 -.10 -.01 -.07 .04 -.13 -.17 -.14 -.03 -.03 -.01

Tabel 35 Regressieanalyse vertrouwen in de kerk  (factor score) met achtergrondvatiabelen  (B k
.10)

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE  SP   IR NIR USA CAN NOR
leeftijd .16 .14 .25 .18 .10 .23 .23 30 32 .13   .22

urb.graad -.10 -.10
inkomen .17

vrouw .12  .11

opleiding .10

%var 22723 1 6 5 10 12 2 2    5

Tabel 36 Conelaties moraliteit van de decaloog (score na latente trek analyst) met achter-
gmndviuiabelen

FR  GB WD   IT  NL DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
kerks .30 .17 39 .44 34 .14 35 .41 35 30 .22 .28 .23
leeftijd .27 .23 34 .28 .30 .26 .14 .28 .12 .28 .13 .19   .24

opleiding -.21 -.08 -.13 -.22 -.21 -.08 -.08 -.11 -.01 -.01 -.04 -.03 ..15
inkomen -.07 -.11 -.08 -.11 -.07 -.05 -.06 -.02 -.01 -.04 .02 -.03 -.01

vrouw .16 .05 .11 .27 .07 .09 .15 .25 .11 .15 .09 .10 .07

stad -.09 -.06 -.04 -.05 -.11 -.08 .05 -.12 -.10 -.06 -.02 -.18

Tabel 37 Regressie-analyses met moraliteit van de decaloog (score na latente trek analyse) aIs
afhanketijke vcuiabele (8 2.10)

FR GB WD IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
kerks .26 .17 .31 35 30 .29 32 33 .17 .22 .22   .17

leeftijd .18 .19 .27 .17 .24 .24 .11 .16 .12 31 .12 .19
opleiding -.11 -.10                                     .14                        -.11
inkomen
stad -.14

vrouw      .11     .14    .11 .14  .13
%var                17   9  22  24 21 8 13 21 16 17 8 10 9

Tabel 38 Correlaties van beide moraliteitsdimensies (factor scores) met achtergrondvmiabelen

burgermoraal (-) FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
kerks -.22 -.19 -.28 -.29 -.20 -.25 -.08 -.27 -34 -.27 -.18 -.22 -.23
leeftijd -.43 -.41 -34 -.34 -32 -.40 -.19 -.28 -.22 -.30 -31 -36 -32

opleiding .29 .14 .13 .24 .29 .18 .06 .13 .01 .07 .16 .15 .12
inkomen -.03 .11 .02 .05 .06 .07 .04 -.01 .03 .06  .01  .01 -.07
vrouw -.08 -.10 -.15 -.15 -.18 -.17 -.14 -.16 -.07 -.14 -.06 -.08 -.13
stad .16 .16 .06 .09 .13 -.04 -.01 .10 .15 .11 .09 .12
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permissief FR  GB WD    IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
kerks -.33 -.20 -.45 -.46 -38 -35 -22 -.47 -.44 -.40 -30 -38 -31
leeftijd -.42 -.41 -37 -36 ..40 -36 -.27 -.40 -34 -.40 -.22 -.28 -.29
opleiding .38 32 .26 .28 .40 30 .19 .28 .16 .29 .26 .27 .24
inkonnen .07 .29 .13 .13 .23 .24 .20 .12 .14 .11 .14 .15 .15
vrouw .07 -.04 -.08 -.20 -.11 -.03 -.15 -.17 -.08 -.09 -.04 -.03 -.10
stad .17 .09 .17 .09 .13 -.04 .10 .19 32 .05 .12 .20

Tabel 39 Regressiecutalyse met permissiviteit als afhankelijke vatiabele (B 2.10)

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
leeftijd -.26 -.24 -.25 -.26 -.23 -.22 -.19 -.21 -.24 -31 -.13 -.13 -.16
kerks -.28 ..19 -36 -35 -34 -.26 -24 -35 -36 -.26 -32 -37 -.15
opleiding .24 .20 .18 .10 .22 .22 .15 .11 .20 .19 .16

inkonnen .13

vrouw -.13
stad .10 -.11  .11 .19      .19
% var                      30   24   32 28 35  25  16  30  29  34   19   24   14

Tabel 40 Regressieanalyse met bugerschapsmoraliteit (-) als afhankelijke variabele (een hoge
score betekent weinig geponeerd zijn poor de burzerdeugden)  (B 2.10)

FR  GB WD    rr  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
leeftijd ..36 -.44 -30 -30 -.22 -39 -.21 -.22 -.21 -.27 -31 -37 -.25
kerks -.15 -.12 -.19 -.19 -.15 -.15 ..15 -.29 -.12 -.14 -.15 -.13
inkomen -.16 -.11 -.12 -.13 -.10 -.10 -.13 -.14
vrouw -.12 -.13 -.15 -.10 -.11
opleiding                  .13 .16 .10

stad                           .10                                                                                   .13
% var 2522181718217131612161815

Tabel 41 Gemiddelde leeftijd, opleidin   en inkomen"  voor verschillende typen kerkelijken en
onkerkelijken

Leeftijd FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
kernleden     49 49 54 53 47 56 50 49 45 49 47 45 51
modale leden            52   44   50   48   47   59 48 48  43  43   39   44   54
randleden     46 45 43 42 45 44 45 40 35 39 41 40 44
le gener. onkerk         35   38   39   37   39   41   39   33   35   32    36    37    37
2e gener. onkerk         39   44   43   40   38   36   44   38         46 37 39   40

Opleiding FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
kernleden 6.4   5.4   7.5   2.2  5.7  6.9  5.9  4.6  5.4 5.2 7.2 7.0 7.7

modale leden 5.1 53 6.8 2.7 5.0 6.7 5.4 4.5 4.9 53 6.5 6.1 7.0

randleden 4.8 4.5 73 3.0 5.6 7.2 5.4 4.9 5.0 4.7 72 6.6   7.5
le gener. onkerk 6.7  5.6  7.9  3.9  6.4  9.5  63  6.4  6.5 5.4 7.7 7.5    9.0

2e gener. onkerk 6.1 6.1 83 3.6 6.4 8.6 6.1 5.5 6.1    8.0 7.8 8.8
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Inkomen FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
kernleden 9.0 6.9 5.2 6.0 7.8 4.2 4.8 5.2 7.8 83 9.0 63 43
modale leden 7.2 7.1 5.3 6.8 7.4 33 4.9 53 7.8 7.8 8.5 6.2 4.6

randleden 7.3 6.9 5.9 73 7.7 4.5 4.9 5.5 8.0 8.4 8.8 6.6 5.0

le gener. onkerk 7.7 7.2 5.6 6.8 7.8 4.6 5.0 5.2 8.2 7.4 9.2 6.9 52
2e gener. onkerk 7.5 7.5 6.2 8.1 8.4 5.4 5.0 5.1 7.8 93 6.1 5.0

  Opleiding = leeftijd waarop men studie beainigde:  1  =  12 jaar; 10 =  2 21 jaar
' Inkomen = inkomens categorieen: 1 = laag; 10 = hoog.

Tabel 42 Gemiddelde scores op de religieuze en monte waarden voor de verschillende t)pen
ke,kelijken en onkerkelijken

Religiositeit FR  GB WD   rr  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
onkerketijk 4.6  5.7  5.4  6.1  5.9  5.4  5.2  5.1  5.0 6.5 7.9 7.2 5.9

randleden 7.4 8.2 7.8 8.8 8.7 7.4 8.1 7.4 7.5 8.4 10.0 9.2 8A
kerks 10.3 10.8 10.8 11.1 11.0 11.0 9.8 9.6 11.0 10.8 11.4 11.2 11.8

Traditionele gelovigh.  FR  GB WD    IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
onkerkelijk 1.6   2.4   1.4   2.4   2.5   1.5   1.6  2.0   2.7 4.1 7.7 53 2.2

randleden 5.9 6.1 4.2 6.1 7.6 2.7 7.7 6.7 6.7 133 12.2 7.9 5.6

kerks 13.1 103 9.0 12.0 133 9.1 14.8 15.5 163 193 15.0 11.0 12.1

Vertrouwen in kerk FR  GB WD   rr  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
onkerketijk -.55 -.41 -.88 -.08 -.24 -.71 -.79 -.96 -.80 -.85 -.97 -.71 -38
randleden .01 -.11 -32 -.42 -30 -.08 -.11 -.48 -.77 -.48 -.35 -.27 ..13
kerks .78 .52 .69 .35 .41 .81 .48 .49 .11 .24 .29 .42 .76

Decaloog FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
onkerkelijk 7.412.4 8.7 9.7 9311.5 8.9 6.4 9.514.7 12.9 11.5 113
randleden 12.2 15.2 12.2 12.9 13.1 13.9 13.1 10.7 123 13.9 16.0 14.9 14.9
kerks 15.3 16.8 16.4 16.7 15.1 15.9 15.8 15.0 16.8 17.0 17.6 17.0 17.7

Burgermoraal (-) FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
onkerkelijk 2.7 1.6 2.6 1.2 1.4 1.3 1.7 3.4 2.9 1.6 2.2 2.2 1.6

randleden 1.8 13 2.1 .9 1.2 .9   1.5   2.2  2.5   1.6    1.9    1.9    13

kerks 1.5   1.1   1.6    .7 1.1 .7   1.5   1.9   1.6   13    1.6    1.5    1.1

Permissief FR  GB WD   rr  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
onkerkelijk 2.5  3.4  3.4  4.4  3.5  4.2  33  3.2  4.1  3.5    1.9 3.1 4.5

randleden 1.8 2.7 2.6 3.0 2.7 3.2 2.5 2.0 33 3.1 1.5 2.5 33
kerks 1.4   2.2   1.6   1.9 2.1 1.8   2.2   13   1.8   23    1.1    1.8    2.4

Tabel 43 Katholieken en potestanten onderscheiden naar kedcgang (regelmatig  (2  1 X per
maand) naar de kerk gaan)

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
katholieken 24 54 60  55  62  39  51  59  91  95   65   58     -

protestanten 26  18 24 -641342876059644615
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Tabel 44 Frequentie ke,Agang, wei of niet gelovig zijn, geloof in persoonlijke God, geloof geeft
kracht, nee,nt ogenblikken voor gebed en belang van God in het leven (gemiddelde
score  op  10 puntsschaal)  in  katholieke  landen, protestantse  tandem en mix-landen  (in
%)

MIX LANDEN
Kerkbezoek RK PROT TOTAAL RK PROT
2 1 x per week 11     2           10     8    12

1 x per week 30 6 25    37    23
1 x per maand 10 9  15 17 17
kerstmis/pasen 6 12 8108
kerkelijke feestdagen 5 5 443
eens per jaar 4 13 7 5 9
minder 7    11            9     8    12
nooit 28 42 22    10    16

Respondent is:
gelovig 70 60 76    86    80
niet gelovig 25    36          21    13    20

Respondent gelooft in:
persoonlijke God 48    32          51    58    57
geest, levenskracht                                  30      33                31       30      30
twijfelt       14 21  11 9 10
gelooft niet in God etc. 8 14 734

Geloof geeft respondent kracht en vertroosting
ja                                      57    37          63    72    70

Respondent neemt ogenblikken voor gebed e.d.
ja                                     65    52          72    78    76

Belang van God in het leven
(gemiddelde score op 10 punt schaal) 6.4     5.1             7.1 7.2 6.4

Tabel 45 Frequentie  vcut  ke,*bezoek  bij  katholieken,  nederiands  hervonnden  en  gerefor-
meerden (in Nederiand) (in %)

Kerkbezoek RK NH   GER
2 1 x per week                            4               6           21
1 x per week                             35             27           62
1 x per maand                       23           20          10
kerstmis/pasen                    11            5          3
kerkelijke feestdagen               5           4          2
eens per jaar                                 4                6              1
minder                                       5               6              -
nooit                                         13             26             2
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Tabel 46 De verschillende typen ke#relijken (in %) onder katholieken en protestanten

Katholiek FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
randleden     76 46 40 45 38 61 49 41 9 5   35   42   50
modale leden 19 22 42 49 26 26 40 42 60 48 24 36 25
kernleden 5 32 187361310173046 41   23   25

Protestant FR GB WD IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
randleden     80 82 76 - 36 87 58 13 40 41 37 54 85
modale leden            17    5 15 -1310323527161099
kernleden 3  14 9 - 51 3 10 52 33 43 54 37 7

Tabel 47 Kerkelijke typologie in Nederiand ondencheiden naar gereformeerden en nederiands
hervormden

hervormd gereformeerd
randleden              48            8

modale leden             13             14
kernleden                            39                      78

Tabel 48 Gemiddelde scores op de religieuze en morele waarden naar verschillende godsdien-
sten

Religiositeit FR  GB WD   IT  NL DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
katholiek 8.1 9.9 9.6 10.1 9.8 93 8.9 8.7 10.7 10.8 10.8 10.5 8.9

protestant 8.7  8.6 8.5 10.5 7.9 8.5 9.2 9.4 9.7 11.0 10.1 8.9

ander 8.8  9.610.610.010.1103  9.1  7.9 8.410.9 9.9 10.1 9.8

geen 4.6   5.7  5.4  6.1  5.9  5.4  5.2  5.1  5.0 6.5 7.9 7.2 5.9

Trad gelovig FR  GB WD   rr  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
katholiek 7.710.3  7.5 9.3 9.0 6.711311.915.619.9 13.6 9.1 5.7

protestant 6.1  6.6 5.0 13.9 3.4 8.7 14.4 11.7 16.5 14.5 10.0 6.6

ander 8.3 8.3 9.2 9.9 11.2 8.8 10.5 9.7 9.6 19.0 9.5 8.5 8.8

geen 1.6 2.4 1.5   2.4  2.5   1.5   1.6   2.0   2.7 4.1 7.7 53 2.2

Vertrouwen in kerk FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
katholiek .19 .35 .26 .00 -.08 -.25 .19 .10 .01 .14 -.01 .06 -.67
protestant .52 -.04 -.05 35 .06 .28 -.60 .11 -.03 .10 .14   .01

ander .04 .50 .16 .64 .65 -.55 -.15 -.44 -.25 .10 .06 -.21 .40

geen -.55 -.41 -.87 -.08 -.24 -.71 -.79 -.96 -.80 -.85 -.97 -.71 -38

Decaloog FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
katholiek 13.0 15.8 14.3 15.0 13.8 12.9 14.5 13.2 16.4 16.5 16.5 15.3 15.0
protestant 12.6 15.4 13.6 15.1 14.2 123 15.0 15.2 15.8 17.3  16.6 15.4
ander 15.5 17.0 16.7 15.2 14.3 15.7 133 143 9.9 17.0 16.4  15.9 14.0

geen 7.4 12.4 8.7 9.7 9.3 11.5 8.9 6.4 9.5 14.7 12.9 11.5 113

Burgermoraal (-) FR  GB WD   rr  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
katholiek 1.8 1.4   1.9    .8 1.2 .9   1.5   2.0   1.7   1.5    1.8    1.9    1.4

protestant 1.6   13   1.9         1.0    .9   1.4   2.7   1.7   1.4    1.7    1.5    13

ander       2.1 1.0 1.5 .7 1.2 .9 1.8 2.4 2.0 13 2.1    1.8    1.6

geen 2.7 1.6 2.6 1.2 1.4 13 1.7 3.4 2.9 1.6 2.2 2.2    1.6
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Permissief FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
katholiek 1.7   2.4   2.0   2.4   2.4   2.1   2.4   1.6  2.0  2.1 1.2 2.1 3.9

protestant 1.4   2.6 2.4 2.2  3.0  2.5   1.7  2.6  2.7 1.2 2.1 3.2

ander 1.7   23   1.5   1.5   2.4   2.1   23   2.2  2.1   2.2 1.8 2.4 3.2

geen 2.5  3.4  3.4  4.4  3.5  4.2  33  3.2  4.1  3.5    1.9 3.1 4.5

Tabel 49 Percentage katholieken, protestanten,  andere  ke,kelijken en  buitenkericelijken  dat
gelooft in een persoonlijke God, geest,  twijfelt en niet gelooft in een God of geest

Persoonlijke God FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
katholiek     33 45 35 28 47 42  49  59  75  86   68   58   50
protestant     52 30 18  59 24 52  66  57  64   70   53   39
ander                32  49  71  31  48 56 70  49  46  93   50   44   56
geen 5986 4 7 314 9251914

Geest FR  GB WD   rr  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
katholiek 28  35  35  52  28  21  25  23 14 10 23 32   25

protestant 25  41  40       25  24  13       32  21   24   35   33
ander                31  22  15  52  41  27  16  42  54   8 37 42   34
geen                 21  35  28  29  33  20  25  24  48  40   36   44   33

Weet niet FR  GB WD   rr  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
katholiek 2314121116151511635 725
protestant     14 20 21  11 23  34 10 10 5 8   19
ander                 18  14   8 17 5  17   7                 7    4    9

geen 22 18 15 18 22 51621113322 14    9

Gelooft niet in God FR GB WD IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR LISA CAN NOR
katholiek   10 2 7 4 2  16 3 3 1 1      3

protestant     7 7 12 2  19   3             1          2    7
ander      10 13    2    4     4 2 9
geen                 45  32  42  36  30  60  36  32  36   8   15   17   42

Tabel 50 Het percentage  katholieken en protestanten dat veel,  tamelijk veel, niet ved en
helemaal geen ve,tivuwen heeft in de ke,k

Katholieken FR  GB WD    IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
veel 22 33 30 30 21 - 24 27 53 57 46 36    -

enig       47 33 35 34 36 - 45 28 26 26 33 47 -
weinig      17 28 30 22 38 - 17 33 18 15 19 14 -
niet 10 5 5144- 4 11 2 3 2 3-

Protestanten FR GB WD IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
veel -1811-2014-- - 39 52 30 17
enig - 31 29 - 49 39   -    -   -  29   31   40   35

weinig -4346 -2435-- - 30 16   25   42
niet -713- 7  11   - - - 1 236

Tabel 51 Percentage respondenten dat na denkt over zin van het leven en dood

Denkt over zin van: FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
leven 79677175637064646467 82   80   71
dood                 58  59  57  66 53 52  46  59  55  65   65   61   54
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Tabel 52 Percentage respondenten  dat zichzelf gelovig, niet gelovig of atheat noemt en het
leven vaak of soms zinloos vindt

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
gelovig     31 24 29 32  15  20  23  40  23 17 18   24   21

niet gelovig              39   29   25   38   21   21   31   44   28   28    29    20    17
atherst      39 34 34 48 21 34 24 58 37 29 36 32 21

Tabel 53 Gemiddelde score op religiositeit, traditionele gelovigheid en ve,lrouwen in de kedc
voor degenen die het leven vaak, soms, zelden en nooit zinloos vinden

Religiositeit FR  GB WD   rr  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
vaak zinloos 6.6 8.2 9.1  9.4 8.3  7.7 8.2 8.210.1  9.0  10.6 9.4 9.4

sonns 6.8 8.6 8.8 9.7 8.1  7.7 8.1  8.2 103 9.5 103 9.8 93
zelden 7.1 8.4 8.6 9.7 8.5 7.6 8.2 8.4 10.5 9.4 103 9.6 8.5

nooit 7.6 8.7 8.7 10.0 8.8 7.9 83 8.6 10.8 10.5 11.0 10.2 8.9

Traditonele gelovigh.   FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
vaak zinloos 4.7 6.6 6.6 7.5 7.7 3.8 6310.613.813.4 13.4 7.7 6.4

soms 5.1  6.7 5.9 9.1 6.0 3.1 8.210.714.016.6 12.9 8.5 7.1

zelden 6.4 6.8 5.7 8.9 7.8 3.1 8.7 11.5 15.4 18.4 13.0 8.7 6.1

nooit 6.7 6.7 5.6 9.1 8.8 3.7 9.8 11.1 15.9 10.1 14.2 9.6 6.8

Vertrouwen in kerk FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
vaak zinloos -.20 -.17 .22 -.02 -.26 -30 -.14 -.10 -33 -.06 -.07 -31  .05
soms -.15 -.03 -.08 -.04 -.08 -.04 -.02 -.03 -.13 -.22 -.20 -.03 .16

zelden .04 .03 .03 .03 -.05 -.12 -.12 .06 -.07 -.10 .11 -.06 -.06
nooit .10 .02 -.02 -.00 .05 .09 .10 -.00 .13 .12 -.21 .07 -.04

Tabel 54 Percentage respondenten dat het leven is zinloos naar geloof in persoonlijke god,
geest twijfel of ontkenning van het bestaan van God

Leven is zinloos FR GB WD IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
persoonlijke God 28  25  31  33  13  18  24  40  23  20   18   23   21
levenskracht 37  26  27  32  17  27 24 43  27  19   20   22   17
weet niet                38   29   26 43 26  21  29  41  33  42   34   34   20

gelooft niet in God 36  28  25  40  20  20  29  58 35 -243311
Tabel 55 Regressieanalyse zinloosheidsgevoelens (B 2.10)

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
kerks -.14

inkomen -.10 -.17 -.17 -.14 -.12 -.10
leeftijd ..15 -.12 -.14
vrouw .10 .10 .11 .18 .10

religiositeit .12 -.12 -31 -.11

traditionele gelovigh. -.11 ..11 -.11
stad                                                                                         .17
opleiding -.19 -.11 -.15
vertrouwen in kerk -.10
% var                          5     5 4 1 3 6 3 5 17 7 5     4
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Tabel 56 Zinloosheidsgevoelens bij ketirelijken en onkerkelijken en katholieken, protestanten en
buitenkedrelijken (in %)

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
kernleden 19  20  26 20 12  25  20  38  24  15   16   14   13
modale leden            26   22   33   35   17   18   18   41   22   21    24    28    25
randleden     35 27 25 33 20 21 30 42 40 33 22 27 19
le gener. onkerk          38   31    37   64    14    17 22 37 - -2815-
2e gener. onkerk          41    36   31    43   22   34   28    58   32   35     30     33     16

katholieken    32 35 30 33 15 33 25 41 24 25 25 29 50
protestanten 34  24 25 -182025262421161710
ander                27  26 31 6   6  23  21  48  37  17   19   33   24
geen                 39  34  33  47  19  27  25  55  32  20   29   27   14
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BIJLAGE B. TABELLEN BIJ HOOFDSTUK 5

Tabel 1  Gewenste verruideringen in de toekomst (in % dat de genoemde verande,ing een
gewenste noemt)

Goede verande- FR   GB WD IT    NL    DE     BE     SP      IR     NIR USA CAN NOR
ring:
- minder nadruk
op geld en bezit  69    61    56    69    61    70    61    77    74      67    67    65    63
- minder betekenis
van  werk in leven 57         26         30          23         25         26         29         38 22 19 22 25   12

- meer nadruk op
techniek        61   61   56   62   32   34   47   60   63    60   66   59   40
- grote nadruk op
persoonl. ontw.  84   70   77   91   71 86 72   83   83     73   86   83   87

- meer respect voor
gezag           56   73   44   64   57   39   59   76   85    87   85   76   38
- meer nadruk op
gezinsleven 88   84   85   89   67   89 83 84   91    89   94   91   93

- eenvoudiger ma-
nier van leven     94     75     69     92     74     80     81     86     87       73     82     84     79

Tabel 2   Factor anatyse links-rechts indicatoren

FR GB WD rr     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR

loon naar werk
is oneerlijk .48 .57 .42 .32 .45 .58 .26 .48 .40 .13 .45 .46 .54
bedrijven runnen
door werknemers.71         .61         .65 .67 .72 .77 .73 .70 .61 .48 .52 .64 .72

opdrachten niet
zonder meer uit-
voeren .41 .46 .52 .47 .51 .51 .35 .58 .53 .55 .47 .48 38

gelijkheid boven
vrijheid .41 .38 .36 .53 .51 .53 .46 .11 38 .55 .46 .45 .42

rechtse zelf-
plaatsing -.72 -.63 -.68 -.64 -.72 -.75 -.60 -.70 -.65 -.68 -.62 -.56 -.77
samenleving moet
worden verde-
digd -.54 -32 -.68 -.39 -.43 -.49 -.11 -.60 -33 :55 -.40 -.40 -36

%var 31263227333822322527242631
e              .56  .43   .58  .45  .59  .67 .28 .58 .40 .46 37 .43 .56
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Tabel 3  Conriaties (Pearson) tussen de links-rechts indicatoren

FR GB WD IT     NL     DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
249-250 .25 .17 .13 .16 .23 35 .07 .21 .15 .18 .10 .14   .19

251 .07 .11 .05 .08 .06 .18 -.07 .15 .04 .01 .04 .11 .07

457   .13 .12 .08 .07 .19 .20 .02 .03 .14 .10 .12 .09 .14

458 :20 -.16 -.23 -.03 -.18 -30 -.07 :17 -.04 -.00 -.10 -.08 -.29
459 -.05 -.07 -.14 .00 -.00 -.11 .04 -.15 -.03 .11 -.04 -.04 -.06

250-251 .14 .17 .28 .18 .23 .28 .17  .28  .16    .19  .15 .18 .19

457         .21   .07  .15  .15  .23 30 .14 .02 .11 .10 .08 .13   .13
458 ..33 -.21 -.26 -.20 -.40 -.48 -.14 -33 -.17 -.17 -.10 -.15 -Al
459 -.23 -.04 -.26 -.15 -.16 -.25 .04 -.23 -.02  .00 -.06 -.12 -.18

251457 .08 .05 .05 .07 .12 -.11 -.01 -.02 .02  .13 .05 .05 .06
458 -.16 -.10 -.16 -.12 -.24 -.24 -.01 -.25 -.19 -.17 -.12 -.11 -.16
459 -.13 -.04 -.22 -.05 -.14 -.20 .01 -.16 -.05 -.13 -.05 -.01 -.00

457-458 -.16 -.12 -.14 -.24 -.19 -30 -.07 -.09 -.11 -.18 -.14 -.11 -.20
459 -.01 -.05 -.13 -.01 -.08 -.08 .08 -.03 .04 -.17 -.02 -.07 -.05

458-459         .33   .12  .35  .15 .24 .29 .19 31 .20 .29 .16 .15 .17

Interpretatie van de variabelen:
249 = loon naar werken is niet eerlijk
250 = bedrijven moeten gerund worden door werknemers
251 = opdrachten hoeven niet zonder meer te worden uitgevoerd
457 = getijkheid boven vrijheid
458 = rechts
459 = samenleving moet worden verdedigd

Tabel 4   Links en rechts zelfplaatsing op tien punt schaal in de westerse landen  (in %)

FR GB WD rr     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
Links 53153 12211212
2 413 742 1 5 1 2 3 1     2
3               10 5 6 11 10 5 4   11    3     4    6    2    7
4 1181211116 5   11    5     6    6    5    9
5 23282420182915 18   17    22   25   27   24
6 12131491217892017171512
7 81013414 88691014912
8 5893888 5101013812
9 123 223415 4434
Rechts 2 5 3 3 5 4 5146436
Geen antwoord   19    18    14   25    14    17   41    30 26 1962611
Gemiddelde 4.94 5.69 5.60 4.63 5.53 5.77 6.11 4.89 6.19 6.14 5.94 5.89 5.90
Stddev 1.96 2.01 1.86 2.16 2.19 1.87 2.17 1.95 1.81 1.93 2.06 1.75 2.08

Tabel 5   Geen antwoord op links-rechts-zelfplaatsing naar opleidingsniveau (in %)

Opleidingsduur FR GB WD IT     NL     DE     BE      SP      IR      NIR  USA CAN NOR
s 12 jaar             40       -     22     32 26 - 49 46 45 33 28 52    7
13-15           16   20   30   27   20   27   47   34   30    22   20   36   21
16-18   20 16 14 16 10 20 30 32   24    16   10   30   1219-20   15 9 14 12 5 11 38 14 11 11 2 19 11
221 1567-1013311917164136
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Tabel 6   Gemiddelde links-rechts score voor aanhangers van de verschillende opvattingen over
de manieren waarop bedrijven geleid moeten worden

FR    GB  WD     IT    NL   DE    BE     SP     IR    N[R USA CAN NOR
eigenaar 5.8 6.1 6.0 53 6.6 6.6 6.4 5.9 6.5 6.5 6.1 6.0 6.8

eig+werkn 5.0 5.4 53 4A 5.2 5.5 6.0 4.8 5.9 5.7 5.8 5.9 5.6

staat 4.3 4.6 6.5 4.8   3A 2.9 53 4.9 5.6 2.5 6.7   5.5   3.8

werknemers 3.7 4.8 4.1 3A 3.9 3.7 53 3.9 5.7 5.9 53 5.1 3.6
geen antwoord 5.3 5.5 5.6 4.7 5.6 5.6 6.2 53   5.9 5.1 5.6 5.6 5.4

Tabel 7   Percentage respo,identen dat vindt dat eigenaten hun zaken zelf moeten runnen, dat
eigenaren dit samen met de werknemers moeten do€n, dat de staat eigenaar behoon
te zijn, en  dat vindt  dat wedmemers eigenaar behoren te zijn  (in %)

FR     GB   WD       IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
eigenaar  19 50 47 29 30 41 34 21 47 57 58 56 67
eig+werkn  48 37 37 48 47 41 34 33 34 25 30 30 21
staat 3 2 2 8 1 2 3 7 3 1222
werknemers 1777610 9 6 2 2 7 7 6 8 5
geen antwoord 13 4 7 11 12    9 24 17911445

Tabel 8  Gemiddelde links-rechts score naar verande,ingsgezindheid van de respondent zoals
dat blijkt uit de opvatting dat de samenleving radicaal door revolutionaire acties
moet worden veratiderd, dat de samenleving door hervormingen geleidelijk moet
worden veranderd, of dat de samenleving krachtig moet worden verdedigd tegen
ondennijndende krachte,1

FR GB WD IT    NL    DE     BE     SP     IR     NIR USA CAN NOR

revolutie 2.8   5.9 4.7 3.7 3.1 3.6 4.9 33 4.2 43 4.6 5.2 3.9

geleidelijk  5.1 5.5 5.1 4.6 53 5.7 6.1 4.9 6.2 5.8 5.9 5.8 56
verdedigen  5.7 6.3 6A 5.0 6.2 6A 6.5   6.1 6.7 7.2 6.4 63 63

geen antwoord 4.7 5.0 5.2 5.2 5.7 5.7 6.6 46 6.1 6.1 6.0 6.2 5.7

Tabel 9  Percentage respondenten dat vindt dat de samenteving mdicaal door revolutionaire
acties moet worden veranderd, dat de samenteving door hemonningen geleidelijk
mott worden veranderd, of dat de samenleving krachtig moet worden verdedigd tegen
ondennijndende krachten

FR GB WD IT NL DE BE     SP     IR    NIR USA CAN NOR
revolutie 84263 3 5 7 4 1542
geleidelijk 68   66   51   70   59   60   56   75   67    68 65 67   46

verdedigen  18 22 36 18 25 24 17 9 18 23   21   20   45

geen antwoord 6 8 12 6 13 132210118109-

Tabel  10 Percentage  dat vrijheid  boven gelijkheid verkiest of gelijkheid  boven vnjheid

FR GB WD IT    NL    DE     BE      SP     IR     NIR USA CAN NOR
vrijheid  54 69 37 43 56 51 46 36 46 58 68 63 63
getijkheid 32   23   39   45   33   31   26 39 38 24 23   31   32

geen v. beide 8 4 19 5 4 5   11   14    5     4 3 3    2

geen antwoord 7 45771417121115633
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Tabel  11  Gemiddelde  links  rechts score  naar voorkeur voor gelijkheid of v,ijheid

FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
vrijheid 5.2 58 5.9   5.1 5.8 63 6.2 5.0 6.4 6.4 6.2 6.0 6.2
gelijkheid 4.6 5.3 5.5 4.1 5.0   5.1 5.9 4.7 6.0 5.6 5.6 5.6 53
hangt er van af  4.7    5.7    5.2    4.5    53    4.7    6.0    5.0 5.8 5.7   5.5 5.7 6.6

geen antwoord   4.7   6.0   5.3   5.1 5.6 5.8 63 5.1 6.7 5.9 4.9 6.2   5.8

Tabel 12 Gemiddelde links-rechts score naar het eeriijk dan wei oneerlijk vinden van beloning
naar pmstaties

FR GB WD IT     NL     DE      BE       SP       IR      NIR  USA CAN NOR

eerlijk 5.2 5.9 5.9 47 5.9 6.2 6.1 5.1 63 6.1 6.0 6.0 6.5

oneerlijk 4.4 5.2 5.1 4.6 4.9 10 6.0 4A 6.0 6.2 5.6 5.7 5.2

geen antwoord   4.9 5.3 5.0 4.7 5.6 5.5 6.1 4.7 6.5 63   5.9   6.1    5.1

Tabel 13 Perrentage respondenten dat beloning naar prestaties eerlijk (249 =  1) of onee,lijk
(249=2)  vindt en  een  vooikeur uitspreekt voor vnjheid of gelijkheid  (457:  l=wijheid;
2 =noch  een,ioch  a,ider;  3 =   gelijkheid)

v249 v457 FR      GB    WD        IT     NL     DE      BE       SP       IR      NIR  USA CAN NOR
11 40523123424337313545604939
1   2         4    3   14 3 2 3 6   10 3 3 3 2    1
1 3 20   14   28   23   19   19   22   30   24    15   18   23   16
21 182192318162011172213 15   25
22 3153 2 3 4 5 32 -1 1
23 151013261716111319147 9 18

Tabel  14  Percentage  respondenten  dat  vindt  dat  beloning naar prestaties eerlijk en oneedijk  is

FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR

eerlijk   59 65 64 46 56 57 53 61 54 60 78 72 54
oneerlijk  32 31 24 49 34 33 30 26 36 32 20 25   42

geen antwoord 9 4 12 51010161398334

Tabel  15 Gemiddelde  links-rechts-score naar oordeel over opvolgen van instructies op het werk

FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR      NIR  USA CAN NOR

opvolgen 5.4 5.9 5.9   5.1   6.1   6.1 6.2 5.6 6.6     6.5   6.1   5.1   6.2

overtuigd 4.6 5.4 5.4 4A 5.0 5.2   6.1   4.5 5.7 5.7 5.5 5.7 5.5

hangt af 5.3 5.4 5.6 4.5 5.5 5.5 5.9 4.7 6.1 6.0 5.9 5.4   5.1

geen antwoord 5.1 5.6 6.5 5.4 5.3 53 6.5 5.0 5.7 4.0 73 53 5.6

Tabel 16 Percentage respondenten dat vindt dat opdrachten van hoger hand zonder meer
uitgevoerd moet worden en dat vindt dat men eerst overtuigd moet zijn van de
juistheid van de gegeven opdracht

FR     GB    WD        rr     NL     DE      BE       SP       IR      NIR  USA CAN NOR
uitvoeren 25   50   28   24   39   57   33   29   45    49 66 54   61
juistheid  57 34 51 39 33 21 31 41 26 25 24 32 32
hangt er van af   15     13     18    34 20 13 23 2125238134
geen antwoord 2 3 3 4 8 10 129432 2   3
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Tabel 17 Wetenschap helpt of schaadt (in %)

FR GB WD IT    NL    DE    BE     SP     IR     NIR USA CAN NOR
helpt   37 48 33 38 23 31 26 44   38    37   54   45   34
schaadt  21 22 21 20   36   20   17   18 28 22 19 22 22
tussen in           36    26    39    36    32    42    45    32    26      35    22    29    41
geen antwoord     7     4     7     6 9 7 12 7 8 6 5 4    3

Tabel 18 Percentage respondenten dat ved, tamelijk wei, weinig of geen vert,vuwen heeft in
instituties (achtereenvolgens: kerk (538), st,ijdkrachten (539), onderwijsstelsel (540),
reclitsstelsel (541), pen (542), vakbonden (543), politie (544), patiement (545),
ambtenaren (546), grote bed,ijven (547))

FR GB WD rr     NL    DE     BE      SP      IR      NIR  USA CAN NOR
538 veel             17     19     19     28     13     13 23 25 52 44   47   30   16
tamelijk  37 29 29 32 28 36 36 25 26 27 30 40 33
weinig   19 41 38 22 36 35 19 32 18 25 19 24   42

geen 23101518221413174 3 4 5     9

geen antwoord 5 1- - 1 1 9 1 1  - -1-

539 veel         14   38   11   18 6 9 8 23   33    33   37   18   17
tamelijk  40 43 43 40 36 32 33 38 42 44 42 40 51
weinig 22 16 36 27 41 43 34 26 2119 17 32 28
geen 19 2 9 1 7 1 4 1 5 1 7 1 1 4 3 3 7    4

geen antwoord 5 1      1 -21 9 2-1 1 3 1

540 veel 8 15 615131419122125301617
tamelijk  47 46 37 41 58 51 55 38 46 49 37 49 63
weinig   32 34 49 34 24 31 16 37 29 25 30 29 19
geen 8 4 8 11 3 4 4   11 4 1 3 4    1

geen antwoord 5 2- - 3 162 1 -2 1

541 veel 8201712112512121719191429
tamelijk  47 46 50 31 52 54 42 36 40 49 34 49 55
weinig   33 28 29 42 30 16 29 38 35 30 41 31 15
geen 9 5 4 1 5 541010725 4    1

geen antwoord 321 - 3 1 8 3 1  -1 3 1

542 veel 2535233810 6 13 6    4

tamelijk  29 24 30 26 25   27   30   38   34    27   36   38   36

weinig 46   57   54   47   58   55   45   41   47    54   44   45   54

geen            19   13   13   22   12   14   15   11    8 13 685
geen antwoord 4 1 1 -2 1 6 2 1  -1 3 1

543 veel 4 5 5 5 5104 7 9 4 10 5     8

tamelijk  32 21 31 23 34 39   26   24   29    19 26 27   48

weinig   36 50 47 40 46 37 37 45 47 57 47 49 37
geen 20 22 16 32 13 11 23 2014 20 14 15    6

geen antwoord 821 - 4 4 1 1 4 1-2 5 1
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544 veel             11     40     16     19     14    31     10     19    38      38    28    29    30
tamelijk  53 46 55 49 58 54 51 44 48 46 46 55 58
weinig 22 11 25 23 23 12 25 26 11 13   23   12   11
geen 112410429933321
geen antwoord 2 1 1 - 2 16211111

545 veel 6 11 9656413151515719
tamelijk  42 30 44 25   38   30   30   35   37    32   37   35   59

weinig 26   46   41   44   45   47   39   37   38    43   40   43   20

geen 9161612910712211   12    5   26

geen antwoord 1521-3 1   12    3    1      -    1    3    -

546 veel 5   10    4    5    5 7 41014141777
tamelijk  46 38 31 23 38 39 37 29 41 46 39 42 50
weinig   33 42 53 44 45 43 34 42 37 37 35 38 38
geen            11    7   11   28    7    9 14 1774783
geen antwoord 631 - 4 2   11    3    1     -    2    5    1

547 veel 3 11 4 6 444 9131013104
tamelijk  39 37 30 28 30 29 33 28 36 45 36 43 41
weinig   29 39 46 37 47 48 34 41 39 39 40 33   48

geen 14 8 1 9 3 0 1 5 1 4 1 4 1 9 1 0 7 9 8 6
geen antwoord 1551-3 6   15    3    2     1    2    7    2

Tabel  19 Factor analyse ve,trouwen in institutie items

FR     GB   WD       IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
kerk    .57 .47 .54 .57 .51 46 .41 .69 .59 .45 .46 .46  .39

leger .69 .5765 .65 .62 .43 .56 .70 .66 .71 .62 .55 .50
onderwijs  .53 .55 .59 .62 .54 .55 .58 .73 .71 .70 .63 .64 .62
rechtstelsel .69 .70 .71 .71 .65 .62 .71 .79 .75 .73 .72 .70   .63

pers .49 .55 .52 .54 .42 .52 .58 .54 .65 .46 .59 .50 .49
vakbonden     .29 34 34 .46 35 .47 .50 .47 .42 .20 .50 .43  .44

politie   .73 .59 .71 .70 .68 .63 .74 .74 .66 .73 .67 .62 .62

parlement .73 .63 .71 .72 .68 .67 .73 .73 .71 .78 .74 .71 .68
ambtenaren .72 .67 .71 .73 .66 .74 .73 .79 .76 .71 .71 .66 .68
grote bedr. .68 .56 .42 .57 .63 .56 .56 .74 .64 .49 .62 .54 .47

%var          39   33   36   40   34   33   39   49 44 39   40   35   31
e .83 .77 .81 .83 .79 .77 .82 .89 .86 .82 .83 .79 .76

Tabel 20 Percentage respondenten dat wei en geen veitrouwen heeft in de medemens

FR GB WD IT NL DE BE     SP      IR     NIR  USA CAN NOR
vertrouwen 22 43 26 25 38 46 25 32 40 43 39 48 56
geen vertr          71     54     58     72    49    44    62    61     56      52    58     50    36
geen antwoord 7 3 16 31310136453 2    8

Tabel 21 Percentage respondenten dat wel en geen vertrouwen heeft in de toekomst

FR GB WD IT NL DE BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR

geen           48   67   26   61   44   44   43   43   67    70   56   59   35
weI    47 30 54 34 48 44 46   49   27    29   39   38   60

geen antwoord 5 4   20 5 8 12 12861435
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Tabel 22 Hoe vervelend vindt men het oin samen te zijn met mensen die andere ideeEn,  een
ander geloof of andere standpunten  hebben dan men zelf heeft  (in  %)

vervelend FR GB WD ITNLDEBESPIR NIR USA CAN NOR
heel 2229114463431
nogal           8    5   10   13    5 3 9 18 796 8    5
niet zo               16    21     28 21 24   10 25 33   23    30   30   25   25
helemaal niet     73    71    53    56    65    85    56    39    61     54    58    62    67
geen antwoord 127 141763422-

Tabel 23 Groepen vait mensen die men liever niet als bunn w€nst (in %)

FR GB WD rr    NL    DE    BE     SP     IR     NIR USA CAN NOR
bminelen' 11 39 28 39 17 17 22 35 44 39   48   38   35
ander ras 51011710 412979839
studenten 25725 13354321
links ear           10    27    51    37    39      7 21 25   21    29   30   28   19

ongeh moeder 132 621253 3 4 2    2
zware drinker    47   48   67    44    51    29   39   38   33     40    56    59    33
rechts extr 1422454035317241723232118
groot gezin 4111013654439754
emot onstab 930282919 9152223 29442819
rel sekte           13    22    31    16    20    15    12    14    13      15    22    24     6
immigrant 61321417 9 15 2 6 9 8 6   10

Tabel 24 Verdeling tolermitie  (na  latelit trek analyse met alle  itemparameters gelijk en het
latent continuum verdeeld iii 3 categorietn)

FR    GB   WD      IT    NL    DE     BE     SP     IR     NIR USA CAN NOR
tolerant  81 46 20 42 42 88 67 59 61 52 38 45 66
2    17 47 70 51 53 11 29 37 37 43 58 53 31
intolerant  2 6 10 7 5 144254 2    3

gem score' 2.57 5.14 7.47 5.85 5.45 1.91 3.65 4.28 3.92 4.82 5.59 4.82 3.55

' een hoge gem(iddelde) score is intolerant

Tabel 25 Percentage  respondenten  dat  orde,  insproak,  prijsstijgingen  tegengaan  of  vdje
meningsuiting beschermen als eerste doeistelling heeft gekozen

FR    GB   WD      IT    NL    DE    BE     SP     IR     NIR USA CAN NOR
orde           31   32   48   46   37   38   24   58   40    54        25   64

inspraak 17   26   20   17   16   35   18   14   22    16        33   12

pnjzen 32   25   14   26   17   10   33   17   29 25 288
vrijheid  18 16 15 9 22 12 12 6 7     4        11   10

geen antwoord 223 3 8 6   12 4 21 4    7

4,
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Tabel 26 Pementage  respondenten  dat  orde,  inspraak,  prijstijgingen  tegengaan  of  v,ije
meningsuiting beschermen als tweede doelstelling heeft gekozen

FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
orde 21   25   20   23   22   20   20   16   23    22         18   15

inspraak  17 21 20 17 19 21 17 19 21 21  23 19
prijzen 28   28   25   39   20   15   25   42   37    39        31   27
vrijheid 28   24   32   17   28   34   21   15   15    16        23   30
geen antwoord 533 5   11   10   17 8 33 5    9

Tabel 27 Percentage respondenten dat lid is van een politieke pailij

FR GB WD IT      NL     DE      BE       SP       IR      NIR  USA CAN NOR

lid 3 5 8 6 9 7   3    3    5     3 12 6 14

Tabel 28 Percentage respondenten dat verwant is aan een politieke pailij

FR GB WD IT   NL   DE   BE    SP    IR   NIR USA CANNOR
verwant 26   21   49   60 49 45 23 29   20    18   27   23   41
niet verwant       74    79    50    40    49    55    76    71    79      82    72    76    59
geen antwoord - 1 - - 2 -1- -1-1-

Tabel 29 Percentage dat actief in de politiek gernterseerd is, dat interesse heeft, dat gewoon
gelitteresseerd  of niet geritteresseerd is in de politiek

FR GB WD IT     NL     DE      BE       SP       IR      NIR  USA CAN NOR
actief 75653 435521285
interesse  57 34 43 22 40 40 23 24 23 23   37   46   41
gewoon   11 33 36 23 32 43 19 30 29 27 29 27 41
geen interes 26   27   14   50 24 13   53   40   44    47   20   19   14

geen antwoord - - 2 - 2 -21- -2--

Tabel 30 Percentage dat geregeld, soms  of nooit met v,ienden over politiek discussieen

FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
geregeld  12 12 22 12 15 23 5   16 8 7 11 10 11
soms   50 51 58 39 57 56 38 53 43 57 54 59 65
nooit   38 36 20 49 26 20 54 30 48 37 34 30 24
geen antwoord - 1 2 -21 3 2 1  -1 1-

Tabel 31 Resultaten latente klassen analyse politieke participatie

X A B  C D
1 2 3 4   1 2 3

1 .45   .01  .04 .87 .06 .01 .19 .70 .12 .45

FR 2 .04   .53  .94 .06 .00 .00 .78 .22.00    .06
3 .50 .00  .01 33 .16 .50 .00 35 .65    .04

1 .52   .02  .02 .52 .45 .00 .12 .70 .18    .21
GB 2 .10 .37 34 .55 .11 .00 38 .53 .09    .88

3 38 .00  .01 .06 .23 .71 .05 .28.68    .04
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X      A         B            C       D
1 2 3 4   1 2 3

1 .54 .04 .01 .76 .22 .01 31 .63 .06 .68

WD 2 .07    .85   .73 .26 .00 .01 .77 .23.00 .96

3 39   .00  .00 .05 .60 35 .01 .56 .44 .15

1 36 .04 .00 .49 .46 .05 .16 .73 .11    .75
IT 2 .08   .61  .60 38 .02 .00 .68 .27.05    .96

3 .56   .00  .00 .02 .11 .87 .00 10 .80    .45

1 .58   .05  .01 .64 35 .00 .18 .71 .11 .62

NL 2 .07 .83 .40 .50 .06 .04 .54 .44.02 .98

3 34 .00  .00 .01 32 .67 .02 .41 .57    .24

1 .67   .01  .01 .54 .45 .00 .25 .64 11   .48
DE 2 .09   .72  .39 .40 .21 .00 .55 38.07 1.00

3 .24   .00  .01 .00 .45 .55 .03 .45 .52 .15

1  32       .01     .01  .49  34 .16 .08 .74 .18 33
BE 2 .07   32  39 .58 .03 .00 .40 .52 .10 .79

3 .62 .00  .01 .06 .13 .80 .00 .17 .83 .07

1 .47   .01  .01 .35 .50 .13 .14 .81 .05 37
SP 2 .11   .2135 .55 .09 .02 .78 .21 .01    .92

3 .42 .00 .00 .03 .13 .84 .00 34.65 .03

1 37 .03 .01 .44 .46 .10 .08 .77 .15    .25
IR 2 .08 .40 .58 .40 .02 .00 .61 34 .05    .93

3 .56   .00  .00 .07 .21 .72 .02 .23.76    .07

1 .37 .00 .00 .36 .50 .13 .11 .87 .02 .29

NIR 2  .06     .41    31 .69 .00 .00 .36 .59 .05 1.00

3 .56   .01  .00 .10 .15 .75 .01 36 .63    .01

1 .58   .10  .05 .57 .36 .03 .09 .72 .19    .27
USA 2 .12 .49 .65 .33 .00 .01 .44 .49 .06    .68

3 30 .00  .02 .07 .29 .62 .01 .23 .76    .11

1 .60 .02 .04 .65 .28 .02 .11 .78 .12    .28
CAN 2   .09        .45      .55  .45  .00 .00 .41 .51 .07    .65

3 31   .01  .01 .11 31 .58 .00 .27.73    .03

1 .54   .05  .00 .49 .51 .00 .08 .82 .09    35
NOR 2    .21            .54         .25   .66   .09 .00 32 .61 .08    .86

3 .24 .02 .00 .00 .45 .55 .01 30 .69    .15

Interpretatie van de items:
A:   lid van politieke partij
B: houding tegenover politiek:    1 = actief; 2 = interesse; 3  =  niet  meer in politiek

geinteresseerd dan in andere zaken; 4 = geen interesse
C:   praten over politiek: 1 = vaak; 2 = soms; 3 = nooit
D:   verwant aan politieke partij
X: latente variabele: 1 = geTnteresseerd; 2 = aaief; 3 = niet

geinteresseerd/niet betrokken
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Tabel 32 Evaluatie verzelijkbaarheid latente klassen conventionele participatie

L2 df BIC
Hl. 3 klassen model gaat in alle landen op 721.13 288 -20863284
H2. land en latente variabele onafhankelijk 1254.27 336 -2021.0941
H3. conditionele kansen in alle landen gelijk 4332.75 564 -1165.1904
H4. conditionele kansen gelijk en land en land

en latente variabele onafhankelijk 6019.75 588 287.8548

Tabel 33  Protest acties die men zelf heeD ondemomen of al  dan niet zou ondememen  (in  %)

FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR

450 gedaan     43   62   44   36   33   41   22   20   27    33   61   61   55
zou doen       31   27   35   29   38   28 34 38 44 41   23   26   26
nooit 23   10   17   24   23   26   33   28   23    21   12   11   18
geen antwoord 3 1 4116 6 11 14 5 6 5 3    3

451 gedaan 10 6 6567386515 14 6
zou doen 33   29   28   25   26   24   20   24   31    34   32   42   36
nooit   51 60 57 60 60 55   63   54   55    56   47   40   52
geen antwoord 7 5 9 9 81415148 5 7 4    6

452 gedaan 25 91222121613211318121318
zou doen       27   32   32   21   30   33   29   32   37    27   36   43   43
nooit   45 57 50 51 52 46 48 35 44 53   46   42   36

geen antwoord 336 7 6 6 10 1263732

453 gedaan 1082228365 6 3 5    3
zou doen 2215118122112182120151611
nooit 64   74   81   83   81   62   73   64   66    72   75   76   83
geen antwoord 5 3 766 8 12 12 9 3 7 4    3

454 gedaan      7    2 1 422 2321121
zou doen        21   10   10   11   18    8   15   12   14 8 8   14    4
nooit   67 85 83 78 74 84 70 75 78 86 84 79 94
geen antwoord 526 8 6 6 13 1165642

455 gedaan 1 2 11121112111
zou doen        4    1 1 121352 1231
nooit   93 96 94 95 94 95 88 85 95 96 94 95 96
geen antwoord     2     1     4     3     3     2     9    10     3       1     3     2     1

456 gedaan    1   1   1   1   1   -  1   1   1    1   2   1   1
zou doen        7   3   2   2   3    1 4 5 2 2442
nooit   89 95 93 93 93 96 87 83 94 96 91 93 96
geen antwoord 3 1 544391131321

Interpretatie van de items:
450: handtekening zetten onder een petitie; 451: boycotten; 452: meedoen aan normale
toegestane demonstratie; 453: meedoen aan een wilde staking; 454: een gebouw bezetten of
een fabriek; 455: dingen beschadigen, vernielen, zoals ruiten ingooien, verkeersborden
omhalen enz.; 456: er op slaan, vechten met andere demonstranten of de politie
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Tabel 34 Factoranalyse protest acties waaraan men mee zou doen

FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
handtekening .63 .42 .49 .50 .55 .55 .59 .65 .63 .55 .50 .46  .43

boycot .74 .71 .72 .65 .76 .80 .65 .81 .75 .73 .74 .68   .61

demonstratie .78 .72 .72 .69 .73 .78 .71 .70 .75 .75 .77 .66 .58

wilde stakin .78 .58 .69 .73 .73 .71 .76 .83 .70 .72 .67 .68 .65

bezetting  .78 .72 .76 .73 .77 .73 .76 .81 .72 .73 .60 .65 .79

beschadigen .50 .42 .60 .53 .55 .42 .57 .64 .52 35 38 .58 .71
geweld   .58 .43 .52 .57 .55 36 .63 .64 .54 .55 32 .52  .74

%var   48 35 42 40 45 42 45 53 45 41 35 37 43

Tabel 35 Evaluatie vergelijkbaarlieid een factor van protestacties in alle landen (LISREL)

L2     df     BIC
Hl. een factor in alle landen 6262.02 182 4537.988

H2.      dezelfde ladingen in alle landen 7816.15 254 5410.083

H3.    idem + error 11671.23 338 8469.456

H4. idem + variantie 11996.45 350 8681.003

Tabel 36 Late,itc klassen analyst protestacties

X       A BC DEFG
1 .40 .94 .55 .67 .23 .15 .00 .01

FR 2 .24 .98 .86 .97 .90 .89 .18 .31
3 .36  .35 .01 .05 .02 .01 .00 .00

1 .40 1.00 .61 .66 .27 .07 .00 .02

GB 2 .10 1.00 .92 .96 .86 .88 .20     .21

3 .50  .78 .02 .08 .06 .00 .01 .01

1 .49  .93 .54 .69 .13 .08 .01 .03
WD 2 .08 1.00 .96 .98 .81 .88 .22 .18

3 .43 .59 .00 .05 .00 .00 .00     .00

1 .39 .88 .49 .72 .05 .15 .00 .01

IT  2 .11  .94 .80 .96 .74 .79 .16         .24

3 .50  .41 .05 .08 .00 .00 .00 .00

1 37  ,96 .49 .69 .07 .22 .00     .01

NL 2 .14 .93 .90 .94 .77 .88 .23 .24
3 .49  .46 .03 .07 .01 .00 .00 .00

1 33  .83 39 .79 33 .00 .02 .00
DE 2 .19 .99 .93 .99 .89 .53 .10 .06

3 .48 .46 .00 .07 .04 .00 .01 .01

1 35 .97 At .78 .13 .18 .01     .01

BE 2 .11 .88 .67 .91 .95 .92 .26 32
3 .54  .21 .02 .07 .00   .00 .00 .01

1 .34 .92 .51 .92 .27 .06 .00     .02

SP      2 .15 .97 .95 .95 .96 .81 34 .38
3 .51 .25 .01 .14 .00 .00 .00 .00
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X       A   BCDEFG1 .48  .95 .58 .79 31 .12 .01 .01
IR  2 .10 .99 .96 1.00 .99 .99 .22 .22

3 .42 .39 .01 .07 .02 .00 .00 .00

1 .42 1.00 .70 .67 32 .02 .00 .00
NIR 2 .12  .95 .82 1.00 .92 .70 .16 30

3 .46 .44 .00 .09 .02 .00 .02     .00

1 .48 .98 .75 .73 .20 .03 .01 .04
USA 2 .11 .98 .89 .93 .77 .72 .21         .24

3 .41 .62 .04 .06 .01 .01 .00 .02

1 .58 .97 .75 .70 .14 .10 .00 .03

CAN 2 .13 1.00 .95 .93 .86 .80 .28 .28

3 .28 .57 .01 .08 .02 .01 .01 .00

1 .48 .98 .68 .91 .20 .01 .01          .00

NOR 2 .05 1.00 .93 .98 .86 .88 .43         .44

3 .47 .58 .10 .28 .00 .00 .00     .00

Interpretatie van de items:
A: handtekening zetten onder petitie
B: boycot
C:   meedoen aan toegestane normale demonstratie
D:   meedoen aan wilde staking
E:   een gebouw bezetten
F: dingen beschadigen, vernielen etc.
H:   er op slaan, vechten met andere demonstranten of met de politie
X:   latente variabele: 1 =legale middelen

2  = protestgeneigd
3  = niet protestgeneigd

Tabel 37 Evaluatie latente klassen protestacties

I,2     df     BIC
Hl. 3 klassen model gaat in alle landen op 2120.211 352 -11060.59

H2.      land en latente variabele onafhankelijk 2365.512 1376 -11049.27
H3. conditionele kansen in alle landen gelijk 4841.419 1604 -10796.16
H4. conditionele kansen gelijk en land en land

en latente variabele onafhankelijk 5671.513 1628 -10200.04

Tabel 38 Conrlaties (Pearson) links-rechts zelfplaatsing met achte,wondvmiabelen

FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
leeftijd .16 .20 .20 .12 .16 .29 .21 .26 31 .21 .14 .14 .12
opleiding -.10 -.07 -.05 -.08 -.09 ..08 -.09 -.04 -.09 -.04 -.09 -.01 .17

inkonnen .01 -.03 -.00 -.07 .05 .04 -.07 .13 -.05 .05 -.06 .02 .16

kerksheid -.28 -.12 -.26 -33 -37 ..24 -38 -.47 -.19 -.06 -.11 -.15 -.12
vrouw .16 .02 .02 .10 .04 .01 .09 .16 .04 -.01 .02 -.06 -.01
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Tabel 39 Gemiddelde    links-,rchts    score    (1=    links;    10=    rechts)    van   onkerkelijken   en
ke#elijken

FR GB WD ITNLDEBESP IR      NIR  USA CAN NOR
onkerkelijk 3.9 4.5 4.7 3.1 4.5 4.0 46 2.9 4.5 6.0   5.1 5.4 3.9

randkerketijk 5.1 5.7 5.4 4.1 5.6 5.8 5.7 43 5.6 6.0 5.8 5.8 6.0

kerkelijk 5.8 6.1 6.2 5.3 6.4 6.7   7.1 5.7 63 6.2 6.1 6.1 6.1

Tabel 40 Economisch conse,vatisnte en gemiddelde keftijd, gemiddelde leeftijd waarop men de
opkiding heeft bet'indigd (1= s 12 jaar, 10= 2 21 jaar) en gemiddelde
inkomenscategorie (1 =laag; 10= hoog), en gemiddelde links-rechts score (1= links;
10 =rechts)

Leeftijd FR GB WD IT    NL    DE     BE     SP     IR     NIR  USA CAN NOR
conservatief 51 49 49 49 46 50 47 47 46 48   45   44   48
2 43424545434345434039414145
progressief  39 41 38 42 40 36 41 38 38 41 38 37 42

Opleiding FR    GB   WD      IT    NL    DE     BE     SP     IR     NIR USA CAN NOR
conservatief 4.8 4.8 73 2.5 5.8   7.2 5.5 4.6   5.1 5.4 7.2 6.7 7.5

2 5.7 5.0 73 2.9   6.1 7.2 5.7 5.1 53 53 7.2 6.7 7.7

progressief 5.6 4.6 74 3.0 6.0    7.6 5.9 5.3 5.1 4.6 6.8 6.8 7.5

Inkomen FR GB WD IT     NL     DE      BE       SP       IR      NIR  USA CANNOR

conservatief 7.2 7.0 5.6 7.0   7.9   4.5   4.8 5.6 7.8 7.9 8.9 6.6 5.0

2                    7.8   7.1 5.8 7.0 8.2 4.6 5.1 5.5 7.8 8.8 9.0 6.4 5.0

progressief 7.4 6.8 5.7 6.8 7.6 43 4.9 5.1 8.1 8.2 7.9 6.2 4.6

Rechts FR GB WD IT     NL     DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR

conservatief 5.5 6.2 6.0   5.1 6.4 6.4 63 5.7 6.5 6.5 6.1 6.1 6.9

2 5.0 5.5 5.4 4.6 53 5.7 6.0 4.7 6.0 5.7 5.8 5.8 5.8

progressief 4.2 5.1 4.8 4.3 4.6 4.6 5.8 4.1 5.9 6.1 5.5 5.5 5.0

Tabel 41 Niet economische conservatisme en gemiddelde leeftijd, gemiddelde leeftijd waarop
men de opleiding heeft betindigd (1= 5 12 jaar, 10= 2 21 jaar) en gemiddelde
inkomenscategotie  (1   -laag;  10=  hoog),  en  gemiddelde  links-rechts  score  (1 =  links;
10=rechts)

Leeftijd FR GB WD IT     NL     DE     BE      SP      IR      NIR  USA CAN NOR
conservatief 52 48 54 53 46 52 48 47 46 48 45 45   48
2 47455145434646454143414145
progressief 38 36 39 39 40 40 44   38   35    32   40   34   43

Opleiding FR GB WD IT     NL     DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR

conservatief 4.3 4.5 6.6    1.9   53 6.6 5.2 4.7 4.8 5.0 6.9 63 7.5

2 4.8 4.8    7.1    2.9   5.6 7.2 5.6 4.6 5.2 5.2 7.4 6.8 7.8

progressief 6.5 5.8 7.7 3.4   6.8 7.9 5.9 5.6 5.7 5.8 7.8 7.8   7.1

Inkomen FR GB WD IT     NL     DE     BE      SP      IR      NIR  USA CAN NOR
conservatief 7.1 6.8 53 6.1 7.8 43 4.8 5A 7.6 8.0 8.8 63 4.8

2 14 7.0   5.5    7.1 7.6 4.6 4.9 53 8.0 8.4 8.9 6.4 5.0

progressief 7.6 7.3 5.9 73 8.1 43 4.7 5.4 8.2 8.0 8.7 6.8 4.7
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Rechts FR GB WD IT NL DE BE SP IR NIR  USA CAN NOR
conservatief 5.7 6.2 6.3 5.2 6.4 6.6 6A 5.7 6.6 6.6 6.1 6.2 6.5
2           53  54 5.8 5.0 5.7 5.9 6.2 4.9 6.1 6.0 5.9 5.7 5.9

progressief 4.2 5.0   5.1 3.9 4.5 4.9 5.7 3.8 4.9 4A 4.7 5.4 5.2

Tabel 42 Orientatie  op  techniek  (negatief of positieD  en  gemiddelde  leeftijd,  gemiddelde
leeftijd waarop men de opkiding heeft betindigd  (1= 5 12 jaar, 10= 2 21 jaar) en
gemiddelde inkomenscategode (1 =laag; 10= hoog), en gemiddelde links-rechts
score (1= links; 10=rechts)

Leeftijd FR     GB   WD       IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
negatief  45 44 50 44 43 45 45 43 45 46 42 44 47
2 474745464546 48   45   45    45   43   41   46

positief 44   44   45   45   43   45   46   43   41    44   43   42   43

Opleiding FR GB WD IT NL DE BE SP IR     NIR  USA CAN NOR
negatief 5.0 4.7 7.4 2.5 5.8 7.2 53 4.8 4.8 4.6 63 63 7.1

2 4.8 4.5   7.1 2.7 5.5   6.9 5.0 4.4 4.6 4.9 6.7 6.8 73
positief 5.6 5.0 7.3 30 63 7.5   6.1 5.0 5.5 5.4 7.4 6.8 8.0

Inkomen FR GB WD IT     NL     DE      BE       SP       IR      NIR  USA CAN NOR

negatief 7.2 6.6 5.2 6.8 7.7 4.2 4.7 4.8 7.9 83 83 6.1 4.6
2 7.1 6.6 5.6 7.0 7.5 4.2 4.4 5.1 7.5     7.7 8.1 6A 4.9

positief 76 7.2 5.9 7.0 8.3 4.8 5.2 5.6 8.0 8.4 9.2 6.5 5.1

Rechts FR     GB   WD       IT     NL     DE     BE      SP      IR      NIR  USA CAN NOR
negatief 4.9 5.6 5.5 4.0 5.3 53 5.9 4.8 6.0 5.8 5.8 5.7   5.6
2 5.0 5.8 5.3 4.9 5.7 5.6 6.2 4.9 6.4     6.1   5.9 5.7 6.0

positief 4.9 5.7 5.8 4.7 5.6 6.2 6.1 4.9 6.2 63 6.0 6.0 6.1

Tabel 43 Conriaties (Pearson) tussen ve,trouwen in instituties en achte,grondva:iabelen

FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
leeftijd -.25 -.25 -.22 ..22 -.14 -.16 -.11 -31 -.23 -37 -.17 -.11 -.14
opleiding .24 .13 .21 .21 .08 .08 .07 .22 .05 .07 .10 .14 -.01
inkonnen .05 -.01 .06 .12 .01 .06 .04 .09 .08 -.04 .12 .10 -.02
kerksheid  .31 .16 33 30 34 .21 .18 .44 34 .22 .17 .26 .13
vrouw ..13 .03 -.05 -.11 -.03 -.02 -.09 -.13 -.04 ..03 -.04 ..02 -.04
urb.graad  .11 .06 .11 .07 .15 -.- .08 .08 .20 .27 .06 .05 .02

Tabel 44 Regressieanalyse vertrouwen in instituties (factor score)  (8 2.10)

FR GB WD IT NL DE BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
kerks   .30 .13 .29 .26 30 .13 .12 39 19   .17 .26 .12
opleiding .12 .10 .19 .11              .11
leeftijd -.25 -.10 -.12 -.12 -.14 -.11 -.24 -.51 -.14 -.12
inkomen -.10 -.11
stad .14   .20

% var 1 7 1 0   17   14   13    4    7   24   20    31    7    9    4
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Tabel 45 Gemiddeld vertivuwen in instituties  (factorscon) voor de verschillende kerken

FR GB WD IT    NL    DE    BE     SP     IR     NIR USA CAN NOR
katholiek -.21 .02 -.17 -.06 -.26 .13 -.12 -.11 -.04 .43 -.00 -.15 .88
protestant -.06 -.05 .03 -.25 -.05 .29 .14 38 -.13 -.07 -.03 ..04
ander .01 -.16 -.49 1.34 -.04 .66 .23 .48 .73 -.22 .17 .27 39
geen           .54  .47 .64 .77 .41 .68 .50 1.06 1.24 .28 .57 .56   .55

Tabel 46 Gemiddeld ve,trouwen in  instituties  (factor score) voor mannen en vrouwen

FR     GB   WD       IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
rnan .13 -.03 .05 .11 .03 .02 .09 .14 .04 .03 .04 .03 -.04
huisvrouw -.23 -.01 -.16 -.24 -.05 -.13 -.10 -31 -.13 -.09 -.04 -.06 .03
vrouw werkt .04 .29 .14 .13 .17 .11 .00 .22 .14  .14 -.04 -.01 .05

Tabel 47 Correlaties (Pearson) tussen vertrouwen in instituties en tevredenheid heden (\,213),
tevredenheid met financitle toestand thuis (v247), negatieve inschatting toekomstige
financifle situatie (v248), tevredenheid in het ve,leden (v214) en tevmdenheid in de
toekomst (v215)

FR GB WD rr    NL    DE     BE     SP     IR     NIR USA CAN NOR
v213 -.17 -.20 -.12 -.08 -.18 -.16 -.10 -.17 -.20 -37 ..15 -.13 -.15
V247 -.14 -.23 -.14 -.13 -.15 -.15 -.15 -.15 -.22 -.31 -.09 -.09 -.19
v248     .03 .05 -.04 .03 -.00 -.07 .03 .02 .05 .03 -.08 .03 -.06
v214 -.10 -.18 -.18 -.05 -.14 -.17 -.12 -.21 ..19 -.29 -.10 -.12 -.11
v215 -.13 -.13 -.07 -.04 -.12 -.18 -.14 -.01 -.06 -34 -.05 -.04 -.16

Tabel 48 Correlaties (Pearson) tolerantie en achtergrondkenmerken

FR GB WD IT NL DE BE     SP      IR     NIR USA CAN NOR
leeftijd .16 .28 .27 .20 .12 .12 .09 .13 .15 .04 .11 .13   .24

opleiding -.03 -.06 -.16 -.13 .04 -.03 -.02 -.04 .06 .07 .15 .05 -.14
int<omen -.03 -.06 -.13 -.13 .01 -.03 -.04 .00 -.11  .05 .13 .02 -.09
kerksheid -.07 .02 -.18 -.05 -.01 -.03 -.03 -.14 -.10 -.01 -.05 -.01 -.11
rechts .11 .14 .21 .16 .25 .20 .12 .22 .11 .26 .06 .07 .04
vrouw .06 -.14 .05 -.06 -.11 .02 .05 .06 -.02 -.06 -.08 -.08 -.09

Tabel 49 Gemiddelde score op tolerantie dimensie voor de verschillende ke,*en

FR GB WD IT NL DE BE     SP      IR     NIR  USA CAN NOR
katholiek 2.4 3.5 6.2 6.0 4.8    2.1    43 5.4 3.6 4.6 4.5 33 .6
protestant 3.4 4.8 53 5.0 2.5 3.6 113 3.5 53 5.4 4.8 3.8

ander 1.2 3.1 5.8   8.1   3.6    1.2 2.2 3.9 4.4 6.2 5.0 4.8 2.6

geen 2.3   4.1    4.4    5.0 4.4 1.7 4.5 3.6 2.9 8.0 4.5 4.5 2.2

Tabel 50 Gemiddelde score op tolerantie dimensie voor mannen en vrouwen

FR    GB   WD      IT    NL    DE     BE     SP      IR     NIR  USA CAN NOR
man 2.2   5.1 53 63 5.2 2.4 4.1 4.9 3.6 5.6 5.4 4.5 4.1

huisvrouw 2.9 3.9 63 6.1 4.2 2.8 4.7 6.0 3.7     5.1   4.6 3.8 3A
vrouw werkt 2.1 3.5 5.2 4.7 3A 2.2 3.8 4.9 3.1 4.1 4.7 3.7 3.2
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Tabel 51  Gemiddelde keftijd waarop men de opleiding heeft befindigd   (1  - s 12 jaar; 10 - 2
21 jaar) voor verschillende conventionele politieke pa,ticipatie-typen

FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR      NIR  USA CAN NOR
passief 4.6 4.4 6.6 23 4.5 6.0 5.2 3.3    4.7 4.7 6.2 6.1 63
interesse 5.9 5.0 7.6 3.8 6.5   7.5 63 5.7 5.8 5.6 7.4 6.9   7.5
actief 6.7 5.4 8.3 3.7 6.8 7.6 6.5 7.0 5.7 63 7.9 7.5 83

r= .24 .16 .27 .27 .29 .17 .19 39 .21 .23 .22 .15   .22

Tabel 52 Gemiddeld  inkomenscategotie   (1   =laag;   10   =hoog)  voor  de  verschillende
conventionele politieke pailicipatie-typen

FR      GB    WD        IT      NL     DE      BE       SP       IR      NIR  USA CAN NOR
passief 7.0 6.5 5.4 6.7 7.0 3.4 4.4 4.6 7.7 8.2 8.2 6.1 43
interesse 7.7 7.2 5.8 7.4 8.2 4.7 5.5 5.8 8.1 8.2 9.1 6.6 4.9

actief 8.7 7.5 6.1 7.5 8.7 4.6 6.0 6.2 7.9 8.0 9.6 63 5.5

r= .17 .14 .10 .13 .19 .15 .24 .25 .05 .00 .18 .06 .19

Tabel 53 Gemiddelde  keftijd voor verschillende conventionele politieke pailicipatie-typen

FR GB WD IT NL DE BE SP IR NIR  USA CAN NOR
passief   46 42 45 48 45 46 47 49 42 44 39 38   46
interesse  44 46 47 41 42 45 45 40 43 44 44 43 44
actief   42 48 40 42 45 50 47 40 45 55 47 47 48

r= -.07 .10 -.02 -.15 -.04 .02 -.03 -.22 .03  .08 .14 .15   .02

Tabel 54 Conelatie (Pearsoti) vali conventionele politieke participatie-typen met geslacht en
kerksheid  (frequentie dat men naar de kedc gaat)

FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR      NIR  USA CAN NOR
vrouw -.14 -.20 -.25 -.31 -.21 -.18 -.17 -.21 -.24 -.18 -.15 -.10 -.21
kerksheid -.01 -.15 .03 .13 -.02 -.10 -.10 .18 .06 -.05 -.05 -.06 -.06

Tabel 55 Gemiddelde leeftijd voor de verschillende politieke protestgeneigdheids-typen

Protest FR GB WD IT      NL     DE      BE       SP       IR      NIR  USA CAN NOR

geneigd  33 31 33 33 33 30 38 36 32 34 34 30 34
legale middelen  42    41    41    41    39    42    42    39    39     41    41    40    41
niet geneigd      54    50    53    50    49    55    50    50 48 50   48   50   53

r= .44 33 36 35 36 .52 .23 34 30 31 .25 36 36
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Tabel 56 Gemiddelde leeftijd waa,vp men de opleiding heeft be2indigd  (1 -  5 12 jaar; 10 = h
21 jaar) van verschillende politieke protestgeneigdheids-typen

FR     GB   WD       IT     NL    DE     BE      SP      IR      NIR  USA CAN NOR
geneigd 6.9 6.2 83 4.5 7.5 83 6.4 6.0 £6 5.8 8.0 7.9   8.1

legaal 5.9 5.5 7.8 3.4 6.7 7.4 63 5.9 SA 5.4   7.7   7.1   7.8

niet geneigd 3.9 4.2 6.6 23 50 6.6 5.0 3.7 4.7 4.8 6.2 5.5 6.7

r= -.40 -34 -.28 -31 -33 -.23 -.23 -.29 -.17 -15 -.27 -31 -.20

Tab€1 57 Gemiddelde  inkonienscategorie  (1  =  laag;  10 =hoog) voor de verschillende pc)litieke
protestgeneigdheids-typen

FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR

geneigd 7.5 7.7 5.4 7.5 18 4.9 5A 53 8.2 7.9 9.2 6.7 5.0

legaal 7.8 7.7 6.0 7.4 83 4.9 5.5 5.7 8.0 83 9A 6.7   5.1

niet geneigd 7.0 6.2 53 6.6 7.5 3.9 4.4 5.1 7.6 8.1   8.1 5.7 4.5

r= -.11 -.26 -.12 -.14 -.09 -.17 -.21 -.07 -.10 .00 -.21 -.18 -.13

Tabel 58 Correlatie (Pecu·son) van protestgeneigdheids-typen met kerksheid en geslacht

FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR      NIR  USA CAN NOR

kerksheid -.14 -.04 -.24 -.19 -.19 -.23 -.08 -.27 -.23 -.19 -.06 -.12 -.11
vrouw   .20 .21 .19 .23 .19 .16 .20 .24 .19 .27 .12 .12 .15

Tabel 59 Gemiddelde leeftijd waarop men de opleiding heeft beYndigd  (1  =  s  12 jaar;  10 2 21
jaar) voormcumen en vrouwen

FR GB WD IT NL DE BE    SP    IR   NIR USA CANNOR
man 5.6 4.8 7.8 33   6.6 7.8 5.9 5.2   5.1 53 7A 6.9 8.0

huisvouw 4A 4.6 63 2.0 4.9 5.8 4.9 3A 4.6 4.7 6.1 5.9 6.4

werkvrouw 6.1 63 7.6 3.2 7.7 7.7 73 6.6 63 5.5 7.2 6.9 7.1

Tabel 60 Gemiddelde   links-rechtsscore   voor   de   verschillende   conventionele   politieke
participatie-typen

FR GB WD IT NL DE BE SP IR NIR USA CANNOR
passief 5.3    5.5    5.6    5.1 5.6 5.6 6.1 5A 63 6.0 5.9 5.6 5.9

interesse 4.8 5.8 5.6 4.3    5.5 5.7 6.2 4.8 6.2 63 6.0 6.0 5.9

actief 3.1   5.6 5.2 3.7   5.5 6.2 5.8 4.1 5.8 63 5.7 6.0 6.1

r= -.22 .05 -.02 -.21 -.03 .07 -.00 -.20 -.06 .08 -.02 .07   .04

Tabel 61 Gemiddelde  links-rechts  score voor de vet'schillende  politieke protestgeneigdheids-
typen

FR GB WD IT   NL   DE   BE    SP    IR   NIR USA CANNOR
geneigd 3.6 4.6 4.2 3.5 3.5   4.5 5.5 3.4 5.1 5.9 5.2 5.3 4.2

legaal 5.2 5.6 53 43 5.4    5.9 5.9 4.8 6.2 6.1 5.8 6.0 5.8

niet geneigd 5.7 6.0 6.1 5.2 6.2 6.4 6.4 5.6 6.5 6.2 63 6.0 63

r= .40 .18 .29  .29  .36  .39  .15  39 .22 .04 .17 .11   .20
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Tabel 62 Correlatie  (Pearson) tussen politieke protestgeneigdheid en conventionele politieke
panicipatie

FR GB WD IT     NL     DE      BE       SP       IR      NIR  USA CAN NOR
r= -.35 -.24 -.26 -.41 -.26 -.16 -.28 -.43 -.25 -35 -.23 -.15 -.21

Tabel 63 Correlatie (Pearson) tussen economisch en niet-economisch conservatisme

FR     GB    WD        IT     NL     DE      BE       SP       IR      NIR  USA CAN NOR
r= .12 .18 .24 .17 .16 .25 .00 15 .13 .17 .13 .19 .16

Tabel 64 Latente klassen analyse sociaal-politieke indicatomn

X    ABCD     E     FG      H      I
1 2 3 1 2 3 4

C 30    .38  .54  .66 .82 .09.56 35 .76   .91   .29 .64.03 .05    .86
FR A .48 .04 .32 .42 .64 .07 .82 .11 .48 34 .11 .40 .13 .25   .52

P .21 .60 .86 .38  .91  .62 36 .02   36  .91  .02 .42 .47 .10 38

C .25    .41  .63 .72 .70 .00 A3 .57 .81 .63 .76 .19 .02 .03   .88
GB A .60 .02 .64 .28 .67 .06 .82 .13   .69 .19 .47 37 .08 .08   .60

P .15 .66 .76 .37 .86 .40 .40 .19   .50 .78 .16 .61 .15 .09   .44

C .28 .84 .46 .64 36 .02.38.60 .54 .80 .68 .27 .01 .04   .81
WD A .47       .17    .31    .52 .43 .04 .77 .19 32 .15 .50 31 .04 .16   .60

P .26 .68 .76 .42  .89  .34 .61 .05   .29 .76 .19 .62 .18 .01   .51

C .41    .82  .56  31 .77 .20.56.24 .55 36 37.53.02.08   .54
IT A .41 .29 .19  .31  .71  .06 .91 .04 .42  .01  32 .33 .02 32 .42

P .18 .80 .84 .24 .89 .73.27.00 .15 .64 .00 .70 .21 .09   35

NL P .18     .73  .86  .36  .91   .60 .36 .03   38  .80  .03 .57 .31 .08   .44
C 30 .84 .29 .70 .59 .04 32.64   .73 .59 .57 .38 .01 .04 .79
I .21 .04 .32 .25 .77 .02 .77 .21   .65  .22  38 .55 .08 .00 .76

A 31    .34  .18  37  .37  .14 .70 .16 .42 .20 .11.46 .08 36   .26

C .44 .57  .4331  .61  .02 .51 .47   .75 .58 .70.27.00.02   .80
DE A .41 .25 .41 .41 .56 .01 .94 .04 34 .16 .22 .53 .05 .19 .43

P .15 .59 .84 .39 .89 .49 .47 .03 .23 .79 .03 .41 .43 .13   .21

? .58 .12 .25  .37  .73  .04 .72 .24   .53 .16 .42 .43 .06 .09 .60
BE A .17 .60 .64 .23 .21 .02 .85 .12   .24  .08  .12 .08 .03 .78   .25

?25 .09 .07 .40 .83 .19 39 .42   .51 .89 33 .47 .10 .10 .72

SP P .20 .62  .74  .44  .91  .66 .28 .05 37 .67 .00 35 .49 .16 .45
C .12 .64 .49 .46 .74 .07 .48 .45 .54  .69  .60 .27 .00 .13 .89

I .55  .15 .16 .49 .87 .05 .83 .12 38 .11 .24 .41 .20 .14 .69
A .12 .02 .04 .51 .49 .02 .91 .07 .10 .02 .06.02.03.89   .26
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X    ABCD    E     FG      HI
1 2 3 1 2 3 4

IR P .10    .80  .68  .49  .81  .25 .50 .25 .47 .84 .25 .54 .09 .12   .51

C .38 .26 .23 .74 .77 .00 .47 .53   .59  35  .67 .25 .03 .04   .68
I 32  .00 .46 .23 .82 .07 .80 .13 .44 .16 .36 .46 .11 .06 .52

A .20    .08  .08 .57 35 .00 .96 .04   .21  .02  34 .21 .07 37   33

NIR C 33 .46 .65  .54  .64.09 39 .52 .66 .66  .65.29.03.04   .73
? .67   .05 .27 .43  .71  .05 .77 .18   .51  .04  .51 .23 .09 .16 .54

C .51    31 .69 .57 .70 .01 .48 .51 .84 .55 .69.26.03.03   .86
USAA .23    .05 .25 .44 .49 .09 .79 .12 .50 .10 .49 .25 .08 .18 .65

P .26 .40  .87  .47  35  32 .49 .19 .50  .69  .45 .41 .11 .03   .73

CA C .42 .48 .73 .47 .72 .03.60 37 .72 .79  .65 .28 .06 .02   .66

? .58 .06 .57 .38 .69 .06 .81 .13   .55  35  .50 33 .10 .08   .66

C .33 .63 .53 .88 .42 .00.28.72 .77 .68 .60 39 .00 .01 .81

NO A .43 .14 .45 .72 .40 .06 .73 .21 .62  .11  34 .53 .03 .10   .46
P .24   .59 .79 .73 .70 35 .63 .02   .44 .77 .10 .66 .15 .10 32

A:   respondent is verwant aan politieke partij
B: protestparticipatie: respondent heeft tenminste mee gedaan aan handtekeningen actie
C: respondent heeft vertrouwen in het parlement
D: respondent vindt dat de maatschappij moet veranderen
E: respondent plaatst zichzelf:  1   =links;  2 = midden;  3 = rechts
F: respondent prefereert vrijheid boven gelijkheid
G:   respondent is geinteresseerd in de politiek
H: respondent vindt   dat:    1 = eigenaar van bedrijf zelf beslissingen moet nemen;   2

=beslissingen samen met werknemers moeten worden genomen; 3 =werknemers in
bedrijven zouden moeten beslissen ; 4 =weet niet of vindt dat de Staat beslissingen
moet nemen

I: respondent vindt beloning afhankelijk van werkprestaties eerlijk

Benaming latente klassen: X
P: Progressief
C: Conservatief
I: Individualistisch
A: Politiek onverschillig
?: Interpretatie moeilijk
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BIJLAGE C. TABELLEN BIJ HOOFDSTUK 6

Tabel 1  De onderzoekspopulatie onderscheiden naar burgedijke staat en het wei of niet
hebben van kindemn (in %)

Burg st kind FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
gehuwd ja   58  55  52 56 58 55  53  58 45  54 48  57 61

" nee 7 11 869 4   14    7    7     8 8 8    7
samenw ja 1 1 1 1 1 4 1- - -2 2    3

" nee 3141371 - 1 - 1 3    4

gesch ja 1 2 2 -1 4 1- -1 6 2 2
nee - - 1 -1 1- - - -1- -

55,ar
ja 1 1 -1 1 1 1 112321
nee               -            -            -           - - -1- - - -1-

weduw ja   8 7 11 778 987 10 7 5    5
M nee 1 2 221 1 3 1 1 1 1 1      1

ongeh   ja       1    1    1 - -1 1 - 1 - 4 1      1

nee    19   20   18   26   16   15   17   24   38    24   19   21   15

Tabel 2    Oordee! over de uitspraak:  Het huwelijk is een verouderde instelling (in %)

%                                  FR     GB    WD        IT     NL     DE      BE       SP       IR      NIR  USA CAN NOR
oneens 65   84   76   73   78   74   74   71   83    82   87   84   85
eens            29   14   13   21   14   16   16   23   12    14    9   13   12
weet niet           6     2    11 5 9 10 10754433
Tabel 3   Het huwelijk niet verouderd vinden naar burgerlijke staat (in %)

%                                  FR     GB    WD        IT     NL     DE      BE       SP       IR      NIR  USA CAN NOR
gehuwd  71 85 84 78 82 84 79 77 88 87   92   88   91
samenwonend 36 72 50 68 60 49 55 33 53 - 70 68 64
gescheiden  38 62 58 35 70 60 70 50 - 100 81   88   88

separaat 30   84   48   34   78   64 39 56   60    31   77   72   90
verweduwd 70   86   83   78   82   78   75   78 86 93   88   86   90

ongehuwd  53 80 57 62 68 56 60 53 76 67 78 76 80

Tabel 4  Aspecten die belang,ijk worden gevonden voor het laten welslagen van het huwelijk
(in %)

%        FR GB WD rr    NL    DE     BE     SP      IR     NIR USACANNOR

trouw 72 88 79 83 84   75   85   78   89    90   93   89   89
inkomen  41 47 33 41 37 13 39 37 55 42 45 41 23
sociaal 26   24 15 18 28 16 24 27 30 20 27 22 15
respect 85 86 78 90 88   76   79   72   79    77   88   92   90

godsdienst  19 21 19 26 25   18   27   30   40    41   43   33   26

huisvesting  44 50 31 26 48 38 34 30 53 39 42 35 34
politiek 9 8 81112711 18    6    11   11    8   12

begrip          73   84   78   82   87   77   71   69   77    85 83 85   80
schoonouders 70 62 36 45 56 57 51 33 46 49 49 53 40
sex             70   74   52   70   67   58   61   56   67    69   75   74   66
huishoudtaken 33 42 19 30 29 44 32   25   31    25   45   46   26
kinderen  65 57 41 54 49 36 44 67 53 63 60 60 54
smaak   40 51 52 46 32 23 40 45 39 51 52 51 26
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Tabel 5   Evaluatie betivuwbaarlieden (Cronbach's alpha) aspecten van het huwelijk

FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
cultuur   .58 .57 .53 .50 .60 .54 .68 .58 .57 .56 .59 .55 .59
relatie   .51 .53 .54 .53 .44 .48 .63 .65 .58 .59 .54 .51 .51
interpers  .39 .40 .45 39 34 30 .52 .64 .59 .59 .42 37 34

Tabel 6  Evaluatie betrouwbaarheid van de schalen geconstrueerd uit verschillende  aspecten
die men belcuigHjk vindt poor het welslagen van een huwelijk

FR    GB   WD       IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
cult gelijk .63  .61   .55 .55 .61 .56 .71 .64 .58 .63 .63 .60 .66

rnater zekerh .60 .62 .66 .59 .62 .48 .65 .64 .62 .62 .57 .60 .63

affectie' 36 .37 .42 37 34 30  .49 .62 .63 .66 .48 35 .43
immater zekerh  .46   .46    At .41 37 .42 .64 .63 .61 .52 .52 .48 .43

'Indien 'trouw' wordt weggelaten neemt betrouwbaarheid in het algemeen toe tot:
.48 .42 .57 .52 .43 .45 .55 .67 .59 .69 .56 .44 .47

Tabel 7   Resultaten vergelijkbamizeid van de huwelijksodEntaties  indien d,ie factoren worden
onderscheiden (LISREL)

Hypothese                                U               df              BIC
Hl Een factor in alle landen 6156.62 806 -147838

H2 Ladingen gelijk 6886.83 926 -1884.89

H3       Ladingen + error gelijk 9818.16 1092 -430.81

H4 idem + varianties op latente

variable gelijk 10662.83 1154 -268.67

Tabel 8   Resultaten vergelijkbaailieid van de huwelijkso,itntaties  indien vier factoren worden
onderscheiden (LISREL)

Hypothese                                U               df              BIC
Hl Twee factoren in alle landen 3957.22 767 -330834

H2 Ladingen gelijk 4372.80 875 -3915.82

H3        Ladingen + error gelijk 7317.02 1031 -244934

H4 idem + (co-)varianties van
latente variabelen gelijk 8426.86 1151 -2476.22
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Tabel 9  Gemiddelde score op huwelijksodintaties

affectie culturele materiele immateriale
homogeniteit zekerheid zekerheid

Frankrijk .7469 1.6519 13980 1.2899
Groot-Brittannie .6687 1.7661 1.5824 1.4070
West-Duitsland .7656 1.4045 1.2358 1.1603
Italie .7907 1.3863 1.4547 1.3795
Nederland .6245 1.7923 1.4787 13116
Denemarken .6210 1.4376 1.2801 1.1595

Belgia .7856 1.7499 13644 1.6230

Spanje .9207 1.5892 1.5158 1.4000
Ierland .9499 1.7566 1.4923 1.5470
Noord-Ierland 1.0299 1.6022 1.5407 13610
Verenigde Staten .8571 1.7985 13794 1.4878
Canada .6864 1.4362 1.5255 1.5225

Noorwegen .7596 1.6295 13292 13008
Totaal .7866 1.6235 lA256 13899

Tabel 10 Sommatie van de items met betrekking tot de vier huwelijks o,ientaties  (in %)

Cultureel gelijk  FR   GB WD ITNLDEBE SP IR NIR  USA CAN NOR
0 65656962597062545050485765
1 212322252521222630 33302723
2 1086911 61011161115117
3 5534 63795 6755

Affectie FR GB WD IT     NL     DE      BE       SP       IR      NIR  USA CAN NOR
0 424 2 3 569542 1      3

1 138127 5   13   12   16 9 11 6 5    5
2 32 21 28 24 22 31 23 22 20 15 19 20 23
3 51705566705159536570747469

Immater zekerh FR   GB WD IT     NL     DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
0 771311101317161698 7 14
1 111423151820 18   20   17    15   15   12   20
2    22 19 30 24 28 26 20 23 20 24 19 22   27
3 262320252324211821 2622 22 21
4 23241018151214141614212113
5               11   14 4 7 6 51011101215154

Mater zekerh FR GB WD IT     NL     DE      BE       SP       IR      NIR  USA CAN NOR0 43385453445852543246434961
1 29 28 27 28 27 34 2425 29 27 28 27   22
2 2834191929924213927292517
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Tabel 11 Guttman schaal huwelijksorientaties (in %)

ABCD FR GB WD IT    NL    DE    BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR

1 1 1 1            29    17    23    30    19    25    28    28    37     32    35    28    21
0 1 1 1           37    36    35    33    31    30 28 28   34    33   36   35   29
0 0 1 1            29    39    34    30    39    33    30    30    21      30 25 32   38
0001      4  8 6 6 9 9 9 9 6 6 3 4   10
0000      1  1 1 1 3 3 5 5 2 - 1 1      2

H(Loevinger) .46 .58 .27 39 .47 .48 .47 .47 39 .28 36 .42 .48

A = traditionele culturele gelijkheids aspecten
B = materiele aspecten
C = relationele, immateriele aspecten
D = affectieve aspecten

Tabel 12 De mate wacui,1 eclitscheiding te mchtvaardigen is (in %)

FR GB WD IT NL DE BE SP     IR    NIR USA CAN NOR
nooit   14 16 15 23 21 12 27 28 45 30 16 19 23
2 347 5 6 2776 11 3 4    4
3                6    7 11 763 776 14 9 5    6
4 787663756 9876
5 28272618192025151419302727
6    9 10 7 7 11 676 66 9   12    7
7 876 873 5 6 3 4 5 8    8
8 987675474 3888
9 53 3 3 14122 1334
altijd   10 7 11 15 9 42 2   15 3 1 5 6    5

Tab€1 13 Percentage  respondenten  dat een  bepaalde reden voor echtscheiding aanvaardbaar
vindt

FR GB WD IT     NL     DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
ziekte 1 3 24144 5 2 3 3 5    3

geld 3 2 8 229472 2 5 4    4
drank           79   50   61   41   45   64   50   39   31    32   52   61   67

geweld   87 80 82 75 69 86 62 59 57 65 75 82 92
ontrouw 76   84   77   61   80   75   69   58   53    70   83   84   92
seks            31   21   18   27   15   29   18   28   13    10   24   26   26
niet meer van
elkaar houden 57 60 57   68   61   50   39   52   29    39   66   72   51
niet met familie
Oven, ,reg kunnen   3      3      2      2      1      5      4      7     2       1      7      4      3
geen kinderen        11         6 5 7 3 46923464
persoonlijkheden
passen niet meer 41    30    57    66    46    42    29    36    13      15    24    27    37

Tabel  14 Gemiddeld acuttal redenen dat voor echtscheiding wordt genoemd

FR GB WD IT    NL    DE     BE     SP      IR     NIR  USA CAN NOR

gemiddelde 3.9 3.4 3.7 3.5 3.2 3.7 2.8 3.0 2.0 2.4 3.4 3.7 3.8

stdev   1.7 1.8 1.6 1.9 1.7 1.7 1.8 2.4   1.9     1.8   1.8   1.8   1.5
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Tabel 15 Verdeling op latent continuum na latente trek analyst per land afzondedijk

FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR      NIR  USA CAN NOR
intolerant 15   23   10   29   17   31   29   36 40 29 22 12 14
2 6364696155635861546766 77   73
tolerant 231422102751236 5111113
Tabel 16 Gemiddelde echtscheidingstolerantie in de venchillende landen

FR GB WD IT NL DE BE SP      IR     NIR  USA CAN NOR
gemiddelde 18.45 14.88 20.21 21.21 17.09 17.84 13.13 14.46 8.15 9.56 13.79 1531 10.94

Tabel 17 In vrije tijd is respondent het liefst:

%                              FR     GB    WD       rr     NL     DE     BE      SP      IR      NIR  USA CAN NORalleen   10 11 8 20 13 8 9 7 12 7 14 12    8

bij gezin           47    48    52    36    50    53    51    53    39     42    53    47    62
bij vrienden 22 27 27 2915 1218 23 27 29 22 26 15
in drukte 9   11 5 8   12    4    7    4 12 9 5 7    3
alles   12 12 14 8 17 22 14 15 10 14 10 13 12

Tabel 18 Indien bij gelijkblijvend loon dtie dagen geweda moet worden hoe zou men dan de
vrij gekomen tijd besteden?

%        FR GB WD rr     NL     DE      BE       SP       IR      NIR  USA CAN NOR
met gezin 22 46 29 45 53 26 53 40 26 43 55 52 60

Tabel 19  Vrouw moet o,n aan haar bestemming te voldoen kinderen krijgen

%        FR GB WD IT     NL     DE      BE       SP       IR      NIR  USA CAN NOR
mee eens          67    20    30    50    12    61    38    45    23     37    17    25    17
mee oneens 25   73   47   45   81   23   42   47   62    51   77   69   70
geen antwoord 8723671619915 12 7 7 13

Tabel 20 Pettentage respondenten  dat  het goed of afkewl  indien een vrouw een kind wil
hebben dat ze alleen wil opvoeden onidat ze geen vaste relatie met een man wit

FR GB WD IT     NL     DE     BE      SP      IR      NIR  USA CAN NOR
goed           61   31   24 35 31   68   30   36   20    21   29   34   34

niet goed          21    47    31    47    39    14    30    36    57     51    58    48    34
hangt af          16    19   39    16   23    13   32   23    15     22     8    16   28
geen antwoord     2     3     5 3 7595865 2    5

Tabel 21 Ideaal gewenst aantal kinderen

aantal FR GB WD IT NL DE BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
1 22663 263- 1 3 1      1

2 43645358495144361337504746
3 42191926232418301520202436
4 6754105 715332414 17   8
25 1221212 622 81341
geen antwoord 6 7 17 61317211117106 7    8
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Tabel 22 Resultaten van LISREL analyses op vragen end het gezin  (een factor model)

Hypothese                            I.2             df            BIC
Hl Een factor in alle landen 225.75 65 -389.9758

H2 Ladingen gelijk 534.64 113 -535.7762

H3        Ladingen + error gelijk 2460.59 173 821.8121

H4 idem + varianties op latente

variabele gelijk 254330 185 790.8497

Tabel 23 Betrouwbaailieidscoff]icitnten  van de geselecteerrie items rond gain

FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR

theta .48 .41 .51 .44 .45 .48 .45 .55 .47 .45 .44 .49 36

Tabel 24 Resultate,i latente klasen analyse gezinsitems

X    ABC      D         E
1 2 3 1 2 3

FR    67 .03 .18 .14 .09 .05 .86 .50 .21    .28

33 .39 .64 .47 .32 .21 .47 .82 .12    .06

GB    44 .58 .94 .60 .24 .18 .57 .43 .33 .25
56 .11 .68 .31 .13 .05 .83 .21 .13 .65

WD    43 .01 .52 .23 .10 .15 .76 .12  33    55
57 .26 .84 .75 .42 35 23 33 .53 .14

IT    70 .04 39 .10 .16 .03 .81 .25 .18 .57

30     .24 .79 .46 .56 .16 .28 .59 .20 .22

NL    40 .55 .97 .80 .21 .47 33 .49 .40 .11

60 .07 .82 .49 .12 .17 .70 .20 .22 .58

DE                       55 .70 .56 .78 .51 .18 .31 .82 .14    .04

45 .13 .18 .50 .24 .12 .64 .50 .24 .26

BE                       60 .08 .46 .13 15 .07 .78 .25 .33 .41
40 36 .85 .51 .29 31 .40 .34 .56 .11

SP             61     .04  .46  .02  .03  .03  .94 .28 .23    .49

39     .34 .69 .75 .29 .24 .48  .50  35    .16

IR                        39 .52 .89 .52 .29 .20 .51 35 37 .28
61     .17  .70 .08 .05 .06 .89 .10 .15 .75

NIR    80 .21 .57 .17 .10 .06 .84 .15 .23 .62

20 .39 .85 .78 .47 .24 .30 .42 .48    .10

USA    53 .65 .95 .40 .29 .14 .58 .44 .18 38
47 .08 .70 .14 .12 .06 .83 .17 .09 .73

CAN 44 .67 .92 .52 35 .20 .45 .53 .18 30
56 .09 .62 .17 .13 .08 .79 .19 .19 .62
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X    ABC      D         E
1 2 3 1 2 3

NOR                    45 .44 .94 .66 .15 N .60 .45 .44 .11

55 .06 .73 .42 .06 .07 .87 .25 .25 .50

Interpretatie van de items:
A = kind heeft geen thuis, dwz vader en moeder nodig om gelukkig op te groeien
B = vrouw niet verplicht om kinderen te krijgen om aan haar bestemming te voldoen
C = ouders moeten respect van hun kinderen verdienen
D =  1 ouders behoeven zich niet op te offeren voor hun kinderen

2  hangt er van af
3 ouders moeten zich eventueel opofferen voor bestwil kinderen

E =  1 bewust ongehuwd moederschap wordt goedgekeurd
2 hangt er van af
3 bewust ongehuwd moederschap wordt niet geod gekeurd

X = latente variabele

Tabel 25 Percentage rispondenten dat het eens en oneens is met de uitspmak dat een kind een
vader en een moeder nodig heeft om gelukkig op te groeien

%        FR GB WD IT     NL     DE      BE       SP       IR      NIR  USA CAN NOR

eens            85   68 85 90 74 56   80   84   69    76   62   66   77
oneens         13   30 8 8193611122321353220
geen antwoord    3     3     7     2     7     8     9     3     8      3     3     3     3

Tabel 26 Percentage respondenten dat het een en oneens is met de uitspmak dat kinderen hun
ouders altijd behoren k respecteren

%                              FR     GB   WD       IT     NL    DE     BE      SP      IR     N[R  USA CAN NOR
mee eens         76   56   48   79   39   35    72   70   75     71    72   68   47
mee oneens       19    39    32    17    49    50    17    26    19      23    25    29    47
geen antwoord 5 5 21 3   12   15   11    4    6     6    3    3    6

Tabel 27 Percentage respondenten dat het eens en oneens is met de uitspmak dat ouders de
plicht hebben zich eventueel op te offeren voor het welzijn hun kinderen

%                                   FR     GB    WD        rr     NL     DE      BE       SP       IR      NIR  USA CAN NOR
meceens          73    72    45    65    56    46    63    76    74     73    69    64    75
mee oneens       17    18    28    28    16    39    21    13    15      17    21    23    10
geen van beide     8      8 3 6   21    6    9    9 7 771013
geen antwoord    3     3    23     3     8    10     8     2     4      3     3     3     2



338

Tabel 28 De mate waa,in een veritouding buiten het huwelijk te rechtvaardigen is

%        FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
nooit 28 55 50 59 53 66 54 56   76    73   65   59   60
2    8 8 13 6103 9   11 5 8 8 7 10
3                8    8 11 7 7 4 8 7 5 8 7 7 10
4 865 4 7 364344 5    6

5    26 12 11 9 11 11 15 10 6 5 8   11    8
6 64245 4 3 4 2 2253
7 733 4 3 12211331
8               5223122311221
9 1-1 111 -1- - 1 1     1

altijd 3 1 2 4 1 6 1 3 1 1 1 1     1

Tabel 29 De mate waatin seks onder 18 jaar te rechtvaadigen is

%        FR GB WD rr     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
nooit   36 76 56 60 25   89 48 62   86    86 65 59   99

2 86865 1 9 9 4 7771
3    8 5 10 6 8 2 5 6 3 266-
4 63547 1 6 4 2 146-
5 1958818 3 13 722 9   11    -
6 522 3 8 1531134-
7 723 3 9 1 4 3 1 133-
8 613 3 9 1 4 2 1 -22-
9 21124 -21- -1 1-
altijd 5-3 5 7 143- -21-

Tabel 30 De mate waa,in homosexualiteit te rechtvaardigen is

%        FR GB WD rr     NL    DE     BE      SP      IR      NIR  USA CAN NOR
nooit   52 47 45 66 25   38   52   57   61 66 66   52   50

2 746 5 4 277310554
3 479 4 4 266594 5    6

4 466 3 3 334543 4    4

5 161513912131711116121612
6 443 3 7 533622 5    3

7 343 2 7 23341233
8 455293 4322245
9 222154111 - 1 1      2

altijd 5 6 8 5 2 4 3 0 4 5 3 1 3 4   11
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Tabel 31 De mate wamin prostitutie te rechtvaardigen is

%        FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
nooit   49 50 42 71 31 45 51 59 70 77 65 52 72
2 667653985 7677
3 88105 5 4 68475 7    8
4 5664 5 4 54324 6    3
5    17 14 14 7 16 16 16 11 8 4 10 15 6
6 4452104 5332242
7 44418 2 3 2 2 1331
8 335 264 322-231
9 112 -32 - -1 -1 1 1
altijd 33521116231 -231

Tabel 32 Percentage respondenten dat het eens en oneens is met de  uitspmak dat iedereen
complete vrijheid op seksueel gebied moet hebben

%        FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
eens 27 24 21   25 22 61627161722207
hangt ervan af    11    13    22    17    15     9    19    20 9 12 7 9    3
oneens          51   58   47   52   54   76   50   46   64    63 65 67   86

geen antwoord 11 5   10 5 91015811 8645

Tabel 33 Percentage respondenten dat het eens en oneens is met de uitspraak dat seks niet
helemaal vrij kan zijn, dat er morele wetten moeten gelden

FR GB WD IT NL DE BE SP IR     NIR  USA CAN NOR
eens           32   41   61   42   29   56   36 38 50    59   49   45   57

hangt ervan af 8 5 91113811 17 4 4 4 4    9
oneens         42   42   18   39   46   21   26  34   27    22 35 43   25

geen antwoord   18    12    12     8 12 152612191612810

Tab€1 34  Pearson conelatie tussen beide items over seksuele vrijheid

FR GB WD IT     NL     DE      BE       SP       IR      NIR  USA CAN NOR

r =                                        .29        .22 .40 .30 30 .24 .19 36 39 30 .28 .19   .28

Tabel 35 Percentage  respondenten dat abottus onder genoemde omstandigheden  is goed te
keuren

%        FR GB WD rr NLDEBESP IR     NIR  USA CAN NOR
523 92 90 94 88 87 95 86 72 43 76 83 86 96
524 88   79   82   81   66   90   73   52 23 60 54 55   64
525 33   30   23   26   24 55 22   15    6    11   22   21   32
526            48   33   35   29   20   65   21   16 5 14 23 22 40

523 =  als de gezondheid van de moeder bedreigd wordt door de zwangerschap
524 = als het waarschijnlijk is dat het kind met een lichamelijke handicap geboren wordt
525 =  als de vrouw niet getrouwd is
526 = als een getrouwd stel geen kinderen wil hebben
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Tabel 36 De mate waa,in abortus te rechtvaardigen is

%        FR GB WD IT    NL    DE    BE      SP     IR     NIR USA CAN NOR
nooit 23   32   32   33   32   23   37   51 79 43   44   39   19

2 669 562 9 11 5106 5    5

3                6    8 11 873 79311669
4 58785 385395 7    6

5 2220171415132212 5 18 18   20   25

6 865794 6 3 1 6 5 8    7

7 75657 253134 6    6

8 976 675 4 3 1 1 5 5    8

9 523 345 2 1- -225
altijd 10 5 6 11 8 41 241 - 4 4   10

Tabel 37 Consistentie index 1 en Loevingers H abortus items

FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR

I .62 .63 .72 .67 .67 .60 .69 .79 .79 .82 .73 .63 .56
H    .65 .59 .72 .63 .65 .63 .69 .76 .77 .83 .71 .61 .57

Tabel 38 Percentage respondenten dat ze# opvattingen gemeen te hebben met ouders

opvattingen FR    GB   WD      IT    NL    DE     BE     SP      IR     NIR USA CAN NOR
moreel   65 76 49 68 55 55 63 58 64 69   84   78   75

godsdienstig 56 58 47 65 53 53 61 53 70 68 74 69 69
sociaal   55 62 44 61 55 49 55 50 55 59 70 68 65
politiek  35 47 28 41 40 36 36 26 36 48 48 45 57
seksueel 20   35   13   28   24   24   25   17   28    30   38   38   27

Tabel 39 Percentage respondenten dat de volgende eigenschappen belang,ijk vindt waazoe men
kinderen thuis kout aanmoedigen ont zich €igen te make

FR GB WD rr NL DE BE     SP      IR     NIR USA CAN NOR

manieren  21 67 42 55 59 50 47 54 66 80 63 54 60
beleefdheid 51 27 29 37 42 51 48 20 23 30 37 41 60
onafhanketijk 16   24   46   23 27 55   20   24   29    17   31   24   53
hard werken         36      16     22      13      13       2 33 41 25 2027204
eerlijkheid  76 79 74 77 79 76 70 47 73 83 78 77 85
verantw 40 24 63 46 55 63 37 63 22 10 44 41   64

geduld   10 17 14 16 15 9 13 15 12 11 13 14 11
fantasie  12 11 14 8 1 1 1 0 8 2 5 8 9 9 1 0 1 2
respect   59 62 42 43 57 58 45 44 56 60 52 53 32
leiding cap.         2     4 31 3 4 2 6 8 7 31041
zelfbeheers 30 33 30 20 34 12 30 37 31 19 33 30 15
spaarzaamh 32 10 31 19 17 15 36 11 15 8 10 14 13
vastberadenh 18 17 27 17 16 11 21 13 10 10 15 21 12
geloof   11 13 17 22 14 8 17 22 42 33 39 25 11
onzelfzucht 22   40 4 2 9 23   14 4 23 29 18   20    6

gehoorzaamh 18 37 16 27 23 14 28 30 33 51 28 21 26
saamhorigh 36 36 22 43 24 24 23 3019 22 18 22   27
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Tabel 40 Sommatie van traditionele en modeme opvoedingswaarden (in %)

Traditionele FR GB WD IT   NL   DE   BE    SP    IR   NIR USA CANNOR
0 625466 4 6 2-1 1     2

1    17 14 21 16 17 21 15 18 10 5 10 14 14
2    25 33 32   26   27   30   27   30 25 20   28   29   28
3 30332529293326293338343331
4 171714211810211624 27 23 20   21
5 533441 827 10 4 3    4

Moderne FR GB WD ITNLDEBE SP IR     NIR  USA CAN NOR
0 72 4107 31648 11 6 4    7
1 21 18 14 27 22 12 29 19 27 28 24 22 22
2 30342630323426303339353432
3 243131212628 18   28   23    18   27   27   26
4 14142010111810169481213
5 415224 2 4 1-1 1 1

Tabel 41 Totaaiscore traditionele opvoedingswaarden minus modeme opvo€dingswaarden (in
% en gemiddelde score)

FR  GB WD   IT  NL  DE  BE   SP   IR NIR USA CAN NOR
modern 4 1 4 2 1 4 1 4 1 - 111
-4 1-1 1 1-
-3       13 13 18 9 9 18 8168481212
-2 4 1 3 5 4 2 3 1 2 1 1-2
-1  21 30 29 19 25 27 18 27 22 18 26 28 25
0 544 583 8 3 22324
1  28312426273225283138343328
2 32264283 21212
3 1816122017102116242622 20   20
4 1- -21 1 3 -1 1- -       1

traditioneel 4 2 3 4 2 1 5 2 6  10 3 3    4
Gemiddelde        .21 .17 -30 .57 .28 -33 .87 -.08 .86 138 .70 .42 .49

Tabel 42 Sommatie  opvoedingswaarden:  aanpassing,  sociale  vaardigheden  en  persoontijke
ontplooiing (in %)

Aanpassing FR     GB   WD       IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
0 105141112186 7 4 3 5 6   10
1 242629252429222116 10182327
2              34   40   31   33   30   38   30   34   34    42   33   38   34
3 2424192424 12   23   29   34    34   31   26   24
4 74 665213 9   12    11    8    7    5
5 11112 - 2 - 1 -1- -

sociale
vaardigheden FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
0 21435 3   10    4    3     2 4 2    2
1 15102318161025 24   22    18   20   18   18
2 37373639353333414647414041
3 343927303139242625 30   26   34   32
4 101189 9 14 554 3 6 7    6

5 1121 2 1 2- - -1 1-
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persoonlijke
ontplooiing FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
0    64 59 28 60 58 38 63 51   60    70   52   53   39
1 263238313048 25   31 29 23   35   36   47
2 98248 9 13 9 1 5 9 7 9 1 0 1 3
3 118 1 2 22321211
4 -12 - 1 -1- - -2- -

Tabel 43 Het huwelijk niet verouderd vinden naar leeftijd, godsdienst en al dan niet hebben
van kinderen (in %)

leeftijd FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR

6 30 jaar              57     80     66      66 74 60 67 53 77 77 80 82   84
3145   60 83 75 75 74 78 79 75 85 75 90 84   85
4&59   75 89 79 79 85 78 76 78 87 89 91 87 92
2 60 jaar 70   84   83   75   82   80   75   79   85    91   91   86   89

godsdienst FR GB WD IT NL DE BE SP    IR   NIR USA CANNOR
katholiek 70   84   79   75   80   63   80   75   83    87   87   84   67

protestant 838576-867667878281898988
ander           79   81   95   94   75   64   75   71   75    87   81   94   85
geen           48   76   52   41   70   50   56   29   61    51   75   63   70

kinderen FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
ja              69   85   83   77   81   80   78   78   88 85 88   87   89
nee            56   82   62   65   71   57 66 56 77 76   83   79   82

Tabel 44 Gemiddelde leeftijd, opleiding en inkomen voor hen die het wei en niet eens zijn met
de uitspraak dat het huwelijk verouderd is

leeftijd FR GB WD IT NL DE BE SP    IR   NIR USA CANNOR
oneens   47 45 48 46 44 47 47 46 43 46 45 42   46
eens            40   43   39   42   38   39   42   38   37    40 37 40   42

opleiding FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
oneens   5.1 4.9 7.2 2.7 5.8   7.1 5.5 4.6 5.2 53 7.2 6.7 73
eens 5.8 4.6 7.7 33 63 7.9 6.1 5.5 5.0 4.7 6.7 6.6 7.7

inkomen FR GB WD IT NL DE BE    SP    IR   NIR USA CANNOR
oneens 7.3   7.1 5.6 7.0 8.0 4.5 4.9 5.4 7.9 8.2 8.9 6.5 4.9

eens 7.6 6.3 5.6 6.8   7.1 4.4 5.2 5.3 7.7 8.0 8.2 6.0 4.9

Tabel 45 Conelaties  huwelijksobentaties'  met achterzrondvariabelen

Cultureel gelijk  FR  GB WD IT    NL    DE     BE     SP      IR     NIR  USA CAN NOR
kerksheid (-) -.21 -.22 -.28 -.19 -.24 -.16 -.31 -.22 -.24 -33 -.27 -.23 -.24
leeftijd   .36 .40 .31 30 39 .28 .23 .24 39 .28 .26 33 35
opleiding ..24 -.12 -.11 -.27 -.21 -.17 -.05 -.12 -.21 -.10 -.14 -.15 -.14
inkomen -.10 -.29 -.14 -.12 -.14 -.14 -.07 -.09 -.14 -.00 -.14 -.14 -.09
vrouw .08  .08  .08   .14  .05  .09 .07 .07 .04 .05 .04 .01 .12
urb.graad -.04 -.00 -.05 .13 -.03   .05 .02 -.11  .03 .00 -.04 .04
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Mat zekerh FR     GB   WD       IT     NL    DE     BE      SP      IR      NIR  USA CAN NOR
kerksheid (-) .04 .09 -.00 .04 -.03 .05 -.06 .01 -.14 .13 -.03 -.02 .01
leeftijd .23 .26 .15 .12 34 .23 .08 .09 .10 ..03 .09 .24 .29
opleiding -.29 -.28 -.10 -.13 -.36 -.13 -.07 -.11 -.09 -.07 -.12 -.12 -.21
inkomen -.11 -.18 -.03 -.04 -.13 -.06 -.01 -.05 -.06 .01 -.12 -.08 -.01
vrouw .01 -.03 .02 .02 .05 -.01 .01 -.02 .02 -.05 -.03 -.04 .03
urb.graad -.04 .00 -.03 .04 .02 .07 -.01 .03 .08 .07 -.05 .02

Affectie FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR      NIR  USA CAN NOR
kerksheid G) -.11 -.12 -.03 -.06 -.09 -.01 -.11 -.01 -.11 -.16 -.06 -.05 -.02
leeftijd .12 .12 .06 .12 .11 .10 .08 .06 .14 .20 .03 .03   .04

opleiding -.02 .01 .06 -.07 -.06 -.05 .03 .02 -.02 -.06 .07 .05 -.00
inkonnen -.02 -.01 .06 -.05 -.01 -.01 -.01 .10 .00 -.06 .06 .03 -.04
vrouw .10 .03 .04 .08 .10 .08 .14 .07 .08 .15 .06 .07 .13
urb.graad  .01 .04 .09 .03 -.01   .03 .11 .01 -.03 -.05 .04 .11

Immat zekerh FR GB WD IT NL DE BE       SP       IR      NIR  USA CAN NOR
kerkshcid (-) -.02 .02 .15 .01 .03 .04 -.01 .12 -.06 .12 -.06 -.00 -.01
leeftijd .02 .14 -.08 -.02 .10 -.02 -.07 -.09 -.02 -.10 .06 .04   .06

opleiding -.07 -.12 .04 .01 -.13 -.02 .16 .11 .07  .01 -.04 -.09 -.00
inkomen -.01 -.13 .06 .05 -.07 .01 .13 .09 .00 .07 -.04 -.05 .03
vrouw .09 -.05 .02 .07 .04 .03 .03 .00 .09 .03 .02 .00  .03

urb.graad .05 .02 .02 .04 .04 .14        .08        .13            .15        .03      -.02        .11

' De scores op de vier huwelijksorientaties zijn factorscores, gebaseerd op factoranalyses
voor iedere orientatie afzonderlijk

Tabel 46 Resultaten reg,essie analyst huwelijksodtntaties  (8 2.10)

Cultureel gelijk  FR  GB WD IT NL DE BE SP IR     NIR  USA CAN NOR
leeft .28 .33 .23 .21 34 .22 .20 .16 32 .27 .21 .28 30
kerksheid .17 .16 .20 .13 .19 .11 31 .17 .16 .28 .25 .19  .15
inkonnen -.16 .16
urb.graad .13 .11              .15

opleiding -.14
% var          16   21   14   15   19   10   15    8   19    18   14   15   16

Mat zekerh FR GB WD rr     NL     DE     BE      SP      IR      NIR  USA CAN NOR
opleiding -.22 -.17 -.26 -.10 -.14
leeft .13 .18 .16 .23 .25 .23   .28

kerks                .13 .11
% var 10 11 3 2   17    7    2    2 3 3 3 6   11

Affectie FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
leeft    .12 .15  .10 .10 .10  .10 .14 .17
vrouw .10 .14                       .11                      .12
kerks                                          .11
urb.graad                                                                                                   .11
inkonnen                                                                         .10
% var 33223 243362 1     3
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Immat zekerh   FR  GB WD IT    NL    DE    BE      SP     IR     NIR  USA CAN NOR
kerks .14 .12

opleiding .13

urb.graad .14 .13 .13   .11
% var 243121 53441 1      2

Tabel 47 Con·elaties echtscheidingstolerantie met achte,xrondkenmedgen

FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR      NIR  USA CAN NOR
leeftijd -.07 -.12 -.09 -.13 -.20 -.12 -.12 -31 -36 -.19 -.05 -.10 .00

opleiding .06 .05 .06 .06 .20 .00 .10 .23 .15 .11 .02 .04  .06
inkomen -.01 .10 .05 .13 .17 -.02 .10 .10 .15 .10 -.03 -.03 .01
kerksheid (-) .13 .14 .14 .13 .16 .09 .07 37 .21 .20 .14 .19 .12
urb.graad .07 -.00 .7 .09 .04 .04 .12 .05  .22 -.01 .06 .02

Tabel 48 Resultaten,egressiemialyse echtscheiding (B 2.10)

FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR      NIR  USA CAN NOR
vrouw                  .15              .13              .18
kerks (-) .14 .17 .17 .10 .15 .10 .32 .14 .13 .17 .22 .13
opleiding                                       .11                  .10
leeftijd ..11 -.11 -30 -.26
urb.graad                                                                             .15
% var               4     4 6 392 31914144 6    3

Tabel 49 Gemiddelde score op echtscheidingstolerantie voor degenen met kinderen en zonder
kinderen

FR    GB   WD      rr    NL    DE    BE      SP      IR     NIR USA CAN NOR
wel kind 9.9 8.9 16.8 8.7 93 6.8 7.9 9.5 6.98 13.6 8.7 12.7 13.4

geen kind 103 9.8 17.1 9.0 10.1 73 7.5 13.4 7.7 14.2 93 13.0 15.1

Tabel 50 Mate  waarin  echtscheiding te  tolereren  (gemiddelde  score)  is voor mannen  en
vrouwen en naar buqedijke staat

FR GB WD rr    NL    DE     BE     SP      IR     NIR USA CAN NOR
man 9.6 9.2 16.2 8.8 9.0 6.9 7.7 11.5 7.2 14.6 8.7 12.4 14.1
huisvrouw 10.1 9.0 16.9 8.3 10.0 6.8 7.6 8.7 6.6 11.8 83 12.9 13.8
vrouw werkt 11.0 103 183 9.6 11.0 7.0 93 12.8 8.8 16.2 93 13.1 13.5

gehuwd 9.7 9.0 16.9 8.7 9.6 6.6 7.8 10.0 7.1 13.9 8.4  12.5  13.2

samenwonend 113 113 16.9 8.9 11.5 7.8 9.5 12.6 13.2 10.5 13.5 17.0

gescheiden 13.9 8.8 15.9 7.7 10.9 83 11.9 34.2 31.0 10.1 15.1 15.7

separaat 11.5 10.0 18.6 12.6 11.2 6.4 9.0 18.8 10.4 14.8 103 14.5 17.8
venveduwd 10.0 8.6 16.2 8.2 7.0 6.5 6.2 6.2 3.6 7.4 8.5 11.2 15.4

ongehuwd 10.4 9.8 17.6 9.1 11.0 7.4 83 13.9 8.1 15.4 9.4  13.2  14.1
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Tabel 51  Mate waatin echtscheiding wor(it to€gestaan voor de verschillende godsdiensten  (-)

RK PROT ANDER GEEN TOTAAL
M stdev M stdev M stdev M stdev M stdev

FR 9.9 3.9 8.5 5.0  7.1 43 10.7 3.6 10.0 3.9
GB 7.8 4.7 9.5 4.7 7.7 4.9 9.1 4.8 9.2 4.8
WD 163 8.5 17.5 7.8 153 10.5 17.1 &6 16.9 8.2
IT 8.7 4.8        -     - 5.7 4.9 10.6 4.5 8.8 4.8
NL 9.4 5.1 8.9 5.3 8.5 53 10.5 4.6 9.6 5.0

DE 6.4 3.2 7.0 3.8 5.0 4.7 6.8 3.8 6.9 3.8
BE 7.8 5.1 83 4.6 5.3 6.0 8.8 5.2 7.8 5.2

SP 10.1 8.8 53 6.0 12.9 5.6 17.4 11.4 10.8 93
IR 7.1 63 8.8 63 103 6.1 12.4 7.6 7.2 6.4

NIR 8.6 10.9 15.2 10.5 11.7 12.9 20.4 14.6 13.8 113
USA 8.7 4.9 8.7 4.8 9.5 4.7 10.4 43 8.9   4.8
CAN 13.1 5.7 12.2 5.8 12.5 6.4 13.2 5.4 12.7 5.8

NOR 20.7 10.6 13.9 103 10.2 8.7 16.1 11.4 13.9 103

'De scores zijn berekend door per land de via latente trek analyse verkregen discriminatie-
parameters als gewichten van de verschillende variabelen te gebruiken (zie ook Lucke en
Schuessler 1984. Sommatie van deze aldus gewogen variabelen leveren de bovenstaande
gemiddelde scores op.
De score van Denemarken komt dan wellicht wat vreemd over omdat volgens verwachting
juist in dit land veel 'voorstanders' van echtscheiding gevonden zouden kunnen worden. De
afzonderlijke items kunnen echter veel minder duidelijk discrimineren tussen toleranten en
intoleranten waardoor de gewichten ook lager uitvallen en dus ook de totale score. In een
simultaan analyse waarbij alle landen gelijktijdig werden geanalyseerd, is de verdeling in
Denemarken meer in lijn met wat in vergelijking met de overige landen kan worden
verwacht.

Tabel 52 Gemiddelde leeftijd, opkidingsniveau en inkomen voor verschillende antwoorden op
de vmag of ten vrouw kinderen behooK te krijgen

leeftijd FR     GB   WD       IT     NL     DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
oneens          41   43   44   44   41   40   43   41   41    41   42   41   44
eens            46   48   52   46   55   48 48 47 46 49   46   44   50

opleiding FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR      NIR  USA CAN NOR
oneens 5.9 4.9 7.6 3.1 6.2 7.6 6.1 5.4 5.4 5.7 73 6.9 7.6

eens    5.1 4.7 6.8 2.6 4.8 7.0 5.2 4.2 4.7 4.6 63 6.1 6.8

inkomen FR GB WD IT NL DE BE SP IR      NIR  USA CAN NOR
oneens 7.7 70 5.9 7.0 8.1 4.8 5.2 5.6 8.0 83 9.0 6.5 5.0
eens 73 6.9 5.2 6.9 6.9 4.4 4.8 5.1 73 8.0 83 63 4.6

Tabel 53 Gemiddelde keftijd, opleidingsniveau en inkomen voor verschillende antwoorden op
de waag naar acceptatie van BOM vrouw

leeftijd FR GB WD IT NL DE BE      SP      IR      NIR  USA CAN NOR

goed           41   38   40   40   39   43   39   37   34    36   36   36   43
hangt ervan af   49 44 44   47   41   50   46   44   36    38   40   41   45

niet goed          50    50    53    48    48    51    51    51    46     51    47    46    49
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opleiding FR GB WD IT    NL    DE     BE     SP     IR     NIR  USA CAN NOR
goed 5.7   5.1 7.7 3.5 63 7.5 6.4 5.6 5.4 5.5 7.5   7.1   7.7

hangt ervan af   5.1   5.0   7.4   2.6   6.2   6.6   5.6   4.9 5.5 5.2 7.9 6.8 7.4

niet goed 4.6 4.7 6.8 2.5 5.6 6.6 4.9 4.0   5.1 4.9 7.0 6.5 7.0

inkomen FR GB WD rr NL DE BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR

goed 7.6 7.5 5.8 7.5 7.9 4.7 5A 5.8 83 8.7 9.0 6.5 5.0

hangt ervan af   7.4   7.2   5.9   7.0   8.2   4.1   5.1   5.4 8.6 83 9.1 6.7 5.0

niet goed 6.9 6.6 5.2 6.6 7.7 3.9 43 4.9 7.6 7.9 8.8 63 4.7

Tabel 54 Conelaties waarde,ing traditionele rollen in het gezin met achtergrondva,iabelen

FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR      NIR  USA CAN NOR
kerksheid -.20 -.07 -32 -.14 -.19 -.14 -.17 -.23 -.23 -.20 -.20 -.21 -.19
leeftijd .25 .13 32 .27 .27 .19 .22 .25 .23 30 .02 .08 .24
opleiding -.20 -.18 -.13 -.20 -.23 -.22 -.15 -.16 -.14 -.16 -.13 -.17 -.16
inkomen .00 -.15 -.10 -.13 -.11 -.02 -.19 .03 -.11 -.17 -.08 -.09 -.07
vrouw .02 -.05 .04 -.03 -.02 .02 .05 .05 .03 .05 .02 -.09 -.01
urb.graad -.08 -.06 .03 -.01 -.07   .03 .00 -.11 -.19 .04 -.06 -.05

Tabel  55   Resultaten   regressieanalyse  waardering  traditionele  rollen   in  het  gezin   (8  2.10)

FR GB WD IT NL DE BE SP IR NIR USA CAN NOR
leeftijd .16 .23 .19 .18 .14 .12 .17 .15 .21 .17

kerksheid .17 .12 .26 .12 .15 .11 .17 .17 .19 .20 .22 .14

opleiding -.13 -.17 -.11 -.15 -.20 -.14 -.12 -.16 -.11
inkomen -.11 .10 -.11 .14

urb.graad -.14
vrouw -.14
% var             11     6 17 9   12 8 9   11   10    12 6 9    9

Tabel 56 Traditionele rolopvattingen in het gezin naar religie en at dan niet kinderen hebben
(gehad) (in %)

Katholiek FR GB WD IT NL DE BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
modern   4 8 10 7423 575594-
2                2    3 10 2 16 7444233-
3    19 31 26 28 35 42 24 17 19 22 24 25 50
4    10 5 18 5 13 6 11 6 9 187-
traditioneel 65 53 36 58 32 21 55 66 63 69 57 61 50
Protestant
modem   6 8 15 -    6   24    5    -   10 9 7126
2               7    6 18 - 11 12 - - 12 6 3 7    8
3              15   36 22 -3532182618 22262939
4    6 6 15 - 11 11 22 - 12 10 6 9    9
traditioneel 67 45 30 - 37 22 55 74 50 54   57   43   38

Andere godsdienst
modern 6 9- -10137159 6 11 14         -

2    4 9 13 6 3 6 3 9 9 - 10 7   12
3              10   24   41    6 35 -15251713312827
4    - 6 15 -92354-1861312
traditioneel 80 53 31 88 44 58 70 48 66 64 42 39 49
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Geen godsdienst
modern 9 11 31   26   15   51   14   19 28 8142014
2                6   17 22 8239 81718-51028
3 34 47 27 22 35 27 27 31 27 33 40 36 40
4                8    3    5    6 10 9   10    5 8 19 8 6    5
traditioneel 4323163818441271939332914
wel kinderen FR     GB    WD        IT      NL     DE      BE       SP       IR      NIR  USA CAN NOR
modern   4 8 116 9 23 5 6446795
2    2 5 13 1 13 10 3 334467
3 22 35 24   27   37   33   24   16   17    19 25 27   40
4                8    6 16 4121112510 6 7 9    8
traditioneel 65 46 36 62 31 23 57 69 67 66 58 51   40

geen kinderen
rnodern          9    9   20   12   11   32    9   13    8    12   12   11    8
2    5 9 19 52714896 6 3 6 13
3 273624293230262322 26 29 32   36
4 126146991488 14 7 6   11
traditioneel 47 40 24 48 21 15 44 47 56 42 48 45 33
Tabel 57 Conelaties traditionele gezin met achteqrondvatiabelen

FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
kerksheid -.27 -.14 -31 -.19 :31 ..21 -31 -38 -.24 -34 -.24 -.20 -.19
leeftijd .24 .32 27 .15 30 .25 .32 33 33 36 .24 .24 .19
opleiding -.20 -.08 -.17 -.12 -.18 -.18 -.29 -.18 -.14 -.09 -.17 -.12 -.13
inkonnen -.09 -.16 -.10 -.10 -.03 -.12 -.19 -.09 -.11 -.10 -.08 -.07 -.09
vrouw -.06 -.13 -.05 -.02 -.05 -.13 -.02 .08 .01 .08 -.11 -.18 -.15
urb.graad -.15 -.08 -.06 -.08 -.05 -.07 -.07 -.09 -.22 -.09 -.08 -.10

Tabel 58 Resultaten regressieanalyse traditionele gain (B 2.10)

FR     GB   WD       rr     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
kerks .25 .12 .26 .18 .28 .18 .28 31 .18 .23 .23 .20 .18
leeft .14 .28 .18 .22 .18 .18 .21 .27 34 .18 .20 .11

opleiding -.11 ..13 -.11 -.13 -.20 -.12 -.11
vrouw -.11 -.17 -.11 -.19 -.15 -.16 -.21 -.20
inkonnen ..10
urb.graad -.13 -.11

% var          15   14   16    7   17   13   21   19   14    22   14   14   11

Tabel  59 Het traditionele gezin naar religie en wei  of geen kindemn hebben  (gehad)  (in %)

Katholiek FR GB WD IT     NL     DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
modern 8 14 1 4 7   33 3 4 7 3 14 14    -
2 27525 6557474-
3 4729203324 48 30 31 24 243028-
4               20   12   37   17 22 73224171531650
traditioneel 23   39   38   45   42    6 31 36   46    54   38   39   50
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Protestant
modern 7133 -    2 29 3138 9 14 16 10
2 487-7 925 - 16 766 7

3    33 27 24 -233819-26 24 29 28   30
4 381440-251223 - 20 26 41325
traditioneel 18 38 26 -441130873135433828

Andere godsdienst
modern 89- -    8 17 7   37 9 - 21 14 9
2 66 - 6 416--- -   12    7    6
3 342213 -2114193259 25232021
4              21    9 31 14 7 - 37 17 - 8 8 9   21
traditioneel 31 54 7 80 59 54 37 14 32 68 37 50 42

Geen godsdienst
modern 18   20   16   10   21   50   14 23 19    20   26   32   14
2 51395711 7    9 35 - 8 7 12
3 56292845312835442438423433
4    9 13 362320630151420 9   11   26
traditioneel 12 25 11 18 22 5149823151616
wel kinderen FR GB WD IT    NL    DE    BE     SP      IR     NIR  USA CAN NOR
modern 812248274 3 5 5 13 14 9
2 285269 4573657
3 49262031264027292421292630
4 19 14 40 20 22 76 35 24 14 23 81425
traditioneel 22 40 34 44 38 12 30 39 51 47 43 40 29

geen kinderen
modern          17   15 6 61839612911202112
2 5992 6   12   10    7 8 9758
3    50 30 28 38   26   31   32   40   25    29   33   33   28
4 15123513201031211920 91325
traditioneel 14 33 22 42 30 9 21 21 38 30 33 28 28

Tabel 60 Correlaties seksuele pemiissiviteit met enkele sociaal demografische kenme#en

FR GB WD
IT    NL    DE    BE     SP     IR    NIR USA CAN NOR            kerksheid -.25 -.23 -.29 -.26 -35 -.13 -.19 -37 -.28 -31 -.28 -30 -.19

leeftijd .26 34 .34 .28 30 .31 .25 35 30 .34 .26 .24   .20

opleiding -.14 -.02 -.06 -.22 -.14 -.18 -.14 -.23 -.05 ..06 ..07 -.01 -.08
inkomen -.00 -.13 -.05 -.09 -.03 -.10 -.11 -.04 -.10 -.02 .01 -.04 .02
vrouw   .01 .02 .04 .11 .03 .03 -.01 .14 .02 .06  .05   .03   .01

urb.graad -.06 -.13 -.06 -.01 -.15 -.02 -.03 -.11 -.16 -.13 -.01 -.09

Tabel 61 Resultaten regiessieanalyse seksuele permissiviteit (B 2.10)

FR GB WD IT    NL    DE     BE     SP      IR     NIR USA CAN NOR
leeftijd .21  34 .30 .20 .25 .28 .20 .22 .27 36 .24 .24 .15
kerks   .21 .16 .21 .20 .29 .17 .27 .21 .19 .25 .27  .15
opleiding                 .12 -.10 -.11 -.15
inkomen .10         .13

urb.graad -.10
% var          12   16   16   13   19   12    9   21   15    19   15   14    7



349

Tabel 62 Opgattinge,1 over seksualiteit naar religie en al dan niet kinderen hebben  (gehad)  (in
%)

Katholiek FR GB WD IT NL DE BE     SP      IR     NIR  USA CAN NOR
vrijheid  15 18 7 15 11 - 6 14 10 3 12 14 -
2                9    6    6    9 10 -    9 11 6 5 7 7 33
3              35   30   21   30   32   21   32   29   24    14   30   35    -
4 141320151832251814271411-
strict   27 33 45 31 29 47 29 29 46 51 38 34 67

Protestant
vrijheid -1510-6 3202516101174
2 488 -1358-11 9 6 6    3
3 363324-37212929523283322
4              39   16   20    -   14   21   12 46 25    18   11   12   15
strikt   20 28 38 -355130-4340444356

Andere godsdienst
vrijheid 488-8 6172447-21 15 6
2 -5- - 8 - 16 17 - - 13 -      3

3              21   30    8   29   33    7 32 29 7 21 27 34 21
4 3416202023 617991410189
strikt   40 41 64 51 28   81   19   21   38    65   29   34   61

Geen godsdienst
vrijheid  35 25 21 44 29 12 17 49 57 - 25 25 12
2 1191120161218161424121515
3 27282721322235241142293622
4 13181571026 146512101010
strikt   15 20 26 813281751322251442

wel kinderen FR GB WD IT      NL     DE      BE       SP       IR      NIR  USA CAN NOR

vrijheid  16 11 6 12 12 2 6107 6   10    9    3
2 886 9   12 4 91055663
3 33 33 22 31 3519 32 29 23 18 28 32 21
4 17182115152123191422131216
strikt   27 31 46 33 26 54 30 31 52 49 43 41 58

geen kinderen
vrijheid 29 24 19242661231161020 19 8
2 128111315913 158148106
3 32312528302532272427303824
4 101316131221241116159 9 12
strikt   17 24 29 22 17 39 19 17 36 34 32 24 50

Tabel 63 Correlaties aanvaarding van abortus niet achtergrondkenmerken

FR GB WD IT NL DE BE      SP      IR      NIR  USA CAN NOR

kerksheid .32 .22 .38 .21 36 .26 .29 .43 .17 35 31 34 32
leeftijd -.08 -.06 -.17 -.14 -.17 -.14 -.13 -.29 -30 -32 -.07 -.04 -.08
opleiding .07 .09 .13 .06 .13 .12 .06 .16 .02 .11 .14 .06 .07
inkomen 05 .17 .05 .08 .08 .11 .04 -.01 .10 .19 .12 .09  .17

vrouw .06 .04 -.02 -.02 .01 .02 -.03 -.12 -.02 -.00 -.01 .04 -.07
urb.graad .10 -.01 .13 .08 .09 .17 .09 .07 .28 .04 .14 .18



350

Tabel 64 Resultaten mgressieanalyse abortus aanvaarding (B 2.10)

FR GB WD IT    NL    DE     BE     SP      IR     NIR USA CAN NOR
kerksheid  33 .27 -35 .20 34 .24 24 36 .10 .25 31 .34  30
vrouw               .11                                                                             .10
inkomen .19 -.13               .11                      .14

opleiding    .12 .10 -.10 .10

leeftijd -.11 -.10 -.16 -31 -.19urb.graad             .11     .21  .10 .11
% var            12    10    16     6 15 9 1023 11 22 12 14 14

Tabel 65 Gemiddelde score aanvaarding van abonus naar godsdienst, geslacht en burge,lijke
staat

FR GB WD ITNLDEBESPIR NIR  USA CAN NOR
katholiek 2.5   1.5   2.1   2.1   1.7   2.4 1.9 1.4 .7 .8 1.6 1.6 1.5

protestant 2.9 2.4 2.5          1.7   3.1 2.4 1.8   1.4     1.9   1.8 1.9 23
andere godsd. 2.4   2.1    1.6     .6    1.4    1.5    1.9    1.9    13 1.4 2.4 2.2   1.9

geen godsd. 3.0 2.6 2.9 3.2   2.5 3.5 2.4 2.6 2.1 2.1 2.5 23 2.9

rnan 2.6 2.3 23 23 2.0 3.0 2.1 1.7 .8 1.6 1.8 1.8 2.4

vrouw 2.6 2.3 2.2 2.1 2.0 2.9 1.9 1.2 .6 1.5 1.5   1.7   2.1
werkende vrouw 2.8 2.5 2.6 2.4   1.9 3.2 1.8 1.7     .8     1.9 1.9 1.9 23

gehuwd 2.6 2.3 23 2.2 2.0 3.0 2.0    1.5     .8     1.7    1.7    1.8   2.3

samenwonend 29 2.7 2.7 2.3 2.4 32 2.7 2.8 1.2 2.2 2.3 2A
gescheiden 3.2   2.3    2.5    2.1 26 3.3 2.0 3.0 2.7   1.9   2.1   2.6

separaat 3.3 2.2 3.7 2.9 2.8 3.5 2.2 2.2 .5 1.9 1.7 1.8 24
verweduwd 2.2 2.0   2.1    2.1    1.3 2.8 1.8 1.0 .4 .7    1.6    1.5   2.1

ongehuwd 2.6 23 2.5 2.3   2.1 3.1 2.1 1.9 .8     1.8   2.0    1.8   2.2

Tabel 66 Conelaties traditionele (trad) en modeme (modem) opvoedingswaarden met sociaal
demogrofische kenme,*en

FR     GB   WD       IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
trad-leeftijd .24 .21 .28 .21 .18 .18 .09 30 .27 .14 .08 .08  .22
trad-opleiding -.41 -.29 -.24 -.27 -.29 -.26 -.25 -.27 -.25 -.20 -.21 -.19 -.22
trad-kind -.19 -.04 -.16 -.13 -.10 -.16 -.09 -.21 -.10 -.08 -.06 -.02 -.09
trad-kerks -.11 -.05 -.28 -.14 -.17 -.11 -.13 -30 -.24 -.18 -.19 -.17 -.14
trad-rechts .18 .12 .25 .22 .22 .18 .08 .26 .20 .04 .17 .11 .05

modern-leeftijd -.23 -.16 -.26 -_31 -.22  -.23 -.13 -31 -.28 -.12 -.11 -.10 -.20
modern-opleid .43 .24 .26 .33 .29 .27 .26 .30 .31 .22 .23 .20   .23
modern-kind .13 -.01 .10 .14 .08 .11 .02 .20 .08 .06 .09 .01 .06
modern-kerks .06 .01 .23 .17 .15 .10 .04 .27 .21 .13 .18 .15 .10
modern-rechts -.15 -.08 -.21 -.24 -.17 -.18 .04 -.22 -.20 -.04 -.06 -.11 -.05
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Tabel 67 Resuitaten regressieanalyse met de opvoedingswaarden als afhankelijke vatiabele (het
genoemde aantal traditionele opvoedingswaarden minus het aantal geno€mde
modeme waarden afgetrokken)

FR GB WD IT      NL     DE      BE       SP       IR      NIR  USA CAN NOR
opleiding ..43 -.22 -.18 -.26 -.28 -.22 -.29 -.17 -.18 -.19 -.19 -.19 -.22
inkomen -.13 -.10 -.11 -.11 -.10
vrouw -.10 -.10 -.10 -.10 -.12
urb. graad -.10 -.11 -.17 -.16 -.10
leeftijd .17 .11   .13 .14 .16 .12

kerksheid      .18 .10 .15     .22 .15 .23 .20 .17 .11

% var          21   10   18   15   16   11   12   18   18    14   11    8   14

Tabel 68 Correlaties van de opvoedinswaarden aanpassing (aanp), sociate vaardigheden (soc)
en ontplooiing (ontpl) met sociaal demografische kenmerken

FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR      NIR  USA CAN NOR

aanp-leeftijd .20 .17 .27 .19 .21 .21 .11 .27 30 .16 .09 .09  .19

aanp-opleiding -32 -.25 -.23 -.24 -.29 -.25 -.28 -.23 -.23 -.16 -.20 -.17 -.24
aanp-kind -.16 -.02 -.17 -.11 -.11 -.14 -.12 -.21 -.09 -.04 -.04 -.01 -.05
aanp-kerks -.08 -.07 -.24 -.08 -.17 -.11 -.15 -.29 -.24 -.19 -.19 -.16 -.13
aanp-rechts .18 .08 .23 .17 .20 .20 .13 .27 .24 .03 .16 .11  .04

soc-leeftijd -.02 -.02 -.02 -.18 -.12 -.12 -.09 -.07 -.14 .05 -.04 .01 -.07
soc-opleiding .13 .03 .14 .18 .14 .12 .17 .10 .17 .04 .09 .02 .21

soc-kind -.01 -.07 .02 .03 -.00 .01 .01 .04 -.01 -.06 -.00 -.06 -.00
soc-kerks -.07 -.02 -.05 -.02 .03 .06 .02 .07 .02 .06 .08 -.02 .02
soc-rechts -.02 -.04 -.01 -.09 -.05 -.08 .09 -.06 -.07 .04 .02 -.05 .04
ontpl-leeftijd -.25 -.14 -.29 -.24 -.18 -.22 -.10 -.26 -.24 -.26 -.13 -.17 -.16
ontpl-opleiding .34 .22 .14 .27 .20 .21 .19 .23 .20  .20 .16 .22 .13
ontpl-kind .16 .04 .12 .16 .14 .11 .03 .22 .09 .09 .07 .07  .05

ontpl-kerks .10 .07 .24 .21 .09 .07 -.02 .26 .27 .12 .09 .21   .09

ontpl-rechts -.20 -.03 -.15 -.19 -.12 -.20 -.03 -.23 -.24 -.10 -.06 -.10 -.10

Tabel 69 Resultaten regmssieanalyse met de opvoedingswaarden aanpassing, sociale vaardighe-
den en persoonlijke ontplooiing als afhankelijke variabele

aanpassing FR    GB   WD      IT    NL    DE     BE     SP     IR     NIR USA CAN NOR
opleiding -.30 -.22 -.18 -.20 -.16 -.23 -.26 -.16 -.10 -.13 -.16 ..20
kerksheid    .15 .18 .13 .13 .25 .21 .18 .18 .15 .11
inkomen -.14 -.13
vrouw -.11 -.11 -.15 -.11
teeftijd .20  .11 .13  .11 .21 .10

urb.graad -.13 -.11 -.19 -.14
% var          12   11   16    8   16   11   13   15   16    12 9 7 13

sociale vaardigh FR   GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
opleiding .16  .14 .11 .13   .15 .12 .14

vrouw .10  .10  .13            .10 .11
inkomen .10 -.11 ..14 -.12   .11
leeftijd -.14
urb. graad                                                .11                  .17                .11
% var               4     1 3 654 53483 1      7
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ontplooiing FR GB WD ITNLDEBESPIR NIR  USA CAN NOR
opleiding  30 .21  .19 .15 .15 .22 .18 .13   .16 .18 .14
leeftijd -.10 -.20 -.13 -.16 -.13 -.15 -.23 -.14
kerksheid -.13 -.21 -.18 -.12 -.17 -.17 -.14 -.22

urb. graad .17

% var 16 7 14 109771215117117

Tabel 70 Conelaties (Pearson) tussen oriEntaties  op het gebied van primaire relaties

FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR      NIR  USA CAN NOR
rol -gez .24 .17 .32 .27 .24 .26 .18 36 .28 .22 .20 .25  .18

-sex .21 .11 .26 .25 .19 .15 .16 33 .25 .23 .12 .14  .15

-abort -.17 -.17 -30 -.21 -.17 ..20 -.14 -32 -.22 -.29 -.22 -.23 -.23
-trad .24 .20 .35 .24 .23 .25 .11 .26 .26 .15 .20 .22 .26
-moder#.21 -.17 -.32 -.27 -.21 -.23 -.13 -.27 -.25 -.11 -.16 -.17 -.24
-gelijk .11 .16 .19 .10 .17 .15 .14 .09 .19 .24 .16 .17 .17

-affect .15 .03 .14 .11 .12 .08 .13 .23 .09 .14 .06 .08 .10

-mat  .12 .09 .06 -.02 .13 .09 .01 .01 .05 -.04 .04 .05 .12

-relat .05 .11 -.01 -.06 .02 .04 .09 .02 .02 -.08 .05 .07  .08

-divorce-.09 -.13 -.15 -.18 -.23 -.10 -.07 -30 -.25 -.21 -.11 -.14 -.11
gez -sex 33 35 .28 .26 35 .19 31 .44 38 31 .28 30 .21

-abort -.29 -.17 -.27 -.18 -.24 -.25 -.23 -37 -.26 -31 -.27 -.24 -.20
-trad .21 .20 .30 .23 .28 .27 .21 .27 .27 .21 .20 .20  .23

-modern-.20 -.16 -.25 -.28 -.23 -.27 ..12 -.26 -.26 -.19 -.20 -.20 -.22
-gelijk .14 .24 .16 .15 .21 .17 .12 .12 .26 .22 .24 .24 .19
-affect .14 .10 .09 .16 .12 .08 .10 .14 .16 .19 .06 .10  .07

-mat .03 .13 .01 -.03 .14 .05 .05 -.04 .09  .08 .08 .11   .08

-relat -.02 .13 -.05 .02 .05 .01 .01 -.07 -.01 ..05 .05 .07 .03
-divorce-.21 -.13 -.12 -.17 -.18 -.06 -.05 -38 -.24 -.26 -.13 -.17 -.10

sex  -abort -.22 -.14 -.22 -.24 -.29 -.11 -.22 -.38 -36 -.19 -.24 -.20 -.11
-gelijk .21 .10 .20 .27 .20 .18 .11 .26 .24 .07 .09 .12  .15

-moder#.15 -.07 -.15 -30 -.14 -.15 -.03 -.23 -.24 ..03 -.08 -.12 -.12
-trad .13 .18 .13 .17 .21 .14 .08 .20 .20 .30 .17 .11 .03
-affect .20 .09 .13 .14 .23 .18 .13 .16 .22 .20 .10 .16 .11
-mat .03 .04 -.00 .01 .12 .08 .09 .04 .05 -.01 -.06 -.02 .01

-relat .03 .03 -.09 .03 .01  .01 .04 -.01 -.02 -.05 .01 -.03 -.03
-divorce-.09 -.13 -.04 -.12 -.10 .04 -.01 -35 -30 -.14 -.13 -.15 -.11

abort -gelijk -.10 -.11 -.19 -.15 -.15 -.21 -.06 -.21 -.17 -.07 -.18 -.14 -.12
-modern.13 .08 .19 .20 .23 .24 .01 .19 .18 .06 .18 .12  .13

-gelijk -.12 -.11 -.13 -.08 -.08 -.11 -.05 -.16 -.18 -.12 -.14 -.09 -.13
-affect -.14 -.05 -.13 -.07 -.06 ..02 -.08 -.09 -.06 -.21 -.02 -.08 -.06
-mat .02 .05 .09 .05 .01 .06 .07 .01 .01 .01 .00 .06  .00

-relat .06 .02 .06 .06 .07 .07 -.05 .04 .12 .04 -.00 .01 .01

-divorc .20 .25 .22 .30 .25 .20 .14 .44 37 .41 .25 .27 .18
trad -moder#.77 -.85 -.82 -.70 -.50 -.84 -.50 -.79 -.89 -.94 -.72 -.92 -.86

-gelijk .26 .21 .23 .22 .23 .15 .04 .11 .26 .12 .18 .20 .23
-affect .11 .05 .00 .15 .15 .05 .10 .05 .12 -.02 -.01 .13   .04

-mat .23 .16 .11 .10 .23 .07 .05 .07 .14 -.04 .08 .16  .21

-relat .13 .12 -.00 .06 .13 -.00 -.01 -.06 -.01 -.06 .07 .16 .13

-divorce-.01 .08 -.09 .03 -.06 .03 .09 -.26 -.22 -.12 -.05 -.05 -.02
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FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR      NIR  USA CAN NOR
modern -gelijk  -.21  -.17  -.20  -.19  -.21   -.16  -.09  -.06 -.24 -.09 -.21 -.18 -.22

-affect -.03 -.02 .05 -.04 -.02 .01 .05 -.02 -.08 .05 .03 -.06 .02
-mat -.16 -.15 -.09 -.03 -.16 -.04 -.06 -.07 -.12 .02 -.13 -.16 -.19
-relat -.03 -.09 .07 .01 -.00 .01 .08 .12 .03  .06 -.10 -.12 -.10
-divorc .09 .08 .16 .14 .30 .06 .22 .28 .24 .11 .06 .07  .04

divorce -gelijk -.07 -.03 -.12 -.03 -.08 .08 -.02 -.09 -.16 .01 -.01 -.11 .06
-aff .01 .02 .06 .08 .08 .07 .16 -.02 .08 -.13 .02 -.01 .01
-mat .03 .05 .13 .12 -.02 .13 .08 .06 .05 .23 .07 .08 .11

-relat .17 .07 .15 .25 .14 .17 .15 .13 .19 .21 .11 .06 .15

Interpretatie van de variabelen:
rol = traditionele rollen in het modern = moderne opvoedingswaarde

gezin gellk   = culturele homogeniteit
gezin

- traditionele gezinsstructuur affect = affectie als huwelijkswaarde
sex = seksuele striktheid nnat = materiele zekerheid

abort = abortustolerantie relat = immateriele zekerheid

trad = traditionele opvoedingswaarde divorce = echtscheidingstolerantie
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Tabel 1    Correlaties tussen de vier waardendomeinen' na LISREL analyse

FR GB WD IT    NL    DE     BE     SP      IR  NIR    USA CAN NOR Tot' '

rel-pol .58 .42 .58 .67 .59 .51 .73 .85 .73 .62 .51 .54 33 .59
rel-mor .53 .53 .67 .79 .63 .58 .51 .72 .71 .72 .65 .58 .71   .64

rel-prim .59 .59 .73 .76 .64 .58 .68 .87 .82 .85 .70 .66 .68   .70

pot-mor .70 .61 .85 .74 .80 .73 .62 .81 .76 .75 .66 .74 .49  .71

pol-prim .80 .66 .89 .86 .86 .76 .82 .93 .84 .65 .77  .72  .61   .78

mor-prim .92 .93 .94 .97 .99 1.0 .75 .87 .87 .83 .82 .86 1.0 .90

landtot"' .69 .62 .78 .80 .75 .69 .69 .84 .79 .74 .69 .68 .64

rel = religieuze waardencomplex
pol = politieke waardencomplex
mor = morele waarden complex

-    prim = waardencomplex rond primaire relaties
Tot = gemiddelde correlatie tussen twee waardengebieden over alle landen

... Landtot = gemiddelde correlatie tussen de waardendomeinen binnen een land

Tabel 2 Resultaten van de latente klassen analyses per land

FRANKRIJK
X            A              B    C       D        E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 .23  .15 .27 .35 .03 .05 .06 .02 .04 .02 .42 .58 .16 .84 .04 .44 .43 .09  .62 37 .01
2 .26 .11 .17 .06 .13 .14 .06 .20 .10 .03 .61 39 .45 .55 .28 .64 .04 .05 .06 .56 .38
3 .50  .15 .19 .17 .12 .12 .08 .10 .07 .02 .96 .04 .68 .32 .21 .41 .13 .24  .06 .84 .11

X F G H I J
1 2 1 2 1 2 1 2 1    2

1 .23 .65 .35 .09 .91 .59 .41  .11 .89 .60 .40
2 .26 30 .70 .19 .81 .25 .75  .08 .92 .14 .86
3 .50 .58 .42 .37 .63 .50 .50 .65 35 .48 .52

GROOT-BRITTANNIE
X            A              B    C       D        E

1 2 3 456 789 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 .15 .15 .17 .18 .07 .10 .08 .11 .10 .03 36 .64 .21 .79 .15 .63 .14 .08 .38 .43 .19
2 .25 .09 .15 .07 .24 .15 .04 .18 .08 .00 .59 .41  .37 .63 .77 .18 .03 .03 .01 .42 .57
3 .60 .12 .21 .12 .12 .14 .06 .11 .09 .03 .98 .02 36 .64 .46 38 .08 .08 .06 .82 .13

X F G H I J
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 .15 .62 38 .12 .88 .50 .50 .21 .79 .54 .46
2 .25  .28 .72 32 .68 .19 .81  37 .63 .13 .87
3 .60  .72 .28  .34 .66 32 .68 .81 .19 39 .61
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WEST DUITSLAND
X           A             BC       D        E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 30 .08 .25 .32 .08 .07 .10 .04 .04 .02 31 .69 .28 .72 .23 .59 .17 .02 31 .60 .09
2 .27 .11 .11 .04 .20 .14 .04 .26 .08 .02 .21 .79 .55 .45 .69 .25 .00 .06 .01 36 .63
3 .43 .08 .23 .10 .11 .21 .08 .10 .07 .02 .86 .14 .70 30 .48 32 .04 .16 .03 .81 .15

XFGHI    J
1 2 1 2 1 2 1 2 1   2

1 30 .56 .44 .14 .86 .67 33 .27 .73 .49 .51
2 .27 37 .63  .68 .32 .48 .52 .26 .74  .15 .85
3 .43 .48 .52 .56 .44 .69 31  .86 .14 .42 .58

ITALIE
X          A            B    C      D       E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 .19  .07 .25 31 .05 .11 .13 .02 .05 .01  .17 .83  .20 .80 .06 .67 .18 .10 .85 .14 .00
2 .44 .03 .09 .09 .20 .22 .08 .22 .07 .01  .22 .78 .44 .56 37 .52 .03 .09 .11 .63 .26
3 38 .04 .11 .05 .22 .23 .11 .09 .11 .04 .71 .29 .83 .17 31 33 .02 .34 .07 .92 .02

X F G H I J
1 2 1 2 1 2 1 2 1   2

1 .19 .78 .22 .11 .89 .79 .21  .37 .63 .58 .42
2 .44 .66 .34 .23 .77 .48 .52 .66 34 .49 .51
3 37 .72 .28 .30 .70 .59 .41  .99 .01  .57 .43

NEDERLAND
X           A             BC      D       E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 .17 .08 .13 .41 .07 .06 .16 .00 .06 .04 .27 .73 .13 .88 .06 .53 32 .09 .58 .40 .02
2 31 .08 .11 .04 .10 .11 .05 .34 .14 .03 .20 .80 .73 .27 .56 .40 .01 .03 .04 .28 .68
3 .25 .11 .20 .07 .10 .14 .05 .10 .18 .04 .63 37 .83 .17 .09 39 .08 .43 .16 .69 .15
4 .26 .14 .22 .16 .14 .11 .07 .09 .06 .02 .91 .09 .68 32 31 .58 .08 .02 .04 .82 .14

XFGHI    J
1 2 1 2 1 2 1 2 1   2

1 .17 .63 .37 .09 .91  .62 .38 .21 .79 .55 .45
2 31 -32 .68 .41 .59 .28 .72 .44 .56 .23 .77
3 .25 .62 38 .69 31  .56 .44 .80 .19 .78 .22
4 .26 .75 .25 .27 .73 .41 .59 .78 .22 33 .67

DENEMARKEN
X           A             B    C       D        E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 .13 .05 .44 .35 .05 .06 .02 .01 .01 .03 .46 .53 .14 .86 .02 39 .48 .12 .56 .40 .04
2 .40 .12 .25 .07 .11 .19 .04 .12 .09 .02 .41 .59 36 .44 .71 .26 .00 .02 .03 .47 .50
3 .46 .18 .29 .12 .09 .12 .05 .07 .06 .01 .73 .27 .57 .43 .24 .53 .06 .17 .01 .94 .05

X F G H I J
1 2 1 2 1 2 1 2 1   2

1 .13 .65 .35 .08 .92 .78 .22 .23 .77 .82 .18
2 .40 .69 .31 39 .61 .25 .75 .41 .59 .20 .80
3 .46 .58 .42 .42 .58 .64 .36 .79 .21 .55 .45
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BELGIE
X           A             B    C       D        E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 .18 .12 .17 .13 .12 .08 .07 .18 .10 .03 .43 .57 36 .64 33 .48 .10 .09 .19 .41 .40
2 .62 .10 .16 .04 .19 .14 .05 .18 .12 .03 .88 .12 .76 .24 .40 .40 .07 .13 .04 .73 .23
3 10 .03 .09 .07 .06 .27 .20 .06 .15 .07 .93 .07 .94 .06 .10 .08 .02 .81  .02 .89 .08

X F G H I J
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 .18 .61 39 .16 .84 .47 .53 .12 .88 .29 .71
2 .62 .63 37 .30 .70 .49 .51 .86 .14 .41 .59
3 .20 .81 .19 .81 .19 .80 .20 .92 .08 .80 .20

SPANIE
X           A             B    C      D       E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3
1 .26 .03 .15 33 .04 .09 .18 .02 .10 .06 .44 .56 31 .69 .04 37 .44 .15 .61 36 .03
2 .12 .04 .01 .04 .06 .14 .06 .46 .14 .06 39 .61 .57 .43 .58 .23 .04 .15 .01 .43 .56
3 .11  .02 .02 .03 .13 .11 .05 30 .24 .10  39 .61  .57 .43  .06 .01 .00 .15  .01 .92 .07
4 .51 .04 .08 .05 .11 .16 .07 .25 .16 .07 .86 .14 .85 .15 .25 .40 .20 .15 .04 .85 .11

X F G H I J
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1 .26 .61 39 .09 .91 .61 39 .40 .60 ,1 .48

2 .12 .51 .49 .27 .73 .45 .55 37 -
.14 .86

3 .11 .46 .54 .51 .49 .91 .09 .02 .74.26
4 .51   .51 .49  .14 .86   ' : -.   .90 .10   .31 .69

IERLAND
X           A             B    C      D       E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 1234'1 2  3
1 .15 .06 .18 .20 .04 .11 .12 .05 .13 .11 .76 .24 .15 .85 .20 .52 .16 .12 .24 .66 .11
2 31 .01 .01 .00 .07 .04 .01 .68 .13 .05 .56 .44 .68 32 .56 34 .04 .06 .01 .45 .54
3 .19 .02 .02 .01 .09 .08 .05 .34 30 .08 .91 .09 .95 .05 31 .25 .10 34 .00 .94 .06
4 35  .03 .04 .04 .11 .05 .04 .48 .18 .04 1.00 .00 .76 .24  .57 33 .05 .05  .02 .76 .22

XFGHI     J
1 2 1 2 1 2 1 2 1   2

1 .15 .79 .21 .21 .79 .53 .47 .61 .39 .62 .38
2 31 .24 .76 .24 .76 .45 .55 .46 .54 37 .63
3 .19 .44 .56 .67 .33 .80 .20 .97 .03 .71 .29
4 35 .59 .41 .15 .85 .49 .51 .90 .10 .33 .67

NOORD IERLAND (geen progressieve groep)
X           A             B    C      D       E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3
2 35 .03 .08 .05 .13 .10 .04 .40 .14 .04 .56 .44 36 .64 .63 30 .03 .04 .08 .40 .52
3 .65 .04 .10 .03 .09 .08 .03 .41 .22 .01 .95 .05 .74 .26 .52 .22 .09 .16 .05 .78 .18
X F G H I J

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
2 35 .47 .53 36 .64 .34 .66 .35 .65 .29 .71
3 .65 .58 .43 .29 .71 .48 .52 .97 .03 .46 .54
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VERENIGDE SrATEN
X           A             B    C      D       E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 1 2 3 4  1 2 3
1 .25 .01 .06 .09 .11 .16 .10 .17 .22 .08  .64 36 .12 .88 .46 .41 .12 .01  32 .53 .15

3 .25 .01 .04 .02 .10 .14 .10 .25 .25 .08 .95 .05 .74 .26 .50 .26 .08 .16 .08 .79 .13
2 .49 .04 .03 .00 .09 .09 .03 .46 .22 .04 .66 34 30 .70 .68 .26 .03 .03  .01 .45 .53

X F G H I J
1 2 1 2 1 2 1 2 1   2

1 .25 .57 .43 .12 .88 .46 .54 34 .66 .25 .75
2 .49 .40 .60 30 .70 .18 .82 .43 .57 .15 .85
3 .25 .55 .45 .50 .50 .47 .53 .86 .14 34 .66

CANADA (geen progressieve groep)
X           A             B    C      D       E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 1 2 3 4  1 2 3
2 39 .05 .09 .02 .12 .14 .05 34 .15 .05 .50 .50 .28 .72 .68 .25 .05 .02 .02 .60 38
3 .61 .05 .08 .09 .13 .16 .07 .22 .16 .04 .94 .06 .41 .59 .48 34 .11 .08 .06 .81 .13

X F G H I J
1 2 1 2 1 2 1 2 1   2

2 39 .51 .49 .30 .70 .27 .73 .23 .77 .21 .79
3 .61  .62 .38 .30 .70 .45 .55  .62 .38 34 .66

NOORWEGEN
X           A             B    C      D       E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 1 2 1 2 3 4  1 2 3
1 .20 .23 .30 .10 .11 .09 .00 .09 .08 .00 .45 .55 .16 .84 .06 .67 .18 .09 39 .58 .02
2 .37   .25 .16 .03 .14 .11  .00 .25 .05 .00   37 .63   .46 .54   .58 .41 .00 .01   .02 32 .66
3 .43 .22 .16 .05 .15 .06 .02 .24 .08 .02 .84 .16 .55 .45 33 .53 .03 .11 .06 .74 .20

X F G H I J
1 2 1 2 1 2 1 2 1    2

1 .20 .29 .71  .22 .78 .57 .43  .25 .75  .69 31
2 37 .13 .87 .59 .41 .25 .75 33 .67 .21 .79
3 .43 .28 .72 .60 .40 .39 .61 .86 .14 .57 .43

Interpretatie van de variabelen:

X = latente variabele met klasse: 1 = progressief
2 = conservatief
3 = politiek niet betrokken
4 = individualistisch

In Canada en Noord-Ierland is geen groep progressieven onderscheiden, en in Belgie is
niet zozeer sprake van een groep progressieven als wel van een groep politiek bewuste
mensen (latente klasse 1).

A 1   = niet religieus en traditioneel op het gebied van primaire relaties
2  = niet religieus en noch traditioneel noch modern ten aanzien van primaire relaties
3  = niet religieus en modern op het gebied van primaire relaties
4  = gematigd religieus en traditioneel op het gebied van primaire relaties
5 = gematigd religieus en noch traditioneel noch modern ten aanzien van primaire

relaties
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6  = gematigd religieus en modern op het gebied van primaire relaties
7   = niet religieus en traditioneel op het gebied van primaire relaties
8  = niet religieus en noch traditioneel noch modern ten aanzien van primaire relaties
9  = niet religieus en modern op het gebied van primaire relaties

B 1  = respondent is niet verwant aan politieke partij
2   = respondent is verwant aan politieke partij

C 1   = respondent heeft aan geen enkele protestactie meegedaan
2  = respondent heeft tenminste meegedaan aan handtekeningenactie

D 1   = eigenaar van bedrijf moet zelf beslissingen nemen
2  = eigenaar + werknemers moeten samen beslissen
3  = werknemers moeten beslissen
4   = weet niet of vindt dat de Staat de beslissingen moet nemen

E 1  = linkse zelfplaatsing
2  = plaatsing op 10 punt schaal in het midden
3  = rechtse zelfplaatsing

F 1  = respondent heeft geen vertrouwen in het parlement
2  = respondent heeft vertrouwen in het parlement

G 1   = maatschappij moet tegen veranderingen worden verdedigd
2  = maatschappij moet worden veranderd

H l  = gelijkheid boven vrijheid
2  = vrijheid boven vrijheid

I  1  - niet geYnteresseerd in politiek
2  = geinteresseerd in politiek

J  1  = beloning onafhankelijk van prestaties
2  = beloning afhankelijk van prestaties

Tabel 3 Religieuze  o,iattaties   (in  %)  van  de  progressieven,  conservatieven,  politiek  niet
betrokken niensen en individualisten (in Belgit is progressief politiek bewust; in
Noord-Ieriand en Canada is geen progressieve gmep aanwezig)

progressief FR GB WD ITNLDEBESPIR NIR  USA CAN NOR
a-religieus  78 53 65 63 61 85 44 50 47   16  65
gematigd 13   20   26   26   28   15   33   31   27         36        20

religieus 9 27 10 11 11 - 22 19 27   48  15

conservatief FR GB WD IT NL DE BE      SP     IR     NIR  USA CAN NOR
a-religieus  33 31 26 202343478- 1762344
gematigd  33 42 37 50 27 35 42 25 13 20 20 36 25
religieus  33 27 37 30 50 22 11 67 87 63 74 43 31

apathisch FR GB WD rr     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR
a-religieus  52 46 42 19 40 61 15 9 5 14 8   15   42

gematigd  30 32 40 57 28 26 50 27 21 26 36 31   23

religieus  18 22 18 24 32 13 35 63 74 57 56 54 35
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individualist FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR     NIR  USA CAN NOR

a-religieus        54    18 11
gematigd      31   35 2
religieus         15    47 69

Tabel 4 Opvattingen op het gebied van primaire relaties (in %) van de progressieven, consen,a-
tieven, politiek niet betrokken mensen en individualisten (in Belgit is progressief
politiek bewust; in Noord-Ieriand en Canada is geen progressieve gmep aanwezig)

progressief FR     GB    WD        IT     NL     DE      BE       SP       IR      NIR  USA CAN NOR
traditioneel 22 33 20 16 18 8 44 8 16 28   41   45

gematigd  35 40 35 42 24 53 33 35 43   44 39 45
modern  43 27 45 42 58 38 22 58 43   28 20 10

conservatief FR GB WD rr NL DE BE       SP       IR      NIR  USA CAN NOR
traditioneel 44 52 58 43 52 35 47 58 74 54 59 51 64
gematigd  41 36 35 39 35 53 42 25 19 40 35 36 33
modern  15 12 8 1 8 1 3 1 2 1 1 1 7 6 6 6 1 3 3

apathisch FR GB WD IT     NL    DE     BE      SP      IR      NIR  USA CAN NOR
traditioneel 36 35 30 34 32 35 15 45 47 54 36  63
gematigd  38 43 51 45 52 48 50 36 42 31 44  30
modern 2622191816183518111520 7

individualist FR GB WD IT NL DE BE SP IR NIR  USA CAN NOR
traditioneel        38    39 63
gematigd        38    41 27
modern        23    20 11
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SUMMARY

VALUES IN THE WESTERN WORLD. AN INTERNATIONAL EX-
PLORATION OF VALUES IN WESTERN SOCIETY

The evolution from agrarian society characterized by traditional values
towards industrial or even postindustrial society dominated by modern or
postmodern values is an important theme in sociological theories of
social change and modernization.  In many of these theories,  if not  all,
the characteristics of modern society are formulated at a very general
and abstract level and presented as if there exists just one modern
society differing in all aspects from premodern society. In reality, howev-
er, societies differ in various respects from one another, even in a fairly
homogeneous area as Western Europe. Each (European) country has its
own 'nation specific' identity, culture, and history, causing as well as
originating from differences in values.
In this study this pluralistic situation is explored by comparing basic
values in the domains of religion and morality, society and politics and
marriage, family, sexuality and education in thirteen countries of the
Western World (France, Great Britain, West Germany, Italy, The
Netherlands, Denmark, Belgium, Spain, Ireland and Northern Ireland,
the United States, Canada and Norway).

In chapter one the background and purposes of this study are outlined
and the main structural differences and similarities between the coun-
tries are described. Large differences were not found. However, the
United States seems to be the most modernized country, whereas the
Southern European countries and the Irish Republic seem to be least
modernized.
Five research questions are formulated: 1. Which values can be distin-
guished in the countries under investigation? 2. What are the main
differences and similarities in values between these countries? 3. How
can differences in values within countries be explained? 4. How can
differences in values between countries be explained? 5. Is there a
coherent set of values in the countries concerned?
In order to answer these questions, the data from a large international
survey, organized by the European Value Systems Study Group
(EVSSG) are used, based on fieldwork conducted in Western Europe in
1981 and in the United States, Canada and Norway in 1982.

In chapter two the many definitions of the concept of values are analyz-
ed and evaluated. There seems to be agreement among social scientists
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on the basic characteristics of values. Values are theoretical concepts
guiding (overt) behavior in a desired direction. Furthermore, values are
not specific but general concepts which can never fully explain concrete
behavior. Finally, values appear in attitudes, opinions, norms etc. Be-
cause in this study values are regarded as latent variables, they will be
investigated by means of latent variable techniques.

Various methodological problems of comparative surveys are sum-
marized in chapter three. In all phases of investigation the main problem
is comparability across nations. The concepts used need to be non-
culture bound, that is they must have the same meaning in all countries
under investigation. However, this does not necessarily imply completely
identical concepts. Data should be collected and specific indicators
analyzed in a comparable way in all countries.
For this survey in which values are defined as latent variables this means
that specific indicators must apply in all countries, preferably in the same
way, to a unique underlying variable. Only if these relationships between
manifest and latent variables are the same can we speak of fully identical
values in all countries.

In chapter four several dimensions in the domain of religion and mora-
lity are explored. Three religious and three moral values are distin-
guished which seem to be comparable across nations but require nation
specific interpretations.
The three religious dimensions are: general religiosity, traditional faith
or orthodoxy, and confidence in the church. A clear division is visible
between on the one hand people in the United States, Canada, Southern
Europe (Spain and Italy) and the Irish Republic, showing high levels of
religious feelings, orthodoxy as well as confidence in the church, and on
the other hand the Northern Europeans, being less religious in all three
respects.
The moral values are called: the morality of the Decal ue, moral
permissiveness and civic morality. It is shown that people in Northern
European countries compared to Southern Europeans tend to be more
permissive in sexual and bio-ethical matters, but not in civic virtues.
Apart from these value orientations, a typology of churched and un-
churched people is presented. Levels of church participation are high in
the United States and Ireland, low in other European countries, especial-
ly in the Netherlands.
Although longitudinal data are necessary to analyze social and cultural
change, the reported differences in value preferences indicate differences
in secularization (decline of church participation, decline of orthodoxy,
and laicization) between countries. On the basis of these three indicators
the secularization thesis is not supported in the United States, as others
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also have pointed out. However, in Europe a distinction can be made
between secularized countries in the North and non-secularized countries
in the South and West.
Differences in religious and moral orientations within countries are hard
to explain by socio-demographic characteristics. The exception is age.
Older people are somewhat more religious, more orthodox and have
more confidence in the church than younger people. Furthermore older
people are least permissive and emphasize bourgeois virtues more than
young people. More important seems to be the country in which one
lives, which also becomes clear when differences between Catholics and
Protestants are investigated. In West Germany and Great Britain,
Protestants are more liberal than Catholics. In the Netherlands, the
United States and Canada, a reverse relationship is found. In these
countries Catholics are more liberal than Protestants.

In chapter five social and political orientations are discussed. The values
we distinguishe appear in all countries in comparable fashion, but need a
nation specific interpretation.
The left-right scheme does not suffice to interpret political and social
attitudes. Instead, it seems possible to distinguish groups of conserva-
tives and progressive people besides politically non-involved and in-
dividualistic people in the Netherlands, Spain and the Irish Republic. In
most of the other countries three groups seem to be sufficient to descr-
ibe the political spectrum: conservatives, progressive people and politi-
cally non-involved people.
Conventional political activism is still mainly a matter for those coming
from higher educational and income groups. Many people may be
interested in politics but they are not very active in it. The same is true
for unconventional political participation or protest behavior. Only a
small minority of the people surveyed have Joined or say they will
participate in protest actions like joining a lawful demonstration or
strike. Despite this lack of willingness to engage in protest, the level of
confidence in government is generally very low.
Although longitudinal data are missing, the hypothesis developed by
Inglehart that the number of postmaterialists is On the rise and the
number of materialists is declining could not be confirmed. First of all
the data show that in almost all countries the number of materialists still
exceeds the number of postmaterialists. Secondly, in the Netherlands it
has even been demonstrated by other researchers that there seems to be
a shift (back) towards a greater preponderance of materialists.

The domains of marriage, family, sexuality and education are the sub-
jects of chapter six. The numbers of non-traditional relationships and
divorces are still increasing. However, this is not accompanied by a
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strong shift in corresponding values and attitudes among the majority.
Marriage is still not seen as an outdated institution, and only a minority
of the people are of the opinion that divorce can always be justified.
Other indicators of marriage and divorce point in the same direction:
there seems to be no radical change in marital values.
Extremely traditional or modern ideas about the family are scarce. In
the   domain of sexuality most people share traditional views   even   in
those countries where sexual freedom is widespread. For most people ex-
tramarital affairs and sex under the age of consent are hard to justify.
Furthermore most people need strict rules in sexual behavior and
abortion is considered to be only justified when the life of mother
and/or child is in danger.
As far as bringing up children is concerned, honesty, conformity and
requiring skills are central values. Modern values like personal develop-
ment are less often mentioned.
Although the values in these domains again need nation specific inter-
pretation, they are more or less comparable. The conclusion is that
traditional views on marriage, family, sexuality and education are still
widespread, not only in the less modern parts of Europe but also in
Northern Europe and North America.

In chapter seven the interrelationships between the various value do-
mains are analyzed to test the hypothesis that modern societies are
compartmentalized. This hypothesis is not be supported by the EVSSG
survey data. In the more modernized Northern and Western European
countries the correlations between the value domains are not significant-
ly weaker than in Southern countries. The secularization hypothesis that
in modern society religion has lost its infuence on daily life is con-
firmed. The more modern a country is, the smaller the correlations are
between religious orientations on the one hand and values in other
domains of life on the other hand.
The interrelationships between the value domains are further explored
by relatilig the political typology as constructed in chapter five to reli-
gious orientations and beliefs in the domain of marriage and family. A
politically conservative attitude tends to coincide with traditional orienta-
tions in the domains of religion and marriage and family, whereas
conservative people prefer traditional orientations and progressive
people tend to be more liberal and more modern in these domains. A
politically non-involved attitude is accompanied by less pronounced (or
non-involved) attitudes in the other domains.
Despite the fact that these conclusions are valid for all countries in our
study, there are still large cultural or nation specific differences. As far
as values are concerned the western world, even Western Europe, is not
a homogeneous but instead a heterogeneous area. Many sociological
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theories of social change and modernization are formulated at a highly
general level. Modern society is conceptualized as if there is just one
modern society. The results of this study indicate that a general theory
of value change is not very realistic. Nation- specific situations and
developments appear too important to be neglected.
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